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PÁTERNOSTER NA ROLE
Kapacita páternosteru s rolemi koberců
stavební
výška (cm)

Kapacita páternosteru s rolemi PVC

průměr rolí
40 cm

průměr rolí
50 cm

průměr rolí
60 cm

průměr rolí
20 cm

průměr rolí
25 cm

průměr rolí
35 cm

240
260

10
11

8
9

7
7

17
19

14
14

11
11

280
300

11
12

9
10

8
9

21
22

17
18

13
14

320
340

13
14

11
12

9
10

24
27

20
22

15
17

360
380

15
16

12
13

10
11

27
29

22
24

17
18

400
420

17
18

14
14

12
12

30
32

25
26

19
20

440
460

19
19

15
16

13
13

33
35

28
29

21
22

480
500

20
21

17
17

14
15

37
38

30
32

23
24

520
540

22
23

18
19

15
16

40
41

33
34

25
26

560
580
600

24
25
26

20
20
21

17
17
18

43
45
46

36
37
38

27
28
29

- Ušetříte náklady díky řešení, které šetří místo.
- Celá výška místnosti bude optimálně využitá.
- Na nejmenší ploše je možné uskladnit a
prezentovat maximální množství rolí.
- Optimální komfort obsluhy a jednoduché
ovládání redukují nasazení personálu.
- Páternostery se dodávají na standardní šířky
rolí 200 / 300 / 400 / 500 cm (jiné šířky je
možné dodat taky) a v standardních stavebních
výškách 240 až 600 cm.

Použité zařízení
Rádi Vám nabídneme i použité zařízení německé
výroby v dobrém stavu. Dostanete výhodný a
atraktivní poměr cena / výkon.
Před dodáním je samozřejmostí kompletní
technická prohlídka a důkladná regenerace
opotřebených součástí.
Pro opticky odpovídající celkový obraz se
k použitým páternosterům vyrábějí nové krycí
plechové díly a řezací stoly se nově lakují.

Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

www.janser.cz
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ŘEZACÍ STOLY TMS

Naše řezací stoly se dodávají pro všechy
standardní šířky rolí 200, 400 a 500 cm.
Konstrukce je mimořádně stabilní a integruje všechny komponenty
pro prodej (odměření, odřezání, zabalení).
Zabudovaná pojezdová kola s kvalitními ložisky umožňují velmi
lehké přemístňování řezacího stolu.
Nízká konstrukce zase umožňuje lehké došáhnutí na druhou stranu
řezacího stolu.

OBSLUHA:
1.
Jednoduché zadání předvolby
požadované délky pomocí tlačítek.
Podlahová krytina je vedena přes zaváděcí válce na úhlově
nastavitelné zaváděcí hliníkové desce až k přítlačnému válci.

3.
Odřezání se provádí
elektrickým řezacím
nožem.
Pomocí klávesnice
s bezpečnostním
vypínačem se zadá
4-místní bezpečnostní kód pro
povolení obsluhy stroje.
4.
Odřezaný materiál se zabalí
do fólie přímo
z odvíjecího stojanu.

2.
Progresivně působící zaváděcí přítlačný válec se ovládá
nožním spínačem z přední strany. Zvedá a spouští se
pomocí zabudovaných elektrických pístů. Zvedání a
spouštění přítlačného válce je tak snadné a můžou ho
ovládat i ženy.
Pokyn ke startu se rovněž zadává nožním spínačem. Pomocí
třech navíjecích válců dochází k automatickému navíjení
role.

Balicí fólie
tloušťka:
šířka role:
šířka fólie:
délka role:

0,08 mm
800 mm
1600 mm
200 lfm

viz strana 105

TECHNICKÉ ATRIBUTY:
Řezací stůl se na přání dodává jako volně pojízdný nebo s
kolejnicovým pojezdem.
Řezací stůl odpovídá kalibračním předpisům. Osvědčení
kalibrace PTB - č. 1.42 - 25 659/81
se zkušební značkou.

Při dosažení předem zadané délky se stroj automaticky
vypne.
www.janser.cz
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STOJANY NA ROLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na výběr jsou různá provedení stojanů pro všechny dostupné šířky rolí s podlahovými krytinami. Stojany na role TRS jsou
vhodné na role koberců i PVC. Díky variabilnímu systému zavěšení rolí je možné vždy plně využít celou kapacitu stojanu.
Standardní výška: 255 cm - další výšky na vyžádání.
Dodávané typy stojanů: jednostranné stacionární nebo pojízdné - oboustranné stacionární nebo pojízdné - upevněné na podlahu a stěnu

Příslušenství k stojanům na role
Rozsáhlé příslušenství k stojanům na role TRS zajišťuje optimální manipulaci s rolemi v každé situaci. Vyžádejte si detailní nabídku.
Tyče na zboží
na role šířky 200, 300, 400 a 500 cm jsou
uloženy v speciálních nosičích.
Vnitřní 4-hraný konec tyče umožňuje
nasazení rukojeti, výtahu na role, ruční kliky,
nebo elektrického navíječe a odvíječe.

Nosiče na tyče
jsou vybaveny plastovým kluzákem,
integrovanou brzdou a bezpečnostní
pojistkou. Tento systém poskytuje vysoký
komfort ovládání a bezpečnost.

Nástavec na rám
S nástavcem na rám a výtahem na role je
možné zavěsit role podlahových krytin na
stojan až úplně nahoru.
(Stačí pouze 1 pár nástavce na všechny
stojany na role v prodejně.)

Ruční klika
po nasazení na tyč na zboží umožňuje navíjení a
odvíjení podlahové krytiny z role.
Převod 1:4 s bezpečnostní zpětnou pojistkou.

Rukojeti (pár)
pozinkované, na zvedání a
zavěšování tyčí na stojan

Elektrický navíječ a odvíječ

Převěšovací zařízení (pár)

Nasaditelný na tyč na zboží, umožňuje
bez námahy převíjet celé role (např.
z odvíjecího zařízení RTAG na tyč na
zboží).

Pro postupné převěšování rolí na
stojanu.

Výtah na role (pár)
Zařízení pro zavěšování i těch
nejtěžších rolí na stojany bez velké
námahy.
Výtah se ovládá klikou
s převodem 1:4 a je opatřen
bezpečnostní zpětnou pojistkou.

Vystřeďovací kužel
S vystřeďovacím kuželem je možné upevnit
na tyč roli i s papírovou návinkou.
To pak umožňuje použití rukojetí, výtahu na
role, ruční kliky, nebo elektrického navíječe
a odvíječe.

www.janser.cz
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VODICÍ KOLEJNICE USF

8

UPEVŇOVÁNÍ ROLÍ

Univerzální řezací a vodicí kolejnice USF
na šířku zboží 200, 300, 400 a 500 cm.
Profil s drážkami je vyrobený z hliníku a je velmi lehký a praktický. Jednotlivé
drážky umožňují řezání od jednoduchých nožů a řezačů až po elektrické
řezací nože.

USF kolejnice
200 cm

851 043 000

300 cm

851 043 200

400 cm

851 044 000

500 cm

851 045 000

A
Svorky

z nylonového pásku,
s kovovou sponou

851 046 000

Pravoúhlý doraz pro USF

D

E

délka 1,5 m, šířka 30 mm
pro průměr rolí ca. 40 cm

A

našroubovatelný na svorky
Obj.č.

C

Upevňovací popruh černý

pro uchycení USF ke koberci
pár

B

Obj.č.

851 021 000

délka 1,8 m, šířka 30 mm
851 047 000

pro průměr rolí ca. 50 cm
Obj.č.
délka 2,1 m, šířka 30 mm

851 022 000

pro průměr rolí ca. 60 cm
Obj.č.

851 023 000

Pružný popruh antracitový
z elastického gumového pásku,
se zástrčným uzávěrem
B

nastavitelná délka 0,3 - 0,6 m
šířka 30 mm
Obj.č.

851 032 100

nastavitelná délka 0,7 - 1,35 m
šířka 30 mm
Obj.č.

Řezání kobercovým řezačem na
stojanu na role s pomocí vodicí
kolejnice USF se svorkami.

Řezání kobecovým řezačem
s pomocí vodicí kolejnice USF
se svorkami a pravoúhlým
vodítkem.

851 032 000

Upevňovací popruh béžový
z flaušového pásku, se suchým zipem a
plastovou sponou
C

délka 1,8 m, šířka 40 mm
Obj.č.

851 053 000

délka 1,3 m, šířka 20 mm
Obj.č.

ELEKTRICKÝ ŘEZACÍ NŮŽ
TS 400 A1

851 054 000

Upevňovací popruh šedý
z flaušového pásku, se suchým zipem a
plastovou sponou
D

délka 1,2 m, šířka 30 mm
Obj.č.

851 057 000

délka 2,1 m, šířka 30 mm
Obj.č.

851 056 000

Kobercová spona
ze šedého gumového pásku s drápovými koncovkami
E
nenapnutá délka 24 cm, šířka 30 mm
(minimální odběr 50 ks)
Obj.č.

A

Kobercový
špendlík

B
C

Elektrický řezací nůž
TS 400 A1

Příkon
Hmotnost

Dodávka s vodicí patkou,
4-hraným nožem, zabudovaným
brusným tělískem a 6,5 m dlouhým
přívodním kabelem.

www.janser.cz

Obj.č.

2,7 kg

856 010 001

C

s malou plastovou hlavou
různobarevné

230 V
400 W

Kobercový
špendlík

(krabička se 100 ks)

A

s velkou plastovou hlavou
Náhradní 4-hraný nůž
Obj.č.

hlavička 20 mm/d. 65 mm 851 029 000

Kobercový
špendlík

856 012 000

B

s kónickou hlavou

D

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení

851 024 000

hlavička 4 mm/d. 50 mm

Špendlík s očkem

(minimální odběr 50 ks)

(krabička se 100 ks)

hlavička 30 mm/d. 70 mm 851 030 000

Obj.č.

851 027 000

D
851 026 000
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POSUVNÍ PREZENTAČNÍ ZAŘÍZENÍ TSA

Posuvný systém . . .
Perfektní řešení pro celoplošnou prezentaci kusových koberců.

Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

Zákazník si může v klidu projít celou nabídku a vybrat vhodný
koberec.
S jedním nebo dvěma skladovacími prostory - tento volně
stojicí systém je možné díky modulární konstrukci jednoduše
rozšířit přesně podle Vašich požadavků a možností vaší
prodejny.
K dodání i v provedení celoplošné prezentace koberců na šířku (např.
v místnostech s nízkým stropem).

1 skladovací prostor
1 prezentační prostor

2 skladovací prostory
1 prezentační prostor

Prezentace na výšku
na koberce velikosti
170 x 240 cm
200 x 300 cm
250 x 350 cm

Držáky koberců
pro naše prezentační zařízení,
slouží k zavěšení koberců na nosníky

Přizpůsobené běžným velikostem koberců v následujících délkách:
Délka

Nyní s nalisovanou plastovou rukojetí pro rychlé otevírání a zavírání!
S novým systémem zavírání je možné držák koberců zavřít a otevřít bez
rizika poranění. Vrchní díl držáku se přiklápí a odklápí automaticky
pohybem rukojetí a bezpečně zakrývá spodní řadu jehel.

Obj.č.

700 mm

se 2 závěsnými háky

853 301 021

900 mm

se 2 závěsnými háky

853 302 021

1200 mm

se 2 závěsnými háky

853 303 021

1400 mm

se 2 závěsnými háky

853 303 022

1700 mm

se 3 závěsnými háky

853 304 021

2000 mm

se 3 závěsnými háky

853 305 021

2500 mm

se 4 závěsnými háky

853 306 021

3000 mm

se 4 závěsnými háky

853 307 021

3500 mm

se 4 závěsnými háky

853 308 021

www.janser.cz
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ZAVĚŠENÍ KOBERCŮ
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OZNAČOVÁNÍ ZBOŽÍ
Označování koberců
Na rychlé a čisté označování koberců.

Plastové obaly
č. 30-3, malý
Obj.č.

80 x 130 mm
853 804 010

č. 31-3, velký

160 x 220 mm

Obj.č.

853 804 020

Patentové knoflíky
č. 30-6, délka 25 mm
bal. 100 ks

853 810 000

č. 30-6, délka 19 mm
bal. 100 ks

853 810 100

Sešívačka na etikety
na upevnění libovolných etiket na zboží pomocí nylonové nitě.
Nízká hmotnost, ergonomický dizajn
i lehký uvolňovací mechanizmus
Příslušenství
poskytují pohodlnou manipulaci.

Kobercová spona
pro kulaté tyče

Náhradní jehly
bal. 5 ks

pochromovaná

853 811 500

s mosaznou vrstvou

853 811 000

853 813 001

Upevňovací nylonové nitě

Nosná tyč D25 mm
délka 250 cm
Tyče je možné spájet pomocí
nosníků do požadované délky.
pochromovaná

853 811 525

s mosaznou vrstvou

853 811 025

(bal. 5.000 ks)

Obj.č.

853 813 050

13 mm

853 815 000

25 mm

853 817 000

40 mm

853 818 000

BALENÍ ZBOŽÍ
Smršťovací fólie
- pro rychlé a pohodlné balení
- na koberce, tapety, lišty atd.

Koncovka
pochromovaná

853 811 501

s mosaznou vrstvou

853 811 001

Nosník
pochromovaný

853 811 502

s mosaznou vrstvou

853 811 002

Průhledná fólie nahrazuje lepicí
pásku, která často poškodí zboží.
Produkt je i pod fólii stále viditelný
a pod fólii lze vložit cenovku nebo
různé upozornění a pokyny, nebo ji
popsat fixem.
Smršťovací fólie
šířka 100 mm, délka 150 m
bal. 10 rolí

895 000 000

Ruční odvíječ
Obj.č.

Kobercová spona
pro hranaté tyče
pochromovaná

www.janser.cz

895 000 001

Balicí fólie
853 811 700

tloušťka:
šířka role:
šířka fólie:
délka role:

0,08 mm
800 mm
1600 mm
200 bm

Obj.č.

030 101 800
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TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA ROLE
Korytový vozík

ROLLI

na kobercové role

Nepostradatelné odvíjecí zařízení pro podlaháře.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost

300 kg

Pneumatiky

D400 mm

Šířka koryta

510 mm

Délka

1600 mm

Obj.č.

859 003 000

Korytový vozík
na role podlahových krytin
do šířky 200 cm.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost

300 kg

Pneumatiky

D400 mm

Šířka přes kola

600 mm

Výška

500 mm

Šířka koryta

300 mm

Délka koryta

800 mm

Obj.č.

859 011 000

Skutečný pomocník při odvíjení rolí
podlahových krytin přímo na stavbě.
Pevný a robustný, ROLLI unese role
až do hmotnosti 350 kg.
Malý a příruční, jen o málo větší než
papír formátu A4. Můžete ho vzít všude
sebou, nezabere téměř žádné místo
ve vašem autě.
Přes tři odvíjecí válce uložené
na kuličkových ložiscích je možné
odvíjet roli podlahové krytiny
v místnosti bez námahy.
Doporučujeme:
2 ROLLI na roli šířky 2 m
3 ROLLI na roli šířky 4 m
TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost

Skládací vozík
(sklápěcí korytový vozík)
ideální na převoz v autě

max. 350 kg

Délka

300 mm

Šířka

230 mm

Výška

105 mm

Hmotnost
TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj.č.

Nosnost

859 016 000

ca. 400 kg

Pneumatiky
Obj.č.

4,2 kg

D 400 mm
859 006 000

Korytový vozík
na navážení k páternosteru
(jsou potřebné dva vozíky)

Korytový vozík

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost

300 kg

Délka

500 mm

Šířka

300 mm

Výška

480 mm

Obj.č.

859 012 000

Kobercový vozík

se čtyřmi otočnými koly D160 mm
a čtyřmi odvíjecími válci D90 mm
TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost

400 kg

Délka

1000 mm

Šířka

600 mm

Výška

410 mm

Obj.č.

859 010 000

se 4 otočnými koly D100 mm
(jsou potřebné dva vozíky)
TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost

200 kg

Šířka

500 mm

Délka

800 mm

Obj.č.

859 048 500

Spojovací tyče
na spojení dvou korytových vozíků
na jeden dvojitý vozík
Délka dvou spojených vozíků:
min. 2000 mm
max. 3500 mm
Obj.č.

Na obrázku jsou dva vozíky spojené
859 010 001

teleskopickými tyčemi.

Transportní vozík
Malý odvíjecí vozík
se dvěma odvíjecími válci D60 mm
TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost
TECHNICKÉ PARAMETRY
Pneumatiky
Nosnost
Šířka přes kola

D260 mm
250 kg

670 mm

Šířka

280 mm

Hmotnost

11,6 kg

560 mm
Obj.č.

Obj.č.

130 kg

Délka

859 018 000

859 022 000

www.janser.cz
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TRANSPORTNÍ A ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ NA ROLE
Vozík na lino
na naložení, transport a odvíjení
rolí PVC a linolea,
se třemi odvíjecími válci

Transportní a odvíjecí
vozík
se třemi odvíjecími válci

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost

300 kg

Nosnost

250 kg

Max. průměr role

350 mm

Gumová kola

Šířka role

200 cm

Šířka přes kola

560 mm

Šířka přes rukojeti

650 mm

Kola

D160 mm

dvě pevná kola,
dvě otočná kola s brzdami
Obj.č.

Obj.č.

859 031 000

859 030 000

Transport a odvíjení
na třech válcích

Rukojeti na přenášení rolí
na pohodlné zvedání a přenášení rolí
Šířka přes rukojeti: 680 mm

Tahač kobercových rolí
na vytahování rolí podlahových krytin z ložné plochy
nákladního automobilu

Nosnost 200 kg
pár

www.janser.cz

859 060 000

Obj.č.

859 061 000
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POKLÁDÁNÍ A OCHRANA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ
MOBILNÍ OCHRANA PRO VŠECHNY HALOVÉ POVRCHY

Odvíjení zakrývací krytiny s transportním a odvíjecím zařízením

Přístroje a příslušenství pro sportovní kluby
Ve spolupráci s podlahářským průmyslem jsme vyvinuli
speciální systém, který výrazně ulehčuje pokládání,
odstraňování a skladování sportovních podlah a
zakrývacích krytin pro víceúčelové haly.

Transportní a odvíjecí zařízení
na navíjení, odvíjení, zvedání a transport všech druhů
sportovních podlah i zakrývacích krytin.
S transportním a odvíjecím zařízením je možné odebrat roli
přímo ze stojanu a dovézt ji do haly přímo k místu pokládky.

Navíjení s elektrickým pohonem

Kolečka umožňují snadnou pohyblivost celého zařízení po
všech typech podlah (parkety, beton, PVC).

Stojan DPP
Na pojízdné oboustranné stojany je podle druhu krytiny
možné najednou umístnit 4, 6, 8, nebo až 10 rolí.
Navinutí krytiny je možné dělat manuálně nebo pomocí
elektrického pohonu.

Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

Zavěšení role na stojan s pomocí transportního a odvíjecího zařízení

www.janser.cz
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ZNAČENÍ SPORTOVIŠTĚ
OZNAČOVACÍ PŘÍSTROJ
na lepení obloukového značení až do poloměru
9 m a na lepení rovného značení

Pokud se bude značení stříkat přímo na podlahu, je
možné pomocí tohoto zařízení nalepit dvě paralelní
ochranné pásky.

ROZSAH DODÁVKY:

7

1) označovací hlava na lepicí pásku
5

2) označovací hlava na ochrannou pásku
3) prodlužovací tyče v pouzdře
4) spojky k prodlužovacím tyčím
5) středový bod se dvěma přísavkami
6) vodicí plech pro rovné značení

4
3

6

8
7) plastový transportní kufr

1

2

8) pouzdro na prodlužovací tyče

Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

Označovací hlava
s lepicí páskou šířky 50 mm

www.janser.cz

Označovací hlava
s ochrannými páskami šířky 19 mm

Označovací hlava
s vodicím plechem pro rovné značení

111

8

112
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NAKLÁDACÍ RAMPY
Nakládací rampy
pro osobní auta
Z hliníku, sklopitelné

S pomocí rampy je možné bezpečně
a bez dalších pomocných prostředků
naložit stroje do různých výšek.
Pro transport je možné rampu sklopit
na polovinu.
Nakládací rampa malá
TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka

2000 mm

Šířka

400 mm

Nosnost

200 kg

Hmotnost

16 kg

Obj.č.

111 700 950

Nakládací rampa střední

Hliníková rampa střední, šířka 60 cm

TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka

2000 mm

Šířka

600 mm

Nosnost

500 kg

Hmotnost

23 kg

Obj.č.

111 700 900

Nakládací rampa velká
TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka

2000 mm

Šířka

800 mm

Nosnost

600 kg

Hmotnost

32 kg

Obj.č.

111 700 940
Hliníková rampa velká, šířka 80 cm

Hliníková rampa malá, šířka 40 cm

Nakládací rampy
pro dodávky
Ocelová konstrukce, pevná
pro RIDE-on elektrickou a plynovou verzi
TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka

3000 mm

Šířka

800 mm

Nosnost
Hmotnost
Obj.č.

650 kg
74 kg
111 400 960

Z hliníku, sklopitelná,
s podpěrnou nohou
pro RIDE-on ADB verzi
TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka

3000 mm

Šířka

1000 mm

Nosnost
Hmotnost
Obj.č.

1000 kg

Výška nájezdu
445 - 665 mm

60 kg
111 400 985
Hliníková rampa s podpěrnou nohou pro RIDE-on ADB

www.janser.cz

