
Festool týdny
Skvělá akce na nářadí od  4.4. do 30.6.2018



Nové hadice 
• Hladký textilní povrch 
   zabraňuje zaseknutí a zabezpečuje
• Optimální proudění vzduchu 

zlepšuje sací výkon a je tišší
• Kónický dizajn umožní  

snadnější ovládání
• 360° adaptér

Novinky

Inovované vysavače
• Součástí balení je nová hladká textilní hadic
• Jednoduché T- Loc připojení pro Systainery
• Vylepšený držák na hadici
• Dodatečný rozměr otvoru pro novou  

hadici pouze pro vysavače třídy M

Vylepšené unášecí kotouče
• Zelený okraj, který zabraňuje přehřátí  

a ulehčuje výměnu brusiva
• Nové děrování (48 děr), které maximalizuje 

absorpci prachu na okrajích a je kompatibilní 
se 17 děrovým brusivem

• Vylepšený úchyt brusiva



Rotex 90

Na malé opravy vám postačí pouze  
1 nářadí. Rotex 90 zvládne 4 funkce. 
Hrubé broušení, jemné broušení, 
broušení těžko dostupných míst s delta 
podložkou a leštění vám pomohou   
vykonat lokální opravy za minimální čas. 
Buďte rychlí a efektivní. Balení obsahuje  
i praktický systainer, ve kterém nářadí   
jednoduše uskladníte.

Pouze do vyprodání zásob.

1. Balíček

1x Festool Excentrická bruska s převodovkou ROTEX RO 90 DX 11962 Kč
13002 Kč202776/ unášecí talíř FastFix Ø 90 mm (měkký HT)/ unášecí Delta deska / Systainer SYS 2 T-LOC

BONUS 8% SLEVA na nákup

Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.



A por a legnagyobb ellenség minden 

kábeltartó + ajándék SYS Combi 3/D

+

Dokonalý sací výkon 
s CTM 36 E

Prach je největší nepřítel v každé dílně. 
Jeho odsávání pomůže minimalizovat 
předělávky, maximalizuje výkon brusiva  
a chrání Vaše zdraví. Vysavač prachu 
CTM 36 E má konstantně vysoký sací 
výkon díky kompaktní vysoko výkonné 
turbíně. Jeho antistatická funkce brání 
vzniku statického výboje během práce. 
A díky uchycení T-lock můžete upevnit 
Systainer bezpečně na vysavač.

Koupí  vysavače prachu CTM 36 E 
získáte praktický Systainer Combi 3  
ZDARMA.

Rozsah dodávky CTM 36 E: filtrační vak 
SELFCLEAN, hladká sací hadice 3,5 m 
AS, koncová krytka pro sací adaptér, 
držák hadice, T-Lock, držák kabelu  
+ do vyprodání zásob SYS Combi 3/D

2. Balíček

1x Festool Mobilní vysavač CTM 36 E 230V 
23404 Kč

 575098 / 36L / 230V

+ BONUS Festool Systainer SYS Combi3/D ZDARMA 202711

Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.



Bezchybné broušení 
s ETS EC 150/5

+

Broušení má hodně stránek. Mysleli jsme na 
všechny. Na svislých plochách a nebo úzkých 
hranách – bezuhlíková bruska ETS EC 150  
zvládne práci v každé poloze: vyznačuje se 
perfektní manipulací a dokonalým výsledkem 
broušení. Díky plynulé regulaci otáček je 1,2 kg 
kompaktní bruska ETS EC 150 ideální pro práci 
jednou rukou bez únavy současně při nejvyšších 
nárocích na klidový chod a kvalitu povrchu. 

Zakupte si brusku ETS EC 150/5 spolu s vysavačem 
CTM E36 a dostanete 5 m antistatickou hadici 
plug it D 27/22 ZDARMA.

Technické údaje ETS EC 150/5 EQ
příkon (W) 400

otáčky – excentrický pohyb (min-1) 6 000 – 10 000

brusný zdvih (mm) 5

vyměnitelný unášecí talíř Ø (mm) 150

připojení Ø (mm) 27

hmotnost (kg) 1,2

3.Balíček

1x Festool Mobilní vysavač CTM 36 E 230V 

36626 Kč
575098 / 36L / 230V

1x Festool Excentrická bruska ETS EC 150/5 EQ 230V

202783

+ BONUS Festool sací hadice – antistatická 5m 202719 ZDARMA

Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.



Máte dotazy k produktům? Chcete si je nechat předvést?

Obchodně-techničtí poradci 3M vás rádi navštíví ve vaší provozovně, pomohou vám vytipovat vhodné  
výrobky a poradí vám, jak si nejlépe usnadnit a zkvalitnit práci s výrobky 3M.

Infolinka 848 100 303 | www.3M.cz/festool

Divize Autoopravárenství
3M Česko, spol. s r. o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Česká republika
T: +420 261 380 111
E: 3MCesko@3M.com
www.3M.cz/festool

3M a Cubitron jsou ochranné 
známky společnosti 3M.
Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.

© 3M 2018. Všechna práva 
vyhrazena. OMG5433
 

 Najdete nás na Facebooku
www.facebook.com/3MCesko

Robert Otmar
Obchodně-technická podpora 
3M pro západní Čechy
T: 602 377 258
E: rotmar@mmm.com

Ivo Brychcí
Obchodně-technická podpora 
3M pro východní Čechy a Prahu
T: 602 377 259
E: ibrychci@mmm.com

Petr Devečka
Obchodně-technická podpora 
3M pro Moravu
T: 725 768 573
E: pdevecka@mmm.com

Váš 3M autorizovaný distributor:Podmínky akční nabídky

Akční nabídka je platná při objednání 
u autorizovaného distributora 3M od 
4.4. do 30.6.2018 nebo do vyprodání zásob. 
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tato akční nabídka je pouze reklamním 
sdělením a nejedná se o nabídku ve smyslu 
ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů.

Pro více informací se neváhejte obrátit 
na svého distributora 3M materiálů nebo 
na obchodně-technickou 3M podporu 
dle svého regionu. Kontaktovat nás můžete 
i přes infolinku 3M: 848 100 300*.
*) Pro volajícího je spojení uskutečněné 
v rámci služby zpoplatněné dle ceníku 
operátora přistupové sítě.
 


