
a další...

  VELETRŽNÍ CENY  ●  NOVINKY  ●  OBČERSTVENÍ   ●  SOUTĚŽE O CENY   ●  VSTUP ZDARMA
REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ NA WWW.FESTIVALNARADI.CZ

•  jediný veletrh nářadí v ČR

•  možnost vyzkoušení strojů

•  grilování  s  Outdoor Chef

•       akumulátorové zahradní 

 stroje   a  robotické sekačky

•  návštěva, která se vyplatí

Generální partner:

BUDĚJOVICKÁ 899, JESENICE U PRAHY

12.  -  14. Z Á Ř Í  2 0 1 9
 NEJVĚTŠÍ SORTIMENT VRTÁKŮ, VŠE SKLADEM   /   VYROBENO VE FRANCII



WWW.AKCEHIKOKI.CZ

X-TRA REVOLUČNÍ

X-LOCK. Jedinečný výměnný systém pro úhlové brusky

První na světe od Bosch Professional ‒ inovativní 
systém pro výměnu příslušenství u úhlových brusek  
jedním cvaknutím. Opravdu bez nářadí!

www.bosch-professional.com/x-lock

STAČÍ JEDINÉ CVAKNUTÍ

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

ProCORE18V – naše dosud nejvýkonnější akumulátory.
Nový rozměr energie pro veškeré elektrické nářadí 
Bosch Professional 18V: akumulátory ProCORE18V 
4.0Ah, 8.0Ah a 12.0Ah s nejmodernější technologií 
článků a vynikající regulaci tepla.
www.bosch-professional.cz

NOVÁ DIMENZE SÍLY

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

 WWW.AKCEBOSCH.CZ



  
   

DMR200 / DMR201 / DMR202

CV101D

DFJ202 / DFJ203
DFJ300 / DFJ301
DFJ400 / DFJ401

ML103 / ML104
ML105 / ML106

UH201D

UR100D

CJ102D

SK209GD / SK312GD

SK105GD / SK105D

CF100D

CP100D

HP332D / HP331D

UM600D

CG100D

TD111D / TD110D

HR140D / HR166D
DA332D / DA333D 

TL064D / TL065D

JR105D / JR103D

TM30D

CC301D

HS301D

JV101D
JV102D
JV103D

DMR107 / DMR108
DMR109 / DMR110
MR052

DF332D / DF032D
DF331D / DF031D

PT354D

ADP08

ST113D

SD100D

4,0 Ah 2,0 Ah 1,5
A

h

WWW.AKCEMAKITA.CZ

WWW.AKCESTAYER.CZ
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ČISTÉ PRACOVIŠTĚ

VRTÁ DVAKRÁT RYCHLEJI

Průměry: 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32 a 35 mm
Celková délka: 610 mm

OCHRANA ZDRAVÍ

RYCHLÉ VRTÁNÍ EFEKTIVITA
KOTVENÍ VE 2 KROCÍCH

POROVNÁNÍ VRTÁNÍ
BĚŽNÝ SDS-MAX

VRTÁK

1KG PRACHU ŽÁDNÝ PRACH
1. VRTÁNÍ

2. KOTVENÍ
BĚŽNÝ SDS-MAX

VRTÁK

SPEEDUSTER bezprašný vrták s masivní hlavou 
a systémem umožňujícím okamžité odsávání 
prachu.
SPEEDUSTER vrtá výrazně rychleji bez tření 
vyvrtaného materiálu, a s podstatně delší 
životností.

Nové akumulátorové články LiHD - špičkový výkon nepotřebuje už kabel. 
Díky technologii LiHD pokrývá Metabo jako jediný výrobce na celém 
světě celý rozsah výkonů od 400 do 3.200 W.    »  www.akcemetabo.cz  «

Nářadí od vynálezce elektrické vrtačky.
Jediný akumulátorový program optimálně vyladěný 
na opracování kovů.                   »  www.akcefein.cz  «

Představí nejsilnější akumulátorový rázový utahovák 
s přídavnou rukojetí a kroutícím momentem až 
2400Nm se 4 režimy nastavení.   »  www.akcemwk.cz  «

Steinel patří k hlavním průkopníkům a špičce v oblasti 
horkovzdušných a lepících pistolí. Made in Europe-klíč 
k úspěchu značky Steinel.

Přední světový výrobce ručního nářadí pro průmysl 
a všechny řemesla. Široká nabídka nástrojů, které 
ulehčí vaši práci a pracují pro vás.

Trinoflex - všestranný a variabilní systém nástavců pro opra-
cování ušlechtilých ocelí, kdy ušetříte jedním systémem 
až 6 různých strojů.                             »  www.akceflex.cz  «

Představí pojízdné benzínové vysokotlakové myčky s různými 
tryskami, benzínové čerpadla na vodu a kalové čerpadla.

»  www.akcewaspper.cz  «

K 70. výročí firmy budete mít možnost seznámit se s novinkami. 
Návštěvníci stanu Wolfcraft si vyzkouší unikátní vrtací korunky, 
výtlačné pistole nebo pracovní stoly.         »  www.wolfcraft.cz  «

Špičková německá technologie pro práci s trubkami, 
svářecí a pájecí program, lisovací stroje, čištění kanalizace 
a podlahového topení.       »  www.akcerothenberger.cz  «

Můžete si vyzkoušet aku nářadí s konvertibilní baterii 
18/54V systému FlexVolt mající stejný výkon jako 
síťové nářadí.                            »  www.akcedewalt.cz  «

Novinkou v sortimentu je lehce přenosný vertikální kom-
presor s dvouválcovým motorem o výkonu 2,2 kW 
a 90 litrovou nádobou.                  »  www.akcestanley.cz  «

Představí nový inteligentní bateriový sytém řady 500, robo-
tické sekačky a osvědčené zahradní traktory, které jsou 
špičkou na českém trhu.                      »  www.akcestiga.cz  «

Přední světový výrobce profesionálního ručního 
nářadí pro všechny řemeslníky, kteří upřednostňují 
kvalitu.                                             »  www.akceknipex.cz  «

Přední německý výrobce sanačních fréz, pil na stavební 
materiály, strojů na hlazení omítek a drobné stavební 
mechanizace.

CO JEŠTĚ UVIDÍTE A MŮŽETE SI VYZKOUŠET !

Dále mezi vystavovateli najdete: 
značku Master - ucelený sortiment topidel, ochlazovačů vzduchu,  odvlhčovačů vzduchu, a průmyslových ventilátorů. Kompletní 
sortiment elektrocentrál předvede značka Medvěd. Potřeby pro obkladače a řezačky dlaždic představí značka Rubi. Firma 
Husqvarna construction se pochlubí novými rozbrušovacími pilami nejen pro stavebnictví, ale i pro záchranné složky. Nebudou 
chybět vibrační pěchy a desky značky Bauman ani kotevní technika Fischer. Kovoobráběcí nástroje, gola sady a ruční nářadí 
představí firma Stanley a Nástroje CZ. Specialistou na řezání polystyrénu, omítací a stříkací techniku je firma Storch. Sortiment 
svářecí techniky zastupuje firma Alfa in. Můžete se zúčastnit grilování se špičkovými grily Outdoor Chef nebo si vyzkoušet sekačky 
Weibang s revoluční kluznou spojkou na noži.

Celým festivalem vás budou provázet specialisté jednotlivých značek a školený tým profesionálů firmy CIBET.
Nebude chybět občerstvení, dobrá nálada a veletržní ceny.

Vstup zdarma!
Návštěva, která se vyplatí.

Registrace návštěvníků a více na www.festivalnaradi.cz

SVĚTOVÝ SPECIALISTA NA VRTÁNÍ
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