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turbo-stripper PBs
Zvláštní model s Pull-back- systémem místo hydraulické 
spojky  
(ostatní technická data a příslušenství viz vlevo)

informace k Pull-back-systému viz str. 7 

#46949

Příslušenství:

Přídavné závaží 30 kg, 1 ks #38535

 Transportní pás #40603

turbo-stripper
Základní model bez zvláštního vybavení 
(ostatní technická data a příslušenství viz vlevo)

#38587

turbo-stripper hN
speciální model s nastavitelnou výškou a sklonem rukojeti #43778

turBO-striPPEr

Veškeré spínače snadno dosažitelné pro 
lepší komfort při ovládání

Rukojeť s nastavitelnou výškou a sklonem

Individuální třípolohové nastavení závaží

Profesionální odstraňování všech lepených podlahových krytin
l také pro pryžové podlahoviny s nopky a sportovní podlahoviny
l motor o výkonu 2600W s omezením náběhového proudu
l vysoký pracovní komfort zaručuje pojezd s ruční spojkou
l provozní bezpečnost díky ochraně proti opakovanému náběhu
l   jednoduchá přeprava s odnímatelným závažím a rukojetí

technická data:

230V, 2600W, omezení náběhového proudu, 
max. pracovní šířka 150-350 mm, 5000 rázů/min, 157 kg, 
pracovní výkon cca 60 – 100 m2/h

rozsah dodávky:

Turbo-Stripper, 1 nůž 350 x 60 x 1 mm
1 nůž 350 x 60 x 1,5 mm, 1 nůž 200 x 60 x 1,5 mm
1 nůž 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-nůž s horním ostřím,
1 U-nůž se spodním ostřím, sada nářadí, chrániče sluchu, 
ochranné rukavice, chránič nože

Odstraňování podlahové krytiny
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Náhradní nůž pro turbo- / Extro-stripper
Pro textill Pro linoleum, PVC, pryž

350 × 60 × 1,0 mm bal. 10 ks. #13978 200 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks. #13980

350 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks. #13979 150 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks. #13981

350 × 120 × 1,5 mm bal. 1 ks. #13982

Zvláštní nůž ve tvaru u 350 mm pro turbo- / Extro-stripper
Pro současné předřezávání a uvolňování krytiny, jednostranně broušený

Horní ostří #13983 Spodní ostří #38933

adaptér úhlu sklonu pro turbo- / Extro-stripper
l mění úhel sklonu nože
l agresivnější u textilních krytin
l rozšiřuje spektrum použití

Adaptér úhlu sklonu čís. #15525

Ergo Cutter
Ideální nástroj k předřezávání pruhů jako příprava na odstraňováním krytiny. 
Dlouhá kovová násada umožňuje ergonomicky pracovat vestoje

Ergo Cutter #62700 Náhradní čepele k Ergo-Cutteru #13421

speciální nůž pro turbo- / Extro-stripper
Těžké provedení, zalomený, pro těžké podlahové krytiny, 350 mm 

pro Strippery-nová verze #39362 pro Strippery- stará verze #15532

Kožený chránič nožů
Pro Turbo- / Extro-Stripper #33204

Přídavné závaží 30 kg
Pro Turbo-Stripper 1 ks #38535

Podvozek
Pro Turbo-Stripper #62227

Parkett-stripper-set
Perfektní sada na odstraňování parket. Jako nástavba pro Turbo-Stripper #63754

rozsah dodávky:

Štít, spodní chránič, speciální nůž v těžkém provedení, držák nože parketového štítu

Příslušenství:

Parketový štít pro nové Turbo2 #63752

Spodní chránič #53415

Speciální nůž v těžkém provedení #39362

Držák nože parketového štítu Turbo2 #63753

Odstraňování podlahové krytiny

Štít

spodní chránič speciální nůž

NOViNKa
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Odstraňování podlahové krytiny

Pull-back-systém
Pull-back-systém byl vyvinut, aby bylo možné turbo-, Extro- a Vario-
stripper silent jednoduše potáhnout zpět.

Pokud jste při práci dospěli ke zdi nebo jiné překážce, můžete jednoduše 
tahem za rukojeť nadzvednout hnací kolečka. Stroj zůstane stát, přestože se 
hnací kolečka mohou dál otáčet.

Pokud zatáhnete za rukojeť silněji, můžete stroj táhnout dokonce zpět až k 
následujícímu  pracovnímu záběru.

Jakmile rukojetí zatlačíte opět vpřed, dosednou pojezdová kolečka znovu na 
podlahu a stroj pojede zase kupředu.
Při práci musí být rukojeť tlačena mírně vpřed, aby malá transportní kolečka 
byla nazdvihnuta.
.

Extro-stripper
Nástupce legendárního super-stripperu     #38588

ExtrO-striPPEr

Veškeré spínače lehce dosažitelné pro 
komfortnější práci

Výškově nastavitelná rukojeť

Pull-back-systém

l až 80 m2/h
• nejvyšší účinnost je dána optimální souhrou síly rázů a vlast-

ního pohonu 
l 50 let know-how
Patentovaný Pull-back-systém  automaticky zastaví pohon při 
zatažení držadla dozadu = rychlá a efektivní práce na velkých 
plochách + zvýšení bezpečnosti práce.
Vyspělá technologie pohonu = dlouhá životnost při extrémních 
provozních podmínkách
robustní úderný mechanismus = přesné oddělování krytiny i v 
obtížných podmínkách.
Chránič nože = jistější ochrana před poškozením.

technická data:
230V, 2600 W, 5000 rázů/min, hmotnost 112 kg,
závaží (kryt) odnímatelných 42 kg, šířka nože 350 mm

rozsah dodávky: 

Extro-Stripper, 1 nůž 350 x 60 x 1 mm, 1 nůž 350 x 60 x 1,5 mm,
1 nůž 200 x 60 x 1,5mm, 1 nůž 150 x 60 x 1,5 mm,
1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří,
sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné rukavice, chránič nožů
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 Vario-stripper silent
Extrémně tichý stripper pro použití na středně velkých  plochách #38764

VariO-striPPEr silent

Vario-pohon: Plynule regulovatelná rychlost do 
16m/min

Výškově nastavitelná rukojeť

Extrémně tichý motor

• odstraňování podlahových krytin z PVC, linolea, pryže
• tichý motor umožňuje práci i při běžném provozu (nemocnice, 

obchodní prostory)
• vysoký komfort obsluhy s vlastním pohonem, obslužné prvky 

nahoře na rukojeti  
• jednoduchý transport, díky odnímatelnému přídavnému závaží 

a rukojeti 
• bezpečná práce v rozích a u stěn je umožněna Pull-back-

systémem
• Vario-pohon: rychlost je plynule regulovatelná v rozmezí 

2,5–16m/min
• nastavitelný sklon nože umožňuje přizpůsobení různým kry-

tinám a pracovním podmínkám

technická data:

230V, 1650 W, 3000 rázů/min, základní hmotnost 107 kg (základní 
stroj 60 kg), přídavné závaží (kryt) odnímatelných 30 kg hmotnost 
odnímatelné rukojeti 17 kg  pracovní šířka max. 250 mm, rychlost 
2,5-16 m/min. výkon cca 30-70 m2/h, regulace náběhového 
proudu

rozsah dodávky:

Vario-Stripper Silent, 1 nůž 250 x 60 x 0,7 mm,
1 nůž 250 x 60 x 1 mm, 1 nůž 250 x 60 x 1,5 mm,
1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří,
sada nářadí, ochranné rukavice, chránič nožů
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  duro-stripper VG (s nastavitelnými držadly)

světová jednička pro univerzální nasazení na malé 
a středně velké plochy 

#13348

duro-stripper (s oválnými držadly)

Provedení bez nastavitelných držadel 
(ostatní technická data a příslušenství viz vlevo)                         

#13347

durO-striPPEr VG

Optimálně výškově nastavitelná držadla

Provoz jako ruční nebo podlahový stroj  
s odstranitelnou rukojetí

Komfortní pojezd

• pojezd pro lehčí sériové práce
• provoz jako ruční  nebo podlahový stroj s výškově nastavitelnou vodicí 

rukojetí
• robustní kovový kryt pro náročnější nasazení
• speciální ložiska umožňují chod s malými vibracemi

technické údaje:

230V, 2000 W, omezení náběhového proudu,max. pracovní šířka 210 mm, 
8500 ot/min, 16 kg, výkon ca 30-50m2/h

rozsah dodávky::

Duro-Stripper, pojezd, 1 nůž 210 x 50 x 0,7 mm,1 nůž 210 x 60 x 1 mm, sada 
nářadí, chrániče sluchu, ochranné rukavice, chrániče nožů

Příslušenství:

Transportní skříň #13349

Podvozek #16151
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Náhradní nůž pro Vario-stripper silent
pro textil pro linoleum, PVC, pryž

250 × 60 × 0,7 mm bal. 10 ks. #38765 250 × 60 × 1,5 mm bal 10 ks. #38767

250 × 60 × 1,0 mm bal. 10 ks. #38766

Náhradní nůž pro duro- a Eco striper
pro textil pro linoleum, PVC

210 × 60 × 0,7 mm bal. 10 ks. #13344 210 × 60 × 1,0 mm bal. 10 ks. #13345

pro linoleum, PVC, pryž

210 x 60 x 1,5 mm #13346

Vlnitě zabroušený nůž pro Vario-stripper silent
pro odstraňování krytin s plstěným a vliesovým rubem
Vlnité zabroušení nože zajišťuje optimální odřezávání vláken. Nože jsou z vysoce jakostní tvrzené  
a speciálně povlakované pružinové oceli s CNC brusem.

250 x 60 x 1 mm #48401

Vlnitě zabroušený nůž pro duro-stripper a Eco-stripper
pro odstraňování krytin s plstěným a vliesovým rubem
Vlnité zabroušení zajišťuje optimální odřezávání vláken. Nože jsou z vysoce jakostní tvrzené a speciálně 
povlakované pružinové oceli s CNC brusem.

210 x 60 x 1 mm #48402

speciální u-nůž 250 mm pro Vario-striper silent
pro současné předřezávání a uvolňování krytiny ( pro PVC a linoleum)
s jednostranným brusem

horní ostří #38768 spodní ostří #38932

trhací svěrka

Velká pomoc při odstraňování lepených podlahových krytin. Nezničitelná díky
vysoce jakostnímu hliníkovému materiálu. Ergonomický tvar chrání ruce a prsty.

#13342

Podlahová škrabka
Velmi stabilní provedení, šířka 300 mm, délka rukojeti 135 cm

Podlahová škrabka                                                                              #13934

Náhradní čepel                                                                                   #14001

ruční škrabka WOlFF
Pracovní šířka 10 cm, vč. 5 čepelí

Ruční škrabka WOLFF  #51505

Náhradní čepel #13617

Profi ruční škrabka WOlFF 
Pracovní šířka 52 mm, dodává se bez čepelí 

Profi ruční škrabka WOLFF                                                               #65500

Trapézová čepel (bal. 100 ks) #13419

NOViNKa
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ECO-striPPEr

juNiO-striPPEr

dokonalé výsledky

výkon 2000 W

pracuje až do kraje

příruční, robustní nástroj

výkon 1010 W

pracuje až do kraje

Eco-stripper
stroj pro univerzální použití na malé až středně                  
velké plochy.
• jako ruční nebo podlahový stroj s rukojetí
• 2000 W motor s omezením náběhového proudu

#13993

technická data:

230 V, 2000 W, regulace náběhového proudu, max. 
pracovní šířka 210 mm, 6300 ot./min, 15 kg, výkon cca 
25-40 m2/hod

rozsah dodávky:

Eco-Stripper, 1 nůž 210 x 60 x 1 mm, sada nářadí, 
chániče sluchu, ochranné rukavice, chránič nože

Náhradní nože:

210 x 60 x 1 mm, ( pro PVC) bal. 10 ks #13345

210 x 60 x 0,7 mm (pro textil)  mm, bal. 10 ks. #13344

210 x 60 x 1,5 mm ( pro linoleum , PVC, pryž) 
bal. ks 10

#13346

Vlnitě zbroušený nůž pro duro-stripper

K odstraňování krytin s plstěným a vliesovým 
rubem. 
Vlnitý brus zajistí optimální odřezávání vláken. Nože 
jsou z vysoce jakostní tvrzené a speciálně povlakované 
pružinové oceli s CNC brusem.

Vlnitě zbroušený nůž 210 x 60 x 1mm  #48402

Kožený chránič nože

Pro Duro- a Eco-Stripper #33203

Eco-stripper VG
s přesazenými držadly #13994

junio-stripper
Odstraňování textilních krytin z malých ploch, 
zbytků pěny,  podlahovin a obkladů stěn ze  
skelných vláken

#16876

• umožňuje práci na nepřístupných místech jako 
okenní výklenky, pod radiátory, schodiště

• optimální pro práci na schodištích a v blízkosti stěn
• s transportním kufrem

technická data:

230V, 1010 W, max. pracovní šířka 120/200 mm. 3,1 kg

rozsah dodávky:

Junio-Stripper, 1 nůž 120 mm, sada nářadí, ochranné 
rukavice, chrániče sluchu, transportní bedna, chrániče 
nožů

Příslušenství:

Náhradní nůž 120 mm, bal. 10 ks. #13998

Náhradní nůž 200 mm, bal. 10 ks #14000

Kožený chránič nožů #33199

Náhradní nůž 200 mm
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PŘíPraVa POdKladu
frézování / broušení / leštění

  

MaMBO EVO

Plynulá regulace otáček

Vodicí rukojeť s plynule nastavitelnou výškou a 
sklonem

Výškově přestavitelná kolečka

Příprava podkladu

jednokotoučová bruska
Mambo Evo
Bezkonkurenčně univerzální pro veškeré brusné 
a frézovácí práce! 

#61804

• optimální přizpůsobení brusných prostředků opracovávané 
ploše díky plynulé regulaci otáček od 150 do 450/min 

• vnitřní odsávací manžeta
• jemné broušení parket
• vysoký točivý moment motoru a vysoká průtažná síla umožňují 

vysoký úběr a rychlou, efektivní práci i při nízkých otáčkách
• Přídavné závaží pro zvýšení úběru
• Jednoduchá přeprava osobním automobilem díky sklopnému 

držadlu a odnímatelnému závaží (rozměry v sestaveném stavu 
55 x 40 x 88 cm)

• Plynulé nastavení výšky
• Výškově nastavitelná kolečka

technická data:

230 V, 2000 W, počet otáček 150– 450/min,pracovní šířka 
375–400 mm, hmotnost 52 kg + 18 kg přídavné závaží,  
regulace náběhového proudu

rozsah dodávky:

Bruska Mambo, ochranná a odsávací manžeta,  
přídavné závaží 18 kg, chrániče sluchu, bez unášecího 
talíře a odsávání

Příslušenství:

Čisticí tank #39709

Kabelové rameno-souprava #38935

Prodlužovací kabel WOLFF (Obr.str. 68) #41811

Odsávání Micropac

Kompaktní suchý vysavač, 230 V #38501

Papírové filtrační sáčky pro vysavač Micropac, bal. 20 ks #13498

Prachový filtr se zipem #17294

Sací hadice pro odsávání Micropac #13499

Imbus klíč SW 8 #14959

Šroub s levým závitem #14044

Upínací podložka #14043
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Obr. stroj s odsáváním Obr. čisticí tank

FlaMENCO
SAMBA
jiVE

velmi výkonné stroje až do 
2200W
 

také pro mokré čištění

ideální pro malé až střední 
plochy

jednokotoučová bruska  
Flamenco                 2.200 W
snadno ovladatelný, velmi výkonný stroj 
k obrušování a kartáčování potěrů a nátěrových 
hmot, stejně jako k mokrému čištění koberců a 
leštění tvrdých podlah. 
Silný motor a přídavné odsávací zařízení umožňují 
bezproblémové opracování podkladů. Příznivá pracovní 
hmotnost a škála různých talířů a čisticích doplňků 
umožňují optimální řešení pro každé zadání. Speciálně 
zesílená rukojeť a robustní ocelová ozubená kolečka.

#56365

technická data:

230 V, 2200 W, 160 ot./min, 44 kg, 
šířka záběru 375/400 mm

rozsah dodávky:

Brusný stroj Flamenco, bez odsávání a unášecího 
talíře

jednokotoučová bruska 
samba                     1.700 W
se silným motorem 1700 W  
(ostatní technické údaje a příslušenství  
viz bruska Flamenco)

#56364

jednokotoučová bruska 
jive                     High speed
speciálně na leštění, voskování a padování  
Se zvlášť vysokými otáčkami 390 ot./min a 2200 W 
motorem pro zvlášť  vysokou účinnost (ostatní tech-
nická data a příslušenství viz bruska Flamenco).

#56363

Příslušenství  pro Flamenco, samba a jive:

Přídavné závaží 11 kg #34097

Odsávací komplet se skládá ze sacího zařízení a #13503

• sady hadic  #14038

• sací manžety   #14039

• kartáčového věnce #15353

Papírové filtrační sáčky 40 cm, bal. 10 ks   #13504

Papírové filtrační sáčky 80 cm, bal. 5 ks.    
( pro stroje od r. výroby 2004)

#37299

Prodlužovací kabel WOLFF (obr. str. 68) #41811

Čisticí tank #59831

Pro vlhké čištění s pady a kartáči. Čisticí tank se upevní na vodicí 
rukojeť brusky. Obsah tanku ca 12,0 l se naplní vodou a čisticí te-
kutinou. Vhodný pro lešticí a brousicí stroje Mambo, Tango, Samba, 
Flamenco, Jive a Rumba.

Příprava podkladu
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taNGO

RuMBA

Obr. 
stroj s odsáváním

Obr. čisticí tank

velmi výkonný motor až 
1000 W

také k mokrému čištění

ideální pro malé plochy

Ideální pro malé plochy

Výkon 500 W
 

I pro mokré čištění

jednokotoučová bruska  
tango                       1.000 W
Snadno ovladatelný 1000W stroj se širokým spektrem 
použití
• přibrušování a kartáčování  

potěrů a stěrekovacích hmot
• pro jemné broušení parket a korku 
• vlhké čištění koberců  a leštění tvrdých podlah

#56366

technická data:

230V, 1000W, 154 ot./min, 41 kg, pracovní šířka 
375/400 mm

rozsah dodávky:

Bruska Tango, bez odsávání a unášecího talíře

Příslušenství:

Odsávání, komplet sestává ze sacího zařízení  #13503

• sada hadic s T-kusem #14038

• sada hadic s T-kusem #14039

• kartáčového věnce #15353

Papírový filtrační sáček 40 cm, bal. 10 ks. #13504

Papírový filtrační sáček 80 cm, bal. 5 ks  
(od roku výroby 2004)

#37299

Prodlužovací kabel WOLFF (obr. str. 68) #41811

Čisticí tank #59831

K mokrému čištění s pady. Tank o obsahu 12,0l se upevní na 
vodicí tyč a naplníse vodou a čisticí kapalinou. Hodí se pro lešticí a 
brousicí stroje Mambo, Tango, Samba, Flamenco a Jive.

lešticí stroj rumba 
rumba   500 W
ideální pro leštění, čištění a jemné broušení 
v malých plochách 
Malý a lehký stroj pro všechny lešticí práce na tvrdých 
podlahách.Vhodný také k mokrému čištění kobercových 
a tvrdých krytin s čisticím tankem.

#13509

technická data: 

230 V, 500 W, 188 ot./min, 19 kg, pracovní šířka 330mm

rozsah dodávky:

Lešticí stroj Rumba, bez unášecího talíře a čisticího tanku  

Příslušenství:

(průměr talíře 330 mm), lešticí kartáče měkké #13521

lešticí kartáče tvrdé  #13522

unášecí talíř pro pady #13520

lešticí pad #13523

čisticí tank #13502

K mokrému čištění s pady a kartáči. Čisticí tank se upevní na 
vodicí tyč brusky. Obsah tanku ca 12,0 litrů se naplní se vodou 
a čisticí kapalinou. Vhodný pro lešticí stroj Rumba a pro brusky 
Tango, Flamenco, Samba a Jive do výrobního data 12/2009.

Příprava podkladu
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talíř se suchým zipem pro Multiloch-Pady
Průměr 410 mm
Pro rovinné broušení právě položených dřevěných podlah, pro mezibrus laku, k renovaci  
olejovaných ploch, a dodatečné zpracování voskovaných parketových podlah (zašpinění,  
zaprášení), k matování lakovaných ploch a k opracování podlah z minerálních materiálů.

Kotouč se suchým zipem včetně

Pad na zachycení prachu 400 mm #40607 Pad na zachycení prachu 410 mm #42796

Příprava podkladu

unášecí kotouč s plstí
Průměr 375 mm

Pro brusný papír #13501 Plstěná podložka #13526

Brusné talíře pro jednokotoučové brusky
Vhodné pro modely Mambo, samba, tango, Flamenco a jive

unášecí talíře s podkladem z mechové pryže
Pro brusný papír, hM-brusné kotouče a brusnou mřížku

Průměr 375 mm #13299 Průměr 400 mm #13327

Podložka z mechové pryže:

Průměr 375 mm #13500 Průměr 400 mm #13328

Příslušenství k unášecím talířům
Šroub s levým závitem #14044 Upínací kotouč #14043

Inbusklíč SW 8 #14959

hM-brusný kotouč, oboustranný

K zabroušení potěrů a stěrek a k odstraňování zbytků  
lepidel a podlahových krytin. Vysoký úběrový výkon.

Průměr 375 mm 400 mm 

Zrnitost 14 #50849 #50850

Zrnitost 16 #13510 #13515

Zrnitost 24 #13517 #13518

Pad na zachycení prachu , oboustranný, bal. 10 ks.

Průměr 375 mm 400 mm 
Děrování  40 mm  25 mm

Zrnitost  16 #50820 #51243

Zrnitost  24 #13527 #13329

Zrnitost  40 #13528 #13330

Zrnitost  60 #13529 #13534

Zrnitost  80 #13530 #13535

Zrnitost 100 #13532 #13536

Zrnitost 120 #13533 #13537
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Multiloch-Pad, bal. 10 ks.

Průměr 410 mm 

Zrnitost 36 #40720

Zrnitost  40 #40741

Zrnitost  60 #40742

Zrnitost  80 #40743

Zrnitost  100 #40744

Zrnitost  120 #40745

Zrnitost  150 #40746

Zrnitost  220 #40747

Zrnitost  320 #40748

Zrnitost 400 #40749

Brusná mřížka,bal. 10 ks.

Průměr 150 mm 406 mm 

Zrnitost 60 #33511 #12665

Zrnitost 80 #33513 #12666

Zrnitost 100 #33514 #12667

Zrnitost 120 #33515 #12668

Zrnitost 150 #33516 #12669

Zrnitost 180 #33517 #13549

Brusný talíř se 6 kameny K 20 
K broušení potěrů a stěrkovacích hmot,  
k odstraňování nerovností, zbytků barev a sádry

#13540

Příslušenství:

Brusný kámen K 20 #13490

Brusný kotouč Multi 
K jemnému broušení parket a mezibroušení vosků. 
Pro 4 brusné kotouče, 150 mm. Vč. zvlášť vysokého kartáčového  
věnce čís. 40982, pro práce s bruskou Mambo.

#14023

Příslušenství:

Kartáčový věnec, vysoký. Pro práce s bruskou Mambo . #40982
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talíř s hrnkovými kartáči
K odstraňování slinutých vrstev  u  nových   anhydritových  a   magnezitových potěrů.  
Ke zdrsňování anhydritových potěrů. 

#15735

Příslušenství:

Šestidílná sada hrnkových kartáčů. #15736

Upevňovací souprava pro sadu hrnkových kartáčů #15737

Frézovací talíř s rotačním principem
K přípravě všech druhů pokladů .
Není vhodný pro brusky s výkonem < 1700 W

#34284

Příslušenství:

Jednotlivý frézovací modul #34285

Hladký kotouč #34286

Sada koleček pro modul, 12 ks #34288

hM-frézovací talíř s destičkami
HM-frézovací destičky k odstraňování silných vrstev lepidel  
se zbytky vláken, plsti a pěny. Není vhodný pro brusky s výkonem < 1700 W

#13569

Příslušenství:

Frézovací modul s HM-destičkami #13550

HM-destička (1ks) #13566

Frézovací talíř s hvězdicemi
Ke zdrsňování nátěrů a betonu a ke snímání slinutých vrstev. Také k broušení stěrkovacích 
hmot na prknech. Se třemi frézovacími hlavicemi 
Není vhodný pro brusky s výkonem < 1700 W

#14243

Příslušenství:

Hvězdicová kolečka (sada po 42 ks)  #14244

Frézovací hlava #14245

Brusný talíř s tvrdokovovým prstencem
Prstenec má stejnou funkci jako HM-kotouče. Trvanlivost a agresivita jsou ovšem výrazně 
vyšší. Velmi vhodný k odstraňování zbytků starých vpichovaných materiálů

Zrno 16 #14254 Zrno 24 #14255

Příslušenství:

Tvrdokovový prstenec, K16 #14256 Tvrdokovový prstenec, K24 #14257

Kartáč s plochými dráty
K odstraňování zbytků pěny,  plsti a juty.
Ke zdrsňování anhydritových tekutých potěrů, k průmyslovému čištění podlah.  
Délka drátu 45 mm.

#15738

Příprava podkladu
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Perlonový kartáč, tvrdý 
K prvnímu/základnímu čištění tvrdých podlahovin (linoleum, PVC, kámen, keramika). #13507

Bez obrázku

Šampónovací kartáč, měkký
K čištění kobercových podlah. #13506

Bez obrázku

lešticí kartáč, kokosový
K okartáčování a leštění tvrdých krytin (linoleum, PVC, kámen, keramika). #13505

Bez obrázku

hrubý kartáč pro drhnutí
Pro běžné čištění (údržbu) tvrdých podlahovin s hrubým znečištěním a nánosy špíny #13508

Kartáč z vlnitého drátu
Ke kartáčování a předčištění povrchů. #13539

talíř na přírodní kámen
K čištění podlah z přírodního kamene.  
Nepoužívat s jednokotoučovou bruskou Mambo!

#33209

Příprava podkladu

Brusný talíř se spirálovými diamantovými brusnými 
hlavicemi, uspořádanými do vějíře   
K broušení všech běžných nátěrů, stěrkovacích hmot a především betonových  
podlah. Dají se s ním bez problémů brousit i extrémně tvrdé stěrkovací hmoty. 
Nevhodný pro brusky s výkonem < 1700 W

#14248

Příslušenství:

Hvězdicová hlavice sada 42 ks #14249

Čisticí pady
Průměr 406 mm 406 mm 150 mm *

Tloušťka materiálu  10 mm  20 mm  10 mm

Balení  10 Stck.  5 Stck.  10 Stck.

K leštění na vysoký lesk: bílý #12679 #12693 #33510

K voskování a leštění : béžový #12676 #12680 #33509

K čištění : červený #34300 #34298 #33507

K základnímu čištění/osvěžení: zelený #12677 #12691 #33506

K abrazivnímu čištění elastických podkladů hnědý - #65080 -

K abrazivnímu čištění keramických obkladů: černý #12678 #12692 #33505

*150 mm pady pro brusný talíř Multi (obr. str.17)

unášecí talíř pro pady
Průměr 400 mm

Unášecí talíř pro pady #13300 Náhradní podložka #15739
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alPha

Podlahová bruska alpha
Malý frézovací a brusný stroj s enormní tažnou 
silou Alpha konkuruje  úspěšně  strojům na třífázový 
proud, a to při hmotnosti pouhých 42 kg!!

• ideální na plochy od 30 do max. 50 m2  a ke zpra-
cování okrajů

• bezprašný provoz zajištěný integrovaným odsávacím 
zařízením

• odnímatelná rukojeť s nastavitelnou délkou i 
sklonem

• skladný a snadno přepravovatelný v zavazadlovém  
prostoru

• odnímatelný prachový kryt = broušení až ke stěně
• výměnné diamantové segmenty

#37606

technická data:

Pracovní šířka 230 mm, 2000 W, napětí 230 V, střídavý proud 50 
Hz, rozměry bez rukojeti 51 x 60 x 30 cm (V x D x Š), závaží  
42 kg,otáčky stroje 1500/min, ukončení sací hadice 50 mm 

rozsah dodávky:

Podlahová bruska Alpha, unašeč pro 4 diamantové segmenty, 
chrániče sluchu, bez brusného nářadí

Příslušenství:

Unašeč pro 4 diamantové segmenty #51207

Příprava podkladu

enormní tah

230 V

brousí až ke stěně
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talíř s frézovacími segmenty
Talíř s frézovacími segmenty, komplet #33875

Unašeč pro talíř s frézovacími segmenty #36221

Frézovací kolečka, 30 ks. #39004

Vymezující podložka 30 ks. #39002

Osy, 6 ks s frézovacími segmenty #39003

Přední kolečko (bez obrázku) k montáži na talíř
Brání zakrytí frézovacích segmentů.

#33876

OMEGa Podlahová bruska 
Omega
univerzální bruska pro beton, 
potěry, asfalt, ocel  apod.

Požitím různých nástrojů se otevírá mnoho možností 
nasazení:
• broušení betonu, oceli, asfaltu
• odstraňování barev a nátěrů
• opracování okrajů ploch v budovách
• zdrsňování betonových podlah a potěrů
• nízká hmotnost při vysokém brusném výkonu
• plynulé seřizování řídicích prvků
• možnost broušení až těsně do krajů

#36555

technická data:

Pracovní šířka 290 mm, 3000 W, napětí 400 V, 50 Hz, 
počet otáček 1500/min, rozměry (V x D x Š) 95 x 75 x 33 cm, 
hmotnost 65 kg, ukončení sací hadice 50 mm

rozsah dodávky:

Podlahová bruska Omega, unašeč pro 6
diamantových segmentů, chrániče sluchu, bez brusného nářadí

Příslušenství:

Prodlužovací kabel 400 V, 16 A, 25 m #15960

Unašeč pro 6 diamantových segmentů (viz str. 23)) #33140

Prachová manžeta s kartáčem pro Omega #61713

systémové příslušenství pro Omega

hM-kotouč s drtí
K odstraňování zbytků stavebních lepidel 
a velmi hrubému přebroušení anhydritových potěrů.

Zrnitost K 5 #33124

K odstraňování zbytků stavebních lepidel 
a velmi hrubému přebroušení anhydritových potěrů.

Zrnitost K 10 #33122

Unašeč pro prstenec s tvrdokovovou drtí #33126

perfektní výsledky broušení

3000 W brusný výkon

nízká hmotnost



2 2 WOLFF | Eine Marke der Uzin Utz AGPříprava podkladu

   Brusný talíř s diamantovými segmenty pro jednokotoučové brusky 375 – 430 mm  
s minimálním výkonem 1700 W (všechny segmenty jsou použitelné na všechny základní talíře)

diamantový brusný talíř Es k opracování potěrů
K broušení a odstraňování slinutých vrstev u potěrů, k sundávání tenkých barevných vrstev na měkkých 
minerálních  podkladech.  
Popsané diamantové talíře o průměru 400 mm jsou dodávány vždy kompletně se 6 diamanty téhož druhu.

diamantový brusný talíř Es K 20 #56371 diamantový brusný talíř Es K 40 #56368 diamantový brusný talíř Es K 60 #56372

Diamantový segment SC 20 #56306 Diamantový segment SC 40 #56308 Diamantový segment SC 60 #56309

diamantový brusný talíř Bt k opracování betonových podkladů
K broušení betonu, nátěrů a vysoce zušlechtěných stěrkovacích hmot a  k sundávání tenkých barevných vrstev   
na tvrdých podkladech.
Popsané diamantové talíře  o průměru 400 mm jsou dodávány vždy kompletně se 6 diamanty téhož druhu.

diamantový brusný talíř Bt K 20 #48747 diamantový brusný talíř Bt K 40 #48748 diamantový brusný talíř Bt K 60 #56374

Diamantový segment SS 20 #48038 Diamantový segment SS 40 #48041 Diamantový segment SS 60 #56303

diamantový brusný talíř PKd
K agresivnímu odstraňování PU-laků, stěrkovacích hmot a tekutých stavebních lepidel.
Nevhodný pro válcovaný asfalt. 
Popsané diamantové talíře o průměru 400 mm jsou dodávány vždy kompletně se 6 diamanty téhož druhu.

diamantový talíř PKd #48750

PKD-segment #48028

diamantový brusný talíř PKd s drtí
K odstraňování tenkých vrstev epoxidových pryskyřic, barev, lepidel na bázi umělých pryskyřic, PU- a disperzních lepidel,  
dobře se hodí i k odstraňování netkaných textilií (rouna, plsti, juty) a textilií se zdvojeným rubem. Nevhodný pro měkké potěry. 
Popsané diamantové talíře o průměru 400 mm jsou vždy dodávány kompletně se 6 diamanty téhož druhu.

diamantový brusný talíř PKd s drtí #48751

PKD segment s drtí #48036

Základní talíř pro diamantové segmenty
Průměr 400 mm, komplet s držáky diamantových segmentů #51840

sada dílů na přestavbu diamantových brusných talířů vyrobených do 04/2008
Pro diamantový brusný talíř dodaný před 04/08 při použití výše uvedených segmentů (standardně je třeba 5 sad). Rozsah 
dodávky: Držáky segmentů komplet s upevňovacími elementy..

#48957
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siGMa 550 třífázová bruska 
sigma 550
univerzální tříkotoučová bruska pro veškeré 
brousicí a frézovací práce

• pro větší plochy
• se třemi brusnými hlavicemi
• rozebíratelná pro snadnou dopravu
• snadná výměna nástrojů
• robustní skříň
• perfektně vyvážená
• velmi dobré výsledky při odstraňování lepidel a 

stěrkovacích hmot
• broušení a leštění užitkových podkladů

#66176

technická data:

Pracovní šířka 530mm, 4000 W, 400 V, 50 Hz, 715 ot./min, rozměry 
(V x Š x D) 1310 x 570 x 790 mm, hmotnost 131 kg, napojení sací 
hadice 70 mm

rozsah dodávky:

Třífázová bruska Sigma 550, segmentový talíř pro max. 18 dia-
mantových nástrojů, chrániče sluchu, bez frézovacích a brusných 
nástrojů

Příslušenství:

Prodlužovací kabel 400 V, 16 A, 25 m #15960

Segmentový talíř Sigma #66215

Kartáčový věnec Sigma #66216

doporučený sací systém:

T-Rex (viz str. 30) #13314

Obr.: 

Tříkotoučový talíř s držáky pro segmenty Sigma 550

Tříkotoučový systém pro 
větší plochy

Výkon 4000 W

Rozebíratelná pro 
jednodušší dopravu

NOViNKa
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Broušení vrstvených a užitkových podlah (šedý, hnědý, černý)

sigma PKd-segment tvrdý zlatý
Pro agresivní odstraňování vrstev lepidel a stěrkovacích hmot.
Umožňuje široký výběr se zřetelem na potřebný brusný výkon a brusný tlak při poloviční nebo 
plné sadě nástrojů. 

#66214

sigma diamantový segment singl K 25 zlatý
Pro obzvláště účinné přibrušování betonových podlah před penetrováním a nanášením dalších 
vrstev. 

#66179

sigma diamantový segment  singl K16 stříbrný
Standardní segment pro beton. Na odstraňování tenkých vrstev barev nebo lepidel. Vytváří 
hubě strukturované povrchy. 

#66178

sigma diamantový segment singl K6 lila
Hrubý segment k odstraňování různých nátěrů na bázi
PU- nebo epoxidů. Funguje dobře na tvrdém povrchu.. 

#66177

sigma PKd-segment měkký zlatý
K šetrnému odstraňování vrstev lepidel a stěrkovacích hmot. Speciálně  k  použití na  měkké  
potěry. Umožňuje  široký  výběr se zřetelem  na potřebný brusný výkon a brusný tlak při 
poloviční nebo plné sadě nástrojů.. 

#66213

sigma diamantový segment duble K40-50 šedý
Jemnější segment k broušení betonových podlah. K odstraňování tenkých barevných vrstev. 
Nebo k předbroušení před broušením hnědým diamantovým segmentem (66211).

#66180

sigma diamantový segment duble K 80 hnědý 
Jemnější segment k broušení betonu, stěrkovacích hmot, přírodního kamene a teraca.  
K předbrušování před broušením černým diamantovým segmentem ( 66212.

#66211

sigma diamantový segment double K 120-200 černý
K broušení betonu, přírodního kamene a teraca bez rýh. 
K vytváření matných povrchů. 

#66212    
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Frézovací buben Ct 200, 5 ks frézovacích lamel  
Ke zdrsňování betonu. K odstraňování starých nánosů lepidel  
a stěrkovacích hmot na tvrdém, pevném podkladu!
Nepoužívat na plovoucí potěry.

#13642

Sada frézovacích lamel pro CT 200, 76 ks #13643

Sada mezikroužků pro frézovací buben CT 200, 76 ks #13644

Frézovací buben Ct 200 se škrábacími lamelami komplet  
K odstraňování starých zátěží např. lepidel a stěrkovacích hmot, nebo nátěrů  
na měkkých podkladech  a plovoucích potěrech.

#13648

Sada škrábacích lamel pro CT 200, 40 ks, 10 mm #13649

Sada mezikroužků pro buben se škrábacími lamelami CT 200, 72 ks #13650

Frézovací buben Ct 200 s paprskovými lamelami komplet  
K odstraňování tenkých barevných vrstev a zdrsňování kovových povrchů #38923

Sada paprskových lamel pro CT 200, 356 ks. #38924

Frézovací buben CT 200 (bez obrázku) bez lamel #13645

Ct 200 Podlahová fréza 200
Fréza na podklad 
se širokým spektrem využití

• použití od čištění až po těžké 
frézovací práce

• kompaktní stroj pro hrubé opracování
• plynulé a přesné nastavení hloubky frézování
• připojení na průmyslový vysavač zajišťuje minimální 

prašnost při provozu

#13641

technická data:

Pracovní  šířka  200  mm,   napětí   230  V,   2 kW,    rozměry   97 x 
80 x 36 cm (V x D x Š ), hmotnost 52 k, plošný výkon 10–30 m2/h 
(závisí na vlastnostech podlahy, druhu použitých nástrojů a nastave-
né hloubce frézování. Ukončení sací hadice 50 mm.

rozsah dodávky:

Podlahová fréza CT 200, chrániče sluchu,  bez frézovacího bubnu

Příslušenství:

Hřídele pro frézovací buben CT 200, sada po 4 ks. #13646

Prodlužovací kabel WOLFF, 25 m (viz str. 68) #41811

Regulátor náběhového proudu, externí (viz str. 69) #13639

Příprava podkladu

ideální pro malé až 
střední plochy  

výkon 2000 W
 

variabilní nasazení 
nástrojů
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Frézovací buben Ct 250 s 5 ks lamel  
Ke zdrsňování betonu. K odstraňování starých nánosů  lepidel, stěrkovacích hmot a barev na 
tvrdém, pevném  podkladu!
Nepoužívat na plovoucí potěry..        

#13653

Sada frézovacích segmentů CT 250, 132 ks.. #13654

Sada mezikroužků pro frézovací buben CT 2150, 132 ks #13655

Frézovací buben Ct 250 se škrábacími lamelami komplet  
K odstraňování starých nánosů lepidel, stěrkovacích hmot a nátěrů 
na měkkých podkladech a plovoucích potěrech

#15964

Sada škrábacích lamel  pro CT 250, 36 ks #15965

Sada mezikroužků pro buben se škrábacími lamelami, 192 ks #15966

Frézovací buben Ct 250 s paprskovými lamelami komplet  
K odstraňování tenkých barevných vrstev a ke zdrsňování kovových povrchů #38925

Sada paprskových lamel, pro CT 250, 226 ks #38926

Sada mezikroužků pro buben s paprskovými lamelami, 226 ks #38931

Frézovací buben CT 250 (bez obrázku) bez lamel #15962

Ct 250 Podlahová fréza Ct 250
Nejagresivnější podlahová fréza WOlFF!

• agresivní stroj pro téměř všechny povrchy
• k frézování, zdrsňování, čištění a odstraňování 

nátěrů
• robustní konstrukce 
• malá prašnost díky napojení na průmyslové 

odsávání

#13652

technická data:

Pracovní šířka 250 mm, napětí 400 V, 7,5 kW
rozměry 99 x 104 x 44 cm (V x D x Š)
hmotnost 135 kg, plošný výkon 20–50 m2/h
(silně závislý na kvalitě podlahy, druhu použitých nástrojů 
a nastavené hloubce frézování), ukončení sací hadice 70 mm  

rozsah dodávky:

Podlahová fréza CT 250, chrániče sluchu, ochranné brýle, 
bez frézovacího bubnu
Příslušenství:

Hřídele pro frézovací buben CT 250, sada po 4 ks. #15963

Sada hadic 15 m, kompl. s koncovkou,
koncovým nátrubkem a hadicovou svorkou

#48373

Prodlužovací kabel 16 A, 25 mm #15960

ideální pro malé až 
střední plochy

výkon 7500  

variabilní nasazení 
nástrojů
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Příslušenství podlahové brusky Bs 180

upevňovací souprava (bez obrázku) 
Upevňovací souprava pro všechny brusné talíře BS 180 #15931

regulátor otáček
Ke snižování otáček podlahové brusky. #15937

Při nasazení hM-brusných kotoučů s podlahovou bruskou Bs 180 
se musí použít regulátor otáček.

diamantový brusný kotouč raptor
Extrémně agresivní k odstraňování velmi odolných starých  
nátěrů např. epoxidových aj. vrstev. Vhodný pouze k ubírání!

#15953

diamantový brusný kotouč
Na sanování betonu a k odstraňování nátěrů.

Diamantový brusný kotouč jednořadový #15932 Diamantový brusný kotouč dvouřadový #15933

hM-brusný kotouč
K odstraňování lepidel a stěrkovacích hmot.

HM-brusný kotouč 180 mm, K 16 #15934 HM-brusný kotouč 180 mm, K 24 #15935

BS 180 Podlahová bruska Bs 180
ruční bruska ke zpracovávání podkladu. 
umožňuje práci přímo u stěn!

#15930

Ruční stroj na broušení u krajů schodišť, podest, kolejnic a stěn.
• s uzavíracím krytem pro práce přímo u stěn
• k odstraňování nerovností, zbytků lepidel a barev 
• se sací koncovkou: pružinový uzavírací kryt zajišťuje vysoký 

odsávací výkon

technická data:

230V, 2000 W, 6500 ot./min, pracovní šířka 180 mm, hmotnost 
7,8 kg

rozsah dodávky:

Podlahová bruska BS 180, sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné 
brýle, transportní skříň, bez brusných kotoučů

pracuje až do kraje

pracovní šířka 180 mm

ruční stroj
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starVaC M|55

Příprava podkladu

starvac M |55
Kompaktní a výkonný vysavač  
pro mokré i suché čištění

• Plně automatické čištění filtru pomocí patentovaného systému
• Plynulá regulace otáček
• Kompletně elektronicky ovládaný systém vč. elektronicky 

ovládaného průtoku vzduchu sací hadice (4m)
• Kola, sací hadice a vysoce flexibilní elektrický kabel (7,5 m) 

nezanechávají stopy (non marking) 
• Třída prašnosti MM 

#60800

technická data:

(V x Š x D) 580 x 380 x 870 mm, hmotnost 17,5 kg, vstup sací hadice 35 
mm, délka hadice 4 m, (elektronicky ovládaná),  
množství vzduchu max.140 m3/h, podtlak max. 22 00 kPa,  
síťové napětí 220–240 V, max. výkon 1380 W.
obsah nádrže 54 litrů

rozsah dodávky:

Starvac M|55, sací hadice (4m), sací trubice, papírové filtrační  
sáčky, mokrá / suchá  podlahová hubice 300mm, hubice na 
vysávání spár, připojovací objímka  pro elektrické nářadí (3 ks),  
vypouštěcí hadice, obsah nádrže 54 l

Příslušenství:

Sací trubice #60944

Sací hadice, 4m #60951

Podlahová hubice #60947

Podlahová hubice Alu 370 mm #62162

Hubice do spár #60950

Filtrační sáčky (5 ks) #60948

Filtr mokrého a suchého sání #61933

Filtr suchého sání #60949

Vak Starvac na nečistoty (10 ks)) #62697

Plně automatické čištění filtru

Výkon 1380 W

Vysavač pro suché a mokré vysávání
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COMPaCtClEaN

VaCuClEaN

Příprava podkladu

Compactclean
robustní, kompaktní vysavač na odstraňování su-
chého prachu s navracením čistého vzduchu do  
pracovního prostoru. je vhodný k  bodovému 
odsávání např. při vrtání nebo při úklidových 
pracích. se spínací automatikou při síťovém kon-
taktu s jiným přístrojem. 

#38909

technická data:

(V x Š x D) 740 x 380 x 380 mm, hmotnost 10 kg,  vstup pro 
sací hadici50 mm, velikost zásobníku 20 l, délka hadice max. 
5 m, množství vzduchu max. 190 m3/h, podtlak max. 21kPa, 
odebíraný výkon 1400 W, jemný polyesterový filtr 1,5 m2 (účinnost 
odlučování 99,9 %), mikrofiltr 0,85 m2  (účinnost odlučování více 
než 99,995 %), hladina hluku pod 68 dB(A), redukce 50/38

rozsah dodávky:

Vysavač Compactclean , 5 m sací hadice o průměru 38 mm 
(antistatická), podlahová sací hubice, plochá hubice, sací trubice 
průměr 38 mm, nádrž 40 l,jemný filtr (polyester), mikrofiltr, 
redukce 50/388

Příslušenství:

Sací nátrubek, 50mm pro stroje se sací koncovkou #38921

Redukce 50/38 mm #33886

Plochá hubice  Compactclean/Vacuclean #42583

Vacuclean
• vysoce výkonný vysavač k vysávání a sbírání např. 

prachu,brusného odpadu a špon při  broušení 
a frézování

• odstředivá technologie s polyesterovým filtrem 
a separovaným mikrofiltrem

• 40 l zásobník se snadno vyjme a vyprázdní
• spínací automatika v síťovém kontaktu s jiným 

přístrojem 

#21014

technická data:

(V x Š x D) 1060 x 440 x 550 mm, hmotnost 19 kg, vstup pro sací 
hadici 50mm délka hadice 5 m (průměr 38 mm), množství vzduchu 
(bez hadice ) 190 m3/h, podtlak max. 24 k Pa, napájecí napětí 230 
V, výkon motoru 1400W, plocha jemného polyesterového filtru 
1,5 m2, účinnost odlučování jemným filtrem víc než 99,9 % (IEC 
60335-2-69), plocha mikrofiltru 0,85 m2 , účinnost odlučování 
mikrofiltrem větší než 99,995 % (IEC 60335-2-69), objem nádrže 
40 l, hladina hluku 70 dB(A)

rozsah dodávky: viz vysavač Compactclean

Příslušenství:

Sací hadice, průměr 38mm

- s přípojkou  5 m #51983

- s přípojkou  10 m #51984

- s přípojkou 15 m #51985

sací nátrubek, 50 mm #38921

pro stroje se sací koncovkou 

kónická sací hubice, lze odříznout #33883

redukce 76/50 mm #33885

redukce 50/38 mm #33886

jemný filtr (polyester) #34278

mikrofiltr #34279

mikrofiltr tř. H (nehodí se pro azbest) #38922

plochá hubice Compactclean / Vacuclean #42583

Kompaktní rozměry

Výkon 1400 W

Spínací automatika

Vysoce výkonný vysavač 

Výkon 1400 W
 

Objem nádrže 40 l
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t-rEx

Příprava podkladu

t-rex
Vysoce výkonný průmyslový vysavač na hrubé 
nečistoty i jemný prach. sestavte si  svůj vysavač 
individuálně pomocí WOlFF setu!

• saje hrubé nečistoty, stavební odpad s kousky 
mazaniny i jemný prach z broušení

• jednoduché čištění látkového filtru pomocí  
manuálního vibračního zařízení

• nádoba na odpad o objemu 50 l se lehko odnímá 
a vyprazdňuje

• průmyslový vysavač je komfortně pojízdný na 
stabilním podvozku s velkými koly

• pracuje efektivně s velkou silou až do délky sací 
hadice 15 m!!!

#13314

technická data

230 V, 3500 W, 50 l nádrž, kapacita sání 570 m3/h, sací 
výkon 2200 mm H2O, plocha filtru 3 m2, hmotnost 65 kg, 
délka kabelu 10 m, rozměry 58 x 60 x 125 cm

rozsah dodávky

Vysavač T-Rex, filtr na jemný prach

Příslušenství:

starter set t-rex  sestává z: #40066

sací hadice 50 mm, délka 5 m #13337

sací trubice 50 mm T-Rex #13335

válcová hubice T-Rex #13336

koncový nátrubek 50 mm TS 40/T-Rex  #13339

přípojka 50 mm T-Rex #13340

hadicová svorka 40 – 60 mm #13445

redukce 50/38 #33886

sací hubice kulatá T-Rex #14262

koncový nátrubek průměr 50 mm #48376

TS 40//T-Rex přípojka 50mm T-Rex #13339

Rex přípojka 50mm T-Rex #13340

hadicová svorka  40–60 mm #13445

sada hadic 70mm: #48373

odsávací hadice průměr 70 mm, (15 m) #48371

koncový nátrubek průměr 70 mm #14273

přípojka 70 mm (T 40 & T-Rex) #14268

hadicová svorka 60–80 mm #14269

připojovací adaptér 70/50 #61802

filtr na jemný prach #14261

Absolufiltr T-Rex #51152

kartáčový set válcové hubice #56026

nástavná  hubice 70 cm t-rex: #14263

sada kartáčů k nástavné hubici #14264

gumová manžeta k nástavné hubici #14265

vysává hrubé nečistoty

výkon 3500W

příslušenství je možné 
libovolně sestavovat
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CCM-souprava WOlFF
Kompletní sada se všemi nástroji, potřebnými k měření vlhkosti.
V kovovém přepravním kufru.

#13486

rozsah dodávky:

Tlaková láhev, manometr, pružinová váha, miska vah, palička,plochý sekáč, rozmělňovací 
miska, kuličky, 20 karbidových ampulí, 1 testovací ampule, kovový transportní kufr

Příslušenství:

Karbidové ampule   20 kusové balení #15868

Karbidové ampule  100 kusové balení #13662

CM-manometr #15874

Digitální CM-manometr #15876

Testovací ampule bal. 10 ks. #14020

Těsnicí kroužky (3 malé a 3 velké kroužky) #15872

Sada kuliček, 4ks. #14019

PressoMess přístroj k měření pevnosti ve smyku
speciální měřicí přístroj pro odborníky  
a znalce v oboru podlahových krytin. 
K měření smykové pevnosti podkladů jako potěry, stěrky nebo   
dřevěné materiály.

• smyková síla se měří hydraulickým senzorem 
• smyková pevnost se odečítá na indikátoru
• testováno FMPA, Otto-Graf-Institut, Stuttgart 
• max. zkušební síla 5 kN

#16273

rozsah dodávky:

PressoMess, distanční kalibr, ruční špachtle, dvojsložkové lepidlo, po 20 zkušebních 
a podkládacích špalíčků, přepravní kufr

Příslušenství:

Podkládací špalíčky, balení po 100 ks #13922

Zkušební špalíčky, balení po 100 ks #13923

Dvojsložkové lepidlo #13926

Podlahářský testovací kufřík

Kompletní výbava na zkoušení podkladů a veškeré zkoušky  
vlhkosti k přípravě CCM měření. 

1. thermo-hygrometr W-th (viz str. 33)
W-TH v sobě spojuje teploměr, vlhkoměr, laserový pyrometr a hlásič rosného bodu

2. Měřič vlhkosti potěru W-Es (viz str. 33)
Ruční měřicí přístroj pro rychlé nedestruktivní stanovení vlhkosti. 

3. rydlo (viz str. 33)
Souprava sestává z rydla, rycí šablony, ochranného pouzdra 

4. Měřicí klín (viz str. 33)
K měření nejhlubších bodů mezi 2 dosedacími body měřicí latě. Klín se odečítá shora. 

5. Praktické příslušenství: (viz str. 33))
Sekáč s chráničem rukou, skládací metr, kladivo, tužka a drátěný kartáč.

#52556

rozsah dodávky:

Stabilní dřevěný kufr, termo-hygrometr W-TH, měřič vlhkosti potěrů W-ES, rydlo, sekáč 
s chráničem rukou, kladivo, měřicí klín, drátěný kartáč, dřevěný skládací metr, tužka
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hydromette rtu 600
univerzální přístroj k měření vlhkosti a teploty staveb, dřeva a vzduchu.  
Vlhkost stavebních konstrukcí se přepočítává podle materiálu.
• Vlhkost dřeva 4–100 %, tloušťka dřeva max. 50 mm.
• Vlhkost vzduchu 7–95 % RF
• Teplota –10 až + 35 o 

#13629

rozsah dodávky:

RTU 600, vpichovací elektroda M 20, měřicí špičky (ocelové hřebíky), 2 zásuvné elektrody M6, 
kontaktní hmota, měřicí kabel MK8, čidlo RF-T, transportní kufřík

Vpichovací elektroda M20, vč. 20 hřebíků
Pro hloubkové měření měkkých ztuhlých stavebních materiálů (omítky, sádra, atd.).
• těleso elektrody z nárazuvzdorné umělé hmoty
• vždy s 10 elektrodovými hroty po 16 a 23 mm délky

#13928

Zásuvný  elektrodový pár M6, vč. 6 hřebíků
K měření vytvrzených stavebních hmot (beton, potěry atd.)
• vč. 6 hřebíků
• jen s kontaktní hmotou

#15883

Plochý elektrodový pár M6 Bi200 (200mm)
 K měření potěrů a izolačních hmot v okrajových a plovoucích spárách (na dříku izolované)
• ve spojení s elektrodovým párem M6 10 x 0,8 x 200 mm.

#43606

teplotní čidlo Et 10
robustní vpichovací čidlo pro pevné látky, sypké materiály a kapaliny.
• 100 mm dlouhá trubice čidla,  DM 3 mm
• rozsah měření: - 50 až  + 250oC

#65603

Měřicí  čidlo B 50
S integrovanou elektronikou pro spolehlivé rozeznání vlhkosti ve stavebních dílech všeho druhu 
a ke zjištění rozložení vlhkosti ve stěnách, stropech a podlahách.

#15882

Povrchové měřicí čidlo Ot 100
K měření povrchových teplot. #15889

rFt 28 aktivní elektroda pro měřicí čidlo
K rychlému měření teploty a relativní vlhkosti #15881

Měřicí kabel MK 8
Použitelný pro všechny elektrody. Délka 1 m. #13927

Kontaktní hmota
K měření tvrdých stavebních hmot (potěrů,betonu) M6. #15884

Elektrodové hřebíky pro M6
Délka: 23 mm 40 mm 60 mm

Elektrodové hřebíky pro M6 (100 ks) #15885 #15886 #15888
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thermo-hygrometer W-th
W-th spojuje v jediném přístroji teploměr, vlhkoměr, laserový pyrometr      
a hlásič dosažení rosného bodu. tři provozní modifikace a několik měřicích 
funkcí, vše v jedné ruce a volitelné palečným kolečkem, to dělá z W-th 
mobilní měřicí stanici kapesního formátu.

• TH-modus s funkcí teploměru a vlhkoměru
• v IR-modu použití jako laserový pyrometr k měření povrchové teploty  

s označením místa měření
• v DP- modu jako alarm při dosažení rosného bodu
• optický a akustický alarm při teplotních rozdílech
• rychlé zjišťování slabých mísí

#50610

Protože při praktickém nasazení dochází často ke znečištění a zaprášení , což může vést ke 
zkreslení výsledků měření a ke zkrácení životnosti senzoru, je měřicí přístroj W-TH sériově 
vybavován kovovou filtrační mřížkou.

Měřič vlhkosti potěru W-Es                                                                   
W-Es je profesionální  ruční  měřící  přístroj k rychlému nedestruktivnímu       
zjišťování rozložení vlhkosti v oblastech do hloubky 4 cm pod povrchem.

• permanentní zobrazení okamžitých naměřených hodnot na odčítacím displeji 
• hodí se k předběžným zkouškám způsobilosti stavebních materiálů při CM měření 
• přímé vyhodnocení naměřených dat pomocí funkce Minimal-, Maximal-   a „Hold“
• individuálně nastavitelné hranice Alarmu, i s akustickým signálem

#50615

Měřič vlhkosti materiálu W-MM
W-MM je profesionální ruční měřící přístroj k přesnému určení vlhkosti dřeva a jiných 
materiálů měřením elektrického odporu.

• měření vlhkosti dřeva a jiných materiálů jedním přístrojem
• autokalibrace
• nejjednodušší obsluha jednou rukou
• výběr stovek různých druhů dřev
• mnoho validních křivek a hodnot pro různé materiály 
• obsáhlý index druhů dřev 
• speciální funkce pro okamžitou teplotní kompenzaci výsledků měření
• možnost uložit naměřené hodnoty pomocí funkce HOLD

#50609

Příslušenství:

Náhradní hroty #52703

Měřící klín
K měření nejhlubších bodů mezi 2 dosedacími body měřící latě.  
Měřící klín se odečítá shora.

#13628

rydlo
Při metodě s použitím rydla se do podkladu vyryjí v úhlu 40 – 60o rovnoběžné přímky. 
Podle vzhledu vyryté mřížky a stavu podkladu pod mřížkou 
lze posoudit pevnost podkladu.

#13803

rozsah dodávky:

Rydlo, rycí šablona, ochranné pouzdro 
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Míchadlo typ MK 
Robustní profi-míchadlo s dlouhou trvanlivostí. Se 3 lopatkami pro rychlou práci,  
vysoký míchací účinek odspodu nahoru.

Míchadlo typ MK 120 mm (závit upínání M 14) #13604

Míchadlo typ Kr 
Velmi vysoká střihová síla, lehce se čistí. Pro velmi viskózní lepidla a husté materiály, rovněž 
pro sádrové a bitumenové materiály. Ideální pro stěrkovací hmoty. Potlačuje tvorbu hrudek. 
Upínání  SW 10. 

Míchadlo typ KE           90s #13605

Míchadlo typ KE         120s #13606

Míchadlo typ KE         120 s (závit upínání M 14) #17057

Švýcarské natahovací hladítko
500 mm #56204

lžíce na lepidlo
S postranní lištou  280 mm #56205

hladítko
280 x 135 mm #56203

hM-brousek
K hrubému přebroušení a k odstraňování hrubého znečištění.  
Působí agresivně vzhledem k obsahu HM-drti.  
Upravený pro práci u stěn.

HM-brousek K 24 #15718

HM-brousek K 18 #15719

ruční brousek
K přibroušení stěrek a potěrů

Brousek #13493
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Míchadlo pro míchací soupravu 75 l
Velké dvoukřídlové míchadlo k rozmíchání až 75 kg prášku                     #65492

Míchací souprava 75 l komplet
Kompletní míchací stanice  k rozmíchání  až 75 kg prášku

• dvoubodový sklopný systém pro perfektní vyváženost
• speciálně vzájemně sladěný komplet
• použitelný pro každé míchadlo vzhledem ke speciálnímu držáku

#65480

rozsah dodávky:

Podstavec, míchací nádoba 75 l , držadla, míchadlo pro míchačku, držák hadice

Příslušenství:

Podstavec míchací soupravy 75 l #65481

Držadlo míchací soupravy 75 l #65491

Míchadlo míchací soupravy 75 l #65492

Míchací nádoba míchací soupravy 75 l #65493

Držák hadice míchací soupravy 75 l #65494

transportcaddy 30 l vč. míchací nádoby        
K rozmíchání až 30 kg prášku

• dvoubodový sklopný systém pro perfektní vyváženost
• použitelný pro všechny běžné 30 l nádoby

#65846

rozsah dodávky:

Podstavec, Transportcaddy, míchací nádoba 30 l                         

Příslušenství:

Podstavec Transportcaddy #65848

Míchací nádoba 30 l #65847

NOViNKa

NOViNKa

Míchací stroj Power x 900 
Regulovatelné otáčky 200 – 750 ot./min., 230 V, 900 W, hmotnost 4,7 kg                     #66936

Míchací stroj Power x 1100
Regulovatelné otáčky 150 – 530 ot./min., 230 V, 1100 W, hmotnost 4,7 kg                    #66938

Míchací stroj Power x 1300
Regulovatelné otáčky  150 – 530 ot./min., 2-rychlostní, 230 V, 1300 W, hmotnost 4,8 kg
(přidat obrázek Wolff Rührer)                    

#66939

NOViNKa
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Špachtle Ergostar - jednička na trhu!
• Profilovaný elastický úchop pro lepší a ergonomické držení
• Pracovní lišty jsou sevřeny bez použití nýtů, pro lepší čištění

Špachtle Ergostar 21 cm #41784

Špachtle Ergostar 28 cm #41787

Základní špachtle
K osazení zubovou lištou

Základní špachtle 21 cm #13378

Základní špachtle 28 cm #13381

Špachtle k vyrovnávání výšek 
K osazení zubovou lištou #15582

Vzorkovník-vějíř 
Pro zubové lišty WOLFF s TKB zubováním #51771

Špachtle na lepidlo
Pracovní šířka 18 cm 25 cm 

Špachtle na lepidlo zubování A1 #13761 #15569

Špachtle na lepidlo zubování  A2 #13876 #13886

Špachtle na lepidlo zubování B1 #13877 #13841

Špachtle na lepidlo zubování  B2 #15566 #15570

Špachtle na lepidlo zubování  B3 #15567 #15571

Špachtle na lepidlo zubování  B 11 #38622 #39923

Špachtle na lepidlo bez zubování #15568 #15572
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Základní špachtle pro lepidla 28 cm vč. rukojeti     
• umožňuje nanášení lepidla vestoje
• napodobení ručního pohybu speciálním kloubem
• rychlé čištění nářadí díky speciálnímu designu

#65495

rozsah dodávky:

Univerzální teleskopická rukojeť, základní špachtle na lepidlo

Příslušenství:

Základní špachtle na lepidlo #65496

Univerzální teleskopická rukojeť #65497

Vyrovnávací stěrka 56 cm vč. rukojeti                      
• umožňuje nanášení vyrovnávací hmoty vestoje
• napodobení ručního pohybu speciálním kloubem
• rychlé čištění nástroje díky speciálnímu designu

#65501

rozsah dodávky:

Teleskopická rukojeť, vyrovnávací stěrka

Příslušenství:

Náhradní vyrovnávací stěrka #65502

Univerzální teleskopická rukojeť #65497

Velkoplošná stěrka 60 cm vč. rukojeti
• umožňuje nanášení vyrovnávací příp. stěrkovací hmoty vestoje
• 2 nastavitelné kolíky k seřízení výšky
• napodobení ručního pohybu speciálním kloubem

#65503

rozsah dodávky:

Univerzální teleskopická rukojeť, velkoplošná stěrka

Příslušenství:

Náhradní velkoplošná stěrka #65504

Univerzální teleskopická rukojeť #65497

Náhradní kolíky pro velkoplošnou stěrku, 1 pár #65505

univerzální teleskopická rukojeť
• umožňuje ergonomickou práci vestoje
• možnost různého využití
• se speciálním adaptérem použitelná také pro odvzdušňovací válce

#65496

Příslušenství:

Adaptér pro odvzdušňovací válce #65499

NOViNKa

NOViNKa

NOViNKa

NOViNKa
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Nylonový váleček, 20 cm
Ke zpracování  lepidel  podlahových  krytin,  bitumenových  nátěrů,  polyesterů,
dvousložkových laků, kyselinovzdorných nátěrů. Enormně odolný vůči namáhání a 
rozpouštědlům. Bez držadla válečku.

Nylonový váleček #13763

Držadlo válečku #15551

rakel
K natahování samorozlévacích stěrkovacích hmot. K práci vestoje s úchytem pro 
dřevěnou rukojeť. Pracovní šířka 56 cm, vč. zubové lišty

#52298

Zubová lišta, 56 cm, bal. 10 ks

Zubování R1 #13397

Zubování R2 #13396

Zubování R3 #51546

Velkoplošná rakel na potěry
S upínací objímkou pro rukojeť nebo teleskopickou tyč, upevňovacím kusem z litino-
vého úhelníku a vyměnitelným ocelovým listem  100 mm vysokým a 0,6 mm silným 
a dvěma plynule nastavitelnými klouzavými vodítky pro rovnoměrné seřízení jakékoli 
požadované výšky vrstvy v rozpětí 6 až 30 mm. Šířka 800 mm.

#13658

Náhradní ocelový list #13659

Náhradní vodítka, bal. 2 ks #13660

Pěnový váleček, super jemný, 20 mm
Pro lakýrnické práce a nátěry, vhodný pro laky na bázi umělých pryskyřic, akrylátů, pro 
lazury, základní barvy a základní laky. Prostá polyesterová pěna. Bez držadla válečku.

Pěnový váleček super jemný #15552

Držadlo válečku #15551

Kontejner na váleček
K uložení právě použitého válečku. 
Účinně brání vyschnutí válečku.

Pouzdro na váleček #41789
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Zubové lišty WOlFF, oboustranně zubované, podle tKB
Bal. 10 ks, dodáváno v plastovém boxu

Zobrazení
v originální velikosti TKB šířka

21 cm
šířka
28 cm

šířka
56 cm

A1 0,50 1,50 1,10 55° #13367 #13382 -

A2 1,30 1,70 1,40 55° #13373 #13388 -

A3 0,40 1,60 1,50 45° #13374 #13389 -

A4 0,40 1,10 0,75 55° #13375 #13390 -

A5 1,45 1,35 1,00 55° #13376 #13391 -

B1 2,60 2,40 2,00 55° #13370 #13385 -

B2 2,00 3,00 2,55 55° #13371 #13386 -

B3 3,30 3,70 3,25 55° #13372 #13387 -

B9 9,90 6,10 5,00 60° - #33754 -

B11 7,90 6,10 5,00 60° #13380 #13399 -

R1 1,50 4,00 3,00 - - - #13397

R2 2,00 4,00 5,00 - - - #13396

R3 2,40 5,00 6,00 - - - #51546

S2 0,10 4,20 3,35 60° #13404 #13410 -

S3 0,10 2,50 1,75 65° #13409 #13413 -

S4 0,10 10,30 5,05 90° #13379 #13398 -
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Měděná páska
Pro vodivé pokládání podlahových krytin. K odvedení statického náboje.

Role 50 m #13594

Role 200 m #13595

Role 2 x 25 m, samolepicí #54874

Vlnovková sponka
K ukotvení pohybových spár a k opravám křehkých míst v podkladu. K silovému uzavření 
dilatačních spár, např. s UZIN KR-416. 
Délka 70 mm, šířka 2 mm.

Vlnovková sponka bal. 1000 ks #13932

Vlnovková sponka bal. 100 ks #13878

Odvzdušňovací válce
K odvzdušňování stěrkovacích hmot a nátěrů.
Včetně ochranného krytu proti postříkání.

Pracovní šířka: 25 cm 50 cm 75 cm

Délka trnů 11 mm #13879 #13762 #14270

Délka trnů 21 mm #14272 #14021 #14271

Délka trnů 31 mm #13637 #13636 #13638

Příslušenství:

Univerzální teleskopická rukojeť #65497

Adaptér pro univerzální teleskopickou rukojeť #65499

jehlové boty
K přecházení po čerstvě natřených a vystěrkovaných podkladech  a plochách. #51549

rozsah dodávky:

Jehlové boty, náhradní souprava jehel, 2 kusy náhradních řemínků



POKládKa POdlah
linoleum / PVC / vinyl / pryž

textilní krytiny
parkety 
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doraz pro řezání hran čís  #13449

 Protidoraz pro linocut  #60676

tiP

Vyžádejte si brožuru s technickým návodem včetně 
dVd WOlFF pro oblasti:

- pokládání linolea / PVC /  pryže
- odstraňování krytin a / nebo
- příprava podkladu. 

Řezač spojů linocut
Nový model klasického nástroje.

Perfektní spoje u všech elastických podlahových krytin a vpichovaných 
textilních podlahovin.
Mnohostranné možnosti použití s různými typy dorazů! 
• patentovaná technika 
• top-design
• rovný řez bez pravítka
• jednoduché ergonomické ovládání
• řeže od stěny ke stěně 
• dvě čepele pro řezání v obou směrech
• řeže vrchní stranu pásu a spodní hranu využívá jako vedení
• pracuje přímo v lepidlovém lůžku
• velmi bezpečný
• nastavitelná šířka spáry

#40262

rozsah dodávky:

Linocut, dorazový plech Standard (2 mm)
Doraz pro vpichované textilní podlahoviny (4 mm)
10 náhradních čepelí ( 2 už namontované)

Příslušenství:

Náhradní čepele, bal 10 ks #13429

dorazové desky pro další možnosti použití:

Doraz Standard (2 mm) #13430

Doraz pro koberce ( 8 mm) #13432

Doraz  pro vpichované textilní podlahoviny ( 4 mm) #13431

doraz pro řezání hran #13449

Šířka řezání hran nastavitelná ve 3 stupních od 1,5 do 6 cm
Použitelný pro všechny verze Linocutu

Protidoraz pro linocut #60676

originál !

vč. 2 dorazových 
desek pro  
více možností 

Pokládka podlah

Pro použití Linocutu jako protiorýsovače nebo jako řezače pro 
práce přímo u stěny. Použitelný pro všechny verze Linocutu.
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WOlFF GreenCut
Ruční multifunkční nástroj 
• k řezání spojů
• k začišťování hran z výroby 
• vč. 2 dorazů pro vpichované textilní podlahoviny a elastické podlahoviny
• celokovové provedení příslušenství
• vhodný pro praváky i leváky

#63998

rozsah dodávky: 

Řezač styků a hran GreenCut, 4 mm doraz, 2 mm doraz, 3 vložky (5 mm, 10mm, 
15 mm),distanční držadlo, 10 háčkových čepelí, 10 trapézových čepelí

Náhradní čepele:

Trapézová čepel #13419 Háčková čepel #13421

Elektrický řezač pásů pro linoleum a PVC
LS 35 (šířka řezu 35 cm ) #15661

LS 65 cm (šířka řezu 65 cm) #16148

Ideální pro materiály obtížné k řezání, ke zhotovování 
soklových pásků, obkladových intarzií a schodišťových obkladů

technická data:

1010 W, 10 000 ot./min, řezný list z tvrdokovu,  
max. šířka pásu 35/65 cm, max. tloušťka materiálu 6 mm  

rozsah dodávky:

LS 35/65, sada nářadí, ochranné brýle, chrániče sluchu, prachový vak materiálu 6 mm

Příslušenství:

Pilový list #15662

Řezač pásů
K řezání pásů, např. pro soklové lišty, intarzie a schody  
a k ořezávání výrobních hran.

pro pásy 0–8 cm (bez  můstku) #13350

pro pásy 3–20 cm #13351

pro pásy 6–30 cm #13352

Příslušenství:

Náhradní čepel, 5 párů #13353

Můstek, bal. 5 ks. #13947

Souprava na přestavbu, pro použití háčkových čepelí. #13354

Háčková čepel, bal. 100 ks #13421

NOViNKa
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Pákový řezač čtverců univerzal
Optimální řezací nástroj pro všechny textilní obklady
a čtverce z měkkého PVC. Dovoluje rychlou a přesnou práci.

#15663

technická data:

• šířka řezu max. 71 cm
• max. tloušťka řezaných čtverců 10 mm
• s dorazem pro 45o řez

rozsah dodávky:

Pákový řezač, nůž pro tvrdé krytiny, 45o- doraz

Příslušenství:

Nůž pro tvrdé krytiny #15665

Nůž pro textilní krytiny #15664

Kruhový řezač

WOLFF kruhový řezač a orýsovač pro elastické 
a textilní krytiny a pro parkety a lamináty

K přesnému řezání nebo orýsování kruhů a kruhových výřezů až do průměru 260 cm, 
s nástavným ramenem až přes 28 m.

• přesné, reprodukovatelné kruhy
• fixování pomocí přísavek
• rychlé nastavení poloměru
• orýsování, řezání nebo frézování
• přesné nastavení hloubky čepele pomocí šroubu s rýhovanou hlavou

#15626

rozsah dodávky:

Kruhový řezač Profi, deska z plexiskla vč. lepicích pásků, prodlužovací  nástavce až do 
poloměru 130 cm, tužka, náhradní čepele, přepravní kufřík  

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 6 ks #15625

Prodlužovací nástavec do poloměru 4,86 m #15629

Spojovací kus pro horní frézu #15627

Adaptér poloměrů v rozích a u stěn. Slouží ke zhotovení 
kruhových úsečí se středem v rohu nebo u stěny

#15631

Hoblík na spáry pro kruhový řezač #15628

Náhradní čepel #13427

Řezač okrajů linolea
K přiříznutí výrobních hran, aby se odstranilo pnutí  
v oblasti spojů a poškození okrajů při dopravě

#15605

rozsah dodávky:

Řezač okrajů linolea, 2 čepele

Příslušenství:

Špičaté čepele, bal. 5 ks #13358

Str. 44

Pokládka podlah

Řezač okrajů linolea
K přiříznutí výrobních hran, aby se odstranilo pnutí                              čís. 15605    
v oblasti spojů a poškození okrajů při dopravě
rozsah dodávky:
Řezač okrajů linolea, 2 čepele
Příslušenství:
Špičaté čepele, bal. 5 ks                                                                          čís. 13358

Pákový řezač čtverců univerzal
Optimální řezací nástroj pro všecky textilní obklady                             čís. 15663
a čtverce z měkkého PVC. Dovoluje rychlou a přesnou práci.
technická data:
• šířka řezu max. 71 cm
• max. tloušťka řezaných čtverců 10 mm
• s dorazem pro 45o řez
rozsah dodávky: 
Pákový řezač, nůž pro tvrdé krytiny, 45o- doraz
Příslušenství:
Nůž pro tvrdé krytiny                                                                              čís. 15665  
Nůž pro textilní krytiny                                                                           čís. 15664

Kruhový řezač
WOLFF kruhový řezač a orýsovač pro elastické 
a textilní krytiny a pro parkety a lamináty                                         čís. 15626
K přesnému řezání nebo orýsování kruhů a kruhových výřezů až do průměru 260 cm, s nástavným ramenem až přes 28 m.
• přesné, reprodukovatelné kruhy
• fixování pomocí přísavek
• rychlé nastavení poloměru
• orýsování, řezání nebo frézování
• přesné nastavení hloubky čepele pomocí šroubu 
•      s  rýhovanou hlavou  
rozsah dodávky:
Kruhový řezač Profi, deska z plexiskla vč. lepicích pásků Prodlužovací  nástavce až do poloměru 130 cm, tužka, náhradní čepele, přepravní 
kufřík  
Příslušenství:
Náhradní čepel, bal. 6 ks                                                            čís. 15625
Prodlužovací nástavec do poloměru 4,86 m                              čís. 15629
Spojovací kus pro horní frézu                                                    čís. 15627
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Adaptér poloměrů v rozích a u stěn. Slouží ke zhotovení         čís. 15631
kruhových úsečí se středem v rohu nebo u stěny                                       
Hoblík na spáry pro kruhový řezač                                            čís. 15628
Náhradní čepel                                                                           čís. 13427
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design Collection
Kompletní sada pro pokládku designových krytin #55035

rozsah dodávky:

Řezač spojů Linocut, FasTrimmer k fasetování rubové strany krytiny, přitlačovací váleček Duo, 
úkosové nůžky pro designové krytiny

Přítlačný válec pro podlahové krytiny
s madly pro pohodlnější transport
• válec, sestávající ze čtyř válečků, které se optimálně přizpůsobí podlaze
• s extrémně úzkými štěrbinami mezi válci pro zamezení tvorby bublin

Přítlačný válec 30 kg #56401

Přítlačný válec 50 kg #56402

Přítlačný válec 68 kg #56403

Příslušenství:

Podvozek pro přítlačný válec #56404



4 6 WOLFF | Eine Marke der Uzin Utz AGPokládka podlah

Přítlačný válec pro podlahové krytiny
Ideální pro válcování všech podlahových krytin na malých  
až středních plochách.Válec se přizpůsobí nerovnostem podlahy.  
Přítlačná síla se dá regulovat vlastní vahou. Také pro leváky.

#15834

Přítlačný válec duo
#20859

Přítlačné kladivo
Vykováno z jednoho kusu. #13619

Přítlačný korek
30 x 12 x 2,5 cm #60505

Přítlačné hladítko se  snímatelným plstěným potahem 
vč. násady
Praktické a lehké roztírací hladítko pro pohodlnou práci vestoje.
Ideální pro textilní a elastické krytiny. Pracovní šířka 40 cm, pozinkováno.

#62694

rozsah dodávky:

Plstěný potah na přítlačné hladítko

Náhradní díl: 

Plstěný potah na přítlačné hladítko #61201

Pokládka podlah

Přítlačný válec pro podlahové krytiny
Ideální pro válcování všech podlahových krytin na malých             čís. 15834
až středních plochách.Válec se přizpůsobí nerovnostem podlahy. Přítlačná sílu se dá regulovat vlastní vahou. Také pro leváky.

Přítlačný válec duo                                                                 čís. 20859
                                                                                           
Přítlačné hladítko se  snímatelným plstěným potahem vč. násady
Praktické, lehké roztírací hladítko pro pohodlnou práci vestoje.            čís. 62694
Ideální pro textilní a elastické krytiny. Pracovní šířka 40 cm, pozinkováno.
rozsah dodávky:
Přítlačné hladítko s rukojetí, plstěný potah
Náhradní díl: 
Plstěný potah na přítlačné hladítko                                                         čís. 61201

Přítlačné kladivo
Vykováno z jednoho kusu                                                                       čís. 13619

Přítlačný korek                                                            
30 x 12 x 2,5                                                                                            čís. 
60505
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Fastrimmer
K vytvoření okrajové fasety se sklonem 25o na svrchní ploše čtverců z PVC 
a dekorativních krytin po jejich přiříznutí. S rychlodorazem k rychlému fasetování v ruce nebo 
v lepidlovém loži

#15621

rozsah dodávky:

FasTrimmer, rychlodoraz, přepravní kabela, 6 náhradních čepelí

Příslušenství:

S dorazem pro fasetování spodní strany krytiny  
a pro začištění lomové hrany

#15622

Náhradní čepel, bal. 6 ks #15625                    

Fastrimmer
S dorazem pro fasetování spodní strany krytiny a pro začištění lomové hrany. #15623

rozsah dodávky:

FasTrimmer, doraz k fasetování spodní strany krytiny, přepravní kabela, 6 náhradních čepelí

Příslušenství:

#15625                    

Orýsovač Kombi
K orýsování a řezání elastických podlahových krytin. Použitelný
jako orýsovač a protiorýsovač.                                                           

#13357

rozsah dodávky:

Kombi orýsovač, 2 orýsovací jehly pro linoleum a 2 špičaté čepele pro PVC a pryž (v držáku))

Příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks #13356                    

Špičaté čepele, bal. 5 ks #13358                   

spárový hoblík s vodicím nosem
Nastavitelná frézovací hloubka. #13424

Příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks. #13425                    

spárový hoblík s vodicími válečky
Vedení spoje 2 válečky. Nastavitelná frézovací hloubka 4 řezné čepele. #13423

Příslušenství:

Náhradní čepele #13427                    

Orýsovač schodů
K orýsování obložení schodů. #15620

Příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks. #13356                    

Náhradní čepele, bal 6 ks
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Začišťovač spojů
K začíšťování svařených spojů na vnitřních a vnějších rozích #13485

rozsah dodávky:

Začišťovač spojů, 1 kulatá čepel 6 mm

Příslušenství:

Kulatá čepel, 6 mm #13813                    

Kulatá čepel, 12 mm #13868                   

Plochá čepel #13870                  

Orýsovač spojů
K orýsování tvrdých krytin, nastavitelná orýsovací jehla #13355

Příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks. #13356                    

hoblík na spáry
Nastavitelné vedení, 4 řezné čepele. #13426

Příslušenství:

Náhradní čepel #13427                    

Kopírovač stěn Magic Wand
K přenášení linie stěny na podlahovou krytinu 
Nastavitelný odstup od stěny od 2 do 35 cm.

#16145

Příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks. #13834                    

hoblík na spáry pro pryžové obklady
#13842

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks. #13843                    

svařovací váleček
K přitlačení svařovacího drátu do spáry

Svařovací váleček, 25 mm #15610

Svařovací váleček, 15 mm #15611

Odřezávací nůž
Pro odřezávání soklových lišt. S nastavením stranového odstupu #14538

Příslušenství:

Náhradní čepel #14539                    
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Čtvrtměsíčkový nůž
K odřezávání svařovacího drátu, špičková kvalita. #13451

Čtvrtměsíčkový nůž
K odřezávání svařovacího drátu, zakřivený. #13452

Čtvrtměsíčkový nůž
K odřezávání svařovacího drátu, zaoblený. #13453

sáňky pro svařování spojů
#13450

Bezpečnostní pouzdro
Kožené, na čtvrtměsíčkový nůž #60078

diamantový brusný kámen
K přebrušování všech nožů a čepelí. V dřevěné  krabici. Brusná plocha 153 x 50 mm #13491

diamantový brusný kámen
Na přebrušování. Sklapovací, skladný. Brusná plocha 110 x x22 mm #15714

Mozart speed trimmer
S novým Mozart Speed Trimmerem může probíhat uvolňovací a konečný  
řez v jednom sledu a ve vzpřímeném postoji. Průběh řezání, čepele a distanční stojánek jsou 
přitom identické s odřezávacím nožem Mozart. Distanční vidlice pod předřezávací čepelí je 
vysouvací..

#62183

rozsah dodávky:

Mozart Speed Trimmer komplet s čepelí a distančními vidlicemi o síle 0,5 a 0,7 mm v boxu, 
teleskopická tyč

Odřezávací nůž Mozart
Patentované řešení pro spolehlivé, čisté a rychlé odříznutí svařovacího drátu. 
Integrované sáňky pro předřezání, vyměnitelná čepel, variabilní výška pomocí výměnné 
distanční vidlice, bez poškrábání nebo poškození povrchů, vnitřní uložení čepele snižuje 
nebezpečí poranění, ergonomické držadlo, nejsou nutné žádné dodatečné práce a vylepšení..

#49875

rozsah dodávky: Odřezávací nůž vč. čepele a distanční vidlice 0,50 mm

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 5 ks. #49876                    

Distanční vidlice 0,50 mm #50772                   

Distanční vidlice 0,70 mm #51270               

Sada náhradních šroubů #59856
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FrÄsMastEr

FrÄsjuNiOr

automatická regulace hloubky

elektronická regulace otáček

žádné zahraňování

drážkovací fréza Fräsmaster  
Špičková kvalita!
Výkonná drážkovací  fréza WOlFF s hM frézovacím 
kotoučem                                                     
• automatická regulace hloubky garantuje dokonalé 

vytvoření drážky i při nerovném podkladu
• s nastavitelným bočním kolečkem např. pro pokládání 

pryžové podlahoviny s nopky
• rychlejší a silnější díky lepšímu přenosu síly
• 100 % bezprašná práce díky vylepšenému zachyco-

vání špon
• ochrana proti poranění při nadzvednutí stroje
• snadnější výměna frézovacího kotouče
• jednoduché nastavení frézovací hloubky do 5 mm, 

také u velmi nerovných podkladů
• žádné zahraňování díky optimální stabilitě pojezdu na 

3 kolečkách
• ochrana povrchu frézované krytiny před poškozením 

díky automatickému zasunutí frézovacího kolečka po 
uvolnění rukojeti

• pozvolný rozběh díky vestavěnému elektronickému 
regulátoru náběhového proudu

#13305

technická data:

1.500 W, 6000–10 000 ot./min, pozvolný náběh, HM-
půlkruhový frézovací kotouč 3,3 mm, 12 zubů, průměr 
130 mm

rozsah dodávky:

Fräsmaster, HM-frézovací list 3,3 mm, sada nářadí, prachový  
pytel, ochranné brýle, chrániče sluchu, transportní kontejner

spárová fréza Fräsjunior
K frézování všech elastických podlahovin
• jednoduché nastavení frézování až do hloubky 5 mm
• zajištění proti zahranění díky optimálnímu 

tříbodovému uložení
• přesnější nasazení díky zanořovacímu principu
• motor nové generace s vyššími otáčkami
• lepší odhazování špon

#56092

technická data:

1500 W, 8000 ot./min, HM-frézovací list půlkruhový 3,3 
mm, 12 zubů, průměr 130 mm

rozsah dodávky:

Fräsjunior, HM-frézovací list 3,3 mm, sada nářadí, prachový pytel, 
ochranné brýle, chrániče sluchu, transportní kontejner

Příslušenství – Fräsmaster a Fräsjunior:

Frézovací kotouč eliptický, 3,8 mm #13459

Frézovací kotouč Kombi, 5 mm #13461

Diamantový frézovací kotouč eliptický 130mm, 
4zuby, 3,8mm

#13460

HM-frézovací kotouč půlkruhový, 3,3 mm #21208

do hloubky až 5 mm

přesnější nasazení

mnohostranné použití

Princip automatické regulace 
hloubky
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WEldMastEr

FréZOVaCí a sVaŘOVaCí sOuPraVa

COMBi

digitální sledování teploty

robustní a kompaktní

nejlepší výsledky svářování

svařovací automat Weldmaster
Bez tepelných šoků nebo spálení díky speciální 
trysce pro Pur  podlahoviny. 
svařovací automat WOlFF pro libovolné požadavky.    

#56255

• přesně definovaná teplotní předvolba prostřednictvím digitálního 
teploměru

• kompaktní!!
• jednoduchá obsluha pomocí centrální klávesnice kryté folií
• použitelný pro všechny elastické krytiny bez přestavování (PVC, 

linoleum polyolefiny, pryž)
• lepší výsledky svařování díky variabilnímu přítlaku
• čtyřdílná tryska: 4 jednotlivé trysky se starají o cílené rozdělení 

horkého vzduchu
• robustní, kompaktní stroj díky minimalizaci mechanicky se 

pohybujících dílů
• automatické vypnutí při přiblížení ke stěně pomocí zvedacího 

zařízení: ventilátor zůstane zapnutý a vzduch je odkloněn do 
strany a vzhůru. Současně bude přední část stroje nazdvižena od 
země.V následující spáře se může bez zdržení ihned pokračovat 
ve svařování.

technická data:

Materiály PVC, linoleum, polyolefin, pryž. Rychlost 1,7–5,8m/min, 
napětí 230V, celkový výkon 3100 W, teplota 20–600oC, hmotnost 
14 kg

rozsah dodávky:

Svářecí automat, transportní bedna

Příslušenství:

Topné tělísko, 3000 W #13480

Frézovací a svařovací souprava Combi
Speciálně pro podlaháře a ostatní pracovníky zabývající 
se vybavením interiérů, kteří nepokládají elastické 
podlahové krytiny v malých až středně velkých plochách 
denně, ale přesto pravidelně, jsme sestavili soupravu, 
která je na trhu jedinečná.

#56357

rozsah dodávky:

• drážkovací fréza Junior
• ruční svářečka Weldliner
• čtvrtměsíčkový nůž vč. ochranného pouzdra
• jednoduchá tryska 5 mm
• rychlosvářecí tryska 5 mm
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ruční svařovací přístroj Weldliner
ruční svařovací přístroj na nejvyšší technické úrovni  
WOlFF-standard 

• plně elektronická regulace teploty a množství vzduchu
• plynulé nastavování množství vzduchu a teploty
• snadno vyměnitelné topné tělísko
• motor bez kartáčů zaručuje dlouhou životnost
• stabilní plášť 
• přívodní kabel vyměnitelný bez otevření pláště

#33330

technická data:

230 V, 2300 W, teplota 50–600 oC plynule, regulace množství vzduchu plynule, množství 
vzduchu max. 600 l/min, tlak vzduchu 3000 Pa, vyfukovací trubice vhodná pro šroubovací 
„Professional“ trysku (průměr 30 mm), váha (bez síťového kabelu) 850 g, rozměry: délka  
375 mm, průměr 100 mm (na stykovém chrániči)

rozsah dodávky:

Weldliner, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm

leister triac-set
sada nástrojů na ruční svářování triac s s elektronickou regulací a chlazenou ochran-
nou trubicí, kompletní příslušenství v kufříku.
Diamantový brusný kámen k dobrušování čtvrtměsíčkového nože

#13463

technická data:

Celkový výkon 1600 W, topné tělísko 1550 W, teplota 20–650 oC

rozsah dodávky:

Triac S, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm pro polyolefin, hoblík na spáry, 
diamantový brusný nůž, čtvrtměsíčkový nůž, sáňky na svařovaní spojů, přítlačný váleček 15 
mm, kartáč na čištění, v transportním kontejneru

leister triac Pid
Ruční svařovací přístroj s elektronickou regulací a digitální indikací teploty od okamžité  
nastavené hodnoty. Topné tělísko s chlazenou ochrannou trubicí pro bezpečnou práci.

#13310

technická data:

Celkový výkon 1600 W, topné těleso 1550 W, teplota 20–650  oC

rozsah dodávky:

Triac PID, jednoduchá tryska 5 mm

Příslušenství:

Topné těleso 1550 W #21200

leister triac s
Ruční svařovací přístroj, jak je popsaný v setu #13307

rozsah dodávky:

Triac S, jednoduchá tryska 5 mm

Příslušenství:

Topné tělísko 1550 W pro Triac S #13464                    

leister Electron
K ohřívání PVC-krytin a soklových lišt #13474

technická data:

Topné tělísko 3300 W, teplota 20–650 oC

rozsah dodávky:

Elektron, bez trysky

Příslušenství:

Topné tělísko 3300 W #13475                    

Kulatá tryska #13476                    
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svařovací tryska Pur
Zamezuje spálení povrchu podlahové krytiny!            
Speciální tryska k tepelnému svařování a spárování elastických podlahových krytin  
opatřených při výrobě polyuretanovou vrstvou.

#47049

jednoduchá tryska
5 mm #13465

rychlosvařovací tryska
5 mm #13308

tryska pro opravy
#13469

“Mipolam“ tryska
#13467

Příslušenství:

Váleček na svařovací drát 25 mm #15610

Váleček na svařovací drát 15 mm #15611

tryska labutí krk
#13468

tryska topného tělíska
#13470

rychlosvařovací tryska
Pro elastické obklady stěn #13471

rychlosvařovací tryska
Průměr trysky 4 mm #13466

Průměr trysky 5 mm #41213

tryska se širokou štěrbinou
20 mm #19524

20 mm,  zahnutá  #13472

40 mm #13473
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Poznámky ke zpracování:

den 1
Před pokládkou: nanést termolepidlo (doporučuje se 

UZIN DK 290) se zubováním B1.

den 2
Rozložit krytinu do výše soklu s přesahem. Ohnout PVC-krytinu 

a natřít vhodným tekutým lepidlem (doporučuje se UZIN KE 66) 

se zubováním A2. 

Položit krytinu do odvzdušněného lepidlového lože a přitlačit.

Krytinu nahřát zezadu v oblasti soklu pomocí Leister Electron 

a zalícovat ve vnitřních rozích.

Pomocí WOLFF Wallmaster seříznout pokosy.

Následně aktivovat termolepidlo (UZIN DK 290) a krytinu 

pomocí Leister Electron a krytinu čistě přitlačit pomocí WOLFF 

Wallmaster do rohů a na stěny. 

den 3
Tepelně svařit spoje na podlaze a v rozích.

WOlFF Wallmaster

speciální pomůcka k vytahování soklů a vytváření fabionů

• bezproblémové vyznačení výšky
• pohodlné řezání pokosu na vnitřních a vnějších rozích
• umožňuje čisté vytvarování a přitlačení v oblasti rohů bez nebezpečí proražení krytiny

#60890

Příslušenství:

Pravítko WOLFF Wallmaster #61394                    

Pravítko WOlFF Wallmaster
#61394

doporučuje WOlFF Wallmaster
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Řezač nopkových řádků
Řezač nopkových řádků speciálně pro jemné všívané a tkané velury. Vodící  lišta umožňuje 
přesné vedení i ve velmi úzkých nopkových řádků.

#65659

rozsah dodávky:

Řezač nopkových řádků, čepel s dlouhými otvory

Příslušenství:

Čepel s dlouhými otvory #65755

Kobercové šídlo
K optimálnímu vedení v nopkových řádcích. #65660

dvouhlavý napínač
Vyvinut a vyráběn firmou WOlFF pro vyrovnávání
vzorovaných povlaků a ke korekturám pásů a spojů. Nastavením hrubého  
i jemného úchytu se přizpůsobí každému koberci.

#15781

rozsah dodávky:

Dvouhlavý napínač, transportní kufřík

Příslušenství:

Tažný úhelník #15782

Dvouhlavý napínač se přestaví pomocí tažného úhelníku na beztrubkový pákový napínač.

Nastavitelný kolenový napínač
s hrubým a jemným úchytem. hrubý úchyt s nastavením hloubky k přizpůsobení na 
podlahovou krytinu. délka nastavitelná v 5 stupních od 50 do 60 cm..

#51509

Příslušenství:

Nárazový polštář #15797

Úchytová vložka, jemná, bal.  3 ks #15798

Podlahová deska, hrubá #15799

Řezač Mittag 
Pro všechny textilní podlahoviny kromě  podlahovin s pěnovým rubem.  
Řeže shora dolů.

#15641

Příslušenství: 

Náhradní čepele, bal. 10 ks. #13454

doporučuje:

doporučuje:

doporučuje:

NOViNKa

NOViNKa
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Řezač kobercových proužků C-Cut
K přesnému řezání kobercových soklových lišt. 
Řezná šířka 2–7 cm

#47414

rozsah dodávky:

C-Cut,10 čepelí (1 již namontovaná)

Příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks. #13454

Řezač koberců – zelený
Pro textilní krytiny s pěnovým rubem. Řeže odspodu. 
s nasazovací patkou. Pro dvojitý řez u materiálu s krátkým vlasem.

#13456

rozsah dodávky:

Kobercový řezač, s nasazovací patkou, 10 čepelí

Příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks #13457

Řezač koberců – červený
Pro všechny textilní krytiny, kromě krytin s pěnovým rubem.  
Řeže odshora  dolů.

#13455

rozsah dodávky:

Řezač koberců, 10 čepelí

Příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks. #13454

Kruhový řezač
K vylepšení kobercových podlah. 
Nastavitelný průměr od  4 do 21 cm

#15624

rozsah dodávky:

Kruhový řezač, 4 čepele

Příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 6 ks. #15625

Řezač kobercových proužků
Extrémně robustní a lehko ovladatelný!
Se  zesíleným  uchycením  čepele.  K řezání  soklových  lišt  od  45  do  100 mm

#13458

rozsah dodávky:

Řezač kobercových proužků, 10 čepelí

Příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks #13454

WOlFF Collection pro vpichované netkané krytiny
Kompletní sada pro rozměrově přesnou pokládku vpichovaných koberců #63711

rozsah dodávky:

Řezač spojů Linocut (vč. dorazového plechu 4 mm),
Řezač kobercových proužků C-Cut,
Přítlačný válec Duo
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svorka na spoje bal. 5 ks
K přidržení obtížných spojů až do ztuhnutí lepidla #13593

Páčidlo
#15802

Kobercové nůžky
Kobercové nůžky pro praváky, 25 cm. #15654

univerzální a kobercové nůžky
Univerzální nůžky, 25 cm #15659

Kobercové nůžky, zubované ostří, 22 cm #15652

Nůžky na vlasové koberce
Nůžky na vlasové koberce, zalomené 14 cm #15653

Nůžky na vlasové koberce, zalomené 18 cm #15658

Váleček na spoje, šířka 13 cm
Konfekční nebo lepené kobercové spoje se pevně zatlačí
do lepidlového lože. Tím vznikne optimální spojení.              

#13943

schodišťový pěchovač s válečkem
K zapracování koberce za hřebíkovou lištu nebo v oblasti schodiště. #65853

schodišťový pěchovač
K zapracování koberce za hřebíkovou lištu nebo v oblasti schodiště.

Schodišťový pěchovač, 7 cm #13809                    

Schodišťový pěchovač, 9 cm #13862                    

NOViNKa
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COBra

Pokládka podlah

Parketová bruska 
Cobra
Nová generace parketových brusek:  
silná, bezpečná WOlFF-třída
Tento nový,  technicky  optimalizovaný  stroj  charak-
terizuje  spojení osvědčené techniky značky FRANK 
s progresivní orientací třídy WOLFF.
• vysoký plošný výkon díky maximálnímu využití 

brusné šířky
• osm nastavitelných výšek vodicí tyče, optimální 

výhled před stroj
• obsluha z kokpitu: všechny ovládací prvky jsou 

pro vyšší komfort dosažitelné na ergonometrickém 
držadle

• Možnost připojení osvětlení
• „Sack-in-Sack“ systém: plastová vložka do látko-

vého prachového pytle pro maximální zredukování 
prašnosti

• přípojka pro externí vysavač prachu
• velmi klidný a tichý provoz díky nové generaci 

řemenů
• rychlejší výměna řemenů
• automatické napínání řemenů
• jednoduché nastavení podvozku
• úzká, kompaktní konstrukce
• komfortní demontáž vodicí tyče, motoru a prachové 

trubice  pro snadnější dopravu
• optimalizace rozložení hmotnosti
• vyklápěcí mechanizmus pro pohodlné a bezpečné 

seřízení válce
• 2 postranní kolečka udržují odstup od stěny
• nový design

#59906

technická data:

230 V, 2,5 kW, šířka válce 200 mm, počet otáček válce 
2100/min, rozměry brusného pásu 200 x 750 mm, 
celková hmotnost 88 kg, připojení externího vysavače 
prachu 

rozsah dodávky:

Bruska Cobra, taška s nářadím, 2 x prachový pytel a 10 x plastová 
vložka, PUR-kabel 12 m, chrániče sluchu, maska proti prachu, 
speciální náhradní klínový řemen

Příslušenství:

Brusný válec #13587

Prachový pytel #52441

Plastová vložka, bal. 10 ks #52442

Přepravní podložka #56362

Upevňovací adaptér pro Cobra, starý model #56418

silný a bezpečný stroj

brusný výkon 2500 W

tichý a v chodu klidný
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Parketová bruska 
Python
Výkonná pásová bruska s 250 mm nekonečným 
brusným pásem

• vysoký brusný výkon na základě principu pásového 
broušení

• rýhovaný válec vytváří dodatečné frézovací efekty
• díky jemnému dosedání válce na podlahu není nutné 

žádné jištění
• účinný odsávač prachu
• přítlak válce je regulovatelný
• jednoduchá doprava po odejmutím vodicí tyče a 

motoru
• seřizování pásu mimo nebezpečí

#16874

technická data:

230 V, 2,5 kW, šířka válce 250 mm, otáčky válce 2100/
min, rozměry brusného válce 250 x 750 mm,  
hmotnost 90 kg

rozsah dodávky: 

Bruska Python, sada brusných pásů 2 x K 36, 2 x K 60, 1 x K 100, 
pouzdro s nářadím, prachový pytel, kabel 12 m

Příslušenství:

Brusný válec #43879

Prachový pytel #13839

Transportní kolečka #13586

Parketová bruska 
Viper
Viper bez jemného přízdvihu #13661

Viper s jemným přízdvihem #39891

Kompaktní pásová bruska

• rychlá výměna brusného pásu  pomocí napínacího 
přípravku

• účinný odsávač prachu
• nastavitelný přítlak válce
• jednoduchá přeprava po odejmutí vodicí tyče a 

motoru
• seřizování pásu mimo nebezpečí 

technická data:

230 V, 1,85 kW, šířka válce 200 mm, počet otáček 
válce 900/min, rozměry brusného pásu 200 x 750 mm, 
hmotnost 62 kg

rozsah dodávky:

Bruska Viper , sada brusných pásů 2 x K 36, 2 x K 60, 1 x K 100, 
pouzdro s nářadím, kabel 12 m

Příslušenství:

Brusný válec #14201

Prachový pytel #13839

Transportní kolečka #13586
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Bruska na okraje 
urs 15/30
univerzální bruska na okraje, rohy a schodiště

• velmi efektivní díky své nízké  hmotnosti a vysoké 
brusné rychlosti 

• krátký a dlouhý brusný nástavec, snadno vyměnitelné
• účinná k odsávání prachu
• ploché brusné nástavce vysoké jen 4 cm

technická data:

230 V, 2 kW, průměr brusného talíře 178 mm, počet 
otáček 3000/min, hmotnost 12 kg, délka nástavců 150 
mm (Urs 15) / 300 mm (Urs 30)

rozsah dodávky:

Okrajová bruska, prachový pytel, sada brusných kotoučů 5 x K 40, 5 
x K 80, Ochranná dýchací maska, ochranná sluchátka, sada nářadí, 
kabel 10 m

Okrajová bruska Urs 15, plst #13929

Brusný nástavec 300 mm, plst #16834

Okrajová bruska Urs 30, plst  #13810

Brusný nástavec 150 mm, plst #16835

Okrajová bruska Urs 15, suchý zip #48212

Brusný nástavec 300 mm, suchý zip #48211

Okrajová bruska Urs  30, suchý zip #48213

Brusný nástavec 150 mm, suchý zipt #48200

Příslušenství:

Prachový vak pro Urs 15/30 #13589

Okrajová bruska 
Gecko 11/30
univerzální okrajová bruska, rohy a schodiště 

• velmi snadno ovladatelná vzhledem k velmi nízké 
hmotnosti

• vyšší bezpečnost díky spouštění při nižším napětí
• pro vysoké zatížení
• účinné odsávání prachu

technická data:

230 V, 1,5 kW, průměr brusného talíře 150 mm, počet 
otáček 3500/min, hmotnost 8,1 kg, délka nástavců 110 
mm (Gecko 11) / 300 mm (Gecko 30)

rozsah dodávky:

Okrajová bruska, prachový pytel, souprava brusných kotoučů 5 x 
K 40, 5 x K 80, doplňkové držadlo, chrániče sluchu, kabel 10 m, 
souprava nářadí

Okrajová bruska Gecko 11 #13590

Gecko 11, ale s nastavitelnou výškou držadla #16958

Brusný nástavec 300mm #13592

Okrajová bruska Gecko 30 #13317

Gecko 30 s nastavitelnou výškou držadla #16959

Brusný nástavec 110 mm #13318

Příslušenství:

Prachový pytel pro Urs 15/30 #13589
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Korund-brusný pás 200 x 750 mm

K   12 #15759 bal. 10 ks

K   16 #12621 bal. 10 ks

K   24 #12622 bal. 10 ks

K   30 #12623 bal. 10 ks

K   36 #12624 bal. 10 ks

K   40 #12625 bal. 10 ks

K   50 #12626 bal. 10 ks

K   60 #12627 bal. 10 ks

K   80 #12628 bal. 10 ks

K 100 #12629 bal. 10 ks

K 120 #12630 bal. 10 ks

Zirkon-brusný pás 200 x 750 mm

K   24 #11478 bal. 10 ks

K   36 #11479 bal. 10 ks

K   40 #11480 bal. 10 ks

K   50 #12635 bal. 10 ks

K   60 #11481 bal. 10 ks

K   80 #11482 bal. 10 ks

K 100 #11483 bal. 10 ks

K 120 #11484 bal. 10 ks

Korund-brusný pás 200 x 550 mm

K   16 #38176 bal. 10 ks

K   24 #11485 bal. 10 ks

K   30 #15765 bal. 10 ks

K   36 #11486 bal. 10 ks

K   40 #11487 bal. 10 ks

K   50 #15768 bal. 10 ks

K   60 #11488 bal. 10 ks

K   80 #11489 bal. 10 ks

K 100 #11490 bal. 10 ks

K 120 #11491 bal. 10 ks

Korund-brusný pás 250 x 750 mm

K   24 #48546 bal. 10 ks

K   36 #48542 bal. 10 ks

K   40 #48660 bal. 10 ks

K   50 #48547 bal. 10 ks

K   60 #48543 bal. 10 ks

K   80 #48548 bal. 10 ks

K 100 #48544 bal. 10 ks

K 120 #48549 bal. 10 ks
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Brusný kotouč 150 mm s otvorem

K   16 #12639 bal. 25 ks

K   24 #12640 bal. 25 ks

K   36 #32690 bal. 25 ks

K   40 #12642 bal. 50 ks

K   60 #12643 bal. 50 ks

K   80 #12644 bal. 50 ks

K 100 #12645 bal. 50 ks

K 120 #15772 bal. 50 ks

Brusný kotouč 178 mm s otvorem

K   16 #12648 bal. 25 ks

K   24 #12649 bal. 25 ks

K   30 #15944 bal. 25 ks

K   36 #33231 bal. 25 ks

K   40 #12661 bal. 50 ks

K   60 #12662 bal. 50 ks

K   80 #12663 bal. 50 ks

K 100 #12664 bal. 50 ks

K 120 #15948 bal. 50 ks

Brusný kotouč na suchý zip 150 mm s otvorem 

K   16 #41054 bal. 25 ks

K   24 #41055 bal. 25 ks

K   36 #41056 bal. 25 ks

K   40 #41057 bal. 50 ks

K   60 #41059 bal. 50 ks

K   80 #41060 bal. 50 ks

K 100 #41111 bal. 50 ks

K 120 #41112 bal. 50 ks

Brusný kotouč na suchý zip 178 mm s otvorem

K   16 #41113 bal. 25 ks

K   24 #41114 bal. 25 ks

K   36 #41115 bal. 25 ks

K   40 #41117 bal. 50 ks

K   50 #41118 bal. 50 ks

K   60 #41119 bal. 50 ks

K   80 #41120 bal. 50 ks

K 100 #41121 bal. 50 ks

K 120 #41122 bal. 50 ks

ochrana při práci | pravítka | nože | čepele



PraCOVNí POMůCKy
ochrana při práci | pravítka | nože | čepele
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rolovací ocelová planžeta
Planžeta z ušlechtilé nerezové oceli, bombírovaná,
Po rozvinutí nezvlněna s pojistným klipem.
Garantovaná odchylka od přímky max. 1,5–2 mm na 3 m.

Rolovací ocelové pravítko 210 x 8 cm #48421

Rolovací ocelové pravítko 410 x 8 cm #48422

Rolovací ocelové pravítko 510 x 8 cm #48423

svinovací ocelová planžeta s t-dorazovou lištou
Planžeta z ušlechtilé nerezová oceli, bombírovaná.
Po rozvinutí nezvlněna s pojistným klipem.
Garantovaná odchylka od přímky max. 1,5–2,0 mm na 3 m.

Rolovací ocelové pravítko 210 x 8 cm #48425

Rolovací ocelové pravítko 410 x 8 cm #48426

Rolovací ocelové pravítko 510 x 8 cm #48428

svinovací ocelová planžeta
S protiskluzovou úpravou. Pogumované, nepoškrábe krytinu.
Garantovaná odchylka od přímky max. 1,5–2,0 mm na 3 m

Rolovací ocelová planžeta 205 cm #13872

Rolovací ocelová planžeta 405 cm #13873

Pravítko na dveřní prahy, bombírované
Tvrzené a leštěné, nastavitelné na 60–130 cm. Síla ocelového listu 0,7 mm #60643

Pravítko na čelní spoje
800 x 75 mm #15561

Pokosnice
30 x 10 cm, úhel 90° a 45° #62690

Šablona na fabiony 
Poloměr 25 mm #13944

Poloměr 50 mm #13945

Pracovní pomůcky
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Odlamovací čepel 18 mm
Bal. 100 ks #13420

Nůž WOlFF
Výměna čepelí bez použití šroubováku. S plastovým krytem. Bez čepelí.  Nože se dodávají po 
20 ks, v reprezentativním pultovém stojanu

• s fixačními magnety pro komfortní výměnu čepelí.
• nože v PREMIUM-kvalitě
• speciálně tvrzené úchyty čepelí

#48221

Odlamovací nůž
Dodávky po 20 ks v reprezentativním pultovém stojanu #55030

Příslušenství: 

Odlamovací čepel 18 mm, bal. 100 ks, v reprezentativním hliníkovém boxu #13420

designový nůž
Rukojeť vč. čepele #13880

Příslušenství:

Čepel čís. 22, bal 10 ks . #15617

Rukojeť k sadě nožů #15619

Čepele   Osvědčená špičková kvalitu za výhodnou cenu.

Trapézová čepel 0,65 mm, bal. 100 ks, v zásobníku #13419

Háčková čepel 0,65 mm, bal. 100 ks, v zásobníku #13421

Superháčková čepel 0,65 mm, bal. 100 ks v zásobníku #13422

Kombinovaná háčková a trapézová čepel
Oboustranně broušená čepel, bal. 100 ks. #32713

Půlměsícová čepel
Bal. 100 ks. #32760

Čepele s titanovou povrchovou vrstvou   
Extrémní pevnost, životnost a ostrost. dodávky v praktické hliníkové dóze.

Trapézová čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal 100 ks #21149

Háčková čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal. 100 ks #21150

Superháčková čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal. 100 ks #21151
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Ocelové hřebíčky 1000 ks, holé, v plastovém boxu

1,5 x 25 mm #60425

1,5 x 30 mm #60426

1,5 x 35 mm #60427

stolní fréza 
K  ofrézování   krytinových   proužků   k   vytvoření  hygienických  soklů 

• zabraňuje natržení soklového proužku při případném opadnutí potěru
• umožňuje snadnější zpracování soklových proužků

#20727

technická data:

230 V, 2000 W, počet otáček (běh naprázdno) 85/min. hladina akustického tlaku 94 dB (A), 
hladina akustického výkonu 107 dB (A), hmotnost 20 kg, frézovací šířka 6 mm, frézovací list 
z tvrzeného kovu průměr 125 x průměr 22 x 6 mm, šířka proužků 7,5–33 cm

rozsah dodávky: 

Stolní fréza, dvouočkový klíč,vidlicový klíč SW 10, 
inbusový klíč, ochranné brýle, chránič sluchu

Pila na dveřní zárubně Piranha
S pilovým listem z tvrzeného kovu. Pro přesné obklady dveřních rámů,  zárubní a soklů 
a k řezání odstupů na krajích parketových a laminátových podlah po jejich položení.

• jednoduché a plynulé výškové a hloubkové nastavování: 
• výška 25 mm, hloubka 50 mm
• výkonnější  motor 1010 W, 6000 ot/min
• pilové listy z tvrzeného kovu mají větší životnost

#16927

rozsah dodávky:

Pila na dveřní zárubně s kotoučem z tvrzeného kovu, přepravní kontejner

Příslušenství:

Pilový list z tvrzeného kovu #17227

schodišťový pokosník
K jednoduchému a rychlému  
zjištění a přenášení délek a úhlů 

#15563

Výškový orýsovač
Pro soklové lišty apod.,  s tužkou #15555



6 7WOLFF | Eine Marke der Uzin Utz AG Pracovní pomůcky

Nůžky na soklové lišty
S dorazem #15651

Příslušenství:

Úkosný doraz #33196

Náhradní břit #17471

Náhradní dosed #60736

Gumové kladívko
speciálně na pokládání switchtec-produktů! 

Hmotnost 335 g, průměr 40 mm #47450

Hmotnost 600 g, průměr 50 mm #15901

Úkosové nůžky
Dvoukřídlé, s dorazem, pro dřevěné a plastové lišty #15648

Příslušenství:

Náhradní břit  #15649

Náhradní dosed   #15650

Vysekávač na soklové lišty
K vylisování úkosů zkosení u lišt s tvrdým jádrem a výškou 6-10 cm #15915

Příslušenství:

Náhradní břit  #15918

Náhradní podložka   #15916

stříkačka na lepidlo
K vstřikování lepidla pod vyboulené podlahové krytiny #15835

Úkosové nůžky pro design-podlahoviny
Dvoukřídlé, s dorazem #55031

Příslušenství:

Čepele, bal. 50 ks. #56530
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Parketové páčidlo
Pozinkované, s plstěnou podložkou                                          

Parketové páčidlo 42,5 cm #15832

Parketový zvedák 54,5 cm #13840

Natloukač
• verze s nastavitelnou délkou pro práci na nepřístupných místech
• rychlá práce díky jednoduchému ovládání
• kladívko, přírazový špalík a parketové páčidlo v jednom

Délka 41 cm #13626

Nastavitelná délka, 41 nebo 64 cm #13627

Externí regulátor náběhového proudu
Dává zapojenému stroji v okamžiku sepnutí k dispozici jen nízké napětí. Proto je tento přístroj 
dokonale bezproblémový a časově úsporný pro všechny práce v nedokonale zabezpečeném 
prostředí.

Regulátor náběhového proudu #13639

Dtto,ale se švýcarskou vidlicí #13986

Koště, směs žíní
Upevnění šrouby 

Koště, 50 cm #15924

Koště, 60 cm #15925

Kokosové koště, 60 cm #15926

Kovová násada #15927

Prodlužovací kabel WOlFF
Prodlužovací kabel 25,0 m #41811

Prodlužovací kabel 12,5 m #47382

Přírazový špalík
Univerzální plastový a nelámavý #15852
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Chrániče kolen safety Poly
Ergonomicky tvarovaná podložka kolen pro nejlepší tlumicí vlastnosti a dokonalý 
komfort při nošení.
Certifikace podle DIN EN 14404, PSA Typ 1.  

#65398

Chrániče kolen
Odpovídá aktuální normě DIN. 
Nylonové, velmi lehké
2 pružné pásky na suchý zip

#55037

Zdravotní kolenní protektory
lehké gumové kolenní chrániče se suchým zipem.         
Vyvinuto ve spolupráci s průmyslovým oborovým sdružením a zdravotníky, aby se předešlo 
zdravotnímu poškození kolenních kloubů.

#16255

Příslušenství:

Pásky se suchým zipem #17433

Kolenní vložky
Do pracovních kalhot s kolenními kapsami. #51560

Chrániče sluchu
#15315

Ochranné brýle
#15316

Ochranná dýchací maska
#16254

Ochranné rukavice
#15809

Kožené chrániče kolen
Uvnitř vyložené plstí #15813

Příslušenství. 

Náhradní řemínky #15811

NOViNKa
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rZ 150 GruNdrEiNiGEr
Vhodný pro: elastické krytiny z PVC, CV, pryže, přírodního a umělého kamene

Alkalický základní čistič pro odstraňování zatvrdlého znečištění, vrstev ošetřovacích prostředků a 
zbytků lepidel na elastických podlahovinách.

• rychle a účinně odstraňuje špínu, olej, mastnotu a zbytky lepidel
• snadno odstraňuje zbytky starých vrstev ošetřovacích prostředků a nánosů

800 ml  bal. 15       Úklid stavby 200 m2       Základní čištění 20 m2 #055440

  10 l           bal. 1         Úklid stavby 2.500 m2    Základní čištění 250 m2 #055441

rZ 161/162 ElastiC siEGEl
Vhodný pro elastické krytiny z PVC, CV, pryže, přírodního a umělého kamene
Speciální ošetřovací prostředek zušlechtěný polyuretanem pro vysoké nároky při péči o elastické 
podlahoviny.

• vysoce odolný, protiskluzný
• zvláště dlouhodobě odolný proti poškrábání, prodlužuje životnost podlahy

lesk 800 ml                       bal. 15           Vydatnost  15 m2 #055442

lesk 10 l                            bal. 1             Vydatnost  200 m2 #055443

hedvábný lesk 800 ml       bal. 15           Vydatnost  15 m2 #055444

hedvábný lesk 10 l            bal. 1             Vydatnost  200 m2 #055445

rZ 181 ElastiC WisChPFlEGE

Vhodný pro všechny elastické podlahové krytiny opatřené z výroby Pu povrchovou vrstvou, 
stejně tak i pro podlahy, které jsou ošetřeny výrobkem rZ 161/162 Elastic siegel

Vysoce účinný speciální čisticí prostředek pro běžné čištění  a čištění elastických podlahových 
krytin ošetřených prostředkem RZ 161/162 Elastic Siegel, včetně podlah s PU/PUR povrchovou 
úpravou z výroby. Pro čištění po ukončení stavebních prací.  Zejména krytin opatřených RZ ela-
stickým povlakem nebo s PU povrchem z výroby.

• vysoká schopnost zbavit se špíny, neklouzavé a stabilní pro chůzi
• čistí a ošetřuje zároveň

 800 ml                    bal. 15                   Vydatnost  750 m2 #55448

 10 l                         bal. 1                     Vydatnost  9.500 m2 #55449

Čištění a ošetřování podlahových krytin

ČiŠtĚNí a ÚdrŽBa  
POdlahOVÝCh KrytiN
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rZ BOdENPrOFi
Mimořádně snadno ovladatelný jednokotoučový stroj s minimálními vibracemi 
pro efektivní práce spojené s čištěním a ošetřováním ploch.
Součástí je unášecí talíř. Díky různým padům z příslušenství je tento stroj možno použít 
na všechny druhy podlahovin.
• účinné čištění a ošetřování
• slabé vibrace za provozu
• mimořádně snadno ovladatelný

#52091

technická data:

Celkový výkon: 1600 W/230 V. Rychlost pohybu: 1450 otáček/min, pracovní šířka 33 
cm, délka kabelu 7,5 m.

Příslušenství:

RZ speciální kartáč na drhnutí   #52092

RZ speciální pad z příze (Garnpad) #52093

RZ pad na drhnutí zelený #52094

RZ lešticí pad bílý #52095

rZ sPrÜhsauGEr tW 412
speciálně pro profesionální potřeby koncipovaný rozprašovací vysavač

TW 412 se vyznačuje vysokým vstřikovacím a odsávacím výkonem, velkým  obsahem  
nádrže a robustní profi-technikou. Vysokou intenzitu vstřikování obstarávají 2 
vstřikovací pumpy a 2 tryskové adaptéry (26 cm)

Používané čisticí a ošetřovací prostředky:
RZ 440 Vorreiniger, RZ 450 Hauptreiniger Airfresh/Wolle a RZ 460 Faserschutz.

• pro profesionální použití
• intenzita vstřikování 2,3 l/min, silný sací výkon
• jednoduché ovládání  + bezúdržbová modulová technika

#60547

technická data:

Nádrž na čistou/špinavou vodu 10,5/ 9 l, motor pro odsávání 1200 W, vstřikovací 
pumpa: 70 W, vstřikovací tlak 2,4 bar.

Příslušenství:

RZ nástavec pro tvrdé podlahy TW 412 #60548

RZ polštářová tryska TW 412 #52078

Čištění a ošetřování podlahových krytin
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rZ 440 VOrrEiNiGEr
Vhodný pro koberce, kobercové podlahy a čalouněný nábytek ze syntetických vláken a vlny.

Speciální čisticí prostředek pro předběžné ošetřování frekventovaných míst a skvrn před čištěním 
pomocí mokrého RZ kobercového čisticího systému (tzv. RZ Teppichwasch-System) nebo RZ 
Carpet suchého čisticího systému (tzv. RZ Trockenreinigungs System). 
GISCODE: GT 0 /hodnota pH 6,95

• efektivně rozrušuje nečistotu, frekventovaná místa a skvrny
• zesiluje čisticí výkon hloubkového mokrého RZ kobercového čisticího systému
500 ml     bal. 20    Vydatnost 20 m2 #55428

 2,5 l         bal. 1      Vydatnost 100 m2 #52002

rZ 460 FasErsChutZ
Vhodný pro koberce, kobercové podlahy a čalouněný nábytek ze syntetických vláken a vlny.
Nečistoty odpuzující, stabilizační impregnace pro kobercová vlákna a vlákna čalounění po 
základním vyčištní pomocí mokrého RZ kobercového čisticího systému (tzv. RZ Trockenreinigungs 
System). 
GisCOdE: Gt 0 /hodnota ph 7
• impregnuje a chrání povrch vláken
• zamezuje plstnatění a zešednutí
• snižuje ulpívání nečistot
• redukuje vytváření vychozených pásů na frekventovaných místech

500 ml  bal. 20  Vydatnost 20 m2 #055430

 2,5 l           bal. 4   Vydatnost 100 m2 #055435

rZ 450 hauptreiniger airfresh(1)/WOllE(2)/tExtil(3)

Vhodný pro koberce, kobercové podlahy a čalouněný nábytek 
z přírodních(2) a syntetických vláken(1+3)

Čisticí koncentrát pro základní čištění koberců, kobercových podlah a čalounění pomocí mokrého 
čisticího systému (RZ Teppichwasch-System). 
GISCODE: GT 10/ hodnota pH 9(1+3) | 7,7(2)

• odstraňuje pevné zbytky znečištění rychle a bez poškození barvy a vláken
• potlačuje alergie z roztočů
• bez vlivu na životní prostředí a bez fosfátů
• krátká doba schnutí na základě vysokého vysoušecího výkonu čisticího stroje 
    RZ Teppichwaschmaschine
• mimořádně vhodný na vlněné koberce(3)

 800 ml    bal. 15    Airfresh  Vydatnost 65 m2  #55429

  2,5 l       bal. 4      Airfresh           Vydatnost 200 m2 #55433

   10 l       bal. 1      Airfresh           Vydatnost 800 m2 #55434

 800 ml    bal. 15    Wolle               Vydatnost 65 m2 #55769

Čištění a ošetřování podlahových krytin

800 ml    bal. 15    Textil                Vydatnost 65 m2                                                                                                     #65788
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 Alles 
      für 
Ihren Boden
Die Uzin Utz AG steht für geballte Bodenkompetenz. 

Mit den Marken UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex, RZ und 
UFloor Systems wird ein umfassendes Sortiment an  Produk ten, 
Systemen und Dienstleistungen rund um die Neuverlegung, 
Renovierung und Wert erhaltung von Bodenbelägen aller Art, 
Parkett, keramischen Fliesen und Naturstein geboten. 

Das gibt Ihnen die Sicherheit, bei allen Fragen rund um das Thema 
Boden einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner zu 
haben.

Marken der Uzin Utz AG

Verlegesysteme 
für Boden 
und Parkett
 

Maschinen und 
Spezial werkzeuge 
zur Untergrund-
vorbereitung und 
Verlegung von 
Bodenbelägen

Verlegesysteme exklusiv 
für echte Fliesenleger

Oberflächenschutz für 
gewerbliche und indus-
trielle Böden

Reinigungs- und 
Pflege systeme 
für alle Arten von 
Bodenbelägen

Beratungsdienstleistungen 
für Architekten, Planer, Bau-
herren, Nutzer 

Komplett sortiment 
für die Verlegung 
von Parkett böden

du bist stärker als du glaubst 

Značky Uzin Utz AG

Kladečské 
systémy 
pro podlahoviny 
a parkety

Stroje a speciální 
nářadí k přípravě 
podkladu a kladení 
podlahových 
krytin

Výrobky a systémy 
pro povrchovou 
úpravu parket

Ochranná povrchová 
úprava podlah  
v podnikatelském 
sektoru a podlah 
průmyslových

Obkladačské systémy 
pro keramické obkla-
dy a přírodní kámen

Poradenská služba pro 
architekty, projektanty, 
majitele nemovitostí 
i uživatele

 Alles 
      für 
Ihren Boden
Die Uzin Utz AG steht für geballte Bodenkompetenz. 

Mit den Marken UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex, RZ und 
UFloor Systems wird ein umfassendes Sortiment an  Produk ten, 
Systemen und Dienstleistungen rund um die Neuverlegung, 
Renovierung und Wert erhaltung von Bodenbelägen aller Art, 
Parkett, keramischen Fliesen und Naturstein geboten. 

Das gibt Ihnen die Sicherheit, bei allen Fragen rund um das Thema 
Boden einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner zu 
haben.

Marken der Uzin Utz AG

Verlegesysteme 
für Boden 
und Parkett
 

Maschinen und 
Spezial werkzeuge 
zur Untergrund-
vorbereitung und 
Verlegung von 
Bodenbelägen

Verlegesysteme exklusiv 
für echte Fliesenleger

Oberflächenschutz für 
gewerbliche und indus-
trielle Böden

Reinigungs- und 
Pflege systeme 
für alle Arten von 
Bodenbelägen

Beratungsdienstleistungen 
für Architekten, Planer, Bau-
herren, Nutzer 

Komplett sortiment 
für die Verlegung 
von Parkett böden

du bist stärker als du glaubst going beyond your limits

Čisticí a ošetřovací 
systémy pro 
podlahoviny všeho 
druhu 

Vše  pro 
 vaši podlahu

Uzin Utz AG ručí za systémovou kompetenci.

Značky UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex, RZ  

a Ufloor Systems nabízejí velice široký

sortiment výrobků, systémů a služeb pro novou pokládku, renovaci a ošetřovaní 

podlahových krytin všeho druhu, parket, keramických obkladů a dlažeb či 

přírodního kamene.

Nabízíme vám jistotu, že vám zodpovíme veškeré otázky týkající se tématu podlah. 

Najdete v nás vaše kompetentní a spolehlivé partnery.
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STROJE  
A SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ.
K přípravě podkladu a zpracování podlahových krytin.
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WOLFF | A Brand of Uzin Utz AG
Uzin s.r.o. | Českomoravská 12a | CZ-190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz | internet www.wolff-tools.cz

HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK-010 01 Žilina
Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | internet www.ha-uz.sk 

www.wolff-ToolS.CZ

going beyond your limits
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