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I v roce 2016 stále na špici

Firma Festool je v odvětví dřevostaveb známá po mnoho desetiletí 
svou kvalitou, inovačními nápady i láskou k řešení detailů. Zvláště 

pro oblast dřevostaveb se daří nabízet stále nová systémová řešení, která zvyšují efektivitu a pohodlí 
při práci, zároveň zajišťují lepší a čistější pracovní prostředí. A jedinečný balíček služeb „SERVICE 
all-inclusive“ poskytuje v dlouhodobé perspektivě jistotu pro správný výběr elektronářadí.

Z tradice do budoucnosti 

„Tradice a inovace jsou pro společnost 
Festool dvěma stranami téže mince,“ říká 
David Třísko, marketingový ředitel značky 
Festool. „Potvrzujeme našim zákazníkům 
již více než 90 let, že tradice a touha ino-
vovat se nevylučují, nýbrž dokonale do-
plňují. Odvětví dřevostaveb bylo v centru 
naší pozornosti již od počátku – vždyť už 
v roce 1930 jsme vyvinuli první tesařskou 
pilu. I nadále hledáme profesionální ře-
šení pro stavby budoucnosti“. 

Být nejlepší

Také práce se v odvětví dřevostaveb 
stále vyvíjí a modernizuje. Uplatňuje 
se industrializace, například při výrobě 
střešních konstrukcí a ve výrobě dře-
věných rámů. Stále více řemeslníků se 
soustředí na montáž různých konstrukcí, 
dřevěných teras či přístřešků pro auta 
a pergoly. V odvětví dřevostaveb hraje 
významnou roli zdravé pracovní prostředí 
– práce s odsáváním. Festool vyrábí jako 
jediný výrobce v oboru svá vlastní 
mobilní odsávací zařízení 
a nabízí rozsáhlý sorti-

ment průmyslových vysavačů. Festool 
je se svou oborovou a technologickou 
odborností v odvětví dřevostaveb vždy na 
špici a stále vyvíjí nářadí, které odpovídá 
změnám co do životnosti, robustnosti, 
spolehlivosti, přesnosti, ergonomie i de-
signu. Tato inovační síla se dnes opírá 
o více než 350 patentů. Aktuálním pří-
kladem je nový kapovací systém s novou 
generací ručních kotoučových pil. 

Špičkové pily pro dřevostavby

Speciálně pro odvětví dřevostaveb 
nabízí Festool rozsáhlý výběr různých 
pil: nové ruční kotoučové pily, ponor-
né pily, přímočaré pily a oscilační pilu. 
Kapovací systém nebo systém vodicích 
lišt vás přesvědčí výkonem, efektivitou 
a přesností. Využijete silné a spolehlivé 
síťové motory nebo výkonné akumuláto-
rové články, zabalené v ergonomické, 
lehké a kompaktní konstrukci k mobil-
nímu použití. 
Při vrtání a šroubování poskytuje Festool 

sílu a přesnost 
pro každou 

situaci. Řada Quadrive je vybavena 
čtyřrychlostní převodovkou s ocelový-
mi převody, která přináší krouticí mo-
ment až 60 Nm a otáčky 3 800 ot/min. 
Adaptéry FastFix umožňují nepřekona-
telnou flexibilitu a díky tlumení vibrací 
se u akumulátorového vrtacího kladiva 
BHC 18 dosahuje vysokého pracovního 
pohodlí. Funkce stop-and-go u akumu-
látorového šroubováku na suché stav-
by Duradrive DWC zajišťuje efektivitu 
u sériového šroubování. Festool nabízí 
také síťově napájené vrtačky Quadrill, 
diamantový řezací systém DSC, oscilač-
ní pilu, pily na stavební materiály, jakož 
i tesařské ruční kotoučové pily HK 132, 
hoblíky na trámy PL 205 a PL 245 a ře-
tězovou dlabačku CM 150. Oceníte ide-
ální systémová řešení pro každodenní 
výzvy při budování podkroví, stavbě dře-
věných domů a fasád, sanaci střech, či 
stavbě schodů. 

SERVIS all-inclusive 
aneb 4 výhody + on-line 
objednání opravy

S jedinečnou službou „SERVICE all-in-
clusive“ nabízí Festool pro své elektric-
ké nářadí „bezplatný balíček služeb“. 
Řemeslník se tak může soustředit na to 
podstatné – na svou práci, a po zare-
gistrování nářadí se po dobu 36 měsíců 
nemusí starat o náklady na opravy ani 
o díly podléhající obvyklému opotřebe-
ní. Tento balíček navíc nabízí služby: 
nové nářadí v případě krádeže po dobu 
36 měsíců, náhradní díly po dobu 10 
let nebo bezplatné náhradní nářadí a 15 
dnů testování bez rizika. Novinkou je ob-
jednání opravy on-line!
Další informace najdete na stránkách 
www.festool.cz a ve specializovaných 
obchodech.

Festool – 
profesionální značka 

v odvětví dřevostaveb – 
zejména v sortimentu pil 
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Akumulátorová 
ponorná pila TSC 55. www.festool.cz

Ještě přesnější řezání.
Ponorná pila TS 55.
Nejlepší, jakou jsme kdy vyrobili.

Ponorná pila s mimořádně plochým krytem Vám při řezání dovolí přiblížit 
se ke stěně na pouhých 12 mm! Je ideální pro řezání podlah a vyřezávání 
různých dilatačních spár. Díky průhlednému a posuvnému průzoru máte vždy 
dokonalý přehled. Kvalita řezu je srovnatelná s řezem formátovacích pil.

Další ponorné 
pily FESTOOL:

Ponorná pila TS 75 
s hloubkou řezu 75 mm.

http://www.festool.cz

