Nová
generace
Raznice 2019

Nástroje pro zpracování si můžete NOVĚ
zapůjčit na našich webových stránkách
www.naradi-doellken.cz

Perfektní pokládka, aniž byste
potřebovali nevzhledné tvarovky nebo
příslušenství. Při pokládce podlahových
lišt s jádrem s použitím raznice Döllken
ušetříte polovinu času v porovnání
s běžnou pokládkou foliovaných lišt
z MDF.
Nová generace kufru na raznici a nářadí
se vyznačuje následujícím heslem:

PIT - HOTOVO.
VYSEKNOUT, PŘILE
Máte k produktu dotazy nebo
potřebujete tipy
od našich profesionálů?
Pak nás jednoduše kontaktujte:
Horká linka: +420 251 627 298
nebo prostřednictvím naší aplikace!

Nová generace raznice model 2019
se vyznačuje následujícími
vlastnostmi:
 nový univerzální nůž pro lepší vysekávání
 dodatečné podpěry pro lišty se širokým jádrem
 nový kufr pojme veškeré nástroje
 kufr na nářadí ve stabilním a kvalitním provedení
 ochranný obal na raznici zamezující poškrábání podlah

Vylepšená raznice v novém kufru

Nový univerzální nůž pro lepší
zpracování všech podlahových
lišt s jádrem.

Nové podpěry pro lišty EP 60/13
ﬂex life, sérii Cubu a HAMBURGER
STIL

Nové stabilní provedení kufru
nabízí místo pro všechny nástroje
Döllken

Jaké jsou výhody pro vás?
 je možno zpracovávat všechny
podlahové lišty s jádrem – díky tomu
již nebudete mít žádné problémy
s otevřenými vnějšími rohy nebo
trhlinami v povrchu lišt

 dodatečné podepření proﬁlů díky
novým podpěrám – usnadňuje čisté
vyražení

 kufr na raznici je kompatibilní s mnoha
běžnými kufry na nářadí, jako jsou
akumulátorové šroubováky, vrtačky
atd. (TANOS)
 nářadí je bezpečně uložené
a k dispozici na první nahmátnutí

Sady nářadí v kufru
Malá sada (S) v kufru na nářadí
obsahuje:
Vysekávačku, upínací páku XL, nůžky,
přítlačné vložky, lahvičku s olejem,
měřicí šablonu, skládací metr, tužku

!

KA
NOVIN

Velká sada (L) v kufru na nářadí
obsahuje:
Vysekávačku, upínací páku XL, nůžky,
přítlačné vložky, lahvičku s olejem,
měřicí šablonu, skládací metr, tužku,
pistoli na tavné lepidlo, 5 lepicích
tyčinek oranžových, 5 lepicích tyčinek
transparentních, řezačku pásků

Nové videonávody pro pokládku
na adrese www.doellken-weimar.de,
v aplikaci Doellken nebo na YouTube.

Döllken CZ s.r.o.
Na Radosti 414
155 21 Praha 5 - Zličín

Samostatně
nebo jako sada
v kufru na nářadí
malá (S)
velká (L)

T: +420 251 627 298
info.cz@doellken-proﬁles.com
www.doellken.cz

