
AKČNÍ CENA

129.900 Kč

Běžná cena 166.290 Kč

Objednací číslo 111 801 000

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.
Objednávejte na 777 572 600 nebo janser@janser.cz

Podzimní akce 19.10. - 14.12.2018

Stroje a nářadí pro podlaháře

Master-Mobil II
Silný motor v kombinaci s hydraulickým pohonem zajišťuje velkou sílu při mimořádně tichém provozu.

Snadné odstraňování i pevně nalepených podlahových krytin na malých až středních plochách.

Master-Mobil II je samohybný (směrem vpřed i vzad), rychlost je plynule regulovatelná.

Vodicí rukojeť je nastavitelná do šesti pozic a tím je možné ji přizpůsobit tělesné výšce nebo upřednostňované pracovní pozici.



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.
Objednávejte na 777 572 600 nebo janser@janser.cz

- napájení 230 V

- příkon 1500 W

- pracovní šířka 375 mm

- otáčky 140 min-1

- hmotnost 42 kg

Montuje se pevně na tělo brusky a není nutné ho při
transportu demontovat. Kevlarová manžeta je flexibilní a
dobře se přizpůsobí nerovnostem podkladu

Jednokotoučová bruska Columbus 145 SH

Odsávací systém Multi-Vac III

Unášecí talíř s plstí
s distančním kruhem

Tříkotoučový unášeč

AKČNÍ CENA

27.900 Kč

Běžná cena 35.360 Kč

AKČNÍ CENA

5.900 Kč

Běžná cena 7.500 Kč

AKČNÍ CENA

2.900 Kč

Běžná cena 5.310 Kč

AKČNÍ CENA

35.900 Kč

Běžná cena 39.990 Kč Objednací číslo 112 880 900

Objednací číslo 112 300 600

Objednací číslo 113 722 000

Objednací číslo 112 560 000

Podzimní akce 2018

Průmyslový vysavač Janvac 1600-H Power
Nový model výkonného průmyslového vysavače s nejvyšším stupněm filtrace kategorie H.

AKČNÍ CENA

22.900 Kč

Běžná cena 25.860 Kč

- nový 1450-watový motor s vylepšeným vákuuem (3100 mm H2O)

- nová bajonetová spojka pro připojení hadice do vysavače

- zátka otvoru na hadici - nádobu na prach je možné při transportu uzavřít

- modifikované výdechy a adaptérový kruh pre lepší proudění vzduchu

- zesílené upevnění HEPA filtru

- nová 5-metrová sací hadice

- nové objednací číslo 115 095 200

TRIVO-DISC sada v kufru
Kompletní sada v kufru obsahuje:
1 x TRIVO-DISC
25 x keramické brusné kotouče P36
50 x keramické brusné kotouče P60
50 x brusné kotouče s ušlechtilým korundem P60
50 x brusné kotouče s ušlechtilým korundem P80
100 x brusné kotouče s ušlechtilým korundem P100
3 ks pěnových mezipodložek tl. 5 mm



- plynule nastavitelná výška rukojeti

- možnost rozmíchat až tři 25-kilové pytle stěrky najednou

- potřebné míchadlo s výkonem minimálně 1500 W

- skládá se z podvozku, 75-litrové nádoby, speciální

míchací metly, držáku míchadla a držáku na hadici

od vysavače

- možnost dokoupit podvozek a nádobu za 4.500 Kč,

objednací číslo 111 214 600

Míchací vozík PROFI
jednoduchá příprava a bezpečný transport stěrkovací hmoty

Míchadlo Ecomix R 1600
- příkon 1600 W

- 2 rychlosti

- otáčky 180-300 / 300-600 min-1

- upínání M14

- hmotnost 8,66 kg

AKČNÍ CENA

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.
Objednávejte na 777 572 600 nebo janser@janser.cz

Podzimní akce 2018

6.660 Kč

AKČNÍ CENA

4.440 Kč

Běžná cena 9.100 Kč

Běžná cena 5.990 Kč

Zaváděcí cena

3.200 Kč

Běžná cena 3.740 Kč

Zaváděcí cena

550 Kč

Běžná cena 660 Kč

Objednací číslo 111 242 000

Objednací číslo 111 214 000

Objednací číslo 110 411 000

Objednací číslo 110 411 400 Objednací číslo 110 411 500

AKČNÍ CENA

5.990 Kč

Běžná cena 6.990 Kč

ROZSAHY MĚŘENÍ

Vlhkoměr VI-D4

Digitální vlhkoměr pro rychlé, nedestruktivní zjištění rozdělení
vlhkosti v povrchové vrstvě podlahy.

Přístroj pracuje na principu měření kapacitního rozptylového pole a
umožňuje průzkum poměru vlhkosti v povrchové vrstvě.

Kompletní lokalizace do češtiny.

Beton 0 až 6 %
Anhydrit 0 až 1,9 CM
Cement 0 až 4,0 CM
Relativní stupnice 0 až 99,9

Zarážecí elektroda
na měření vlhkosti dřeva

Klimasenzor
na měření vlhkosti a teploty vzduchu a rosného bodu



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.
Objednávejte na 777 572 600 nebo janser@janser.cz

Zaváděcí cena

1.390 Kč

Běžná cena 1.590 Kč

Zaváděcí cena

1.590 Kč

Běžná cena 1.990 Kč

AKČNÍ CENA

1.900 Kč

Běžná cena 2.820 Kč

AKČNÍ CENA

3.490 Kč

Běžná cena 5.000 Kč

Podzimní akce 2018

Objednací číslo 222 446 000

Objednací číslo 161 116 000

Objednací číslo 161 160 000

Objednací číslo 270 501 100

Laserový měřič vzdálenosti Smart 40
Měření vzdálenosti, plochy a objemu, nepřetržité měření (min/max), Pythagorova věta.

Použití v interiéru i exteriéru, integrovaná vodováha.

Dodávka s pouzdrem a bateriemi.

Přesnost měření ±1,5 mm
Rozsah měření 0,05 - 40 m
Rozměry 105 x 47 x 27 mm
Hmotnost 83 g
Baterie 2 x typ AAA 1,5 V

TECHNICKÉ PARAMETRY

Chrániče kolen na kolečkách Knee-Blades
chrániče kolen na kolečkách

Kolečká umožňují lehké a rychlé přesouvání a nezanechávájí žádné stopy.

- elastické popruhy se suchými zipy

- gelové chrániče kolen

- chrániče kolen lze použít i samostatně

Pákový řezač DS-330

na řezání všech PVC-dizajnových krytin, koberců, korku, gumy

Řeže rychle, hladce, bezhlučně a bez elektřiny.

Max. délka řezu 330 mm
Úhel řezu 0 - 45°
Rozměry 620 x 430 x 200 mm
Hmotnost 7 kg

Chrániče kolen FENTO Pro

- certifikované v souladu s CE DIN EN 14404

- prodyšné vyměnitelné vložky

- široký tvar s vodoodpudivou vrstvou

- optimální stabilita

- měkčí a přiléhavější tvar na koleni

- lehké - jen 250 gramů


