ГОДИНИ

нека празнуваме

заедно!

К-т № 1000002809

70 години ротенбергер

нашата
годишнина е
изцяло за вас
70 дни, 7 комплекта
инструменти,
ненадминати оферти
АКЦИЯТА Е ВАЛИДНА ОТ 1 ЮЛИ 2019 ДО 9 СЕПТЕМВРИ 2019

ГОДИНИ

нека празнуваме

заедно!

70 ГОДИНИ РОТЕНБЕРГЕР

нашата
годишнина
е изцяло за

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

Тук, в ROTHENBERGER, през последните 70 години,
винаги всичко се е въртяло около 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.

"аз свързвам хората
с вода и енергия."
MAX GRUNDMANN
Майстор ОВК

посетете нашата интернет страница -

нека да празнуваме заедно!

rothenberger.com/70-years

3 135,90 лв

1 959,90 лв без ДДС

прецизен
пестящ място
икономичен

2 351,88 лв с ДДС

К-т № 1000002834

Комплектът
включва:

комплект
max grundmann
ОВК Майстор

3x

7

за рязане
на тръби
supertronic
2000

Прецизен: Зъбното колело с паралелни зъби гарантира, че
режещата глава се задвижва с постоянен висок въртящ
момент и не се затваря. Това Ви позволява да правите резби с
голяма точност.
Пестящ място: Компактното пресъединяване на главата
доближава точката на свързване на тръбите в близост до
стената и по този начин прави прецизни резби.
Икономичен: Благодарение на геометрията на рязане на
резбонарезните глави на DURA EASY CUT , можете лесно да
нарежете резбите и да използвате резбонарезните глави за
дълго време. Това Ви спестява пари.

К-тът включва: К-т SUPERTRONIC 2000,
BSPT-1/2 ”- 3/4”-1”-1.1/4”-1.1/2”- 2”;
RO AG8000 Акумулаторен ъглошлайф к-т ; 10x
Режещ диск Safe Cut
К-т SUPERTRONIC 2000 EU
Арт.№ 1000002834 3 135,90лв 1 959,90лв без ДДС
2351,88лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 Юли до 9 Септември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС.
Артикулите са налични само при специализирани търговци

2 155,90 лв

540,86 лв

1 349,90 лв без ДДС
1 619,88 лв с ДДС

482,90 лв без ДДС
579,48 лв с ДДС

издържливи
безопасни
универсални

компактна
безопасна
силна

Всеки к-т включва: 4 x Пресови челюсти
Compact; ROCASE 4212

DURA

Комплектът
включва:

1x

7

пресова
машина.
без батерия.
без
аксесоари.

Перфе
нашитектно пасва на
инструм
енти!

Компактна: Двуцилиндровия дизайн на Twin Turbo
скъсява дължината на машината до 34 см. Това
улеснява работата Ви в тесни пространства.
Безопасна: Технологията на константна сила осигурява
непрекъсната сила на натиск. Гарантирани здрави връзки!
Силна: Благодарение на силата на буталото - 19 kN, можете
дори да притискате фитинги от неръждаема стомана до 35
mm. Затова се нуждаете само от една машина за всички
задачи в домашни и сервизни инсталации, както и за голям
брой пресования.

Включва: ROMAX Compact TT
основна машина, ROCASE 4414
ROMAX Compact TT
Арт.№ 1000002809 2 155,90 лв 1349,90 лв без ДСС
1 619,88 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 Юли до 9 Септември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС.
Артикулите са налични само при специализирани търговци.

Всеки к-т
включва:

1x

7

LAZR
TEC

ING

RDEN
LASER HA

комплект

пресови
челюсти
compact

Издържливи: Благодарение на частичното лазерно закаляване DURA LAZR TEC,
прес-челюстите на ROTHENBERGER са с 40% по-твърди и 100% по-издържливи в
по-силно натоварените си точки. Това Ви позволява да работите два пъти
по-дълго с една и съща челюст.
Безопасни: Производството в един процес на затягане означава, че няма
изходни точки в челюстния лост. Това ни позволява да произвеждаме прецизно и
с ниски отклонения. Поради това пресовите челюсти са оптимално съобразени с
системите за монтаж и се свързват надеждно благодарение на тази прецизност.
Универсални: Разнообразието на вложките на ROTHENBERGER осигурява
правилните челюсти за всички често срещани пресови машини.

SV15-18-22-28
Арт. № 1000002800 1 158,26 лв 587,90 лв без ДДС
705,48 лв с ДДС
SV14-16-18-22
Арт. № 1000002801 1 170,02 лв 587,90 лв без ДДС
705,48 лв с ДДС
M15-18-22-28
Арт. № 1000002804 1 158,26 лв 587,90 лв без ДДС
705,48 лв с ДДС
TH16-20-26-32
Арт. № 1000002803 1 293,50 лв 587,90 лв без ДДС
705,48 лв с ДДС
U16-20-25-32
Арт. № 1000002805 1 252,34 лв 587,90 лв без ДДС
705,48 лв с ДДС
G16-20-26-32
Арт. № 1000002806 1 307,22 лв 881,90 лв без ДДС
1058,28 лв с ДДС
RFz16-20-25-32
Арт. № 1000002807 1 299.38 лв 587,90 лв без ДДС
705,48 лв с ДДС
BE16-20-26-32
Арт. № 1000002808 1 744,30 лв 744,90 лв без ДДС
893,88 лв с ДДС
К-т с вложки RFz16-20-25-32 o. WB
Арт. № 14849
540,86 лв 482,90 лв без ДДС
579,48 лв с ДДС
К-т с вложки U16-20-25-32 o. WB
Арт. № 14869
552,62 лв

482,90 лв без ДДС
579,48 лв с ДДС

К-т с вложки TH16-20-25-32 o. WB
Арт. № 1000002854 724,12 лв 482,90 лв без ДДС
579,48 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 Юли до 9 Септември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС.
Артикулите са налични само при специализирани търговци.

333,10 лв

174,90 лв без ДДС
209,88 лв с ДДС

работи обърната надолу
подходяща за строителни обекти
ергономична

комплект

paul schärschmidt
Майстор ОВК
К-т № 1000002815

спояване с мек
припой
rofire 4 piezo

Всеки к-т
включва:

Подходяща за работа обърната надолу: Интегрираната функция за
предварително подгряване, загрява газта, като осигурява оптимално изгаряне и
стабилен пламък. Можете дори да обърнете горелката надолу и да продължите
работата си.
Подходящ за строителни обекти: Благодарение на дългата си защитна яка,
горелката се монтира надеждно за бутилката Multigas 300. Това осигурява
допълнителна безопасност дори при случайно падане.
Ергономична: Ергономичният, двукомпонентен, дизайн на дръжката, Ви
позволява да работите удобно.

1x

7

К-тът включва: ROFIRE 4 PIEZO;
5x Multigas 300; ФЛЮС ЗА МЕК ПРИПОЙ ROSOL 3;
ФИТИНГОВ ПРИПОЙ S3, 2 mm, 250 g;
ROBUCKET; ROBOX B2650
К-т В - ROFIRE 4 PIEZO Газ Версия В
Арт № 1000002819 333,10 лв 174,90 лв без ДДС
209,88 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 Юли до 9 Септември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС.
Артикулите са налични само при специализирани търговци.

334,08 лв

450,70 лв

195,90 лв без ДДС

213,90 лв без ДДС

235,08 лв с ДДС

256,68 лв с ДДС

съвместим
компактен
чист

силна
ефективна
издържлива

Комплектът
включва:

уред за
почистване
на тръби
rospi

1x

комплект

7

Съвместим: С шестоъгълната връзка можете да работите с
ROSPI H + E с всякакви налични в търговската мрежа
пробивни машини или акумулаторни пробивни машини.
Компактен: Благодарение на компактния дизайн, можете да
работите добре в тесни пространства.
Чист: Със затворен спирален контейнер Вашата работна
зона остава чиста и клиентите Ви са щастливи.

Включва: ROSPI 8 H+E Plus, 7,5 m
ROSPI 8 H+E Plus
Арт № 72095

334,08 лв

Акцията е валидна от 1 Юли до 9 Септември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС.
Артикулите са налични само при специализирани търговци.

195,90 лв без ДДС
235,08 лв с ДДС

нагнетателна
помпа за
отпушване на
тръби ropump
super plus

Комплектът
включва:

1x

7

Силна: Регулируемата дръжка Ви позволява да упражнявате
оптимално налягане и да постигнете възможно най-добро
засмукване.
Ефективна: Сменяемите адаптери Ви позволяват да
адаптирате ROPUMP към различни канали. Помага Ви да
създадете здраво уплътнение, което бързо премахва
запушванията.
Издръжлива: Корпусът на ROPUMP е произведен монолитно,
което го прави изключително издръжлив и дълготраен.

К-тът включва: ROPUMP Super Plus;
широк адаптер; ROCASE ROBUCKET
К-т - ROPUMP Super Plus
Арт № 1000002823 450,70 лв

Акцията е валидна от 1 Юли до 9 Септември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС.
Артикулите са налични само при специализирани търговци.

213,90 лв без ДДС
256,68 лв с ДДС

881,90 лв

646,90 лв без ДДС
776,28 лв с ДДС

универсални
издържливи

К-т № 1000002841

Комплектът
включва:

1x

7

комплект

max grundmann
Майстор ОВК

помощник
на mайстора
Универсален: Със своите 50 артикула, комплектът включва широка гама от
инструменти, от които всеки майстор има нужда за да започне работа.

Издръжлив: Куфарът от поцинкована стомана предпазва инструментите от
ежедневното износване на строителната площадка. Това гарантира, че
инструментите остават в експлоатация дълго, след първоначалната им употреба.

К-тът включва: Водопроводни клещи тип
SP 10“; тръбен ключ Super S (1“); алуминиев
нивелир, елокс (500 mm); метални лъкове за
ножовка (300 mm); 10x листа за ножовка
HSSE 4 PLUS; шлосерски чук (300 g); ковашки
чук (1,250 g);
PUK-лъкове за ножовка (290 mm)+12x листа
за ножовка; гаечен ключ за водни кранове с
вертикално закрепване; секач за камък
плосък (300 x 16 mm); комбиниран ключ;
универсален многостъпален
ключ+превключваема тресчотка;
к-т отвертки EUROLINE (Phillips); щанца за
отвори в ламарина (32 mm кръгли);
к-т ключ имбус (7-части); дървен,сгъваем
метър (2 m); дърводелски молив; TUBE
CUTTER 35 (6 - 35 mm); MINICUT I PRO (3- 16
mm); глух ключ; тръбен ключ Super S (1.1/2“);
чупещ макетен нож; ROGRIP F (10“); кутия за
инструменти за монтиране (530 x 200 x 200
mm);ROCASE ROBUCKET
К-т Помощник на майстора
Арт № 1000002841 881,90 лв

Акцията е валидна от 1 Юли до 9 Септември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС.
Артикулите са налични само при специализирани търговци.

646,90 лв без ДДС
776,28 лв с ДДС

70 ГОДИНИ РОТЕНБЕРГЕР

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

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.

допълнителен
бонус

сега с допълнителни
бонус точки по случай
годишнината ни

RO

БОНУС
ТОЧКИ

"бонус програмата* ни
вече има 5000 участници.
и продължаваме да се
разрастваме всеки ден."

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

1.
2.
3.

lisa arnold

Закупете си един от промоционалните ни к-ти и направете снимка
на касовата си бележка

Техник обслужване на клиенти и обучен
индустриален механик

Качете снимката на интернет страницата на бонус програмата ни
rothenberger.com/de-de/bonusprogramm
След като я проверим, ще Ви преведем бонус
точките онлайн

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

посетете ни на:
rothenberger.bg
facebook.de/rothenberger

Ротенбергер България ЕООД
София, бул Ситняково 79

азнувайте!

и пр
събирайте точки

Бихме искали да благодарим на Reichmann Heizung- Sanitär GmbH
и на engelbert strauss GmbH & Co. KG за подкрепата по време на
снимките за тази брошура.

Вашият ROTHENBERGER дистрибутор:

