
ГОДИНИ

нека празнуваме
  заедно!

нашата
годишнина е
изцяло за вас
7 комплекта инструменти,
ненадминати оферти

70 години ротенбергер

АКЦИЯТА Е ВАЛИДНА ОТ 1 АПРИЛ ДО 10 ДЕКЕМВРИ 2019



К-т № 1000002121

ГОДИНИ

нека празнуваме
  заедно!

посетете нашата интернет страница -

нека да празнуваме заедно!
stefan mollath
Инженер по мехатроника,
хладилна техника

rothenberger.com/70-years

Тук, в ROTHENBERGER, през последните 70 години,  
винаги всичко е било насочено към нашите клиенти 
в търговията. Вашите предложения ни доведоха 
до разработване на нови иновативни инструменти 
за сервизни решения, монтаж на тръби, проверка 
и поддръжка. Благодарение на нашия дизайн с 
множество награди, над 300 милиона инструмента 
ROTHENBERGER бяха продадени и ефективно 
използвани в ежедневието на нашите клиенти. Ние 
Ви подкрепяме чрез инструменти и машини с 250 
патентовани решения.

Горди сме да твърдим, че 9 от 10 ROTHENBERGER 
потребители препоръчват нашите продукти въз основа 
на проучване направено от USP Marketing Consultancy 
B.V. през Август 2016. През 2017, също така, бяхме 
считани за предпочитана марка за инструменти за 
тръби в четири от шестте страни, изследвани от 
European installation Monitor - Обединеното кралство, 
Холандия, Полша и Германия.

Благодарим Ви за доверието, което ни гласувате.

70 ГОДИНИ РОТЕНБЕРГЕР

нашата
годишнина
е изцяло за

вас
През последните 70 
години имаше много 
промени в нашата
индустрия. Но най-
важното нещо за 
нашата компания не 
се промени: Вие!

 "сега със системата ›в‹ мaxiрro, можете дори да 
  използвате пресоване в сферата на климатичната               
  и хладилна техника - лесно и без пламък." 



Акцията е валидна от 1 Април до 10 Декември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. Акцията е валидна от 1 Април до 10 Декември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци.

К-тът вкл: Romax Compact TT основна машина; 
RO BC14/36 зарядно устройство; RO BP 18V/2.0 
Ah батерия; 
Пресови челюсти compact ›B‹ MaxiPro 1/4", 3/8", 
1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8";
Фрезер за вътрешно и външно почистване 
1/8”–1.3/8”; TUBE CUTTER 35 DURAMAG, 6-35 
mm; Почистващи гъби ROVLIES ,130x60 
mm, 10бр .; Маркер  ›B‹MaxiPro; Шабър за 
зачистване UNIGRAT; 2x ROCASE 4414

К-т ROMAX Compact TT + ›B‹ MaxiPro пресови 
челюсти 1/4-1.1/8", EU

К-тът вкл: ROREC PRO Digital, 230 V; 
ROLEAK Pro

К-т ROREC PRO Digital с ROLEAK Pro

4475,90 лв без ДДС 
5371,08  лв с ДДС

без пламък
сигурно
икономично

• Без пламък: ››B‹ MaxiPro се присъединява без открит пламък. Няма опасност от 
пожар, няма риск от щети от пожар, и не се изискват никакви разрешения. Можете да 
работите бързо и безопасно.

• Сигурно: Триточкова  радиална преса - три точки за пресоване, по една от всяка страна 
на фитинга и една, която пресова уплътняващият О-пръстен. Можете безопасно да 
работите на системи до 48 бара

•  Икономично: Технологията за пресоване работи с фитинги. Това ви спестява 
времето преди, по време и след свързването на тръбите и при транспортиране на 
оборудването до и от мястото на работа.

•  Пригоден към бъдещето: Устройството за извличане на хладилен агент може да 
се използва във вериги, използващи хладилни агенти от клас A1, A2L и A2. Това 
гарантира, че имате възможност да се справяте с всяка работа.

•  Бърз: Дву-буталният компресор е с висока производителност: Това прави       
възстановяването много бързо.

•  Лесен за употреба: Клапаните се управляват цифрово, което ви позволява да     
отваряте всички клапани само чрез завъртане на копчето. Това прави устройството                                                                                 
лесно и безопасно за работа.

пригоден към бъдещето
бърз
лесен за употреба

комплект: 

пресоване 
romax 
compact tt 
›в‹ мaxipro

комплект: 

изтегляне 
на хладилен агент 
rorec pro digital

7Всеки к-т 
включва: 1x

75xКомплектът  
включва:

4475,90лв без ДДС
5371,08лв с ДДС

Арт.№ 1000002121

2645,90лв без ДДС 
3175,08лв с ДДС

Арт.№ 1000002690

2645,90 лв без ДДС 
3175,08  лв с ДДС

3821,90 лв



К-т № 1000002691

Акцията е валидна от 1 Април до 10 Декември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци 
*с вграден рефлектор на пламъка, защитен от вятъра.

patrick weiland
Инженер по мехатроника,
хладилна техника

71x

работи обърната надолу
многофункционална
бърза смяна на дюзите

комплект: 

спояване
super fire 4 
hot box

•  Работи обърната надолу: MAPP-пропиленовата    
газ образува стабилен пламък, който може да 
се използва за заваряване на тръби до 28 mm в 
диаметър* и за заваряване с горелката в посока 
надолу и при нулеви температури.

•  Мултифункционална:  С петте сменяеми бренера 
на горелката можете да запоявате, свивате и 
извършвате прецизна работа. Мултифункционалност 
в една система.

•  Бърза смяна на дюзите: Системата Twist'N’Load, 
позволява бързо и лесно превключване от един 
бренер на друг.

Всеки к-т 
включва:

К-тът включва: Горелка SUPER FIRE 4; Фин 
точков бренер , 15 mm; Циклон бренер,16 
mm; Поставка за бутилка MAPP газ; 
Рефлектор на пламъка; Бренер за горещ 
въздух, 38 mm; (при к-та с газ: 2x бутилка 
MAPP газ); ROCASE 4414

К-т C - SUPER FIRE 4 HOT BOX C, 7/16"-EU с 2х 
бутилка MAPP газ и бренер за горещ въздух.

Арт.№ 1000002693 338,90лв без ДДС/ 
406,68лв с ДДС

К-т C - SUPER FIRE 4 HOT BOX C, 7/16"-EU без 
газ и с бренер за горещ въздух.

Арт.№ 1000002688 293,90лв без ДДС / 
352,68лв с ДДС

338,90 лв без ДДС 
406,68 лв с ДДС

529,10 лв



К-т № 1000000572

К-тът вкл: ROCOOL 600; 2x температурен 
датчик;  Червена кутия и софтуер за 
преглеждане на данни; Куфар

К-т ROCOOL 600 с Червена кутия и 2x 
температурен датчик

Арт.№ 1000000572 881,90лв без ДДС/ 
1058,28лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 Април до 10 Декември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 

stefan mollath
Инженер по мехатроника, 
хладилна техника

модулен
подходящ за 
хладилни агенти с 
високо налягане
пригоден към бъдещето

комплект: 

контрол на 
хладилния процес
rocool 600 71xКомплектът  

включва:•  Модулен: Основният инструмент може да бъде надграден чрез червена кутия, 
включително софтуер за преглед на данни или записване на данни на компютър, 
както и допълнителна външна вакуум сонда. Първоначалната покупна цена е 
достъпна и е възможно да се разшири инструмента на по-късен етап, както и 
при необходимост.

•  Подходящ за хладилни агенти с високо налягане: Сензорите за високо 
налягане могат да издържат до 60 бара. Позволява Ви да работите с хладилни 
агенти с високо налягане като CO2 и R32.

•  Пригоден към бъдещето: Над 80 хладилни агенти, включително R32 и 
R744  вече са във вътрешната памет. Нови хладилни агенти могат да бъдат 
добавени по-късно с помощта на функцията за актуализиране Това означава, 
че сте оборудвани за работа с нови хладилни агенти за в бъдеще. Това прави 
устройството лесно и безопасно за работа.

881,90 лв без ДДС 
1058,28  лв с ДДС

1159,24 лв



Акцията е валидна от 1 Април до 10 Декември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. Акцията е валидна от 1 Април до 10 Декември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 

НОВО

трайна
мощна
без замърсяване с масло

съвместима
продуктивна
надеждна

•  Съвместима: Автоматичното спиране на дълбочината означава перфектно 
позициониране на тръбата по отношение на конуса. Това ви помага да 
направите сигурни фитинги, които отговарят на съответните стандарти.

•  Продуктивна: Вградената въртяща се матрица за различни диаметри също има 
вградени инструменти за различни диаметри на тръбите. Това гарантира, че 
частите няма да се изгубят и че имате правилния инструмент под ръка. 

•  Надеждна: Револверната глава - екцентрик, постепено оформя конус чрез 
валцоване на тръбата,без да я огъва, в следствие на допълнителният натиск. 
Това означава, че можете да се произведе конус без награпяване за сигурни 
свръзки.

•  Трайна: 750-ватовият електрически мотор има висок въртящ момент при 
ниски обороти, което намалява износването и гарантира, че дори при ниски 
температури, когато маслото e с голям вискозитет, вакуумната помпа стартира 
надеждно. Това от своя страна запазва готовността и работоспособността на 
вакуумната помпа за по-дълго време.

•  Мощна: Помпата е с дебит 225 л/мин. Може да се използва за големи и малки 
вериги. 

•  Без замърсяване с масло: Вграденият електромагнитен вентил се затваря, ако 
се загуби захранването, поддържайки вакуума и спирайки маслото от връщане 
обратно във веригата. Това означава, че можете да работите безопасно, докато 
вашата верига остава чиста.

комплект: 

валцоваща 
револвираща конусна 
дъска

комплект: 

вакуумиране с 
вакуумна помпа
roairvac 9.0

71xВсеки к-т 
включва:

*
72xКомплектът 

включва:
К-тът включва: РЕВОЛВИРАЩА КОНУСНА 
ДЪСКА ROFLARE REVOLVER (метрична/
цолова); тръборез ROTRAC 28 PLUS 
хромиран; ROCASE 4212

К-т РЕВОЛВИРАЩА КОНУСНА ДЪСКА метрична 
+ тръборез ROTRAC 28 PLUS хромиран

Арт.№ 1000000230   440,90лв без ДДС 
529,08лв с ДДС

К-т РЕВОЛВИРАЩА КОНУСНА ДЪСКА цолова + 
тръборез ROTRAC 28 PLUS хромиран

Арт.№ 1000000231 440,90лв без ДДС 
529,08лв с ДДС

К-тът вкл: ROAIRVAC 9.0 230V, 255 l/min, 
750W; ROCASE ROBUCKET

ROAIRVAC 9.0 с ROBUCKET

Арт.№ 1000002687 1175,90лв без ДДС/ 
1411,08лв с ДДС

440,90 лв без ДДС 
529,08  лв с ДДС

489,90 лв

1175,90 лв без ДДС 
1411,08  лв с ДДС

1254,30 лв



К-т № 1000002689

Акцията е валидна от 1 Април до 10 Декември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци.

НОВО

stefan mollath
Инженер по мехатроника, 
хладилна техника

•  Пригодена към бъдещето: Вакуумната помпа може да се използва за вериги, 
използващи хладилни агенти от клас A1, A2L и A2. Това гарантира, че имате 
възможност да се справяте с всяка работа.

•  Трайна: Четириполюсният електродвигател има висок въртящ момент при 
ниски обороти, което намалява износването и гарантира, че дори при ниски 
температури, когато маслото e с голям вискозитет, вакуумната помпа стартира 
надеждно. Това от своя страна запазва готовността и работоспособността на 
вакуумната помпа за по-дълго време.

•  Надеждна: Калъфът предпазва манометъра и предпазния клапан. Той 
гарантира, че помпата ви е винаги готова за употреба

пригодена към бъдещето
трайна
надеждна

комплект: 

вакуумиране с 
вакуумна помпа
roairvac r32 1.5

*
71xКомплектът 

включва:

К-тът вкл: ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 42 l/min; 
ROCASE ROBUCKET

ROAIRVAC R32 1.5 с ROBUCKET

Арт.№ 1000002689 587,90лв без ДДС 
705,48лв с ДДС

587,90 лв без ДДС 
705,48  лв с ДДС

744,70 лв



ГОДИНИ

нека празнуваме
  заедно!

" с rothenberger си закупувам 
 инструмент, преминал и изпиtан 
 от много поколения с опит. 
 вдъхва ми увереност да знам,че 
 винаги разполагам с най-добрия 
 инструмент за работа.” 

marcel buttner
Майстор ОВК

70 ГОДИНИ РОТЕНБЕРГЕР

ROTHENBERGER е създадена във Франкфурт, 
Германия през 1949 г. Едуин Ротенбергер е бил 
инженер, който е предлагал инструменти, машини и 
заваръчна техника; развивайки бързо голяма мрежа 
от лоялни крайни клиенти из цялата страна. 

През 1967г,  неговата R-система революционизира 
работата на монтажника на тръби, елиминирайки 
необходимостта от фитинги. Вече не са необходими 
тръбни муфи, тройници и колена, което спестява 
време и материали.

Днес, компанията има 1800 служители и широка гама 
от продукти, свързани с тръби. Имаме общо осем 
търговски марки. Така ние сме напълно оборудвани 
да се изправим пред бъдещето. Продължаваме да се 
фокусираме върху повишаване на продуктивността 
на нашите клиенти в търговията.



събирайте точки и празнувайте!
*Бонус програмата е достъпна само в избрани страни. За повече информация и 
условия за участие, моля посетете: rothenberger.com/de-de/bonusprogramm

Вашият ROTHENBERGER дистрибутор: 

Ротенбергер България ЕООД 
София, бул Ситняково 79

 facebook.de/rothenberger

rothenberger.bg
посетете ни на:

Бихме искали да благодарим на Wirth Service GmbH, Reichmann 
Heizung- Sanitär GmbH и на engelbert strauss GmbH & Co. KG за 
подкрепата по време на снимките за брошурата.

stefan mollath
Инженер по мехатроника, 

хладилна техника

Нашите бонус точки са фантастично малко допълнение, 
което ви награждава с безплатни инструменти 
ROTHENBERGER. За да отпразнуваме нашата 70-годишнина, 
събирането на бонус точки ще бъде още по-атрактивно - да 
ви награди с допълнителни точки! Наистина трябва да се 
присъедините към нас! 

толкова е лесно, колкото 1,2,3
Закупете си един от промоционалните ни к-ти и направете снимка 
на касовата си бележка

Качете снимката на интернет страницата на бонус програмата ни 
rothenberger.com/de-de/bonusprogramm

След като я проверим, ще Ви преведем бонус 
точките онлайн

допълнителен
бонус
сега с допълнителни 
бонус точки по случай 
годишнината ни

 "бонус програмата* ни     
 вече има 3000 участници.    

 и продължаваме да се    
 разрастваме всеки ден."                                           

БОНУС
RO
ТОЧКИ

1.
2.
3.


