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Byť „in“ vďaka REHAU

V podobe RAUVOLET vetro-line ponú-
ka REHAU systém sklenených roliet, 
ktorý spája dizajnový aspekt pravého 
skla s výhodami roletových systémov na 
báze polymérov.

Lákavé zasúvanie – 
bezpečnostné sklo

Jednoduché zabudovanie systému 
a vynikajúci systém navíjania lamiel ho-
voria samé za seba. S lamelami širokými 
50 mm z jednovrstvového bezpečnost-
ného skla vytvorí RAUVOLET vetro-line 
harmonické a plošné čelo.
Bezpečnostné sklo odoláva väčšie-

mu zaťaženiu, nepoškriabe sa a upúta 
svojim pôsobivým priesvitným vzhľadom 
a výraznou rovinnosťou.

Povrchová úprava „satinato“

Inovatívny systém sklenených role-
tiek RAUVOLET vetro-line sa dodáva 
v súpravách, ktoré sú dostupné v dvoch 
štandardných šírkach 600 a 900 mm 
a v dvoch výškach 1000 a 1500 mm. 
Na výber sú dekory Satinato, Satinato 
black a Optiwhite.

Výhody RAUVOLET vetro-line

	k dispozícii sú kazetové moduly pri-
pravené na zabudovanie s kompletný- mi profilmi a koncovkami pripravené 

ihneď na montáž
	systémové príslušenstvo (krycia lišta, 
úchytkový profil a vodiace koľajničky) 
v hliníkovej úprave

	bezpečnostné sklo odoláva väčšiemu 
zaťaženiu

	povrch sa nepoškriabe

Sklenené roletové systémy 
RAUVOLET vetro-line

RAUVOLET	vetro-line	–	fascinácia	sklom.	Z	moderne	ponímaného	
riešenia	kuchyne	si	sotva	možno	odmyslieť	sklenené	dvere,	prí-
padne	 mnohé	 presklené	 plochy.	 Vďaka	 sklenenému	 roletovému	
systému	RAUVOLET	vetro-line	ponúka	spoločnosť	REHAU	v	tejto	
oblasti	jedinečné	riešenie,	ktoré	v	sebe	spája	praktické	vlastnosti	
moderných	skrinkových	 roletových	systémov	s	ušľachtilými	po-
vrchmi	z	pravého	skla.

Bližšie informácie na: 

REHAU, s.r.o.
Kopčianska 82/A
SK-850 00 Bratislava
www.rehau.sk

alebo

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117, CZ-251 70 Čestlice
www.rehau.cz

RAUVOLET vetro-line je k dispozícii ako hotový kazetový systém C-Box v dekoroch 
Satinato, Satinato black a Optiwhite
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Regionální zástupce pro kraj Královéhradecký, Liberecký, Ústecký,
Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Praha

Jiří Ladman - mob.: 604 210 892
e-mail: ladman@rojek.cz

Regionální zástupce pro kraj Moravskoslezský, Olomoucký, 
Zlínský, Jihomoravský, Vysočina, Pardubický

Bc. Marek Šlechta - mob.: 731 663 189
e-mail: slechta@rojek.cz

Zástupce pro prodej Slovensko  
Norbert Gallov

mob.: +421 908 478 216
e-mail: gallov@rojek.cz

ROJEK prodej, spol. s r.o., Masarykova 16, 517 50 Častolovice, tel.: 494 339 125, 129, 131, fax: 494 322 701, www.rojek.cz

Formátovací pila  PF 300L  3,2m  Srovnávací a tloušťkovací frézka  MSP 415

MSP 415

Počet nožů 3

Max. šířka srovnávání 410 mm

Max. výška tloušťkování 230 mm

Rozměry stolu srovnávací frézky 1800 x 420 mm

Výkon motoru 3 kW

nožů

71.000,- Kč

MSP 415
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MSP 41

,

Akční cena 

63.900,-

PP 480

Průměr kol 480 mm

Náklopný stůl 0 ° - 45 °

Oběžná kola z litiny

Litinový stůl s naklápěním na půlměsíci

Pravítko na š.ř. hliníkový profil + úhlovací pravítko

Horní a spodní vedení na ložiskách

Ukazatel napnutí pásu

PP 4PP 80

ol 480 mm

ý stůl 0 ° - 45 °

kola z litiny

Akční cena 

26.100,-

Údaje a fotografie jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny nebo na ukončení akce bez předchozího upozornění. Ceny jsou bez DPH.ončení akce bez předchoz
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j Vážení zákazníci, stále platí akce „NOVÝ ZA STARÝ“
Všechny naše stroje procházejí trvale neustálým vývojem a na trh uvádíme
nové modernizované modely. V případě, že Vám již Váš starý stroj nevyhovuje,
kontaktujte naše obchodní zástupce. Ti k Vám rádi přijedou, posoudí stav
Vašeho starého stroje a nabídnou Vám za něj nový, pro Vás vhodný model.

PF 300L

Délka řezu pily CV 360 3 200 mm

Max. průměr kotouče s předřezem 315 mm

Průměr předřezového kotouče 120 mm

Naklápění kotoučů 0°- 45°

Výkon motoru 4+0,5 kW

29.000,- Kč

o

Pásová pila  PP 480

JARNÍ NABÍDKA

Č E S K É  D Ř E V O O B R Á B Ě C Í  S T R O J E  R O J E K  S E  V Y R Á B Í  J I Ž  9 2  L E T

149.000,- Kč

Max. ší

Max. vý

Rozmě

Výkon 

Počet n

NOVÝ ZA ST

m

W

Akční cena 

134.000,-

Nový e-shop
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Josef Rehák | mail: josef.rehak@holz-braun.de | tel. +420 721 137 671

  jsme váš partner pro americké listnaté řezivo, 
  zastupujeme špičkové americké zpracovatele 
  dřeva, nejvyšší kvalita za výhodné ceny

Zástupce fi rmy Holz Braun pro Českou 
Slovenskou republiku. www.holz-braun.de

dřeviny v mnoha tloušťkách a délkách v krátkých dodacích 
lhůtách, přímo k vám například Ořech černý omítaný a 
neomítaný

http://www.rojek.cz
http://www.holz-braun.de
http://www.naturaldoor.sk

