
 К-т № 1000002680

ГОДИНИ

нека празнуваме
  заедно!

нашата
годишнина е
изцяло за вас
7 комплекта инструменти,
ненадминати оферти

70 години ротенбергер

АКЦИЯТА Е ВАЛИДНА ОТ 1 АПРИЛ ДО 10 ЮНИ 2019



MAX GRUNDMANN
Майстор ОВК

rothenberger.com/70-years

 "аз свързвам хората 
 с вода и енергия." 

ГОДИНИ

нека празнуваме
  заедно!

посетете нашата интернет страница -

нека да празнуваме заедно!

Тук, в ROTHENBERGER, през последните 70 години,  
винаги всичко се е въртяло около нашите клиенти 
в търговията. Вашите предложения ни доведоха 
до разработване на нови иновативни инструменти 
за сервизни решения, монтаж на тръби, проверка 
и поддръжка. Благодарение на нашия дизайн с 
множество награди, над 300 милиона инструмента 
ROTHENBERGER бяха продадени и ефективно 
използвани в ежедневието на нашите клиенти. Ние 
Ви подкрепяме чрез инструменти и машини с 250 
патентовани решения.

Горди сме да твърдим, че 9 от 10 ROTHENBERGER 
потребители препоръчват нашите продукти въз 
основа на проучване направено от USP Marketing 
Consultancy B.V. през Август 2016. През 2017, също 
така бяхме считани за предпочитана марка за 
инструменти за тръби в четири от шестте страни, 
изследвани от European installation Monitor - 
Обединеното кралство, Холандия, Полша и Германия.

Благодарим Ви за доверието, което ни гласувате.

70 ГОДИНИ РОТЕНБЕРГЕР

нашата
годишнина
е изцяло за

вас
През последните 70 
години имаше много 
промени в нашата 
индустрия. Но най-
важното нещо за 
нашата компания не 
се промени: Вие!



К-т № 1000002682

Акцията е валидна от 1 Април до 10 Юни 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци.

К-тът включва: TUBE CUTTER 35, 6-35 mm,
DURAMAG; ROCUT TC 42, 0–42 mm;
кутия ROBOX B2650

К-т – TUBE CUTTER 35 и ROCUT TC 42

Арт.№ 1000002682 97,90лв без ДДС/
117,48лв с ДДС

LISA ARNOLD
Техник обслужване на клиенти и 
обучен индустриален механик

•  Лесно и удобно: Прецизният винт за затягане на TUBE CUTTER 35 гарантира, 
че можете да го настроите към диаметъра на тръбата, без да прилагате сила. 
Резервната ролка, вградена в дръжката, гарантира, че тръборезът е винаги 
готов за употреба.

•  Прецизно и универсално: Широката тръбна опора на пластмасовите ножици 
ROCUT TC 42, осигурява стабилност на тръбата. Функцията на тресчотен 
механизъм улеснява рязането на тръби с диаметър до 42 мм.

лесно и удобно
прецизно и универсално

ккомплект: 

ръчни инструменти
71xКомплектът  

включва:

97,90 лв без ДДС 
117,48  лв с ДДС

195,90 лв



Акцията е валидна от 1 Април до 10 Юни 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. Акцията е валидна от 1 Април до 10 Юни 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 

К-тът включва: Ръчна помпа ROTEST GW 
150/4; свързващ маркуч;
Изключващ вентил; Адаптор; Устройство за 
подаване на ниско налягане/въздух;
Тръби; Капак за тръба/еднотръбен; 
O-пръстен к-кт; Резервен манометър;
Смазочно масло за О-пръстени; Елемент за 
тестване на газта; 2x Спрей за търсене на 
утечки

К-т – ROTEST GW 150/4 с 2x Спрей за 
търсене на утечки

Арт.№ 1000002681 879,90лв без ДДС/
1055,88лв с ДДС

К-тът включва: Контролна помпа RP 50-S; 
Комплект тръбни ключове: Тръбен ключ 
1+1.1/2"; Водопроводни клещи 10"

К-т - RP 50-S с комплект ключове 

Арт.№ 1000002686 456,90лв без ДДС/
548,28лв с ДДС

•  Удобен: Металният куфар защитава всички негови 
компоненти, така че те остават непокътнати.

•  Без нужда от електроенергия: Измерването 
е аналогово, така че не се изисква източник на 
захранване

•  Лесeн за употреба: Таблицата в корпуса показва 
времето на измерване и налягането. Това прави 
ръчната помпа лесна и безопасна за употреба.

•  Надеждна: Двойната вентилна система 
предотвратява натиска върху възвратния клапан, 
за да се гарантира,че тествате системата, а не по 
погрешка помпата

•  Прецизна: Изпитвателният маркуч има стоманена 
мрежа, която спира разширяването му по време 
на работа. Това предотвратява изкривяване на 
резултатите.

•  Издържлива: DURAMANT-покритието 
предпазва корпуса от атмосферни влияния и 
предотвратява попадането на частици на корозия 
в тръбопроводите. Това прави инструмента 
издръжлив и гарантира, че работи чисто.

удобен
без нужда от захранване
лесен за употреба

надеждна 
прецизна
издръжлива

комплект: 

измерване 
на 
налягането
rp 50-s

комплект: 

изпитване на
инсталации 
rotest gw 
150/4 *

*
72xКомплектът 

включва:

*
71xКомплектът 

включва:

879,90 лв без ДДС 
1055,88  лв с ДДС

1234,70 лв

456,90 лв без ДДС 
548,28 лв с ДДС

754,50 лв



К-т №1000002691

MARCEL BÜTTNER
Майстор ОВК

Акцията е валидна от 1 Април до 10 Декември 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци 
*с вграден рефлектор на пламъка, защитен от вятъра.

71x

работи обърната надолу
многофункционална
бърза смяна на дюзите

комплект: 

спояване
super fire 4 
hot box

•  Работи обърната надолу: MAPP-пропиленовата    
газ образува стабилен пламък, който може да 
се използва за заваряване на тръби до 28 mm в 
диаметър* и за заваряване с горелката в посока 
надолу и при нулеви температури.

•  Мултифункционална:  С петте сменяеми бренера 
на горелката можете да запоявате, свивате и 
извършвате прецизна работа. Мултифункционалност 
в една система.

•  Бърза смяна на дюзите: Системата Twist'N’Load, 
позволява бързо и лесно превключване от един 
бренер на друг.

Всеки к-т 
включва:

К-тът включва: Горелка SUPER FIRE 4; Фин 
точков бренер , 15 mm; Циклон бренер,16 
mm; Поставка за бутилка MAPP газ; 
Рефлектор на пламъка; Бренер за горещ 
въздух, 38 mm; (при к-та с газ: 2x бутилка 
MAPP газ); ROCASE 4414

К-т C - SUPER FIRE 4 HOT BOX C, 7/16"-EU с 2х 
бутилка MAPP газ и бренер за горещ въздух.

Арт.№ 1000002693 338,90лв без ДДС/ 
406,68лв с ДДС

К-т C - SUPER FIRE 4 HOT BOX C, 7/16"-EU без 
газ и с бренер за горещ въздух.

Арт.№ 1000002688 293,90лв без ДДС / 
352,68лв с ДДС

338,90 лв без ДДС 
406,68 лв с ДДС

529,10 лв



К-т – RODIACUT 250 / RODIADRILL 200

Арт № 1000002680 3889,90лв без ДДС/
4667,88лв с ДДС

К-тът включва: Пробивна колона RODIACUT 
250; Пробивен двигател RODIADRILL 200; 
Чанта с инструменти; Шестограмен ключ 
SW19, SW24, SW36, SW41; Монтажна плоча; 
К-кт за закрепване към бетон; Маркуч за 
подаване на вода; Свредло, SDS Plus;
Предпазни очила; Боркорона Dia-WDDB DX 
HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=82;
Боркорона Dia-WDDB DX HIGH SPEED 
Plus,1.1/4", D=132;
Изсмукващ ротор RODIADUST

Акцията е валидна от 1 Април до 10 Юни 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 

ALEXANDER PÖHL
Майстор ОВК

•  Универсална: Електрическият двигател с мощност 
2700W снабдява RODIADRILL с до 71 Nm въртящ 
момент, позволявайки пробиване до 250мм в 
диаметър. Тази машина може да се справи с всички 
обичайни  ОВК задачи.

•  2 в 1: Стендът за RODIACUT има вградена вакуумна 
плоча като алтернативен вариант за монтаж, 
където монтирането на винт не е възможно или 
желателно. Той може да се използва за проекти от 
скелетни конструкции до завършени бани.

•  Издържлива: Диамантените сегменти са заварени 
към боркороните, така че те могат да се използват 
без никакви нарушения. Те имат 20% по-дълъг 
експлоатационен живот от конвенционалните 
боркорони

универсална
2 в 1

издръжлива

комплект: 

диамантно 
пробиване
rodia

" аз разчитам на ума и ръцете 
 си и моите rothenberger 
 инструменти." 

ГОДИНИ

нека празнуваме
  заедно!

*
79xКомплектът 

включва:

3889,90 лв без ДДС 
4667,88 лв с ДДС

6663,90 лв



Акцията е валидна от 1 Април до 10 Юни 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 

Пресова машина ROMAX 4000 

Арт № 1000002683 1199,90лв без ДДС/ 
1439,88лв с ДДС

Включва: ROMAX 4000 и ROCASE 6414 

Всеки к-т включва: 4x Пресови челюсти 
Standard и ROCASE 4212

SV15-18-22-28 mm
Арт № 015060X 587,90лв без ДДС/ 

705,48лв с ДДС

SV14-16-18-22 mm
Арт № 015058X 587,90лв без ДДС/ 

705,48лв с ДДС

M15-18-22-28 mm
Арт № 015062X 587,90лв без ДДС/ 

705,48лв с ДДС

TH16-20-26-32 mm
Арт № 015065X 587,90лв без ДДС/ 

705,48лв с ДДС

U16-20-25-32 mm
Арт № 015067X 587,90лв без ДДС/ 

705,48лв с ДДС

G16-20-26-32 mm
Арт № 015068X 879,90лв без  

ДДС/1055,88лв с ДДС

RFz12-16-20-25 mm
Арт № 1000002684 587,90лв без ДДС/ 

705,48лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 Април до 10 Юни 2019, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 

DURA
LAZR
TEC

LASER HARDENING

Всеки к-т 
включва: 1x

•  Лека: Нейната тънка форма допринася за лекотата 
й - 3,6 кг. Това ще ви измаря по-малко, дори когато 
работите в трудни позиции.

•  Надеждна: Технологията за постоянна сила (CFT) 
гарантира постоянна аксиална тяга от 32-34 kN. 
Това осигурява безопасно пресоване за диаметри 
до 110 mm.

•  Икономична: Електронното управление е 
оптимално настроено да увеличи интервала 
на обслужване до 40 000 пресови цикъла или 2 
години. Това гарантира по-дълъг експлоатационен 
живот •  Издръжливи: DURA LAZR TEC осигурява частично лазерно закаляване и по 

този начин 40% по-голяма твърдост в силно използваните зони и 100% по-дълъг 
експлоатационен живот.

•  Надеждни: Тъй като се произвеждат в една матрица, тези челюсти нямат 
издатини върху повърхността си. Това гарантира, че толерансът на контура е 
минимален и че те са оптимално приспособени към всяка система за монтаж. 
Следователно вашите пресования ще бъдат запечатани сигурно.

•  Универсални: Разнообразието от налични контури осигурява правилните челюсти 
за всички настоящи пресови машини. Със сигурност ще намерите контура, от който 
се нуждаете.

лека
надеждна
икономична

издръжливи
надеждни
универсални

комплект: 

пресови 
челюсти 
стандартнипресова 

машина.
без батерия
без аксесоари

1199,90 лв без ДДС 
1439,88  лв с ДДС

1871,70 лв

587,90 лв без ДДС 
705,48 лв с ДДС

1149,40 лв

7
Професионален 
к-т 3x

BE16-20-26-32 mm
Арт № 1000002685 744,90лв без ДДС/

893,88лв с ДДС

7



ГОДИНИ

нека празнуваме
  заедно!

" с rothenberger си закупувам 
 инструмент, преминал и изпиtан 
 от много поколения с опит. 
 вдъхва ми увереност да знам,че 
 винаги разполагам с най-добрия 
 инструмент за работа.” 

marcel buttner
Майстор ОВК

70 ГОДИНИ РОТЕНБЕРГЕР

ROTHENBERGER е създадена във Франкфурт, 
Германия през 1949 г. Едуин Ротенбергер е бил 
инженер, който е предлагал инструменти, машини и 
заваръчна техника; развивайки бързо голяма мрежа 
от лоялни крайни клиенти из цялата страна. 

През 1967г,  неговата R-система революционизира 
работата на монтажника на тръби, елиминирайки 
необходимостта от фитинги. Вече не са необходими 
тръбни муфи, тройници и колена, което спестява 
време и материали.

Днес, компанията има 1800 служители и широка гама 
от продукти, свързани с тръби. Имаме общо осем 
търговски марки. Така ние сме напълно оборудвани 
да се изправим пред бъдещето. Продължаваме да се 
фокусираме върху повишаване на продуктивността 
на нашите клиенти в търговията.



*Бонус програмата е достъпна само в избрани страни. За повече информация и 
условия за участие, моля посетете: rothenberger.com/de-de/bonusprogramm

stefan mollath
Техник обслужване на клиенти и обучен 

индустриален механик

Нашите бонус точки са фантастично малко допълнение, 
което ви награждава с безплатни инструменти 
ROTHENBERGER. За да отпразнуваме нашата 70-годишнина, 
събирането на бонус точки ще бъде още по-атрактивно - да 
ви награди с допълнителни точки! Наистина трябва да се 
присъедините към нас! 

толкова е лесно, колкото 1,2,3
Закупете си един от промоционалните ни к-ти и направете снимка 
на касовата си бележка

Качете снимката на интернет страницата на бонус програмата ни 
rothenberger.com/de-de/bonusprogramm

След като я проверим, ще Ви преведем бонус 
точките онлайн

допълнителен
бонус
сега с допълнителни 
бонус точки по случай 
годишнината ни

 "бонус програмата* ни     
 вече има 3000 участници.    

 и продължаваме да се    
 разрастваме всеки ден."                                           

БОНУС
RO
ТОЧКИ

1.
2.
3.

Вашият ROTHENBERGER дистрибутор: 

Ротенбергер България ЕООД 
София, бул Ситняково 79

 facebook.de/rothenberger

rothenberger.bg
посетете ни на:

Бихме искали да благодарим на Reichmann Heizung- Sanitär GmbH 
и на engelbert strauss GmbH & Co. KG за подкрепата по време на 
снимките за тази брошура.

събирайте точки и празнувайте!


