NOU!
NOU!

DURA

LA

CERERE

NOU!

Ofertă valabilă de la 1 Aprilie până la 30 Iunie, 2017

Noi conectăm oamenii
cu apa și energia.

Sigur. Durabil.

O nouă zi. O nouă locație.
O nouă provocare.
Pentru profesioniștii din domeniul HVAC* fiecare zi
vine cu noi provocări, de multe ori neașteptate.
Uneltele și echipamentele ROTHENBERGER le fac
munca mai eficientă și mai profitabilă cu fiecare zi.
Însoțiți-i în continuare, pas cu pas, și descoperiți
cum.
Meseriași germani, fotografiați într-un șantier real
din sudul Germaniei, prezintă cum ROTHENBERGER
lucrează pentru ei - și, de asemenea, pentru VOI!

Stefan Ebner // tehnician HVAC
”Când vine vorba de calitate și fiabilitate, pot
conta pe uneltele mele ROTHENBERGER!”

Alexander Pöhl // maistru HVAC
”ROTHENBERGER înseamnă inovație. În
special sistemul ROCASE ne face munca mai
ușoară și mai eficientă.”

Florian Stöckl // muncitor HVAC
”Robuste. De încredere. Și cu un excelent
service suport! Asta face uneltele
ROTHENBERGER neprețuite pentru mine.”

Johann Lingl // maistru HVAC
”De mai bine de 6 decenii ROTHENBERGER
susține meseriașii ca mine să-și desfășoare
ușor și bine munca!”
*HVAC (heating, ventilation and air conditioning) = încălzire,
ventilație, climatizare/frigotehnie.

ROTHENBERGER.
Noi ne străduim mereu
Să v-aducem ceva nou!
Alexander Pöhl,
maistru HVAC, și Florian
Stöckl, muncitor HVAC,
verifică noile servicii
online ROTHENBERGER.

În plus față de produsele excelente, ROTHENBERGER reprezintă
inovație, cunoștințe practice, calitate și soluții complete de sistem.
Noi susținem meseriașii să devină numărul unu.

NOU! Încercați-o LA CERERE!
Vă place? Păstrați-o!
Suntem convinși de calitatea produselor noastre. De aceea dorim să le testați în
condiții reale de muncă. LA CERERE (prin programare cu personalul Rowalt) puteți
testa această mașină. Dacă nu veți fi complet mulțumit de ea puteți pur și simplu
să nu o achiziționați, fără alte obligații.

NOU! Serviciul de informații:
ROTHENBERGER eTool
Cip-ul NFC, specific produselor noastre din promoție, vă oferă informații detaliate
despre unealtă prin intermediul dispozitivelor mobile. Scanați doar cipul NFC și
experimentați serviciul global on-line ROTHENBERGER „IT JUST FITS” (în limba
engleză).

NOU! Mai mult decât ireproșabil:
RO SERVICE

Serviciile asociate produselor noastre sunt deja create și gestionate riguros pentru
dumneavoastră. Atelierele de reparații din fiecare țară, împreună cu atelierul
principal din Germania, satisfac - prin personal și echipamente - orice cerință de
constatare și reparație. Toate acestea în timpul cel mai scurt și cu costurile cele
mai reduse. Trebuie doar să solicitați la distribuitorul local sau la reprezentanță o
evaluare a mașinii dumneavoastră și veți fi îndrumat conform procedurii.

Oferta promoțională este valabilă de la 1 aprilie până la 30 iunie, 2017 sau până la epuizarea stocurilor. Prețurile sunt prețuri de vânzare cu
amănuntul recomandate, exprimate în € pentru fiecare produs, și nu inlcud TVA.
Modificări și erori pentru întregul conținut sunt exceptate. Toate produsele sunt disponibile exclusiv la distribuitorii specializați în vânzarea cu
amănuntul.

DURA EASY CUT.

Cele mai bune Capete de Filetat
făcute vreodată de noi!

Vă introducem noua generație de capete de filetat SUPERCUT cu o mulțime
de inovații convingătoare. Noile capete de filetat asigură o ghidare exactă
pe țeavă, o tăiere mai ușoară a începutului de filet și oferă o prelungire a
duratei de viață cu cca. 10%. Disponibile de la ¼” până la 2".

Tăiere
Curată

O tehnică nouă și mai
exactă de prelucrare a
capului de filetare.

Prelucrare

exactă

Cuțite durificate și
deosebit de rezistente
permit tăieri curate.

+10 %

-10
%
Efort de lucru

Durată
de viață

Prin repoziționarea optimă a
cuțitelor, efortul de lucru este
redus cu până la 10%.

Extinderea duratei
de viață a capetelor de
filetat cu 10%.

DURA
Locaș mare pentru
extragerea ușoară și
rapidă a șpanului.

Schimbarea rapidă și
rezonabilă a capetelor
de filetat.

Locaș
mare

Rapid
Rezonabil

NOILE PACHETE. CUMPĂRĂ UNUL. PRIMEȘTI MAI MULT GRATUIT. TESTAȚI-LE!

PACHET FILETARE 1
PACHET FILETARE
®
SUPERTRONIC 2000

TARE!
3x CAP DE FILE
RONIC și
Cumpărați SUPERT
filetat
primiți 3 capete de
GRATUIT!

649

riile
Prețul include și acceso

00

FILETARE PACHET 1
Pentru tăierea rapidă și fără efort a filetelor pe țevi metalice de instalații,
la standarde general cunoscute. Setul include: 1x SUPERTRONIC® 2000 (Nr.
1000002011) în ROCASE, 3 x capete de filetat. Capetele de filetat sunt la alegere
liberă dintre următoarele BSPT R 1/2" – 3/4" – 1” – 1.1/4" – 1.1/2" – 2" / NPT
1/2" – 3/4" – 1" – 1.1/4" – 1.1/2" – 2".

DURA

Oferta promoțională este valabilă de la 1 aprilie până la 30 iunie, 2017 sau până la epuizarea stocurilor. Prețurile sunt prețuri de vânzare cu
amănuntul recomandate, exprimate în € pentru fiecare produs, și nu inlcud TVA.
Modificări și erori pentru întregul conținut sunt exceptate. Toate produsele sunt disponibile exclusiv la distribuitorii specializați în vânzarea cu
amănuntul.

„Uneltele și mașinile ROTHENBERGER
mă conving cu buna lor calitate și cu
cele mai bune servicii posibile!“
Alexander Pöhl //
maistru HVAC

NOILE PACHETE. CUMPĂRĂ UNUL. PRIMEȘTI MAI MULT GRATUIT. TESTAȚI-LE!

PACHET FILETARE 2

PACHET FILETARE
CAPETE DE FILETAT

1 X CAP DE FILETAT!
iți
și prim
Cumpărați 2 capete
UIT!
1 cap de filetat GRAT

riile
Prețul include și acceso

Variabil

rimile alese
Prețul depinde de mă

PACHET FILETARE 2
Capete de filetat ROTHENBERGER pentru o filetare
mai rapidă, cu așezare optimă a cuțitelor și placă de
blocare ranforsată. Potrivite pentru ROTHENBERGER
SUPERTRONIC® 1250, SUPERTRONIC® 2000 și trusele
manuale SUPER CUT.
Setul include: 3 x capete de filetat (din cele 3 piese
alese, cea mai ieftină este gratuită), ROCASE (No.
1300003334). Capetele de filetat sunt la alegere liberă
dintre următoarele BSPT R 1/2" – 3/4" – 1” – 1.1/4" –
1.1/2" – 2" / NPT 1/2" – 3/4" – 1" – 1.1/4" – 1.1/2" – 2".

DURA

Oferta promoțională este valabilă de la 1 aprilie până la 30 iunie, 2017 sau până la epuizarea stocurilor. Prețurile sunt prețuri de vânzare cu
amănuntul recomandate, exprimate în € pentru fiecare produs, și nu inlcud TVA.
Modificări și erori pentru întregul conținut sunt exceptate. Toate produsele sunt disponibile exclusiv la distribuitorii specializați în vânzarea cu
amănuntul.

„Pentru mine, ca maistru și patron al
propriei firme, fiabilitatea este totul.
Îți mulțumesc, ROTHENBERGER!“
Johann Lingl //
maistru HVAC

NOILE PACHETE. CUMPĂRĂ UNUL. PRIMEȘTI MAI MULT GRATUIT. TESTAȚI-LE!

PACHET FILETARE 3

PACHET FILETARE
®
SUPERTRONIC 2000

1x RP 50-S!

RTRONIC
Cumpărați un SUPE
și primiți 1 Pompă
!
de testare GRATUIT
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SUPERTRONIC® 2000
Mașină electrică de filetat

4x
7

PACHET FILETARE 3
Pentru tăierea rapidă și fără efort a filetelor pe țevi metalice de instalații,
la standarde general cunoscute. Setul include: 1 x SUPERTRONIC® 2000 (No.
1000002011) în ROCASE, 1 x RP 50-S Pompă de testare (No. 60200)

mai rapidă la defiletare

axe de roți dințate, tratate
prin inducție, pentru o bună
amplificare a forței

DURA

Oferta promoțională este valabilă de la 1 aprilie până la 30 iunie, 2017 sau până la epuizarea stocurilor. Prețurile sunt prețuri de vânzare cu
amănuntul recomandate, exprimate în € pentru fiecare produs, și nu inlcud TVA.
Modificări și erori pentru întregul conținut sunt exceptate. Toate produsele sunt disponibile exclusiv la distribuitorii specializați în vânzarea cu
amănuntul.

"Rezultatele precise și de încredre
sunt adevăratele lucruri pentru care
ROTHENBERGER se străduiește!"
Stefan Ebner // tehnician HVAC

it-just-fits.com

Sincerele noastre mulțumiri pentru sprijinul neprețuit dat de asociația SHK Schweinfurt - Main - Rhön, unde
a avut loc ședința foto, și engelbert strauss GmbH & Co. KG, care ne-a furnizat haine pentru ședința foto.

Distribuitor specializat ROTHENBERGER:

Reprezentanța ROTHENBERGER pentru România
ROWALT SRL
Str. 1 Mai nr. 4, Otopeni, Ilfov 075100
E-mail: info@rothenberger.ro
www.rothenberger.ro

