
 

 

 

 

Ceník pronájmu  

strojů  
 

 

 

 

Platnost od 1.3.2019 



 

 

 
Sdělení,  které vyžaduje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. 

 

 
„ Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň 

je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku 

pak nejpozději do 48 hodin. „ 

 
Dle zákona č. 112 / 2016 Sb. O evidenci tržeb se  Kauce v systému EET neevidují.  

Zákazník obdrží pokladní doklad.   

Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro 
případ poškození, zničení či ztráty věci. Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou nebo 
jiným obdobným způsobem se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani v případě, 
že je celá vrácená zákazníkovi (např. když zákazník vrátí zpět veškeré vybavení v 
pořádku). Evidovanou tržbou je však započtení této kauce podnikatelem v částečné či 
plné výši, v případě poškození, zničení či ztráty věci. 

V případě, kdy byla kauce přijata převodem z účtu na účet, není ani její započtení 
evidovanou tržbou (nebyly splněny formální znaky evidované tržby). 
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VRTÁNÍ , ŠROUBOVÁNÍ, SEKÁNÍ,BOURÁNÍ 

 
 HILTI TE 2 Vrtací kladivo SDS plus se dvěma režimy (vrtání s příklepem a bez 
příklepu), Robustní motor s vysokou zatížitelností pro maximální výkon, příklepové 
vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Čtyřbřité vrtáky 6,8,10,12 součástí 
výpůjčky v ceně. 

Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
                         

HILTI TE 7 – C Vrtací kladivo SDS plus - Vrtání s příklepem a bez příklepu do 
betonu a zdiva, lehké sekací práce a drážkování v betonu, vysoký vrtací výkon, 
Čtyřbřité vrtáky 6,8,10,12 součástí výpůjčky v ceně.  Jako příslušenství  se nabízí 
speciální sekáče na drážky apod.   
 
 

  
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      350,- Kč 
Cena za víkend      500,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      280,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 

HILTI TE 7 – C Vrtací kladivo SDS plus + odsávání - Vrtání s příklepem a 
bez příklepu do betonu a zdiva, vysoký vrtací výkon, Čtyřbřité vrtáky 6,8,10,12 
součástí výpůjčky v ceně.  Součástí je odsávací zařízení poháněné přímo 
z vrtacího kladiva. Účinnost  95%   
 

  
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      370,- Kč 
Cena za víkend      550,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      300,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 
HILTI TE 30 AVR , ATC  Vrací a bourací kladivo  SDS PLUS – Nejvýkonější  
kombinované kladivo ve třídě  SDS +  Špičkový výkon s extrémně kompaktním 
designem. Systém aktivního omezení vibrací (AVR) optimalizuje komfort a produktivitu. 
Robusní a odolné. Vhodné pro sekání a osekávání , výborný pomocník při vrtání děr do 
průměru 22 mm  

Vratná kauce  4.000,- Kč  
Cena za den     400,- Kč 
Cena za víkend     550,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      300,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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HILTI  TE 70 APC   SDS MAX  Vrací a bourací kladivo - Příklepové vrtání 
do betonu, zdiva a přírodního kamene o průměrech 12-150 mm. Vrtání otvorů pro 
střední až těžká kotvení o průměrech 20-40mm. Demoliční práce a sekání špičatými 
a plochými sekáči. Unikátní systém ATC ochrání obsluhu při zaseknutí vrtáku při  
nárazu na výztuž 

 
Vratná kauce  5.000,- Kč  
Cena za den     500,- Kč 
Cena za víkend     750,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     400,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 

HILTI TE 1000-AVR (TE-C) Bourací kladivo  Demolice betonu a zdiva na 
úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu, Renovace všech druhů podlah, 
Odstraňování dlaždic, vytváření průrazů, bourání podlahového betonu. Vysoký 
výkon při bourání díky výjimečné energii příklepu a inovativnímu polygonovému 
designu sekáčů společnosti Hilti Přímý design pro snazší                ovládání v 
náročných bouracích aplikacích 

                                                    
Vratná kauce  7.000,- Kč  
Cena za den      650,- Kč 
Cena za víkend      950,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      500,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 

 
HILTI TE 3000-AVR Bourací kladivo  Střední až náročné demolice betonových 
desek a základů. Bourání asfaltu na stavbu silnic, jejich opravy a pokládku potrubí. 
Impozantní bourací výkon – až 6 tun betonu za hodinu; díky tomu je TE 3000 nářadím 
srovnatelným s pneumatickým / kompresorovým nářadím. Minimální vibrace. 
Všestranné, snadno ovladatelné, snadno transportovatelné a připravené k provozu 
během několika minut. Nepotřebují kompresor, a proto se snáz přepravují než 
pneumatické nástroje, jsou všestranné a připravené k provozu během několika minut 
 

Vratná kauce  9.000,- Kč  
Cena za den      750,- Kč 
Cena za víkend   1.100,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      600,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 

HILTI SFH 14-A Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 
Napětí: 14 V.  Upínání nástrojů/Sklíčidlo: 3čelisťové sklíčidlo, 1,5 - 13 mm. Max. krouticí 
moment: 40 Nm (měkký materiál), 70 Nm (pevný materiál). Výborný pro vrtání a šroubování. 
Vysoká výdrž, akumulátor 3,3Ah. V setu je rychlonabíječka, 2x akumulátor. Díky tomu nemusíte 
dělat dlouhé přestávky.  
 

                                                                  
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      250,- Kč 
Cena za víkend      350,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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Od dubna  2019 nově v nabídce  -  JÁDROVÉ  VRTÁNÍ 

 

 

Diamantový vrtací stroj DD 160 230V 
Kompaktní, výkonný diamantový vrtací systém pro stojanové jádrové vrtání 

o průměru do 200 mm 

Rozsah průměru: 25mm – 202 

Jmenovitý vstupní napětí: 230 V 

Vrtací stojan: Rozměry desky a hmotnost systému vycházejí z použití 

stojanu SFL  Ceny jsou včetně stojanu !!!!  

 
            
                                                       
Vratná kauce  10.000,- Kč  
Cena za den     1.300,- Kč 
Cena za víkend     2.100,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     1.100,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 
 

  DIA KORUNKY  pro beton, armovaný beton, zdivo  
 
 
 
 
 

 
Vratná kauce pro všechny rozměry    2.000,- Kč 
Průměr    82 mm       600,-  Kč 
Průměr 112 mm       850,-  Kč 
Průměr 152 mm    1.100,- Kč 
Průměr 202 mm    1.450,- Kč 
 

 

Tubus pro korunky DD160 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vratná kauce pro všechny rozměry    1.500,- Kč 
Průměr    82 mm       100,-  Kč 
Průměr 112 mm       100,-  Kč 
Průměr 152 mm       100,- Kč 
Průměr 202 mm       100,- Kč 
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DD-WMS 100 
Přístroj na přívod chladicí vody a pro zachycování a filtraci odpadní vody 

pro použití se systémy diamantového vrtání. Systém umožňuje jádrové vrtání 

v místech, kde by za normálních okolností nebylo možné vrtat s ohledem na 

odpadní vodu v okolí vrtání. K sadě je třeba dokoupit filtrační sáček.  

 

Vratná kauce     2.000,- Kč  
Cena za den         600,- Kč 
Cena za víkend         900,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny         500,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Filtrační sáček ( nutno koupit )        490,- Kč 
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 HILTI  TE-Y-BK Příklepová vrtací korunka 
 

Průměr korunky    82 mm ,  délka 290  připojení SDS MAX  

Průměr korunky 125 mm ,  délka 550  připojení SDS MAX  

Průměr korunky 150 mm ,  délka 550  připojení SDS MAX  

 
Vratná kauce  3.000,- Kč  

Průměr korunky    82 mm      330,- Kč 

Průměr korunky 125 mm     430,- Kč 

Průměr korunky 150 mm     600,- Kč 

  

 

 
 

 
 
                                                                   
HILTI  TE-FY Prodloužení vrtákuS vrtáky SDS max a prodloužením o délce 850 mm umožňuje  vrtat  

prostupy o délce až 1560 mm a průměru 42 mm.   

Depozit 1000,- Kč                                                                  Cena za 1 den   s DPH     300,-   Kč 
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Přehled speciálních vrtáků  

 

1. Vrtáky SDS  +  ( pro TE 2, TE 7 ) 

  8  x 370 mm                                      -    40,- Kč / den 

  8  x 610 mm                                      -    40,- Kč / den 

10 x 900 mm                                       -    70,- Kč / den 

14 x 540 mm             -   90,- Kč / den 

14 x 900 mm             - 120,- Kč / den 

16 x 540 mm             -   90,- Kč / den 

16 x 900 mm             -  120,- Kč / den 

18 x 470 mm         -    90,- Kč / den 

20 x 470 mm         -  110,- Kč / den 

24 x 540 mm                                        -  130,- Kč / den  

25 x 400 mm                                      -    80,- Kč / den      ( dvojbřitý )     

28 x 470 mm         -  150,- Kč / den  

Vrtáky SDS  MAX  (pro TE 70, TE 80 )  

22 x 920 mm        -  150,- Kč / den  

24 x 620 mm        -  150,- Kč / den  

25 x 470 mm                                      -  150,- Kč / den 

30 x 450 mm        -  180,- Kč / den  

32 x 450 mm        -  200,- Kč / den  

40 x 450 mm        -  250,- Kč / den 

 45 x 470 mm        -  400,- Kč / den 

   

 
TE-FY Prodloužení vrtáku SDS-MAX  

30 x 18 x 850 mm                             -  300,- Kč / den  

30 x 18 x 600 mm                             - 300,- Kč / den 

Cena včetně adaptéru  TE-Y-AD 
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BROUŠENÍ, ŘEZÁNÍ, DRÁŽKOVÁNÍ, HOBLOVÁNÍ 

 
HILTI DCG 125 – S Bruska úhlová malá 125mm Přesné řezání a broušení, 
zabrušování svárů, Pro všechny druhy povrchů a materiálů, hlová bruska pro 
řezání a broušení minerálních podkladových materiálů, technologie Hilti Smart 
Power Technology™ pro trvale vysoký řezací výkon, technologie Hilti ATC 

minimalizuje nežádoucí zpětné rázy 
 
Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      150,- Kč 
Cena za víkend      200,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      100,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 

 
HILTI DCG 230 Bruska úhlová velká 230 mm   roušení kovových 
povrchů, ideální pro práci s kovy, řezání, hrubé a jemné broušení, Technologie 
Hilti Smart Power zajišťuje trvale vysoký řezací výkon, ATC zajišťuje maximální 

pracovní bezpečnost díky automatickému vypnutí motoru v potenciálně nebezpečných situacích, AVR 
snižuje oproti standardním strojům vibrace až o dvě třetiny, čímž poskytuje účinnou ochranu před účinky 
dlouhodobého působení vibrací. Otočná rukojeť zvyšuje komfort práce v různých pozicích. Půjčuje se 
včetně diamantového kotouče SP-S 230/22 (6) universal.  
 
Vratná kauce  2.000,- Kč  
Cena za den      300,- Kč 
Cena za víkend      400,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      200,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 
HILTI  WSI 850 Pila přímočará   Použití - Dřevo a dřevěné materiály do tloušťky 
150 mm, Trámy, dřevo s hřebíky, Kovy a kovové slitiny, Plasty, Sendvičové panely. 
Bezprašná a přesná práce, bezkonkurenční řezací výkon s minimem prachu. Systém 
DRS (odsávání prachu) bez odsávací hadice - výborný dohled na postup řezání 
 
 

Vratná kauce  1.500,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 

 
HILTI  WSC 85 Pila kotoučová ( mafl)  Kombinace vnoření do záběru a kyvného 
mechanismu. Rychlé zastavení kotouče, přesné svislé vnoření do záběru podle dvou 
hloubkových značek na základní desce. Variabilní nastavení hloubky prořezu až do 85 
mm (lze zaaretovat). Univerzální použití díky pohyblivému štěpícímu klínu. Podélné a 
příčné řezy, ponorné řezy, zkosené řezy do 60° Šikmé/pokosové řezy do 60°,Obecné 

tesařské práce - krácení krokví, vyřezávání spojovacích čepů, krácení střešních latí, omítání řeziva, 
zařezávání a lícování 
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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HILTI WSR 900 PE  Pila ocaska pro řezání oceli, dřeva, cihel   
Řezání kovových trubek, řezání trubek s maximální přesností při použití trubkového 
adaptéru. Demolice dřevěných konstrukcí. Díky pružným pilovým listům možnost 
odřezávání zároveň s rovinou, řezání kovů v rozích. Řezání plastových trubek a 

potrubí 

                                                                    
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      300,- Kč 
Cena za víkend      450,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      220,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Diamantový pilový list na cihly     250,- Kč 
Listy na plast, dřevo, kov Dle ceníku 

 
 
HILTI  DC-SE 20 Drážkovací stroj 
Vysoká produktivita. Velmi vysoký řezací výkon. Hloubka drážek až 40 mm a šířka 
drážek až 46 mm s kotoučem o průměru 125 mm. Robustní a odolné tělo stroje. 
Přesná aretace hloubky řezu. Výborný integrovaný systém odsávání prachu ve 
spojení s vysavači VC 20/40-U(-M). Použití na všechny druhy běžných materiálů, jako 
je např. beton, kámen, žula, cihla a pod. 

 
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Vysavač VU-40  k drážk.stroji     200,- Kč 
 
Drážkovací pilu nelze provozovat bez odsávání !!!!!!!  
 
 

 
HILTI  DG 150 - Specializovaný brusný systém  
 
Odbroušení nánosů z podkladového betonu, zbytků malty nebo zbytků po 
obkladech, dlažbě. Odbroušení starých nánosů barev, lepidel, tmelů a jiných vrstev 
z podkladového betonu 

 
 
Vratná kauce  4.000,- Kč  
Cena za den      650,- Kč 
Cena za víkend  1.000,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      500,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Vysavač VU-40 k brusnému systému      200,- Kč 
 
Bez vysavače nelze brusný systém provozovat.   
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HILTI  DSH 900 X   Benzínová rozbrušovací pila  
 
Dláždění: Řezání obrubníků a kamenné dlažby na míru Stavebnictví: 
Vyřezávání otvorů ve zděných nebo betonových stěnách Zednické práce: Řezání 
cihel a bloků na míru Silniční práce: Ohraničovací řezy v asfaltu a betonu 
Kanalizační práce: Řezání kovů, betonu a plastových potrubí 
 

                     
Vratná kauce  6.000,- Kč  
Cena za den      720,- Kč 
Cena za víkend   1.100,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      620,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
Cena za 1 mm kotouče 400 mm 1.000,- Kč 
 
 
Cena za opotřebení 1 mm segmentu ( minimum 0,1 mm )         je                    s DPH    900,-    Kč           
                       

 
 
Řezačka spár prům. 500 mm 
 
Řezače spár řady RZ se používají pro řezání živičných nebo betonových povrchů – 
typickým příkladem je řezání povrchů před zahájením výkopových prací. Základní 
charakteristika stroje: přesné vedení kotouče, dobré vyvážení stroje, skrápění s 
nádrží vody nad motorem, přívod vody na obě strany kotouče, měření hloubky řezu, 
pojezdová kolečka uložená pomocí zakrytých ložisek, aretace spouštění do řezu. 
Max. hloubka řezu: 19 cm. Hmotnost 115  kg  

 
Vratná kauce  8.000,- Kč  
Cena za den      850,- Kč 
Cena za víkend   1.400,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      750,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Cena za 1 mm kotouče 500 mm 1.700,- Kč 
        

 
 

 
Bruska na podlahy  Schwamborn ES 420    
 
Lehká víceúčelová bruska určená  pro úpravu povrchů před aplikací dalších 
vrstev,  přebroušení nebo srovnání nerovností. Nástroje jak pro tvrdé materiály 
jako je beton a anhydrit, tak i pro broušení dřeva.. 
 
 
 
 
 

Vratná kauce  4.000,- Kč  
Cena za den      900,- Kč 
Cena za víkend   1500,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      700,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
Ceny kotoučů viz ceník níže 
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HILTI  WFO 280  - Vibrační bruska  
 
Vibrační bruska je určena pro broušení velkých ploch, dále pro jemné 
přebrušování povrchů. Je určena na měkké a tvrdé dřevo, barvu a lak. Materiály: 
dřevo, dřevěné kompozity, malby a nátěry, vytvrzené výplňové a tmelové 
materiály, plasty. 

 
                                                 
Vratná kauce  2.500,- Kč  
Cena za den      250,- Kč 
Cena za víkend      350,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      180,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 
MAKITA BO5031  Excentrická rotační  bruska  
 
Excentrická bruska na měkké a tvrdé dřevo, barvu, lak a nátěr, dále pro vytvrzené 
výplňové a tmelové materiály každého druhu. Tato excentrická bruska splňuje 
nejvyšší nároky na ovladatelnost, ergonomii, výkon a kvalitu. Ideální pro rovné i 
zakřivené povrchy. 

 
               

Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 
MAKITA  BO 4557  Vibrační bruska  
 
Vibrační  bruska na měkké a tvrdé dřevo, barvu, lak a nátěr, dále pro vytvrzené 
výplňové a tmelové materiály každého druhu. Vhodné pro menší plochy  
 
 
 

Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      100,- Kč 
Cena za víkend      150,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny         70,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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MAKITA  9404 J  Pásová bruska  
 
Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální 
manipulací. Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracovávání nejrůznějších 
materiálů. Automatická stranová regulace pásu. Bruska zajišťuje plynulé broušení 
až k okraji. Má silný odsávací výkon do vaku na prach, nebo lze připojit externí 
odsávání. Délka pásu: 610 mm Šíířka pásu: 100 mm 

 
 

              
Vratná kauce  2.500,- Kč  
Cena za den      250,- Kč 
Cena za víkend      330,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      180,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 
 

 
MAKITA  1806B  Tesařský hoblík  170 mm 
 
Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku. 
Bezvadnéfinišování díky vysokému počtu otáček. Možnost stacionárního použití. 
Nízké těžiště pro pohodlnou práci. Šířka řezu : 170 mm 
 

 
                                               
Vratná kauce  2.500,- Kč  
Cena za den      250,- Kč 
Cena za víkend      350,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      200,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 
RUBI profesionální řezačka na dlažbu a obklady 
Profesionální řezačka v kufru s délkou řezu 57 cm, lámací síla 750 kg, 
 
 
 
 
 

 
Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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Pila stolová prům. 350 – 400 mm  
 
Battipav ELITE 80 - profesionální přesná a výkonná stolová pila Profesionální 
přesná a výkonná stolová pila pro řez přímý a pod úhlem 45 °. Ideální pro řezání 
cihel, porothermu, tvárnic, kamenných bloků, mramoru a dalších materiálů ve 
stavebnictví. Jednofázový elektromotor 230 V / 50 Hz, 3 Hp / 2,2 kW, s tepelnou 
ochranou, posuvný pracovní stůl a naklápěcí řezná hlava, tepelná ochrana s 

manuálním resetem, nastavitelná délka nohou - systém FastLEG, nastavitelné měřítko. Max. délka řezu: 80 
cm Max. hloubka řezu 90 °: 11 cm při jednom kroku Max. hloubka řezu ve 2 krocích: 13 cm Max. délka 
řezu 45 °: 8 cm 
 
                                                    
Vratná kauce  4.000,- Kč  
Cena za den      550,- Kč 
Cena za víkend      800,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      430,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Opotřebení kotouče 1 mm 1.000,- Kč 
 

 
POWX0477 Combi  Bruska na sádrokarton  
 
Bruska na sádrokarton POWX0477 Combi má dvě délky, jeden stroj - stačí pár pohybů pro 
prodloužení či zkrácení. Velký a rychlý úběr na stěně i na stropě díky robustnímu, 
dvoustupňovému převodu. Robustní, spolehlivé součásti pohonu s optimálním využitím 
síly. Nízká hmotnost díky regulovatelnému sání. Jednoduchá manipulace díky optimálnímu 
těžišti. Práce blízko okrajů díky odnímatelnému kartáčovému segmentu. Používá se k 
broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokarton, dále k odstraňování zbytků tapet. 
Výměnná hlava rotační brusky a vibrační brusky pro broušení okrajů a roh. Nutno použít 

s průmyslovým vysavačem.  
 
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      400,- Kč 
Cena za víkend      550,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      300,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 

 Stolní pila pokosová s pojezdem   
 
Včetně podstavce, ideální pro řezání úhlů. Dobře nastavitelné úhly, zaaretovaná poloha. 
Úžasný pomocník např. při stavbě plotu. 5eže přesně nastavené úhly.  
 
 
 

Vratná kauce  2.000,- Kč  
Cena za den      250,- Kč 
Cena za víkend      350,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      180,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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Stolní formátovací pila 
 
 
 
  
         

Vratná kauce  2.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 
 

Řezačka polystyrenu  
 

 Závěsná odporová řezačka polystyrenu až do šířky 128 cm .  Snadný výměna tavné 
struny, jednoduchá manipula. Možnost řezání úhlů. Výborný pomocník při 
zateplovacích pracech .  
 
 
 
 
 

Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      300,- Kč 
Cena za víkend      420,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      220,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 

 
Řezačka laminátových a vinylových podlahových šablon 
 
Wolfcraft řezačka na vinylové a laminátové podlahy - VLC 800 Komfortní řešení 
komplexních pokládkových prací při pokládce laminátových a vinylových podlah. Pro 
rychlé, bezpečné řezání všech druhů laminátových podlah (také se zabudovanou 
izolací proti kročejovému hluku) do tloušťky 11 mm a šířky 465 mm pro samolepicí a 
klick vinylové panely a vinylové dlaždice do max. tloušťky 6 mm a šířky 465 mm pro 
řezání flexibilní 2 - 4 mm silné vinylové podlahy pomocí nastavitelné řezné spáry pro 

přesné 90° řezy s dorazem pro úhlové řezy 0°-180° pro řezání panelů v podélném směru povrstvená čepel pro 
snadné zkracování samolepicích vinylových panelů praktický podélný doraz pro přířezy pruhů o šířce 55 mm, lze 
namontovat vlevo a vpravo vč. přídržné funkce pro snadné a komfortní zkracování nadměrně širokých panelů se 
stojanem na materiál pro podepření panelu rychlé, bezpečné řezání díky speciální geometrii čepele čistý řez na 
straně dekoru bezpečné upevnění obrobku při prvním kontaktu s čepelí díky ozubeným řezným lištám bezpečné 
postavení díky protiskluzným tlumícím krytkám na nohy práce umožňující minimální produkci prachu a hluku 
lehká a stabilní díky vysoce kvalitnímu hliníkovému provedení hmotnost 3,5 kg 
 
 
 
Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      140,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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Lámačka zámkové dlažby  
 
Štípací délka:     330mm 
Minimální štípací tlouštka 26mm 
Maximální štípací tlouštka 110 mm 
Hmnotnost (netto/brutto) 33,5/38,5kg 
Velikost balení (DxŠxV)     890 x 350 x 720mm 

Stavitelná lamača kamene vhodná ke šípání všch běžých formátů kamene, zámkových dlažb, desek, 
obrubníků atd.. 
 
 
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      300,- Kč 
Cena za víkend      420,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      220,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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Ceník brusných kotoučů.  
         

         

         

         

         Brusný kotouč  A30  Průměr   410 mm, oboustranný  
  

   
Použití :   Dřevěné podlahy ( včetně parket ) , tvrdé i měkké 

    
dřevo.  Kotouč je určen pro odstranění laků, barev,  

    
prošlapů. Povrch zůstává po použití kotouče podrá- 

    
sán, nevhodný pro následující přímou úpravu povrchu 

    
nevhodný pro nové dřevo  

  

         

   

Cena :   290,- Kč / ks   vč. DPH  
  

         

         Brusný kotouč  A40  Průměr   410 mm, oboustranný  
  

   
Použití :   Dřevěné podlahy ( včetně parket ) , tvrdé i měkké 

    
dřevo.  Kotouč je určen pro odstranění slabších vrstev   

    
laků a barev a menších prošlapů . Na povrchu zůstá- 

    
vají stopy po broušení  

  

         

   

Cena :   290,- Kč / ks   vč. DPH  
  

         Brusný kotouč  A80  Průměr   410 mm, oboustranný  
  

   
Použití :   Dřevěné podlahy ( včetně parket ) , tvrdé i měkké 

    
dřevo.  Kotouč je určen pro  jemné broušení.  

    
Povrch je připraven pro finální úpravu lakováním, 

    
případně voskováním ( matný a hladký ).  

 

         

   

Cena :   240,- Kč / ks   vč. DPH  
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ZEMNÍ PRÁCE A HUTNĚNÍ POVRCHŮ  

 
 

 
 
Benzínový zemní vrták  Motorový zemní vrták se vzduchem chlazeným jednoválcovým 
dvoutaktním motorem s kluznou odstředivou spojkou. Je vhodný k vrtání jednoduchých 
půdních otvorů průměru 10, 15, 20 a 25 cm podle velikosti použitého vrtáku. Užívá se ke 
snadnému hloubení zemních děr pro stavbu plotů či sázení stromků. Vybaven vypínačem a 
regulací otáček na pravé rukojeti. 
 
 

 
Vratná kauce  2.000,- Kč  
Cena za den      500,- Kč 
Cena za víkend      700,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      400,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 

 
WACKER   Vibrační  pěch  benzínový   
Počet vibrací   700/min. Hmotnost pěchu cca 70 kg. Hutnící hloubka 40 – 70 cm.  Výborný 
pomocník při hutnění zásypů výkopů apod.  
 
 
 
 
 

Vratná kauce   6.000,- Kč  
Cena za den       750,- Kč 
Cena za víkend    1.100,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny       550,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 
 
WACKER   Vibrační deska  benzínová  100 kg 
Vibrační desky šířky  Výkon motoru 4,5 kW. Nezbytný pomocník při pokládce zámkové 
dlažby, při tvorbě chodníků, zpevňování komunikací, hutnění zásypů apod.  
 
 
 

Vratná kauce  6.000,- Kč  
Cena za den      600,- Kč 
Cena za víkend   1.000,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      480,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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LUMAG    VP 60  Vibrační deska  benzínová  60 kg 
 
VP60 Lumag Vibrační deska Lumag VP 60 jednosměrná Motor / pohon: 1válcový 
Výkon motoru: 2 kWh Včetně gumové podložky. Vhodná pro méně náročné práce  a na 
finální rovnání povrchu  
 
 
 

 

Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      400,- Kč 
Cena za víkend      600,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      300,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 

 Vibrační deska  benzínová   jednosměrná 140 kg 
 
VP60 Lumag Vibrační deska Lumag VP 60 jednosměrná Motor / pohon: 1válcový 
Výkon motoru: 2 kWh Včetně gumové podložky. Vhodná pro méně náročné práce  a 
na finální rovnání povrchu  

 
 

 
Vratná kauce  8.000,- Kč  
Cena za den      700,- Kč 
Cena za víkend  1.100,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      500,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 
 
 

 

BOMAG   Vibrační deska do reverzní 200 kg  
 
Obousměrné desky se hodí pro práce při hutnění zeminy, asfaltu a dlažby. Nejčastěji bývají tyto 
stroje používány při stavbách chodníků, silnic a kolejí, k hutnění výkopů a kanálů, k hutnění 
zásypů stejně jako k hutnění podloží a základů. Liší se svou hmotností, pracovní šíří a 
hloubkovým účinkem. 
 

Vratná kauce  15.000,- Kč  
Cena za den        920,- Kč 
Cena za víkend    1.500,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny        820,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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BOMAG   BPR  60/65  
Vibrační desky šířky 550 mm o hmotnosti 420 kg . Výkon motoru 9,8 kW.  
Vhodný pro velké plochy, parkoviště, silnice ,pojezdové plochy. Vysoký vibrační 
výkon.  
  
 
 
 

Vratná kauce  15.000,- Kč  
Cena za den     1.400,- Kč 
Cena za víkend     2. 300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     1.210,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
   
 

BOMAG   R  70 / 75 D  
Vibrační desky šířky 550 mm o hmotnosti 580 kg . Výkon motoru 9,8 kW.  
Vhodný pro velké plochy, parkoviště, silnice ,pojezdové plochy. Vysoký vibrační 
výkon.  
 
 
 

 
Vratná kauce  18.000,- Kč  
Cena za den     1.600,- Kč 
Cena za víkend     2.800,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     1.350,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 

 
BOMAG   Ježkový válec 
   
Konstruován je speciálně na hutnění zemin. Nejlépe pracuje na soudržných zeminách 
při výstavbě odvodňovacích příkopů, hutnění zásypových materiálů, výkopových 
pracích, ukládání potrubí, výstavbě železničních tratí nebo náspů a přehrad. Vhodný 
je i k hutnění podkladních vrstev a základů staveb. 
 
 
 

Vratná kauce  20.000,- Kč  
Cena za den     2.800,- Kč 
Cena za víkend     5.400,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     2.400,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Doprava ( Okolí do 15 km ) jeden 
směr 

1.000,- Kč 
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Malá rýpadla 1,2 – 2 t  
 
Malá rýpadla této kategorie, zvládnou středně těžkou práci na stavbách. Uplatnění 
najdou na menších stavbách, při výstavbě inženýrských sítí a při nenáročných 
demolicích. Díky otočnému mechanismu jsou vhodnou volbou v místech kde je málo 
prostoru na manévrování. Lze vybavit různými lžícemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a 
jinými multifunkčními nástroji . 

 
 

 
Vratná kauce  50.000,- Kč  
Cena za den     2.990,- Kč 
Cena za víkend     5.980,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 7 dní     2.500,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka nad 30 dní Dohodou 
Doprava ( Okolí do 15 km ) jeden 
směr 

   1.500,- Kč 
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ZPRACOVÁNÍ BETONU A POJIV 

 
 

Míchadlo elektrické ruční velké   vč. míchací metly  
Míchadlo Hitachi UM16VST je při síle 1500W ideálním pomocníkem pro zpracování 
sypkých stavebních materiálů s vodou. Přestaňte proto trápit svoji vrtačku a půjčte si 
míchadlo Hitachi UM16VS T 
 
 
 

 
Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      150,- Kč 
Cena za víkend      200,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      100,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 

                           Míchadlo elektrické ruční    vč. míchací metly  
Míchadlo elektrické 960W, jednorychlostní 0 - 600 ot/minCharakteristika: 
 vhodné pro míchání viskózních materiálů do 30 kg 
 použitelné pro průměr míchacího nástroje do 120 mm 
 elektronická regulace otáček 

 
 
 

Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      150,- Kč 
Cena za víkend      200,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      100,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 

 
Míchačka stavební  125 ltr.  – 230 V 
 
 
 
 
 

 
Vratná kauce   1.000,- Kč  
Cena za den      150,- Kč 
Cena za víkend      200,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      120,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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Ponorný vibrátor ENAR  
Pohonná jednotka k mechanickým vibrátorům + hadice délka 3 m 

 Otáčky (za minutu): 18000 
 Průměr hlavice (mm): 25 
 Vibrační výkon ( m3/hod.): 10 
 Délka hadice (m): 3 
 Hmotnost (Kg): 1 hadice + 5,4 km poh. Jednotka 

 
                               
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      450,- Kč 
Cena za víkend      650,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      400,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
                                                       

Vibrační lišta   2m  
 
Plovoucí vibrační lišta Barikell byla zkonstruována pro snadné povrchové zvibrování 
a srovnání řídké betonové směsi. Při jejím použití dochází k potřebnému zhutnění 
povrchu betonu a k vytlačení nežádoucích vzduchových bublin. Použití je 
všestranné – od úpravy betonových ploch ve venkovních prostorech až po plochy v 
průmyslových halách. Konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňuje obsluze 
použití i na delší vzdálenost. Vibrační lišta, nebo také vibrační lať je vyrobena z 

tvarovaného hliníkového profilu. K liště BARIKELL je připevněn motor, který je spojený pružnou spojkou s 
vibračním členem. Lať se ovládá obslužnou tyčí. Jejím otáčením dochází k naklápění (změně úhlu) profilu vůči 
betonové směsi. 
 
Vratná kauce  6.000,- Kč  
Cena za den      600,- Kč 
Cena za víkend      990,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      500,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
    
 

 

Hladička betonu  benzínová  600 mm  
 
Slouží k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží, 
rodinných domů apod. Hladicí průměr talíře 600 mm. Hladičky se ovládají ručně 
pomocí rukojeti se dvěma madly vybavenými páčkami samočinného 
bezpečnostního vypínače, po jejichž uvolnění dojde k zastavení chodu stroje. 
Stavícím zařízením lze nastavit úhel hladících lopatek a rovněž zafi xovat hladící 
talíř. Hladičky jsou pro zvýšení bezpečnosti práce vybaveny ochranným košem, 
který zabraňuje styku pracovníků a předmětů s rotujícími částmi hladičky (hladícími 
lopatkami a hladícím talířem). 
 

 
Vratná kauce  10.000,- Kč  
Cena za den        850,- Kč 
Cena za víkend    1.450,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny        630,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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INSTALACE VODA, TOPENÍ, ČERPADLA 

 

Svářečka pro PPR trubky   
Nezbytný pomocník při realizaci rozvodů vody v plastových rozvodech PPR ( např. 
Ekoplastik.  Kvalitní svářečka , sada obsahuje svářečku, nástavce 20,25 a 32 mm., nůžky 
na trubky a imbusový klíč pro váměnu nástavců.  
 
 
 

                   
Vratná kauce  2.000,- Kč  
Cena za den      250,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Cena při nákupu trubek a tvarovek 
PPR na 3 dny  

100,- Kč 

 
 

REMS  Akumulátorový lisovací stroj pro trubky PEX-Al-PEX   
Prům. 16,18,20,26,35 
Akumulátorový lis a lisovací kleště na instalační systém vícevrstvých trubek ( PEX-Al-
PEX, PERT-AL-PEX apod. ) Sada obsahuje lisovací stroj,náhradní akumulátor, nabíječku  
lisovací kleště, nůžky na PEX trubky , kalibr a odgrotovač.  
 
 
 

        
Vratná kauce  10.000,- Kč  
Cena za den         500,- Kč 
Cena za víkend         700,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny         400,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Cena při nákupu trubek a tvarovek 
systému PEX-AL-PEX   na den  

       200,- Kč 

 
 

REMS  Elektrický lisovací stroj pro CU rozvody VIEGA ( voda, plyn) 
Prům. 15,18,22,28 
Elektrický lis a lisovací kleště na instalační systém VIEGA pro rozvody, vody, plynu a 
topení v mědi za použití lisovacích tvarovek VIEGA PRESS a VIEGA PRESS GAS.  Součástí 
setu je elektrický lis, lisovací kleště a kufr.  
 
 

                      
Vratná kauce  10.000,- Kč  
Cena za den         500,- Kč 
Cena za víkend         700,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny         400,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Cena při nákupu trubek a lisovacích 
tvarovek CU Viega  na den  

       200,- Kč 
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REMS  Elektrický lisovací stroj pro PEX-AL-PEX rozvody 
Prům. 16,18,20,26 
Elektrický lis a lisovací kleště na instalační systém vícevrstvých trubek ( PEX-Al-PEX, 
PERT-AL-PEX apod. ) Sada obsahuje lisovací stroj, lisovací kleště, nůžky na PEX trubky , 
kalibr a odgrotovač.  
 

 
Vratná kauce  10.000,- Kč  
Cena za den         500,- Kč 
Cena za víkend         700,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny         400,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Cena při nákupu trubek a lisovacích 
tvarovek PEX-AL-PEX  na den  

       200,- Kč 

 
 
 

 
Ponorné kalové čerpadlo WEDA: RL 2014 
Ponorné kalové čerpadlo 400V , bez plováku výkon 1600 l/min.  
Hmotnost cca 25 kg  
Připojení hadicí B, není součástí. Nutno půjčit zvlášť  
 
 
 
 

Vratná kauce  10.000,- Kč  
Cena za den     1.250,- Kč 
Cena za víkend     2.300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     1.050,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Hadice B 20 m  den            50,- Kč 
 

 
Ponorné kalové čerpadlo SPL 302 
 Ponorné čerpadlo 230 V, bez plováku s tepelnou pojistkou, maximální výkon    380 l/min .  
  Hmotnost cca 15 kg , výtlak 11 m , maximální ponor 9 m.  
 
 
 

Vratná kauce  2.000,- Kč  
Cena za den      300,- Kč 
Cena za víkend      450,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      220,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 

 

 

 

http://www.ramirent.cz/produkt_652_ponorne_kalove_cerpadlo_weda_rl_2014.htm
http://www.ramirent.cz/produkt_652_ponorne_kalove_cerpadlo_weda_rl_2014.htm
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Prodejna a prodejní  sklad kanalizace, voda, 

topení elektro, domácí potřeby  

 

KG Venkovní kanalizace , kompletní sortiment 

skladem v dimenzích DN 100 (110)  - DN200 

včetně šachet a příslušenství. Skvělé ceny.  

 

HT Vnitřní kanalizace, kompletní sortiment 

skladem v dimenzích DN 32 – DN 100 (110). 

Skvělé ceny.  

 

PPR Rozvody vody, kompletní sortiment 

skladem v dimenzích DN 20 – DN 63.  

 

CU Rozvody – trubky a tvarovky. Pájené tvarovky 

DN15 – 28 , lisovací tvarovky pro vodu DN 15 – 

28, lisovací tvarovky plyn DN 15 – 28 

 

Kabely a vodiče CYKY, CYSY, samostatné vodiče, 

veškeré eletropříslušenství, jitiče, rozvaděče, 

rozvodnice, vypínače, zásuvky, LED žárovky  atd.  

 



                                           Ceník pronájmu platný od 1.3.2019   
 

RETIRO Development  spol. s r.o. Půjčovna nářadí Horní Podluží 
IČ  03604349  DIČ CZ03604349    www.retiro.cz   e-mail:  retiro.development@seznam.cz   

    Jjjj                  HILTI Partner                         tel. 778 076 000 , 776 236 444                      
    

Trubky a tvarovky systému PEX-Al-PEX včetně 

svěrných šroubení a připojení radiátorů.  

 

 

Radiátory a otopné žebříky KORADO , včetně 

připojovacích šroubení, termostatických hlavic 

apod.  

 

 Baterie a příslušenství českého výrobce JB 

Sanitary . Kompletní sortiment baterií.  Záruka 5 

let, záruční i pozáruční servis provádíme přímo 

v Horním Podluží.  

 

LED žárovky EMOS za nejlepší 

ceny !    

 

 

 

Z dalšího sortimentu : Prodlužovací kabely, baterie, armatury,  

Vruty, šrouby, matice podložky, vratové šrouby, závitové tyče, 

mosazné tvarovky, drenážní trubky, pracovní rukavice, 

malířské potřeby a malby, montážní pěny, lepidla, cement, 

pojiva, dlažba …… a mnoho  dalšího.  
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ELEKTROCENTRÁLY  , TOPIDLA, ODVLČOVAČE, 

KOMPRESORY 

 
 Elektrocentrála  230V   2,5 kW  benzín 
 
Profesionální benzínová jednofázová elektrocentrála s výkonem 3,5 kVA, motor s ručním 
startem. Objem nádrže 10 l. 
 
 

 
      
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      450,- Kč 
Cena za víkend      600,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      300,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 

        Elektrocentrála  230/380V  2,6 kW   benzín 
 
Benzínová jedno/ třé fázová elektrocentrála s výkonem 3,5 kVA, motor s ručním startem. 
Objem nádrže 10 l. 
 

      
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      450,- Kč 
Cena za víkend      600,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      300,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
                     

 

Elektrocentrála  230/380V  8kW   benzín 
 
Profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech typ DGH 8 TF B s motorem řady Honda. 
Centrály jsou určeny pro použití v zemědělství, stavebnictví, kde je třeba mít k dispozici 
stabilní zdroj elektřiny. 

 
                                  
Vratná kauce  6.000,- Kč  
Cena za den      650,- Kč 
Cena za víkend  1.000,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      550,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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Elektrocentrála  230/380V  14kW   benzín 
 
Profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech DGH 15 TF R s motorem řady Honda. 
Startování elektrocentrály je startérem. Centrála je vybavena zvětšenou nádrží na 25 litrů 
a motor je shora zakapotován. Centrály jsou určeny pro použití v zemědělství, stavebnictví, 
kde je třeba mít k dispozici stabilní zdroj elektřiny. 
 

   
Vratná kauce   15.000,- Kč  
Cena za den      1.100,- Kč 
Cena za víkend      1.900,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny          910,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 
 

 

 Topidlo plynové  9 - 30kW 
 
Teplogenerátor 9-30kW, piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, 
plynulá regulace, hmotnost 6.4kg, spotřeba 645-2200g/hod., výhřevnost 1100m3 
 
 
 

Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
                               Možno zapůjčit včetně . PB lahve 10 kg , platby plynu dle spotřeby 
 

 

Topidlo naftové   20kW 
 
Mobilní horkovzdušné topidlo o výkonu 20 kW, vytápění až 166 m2. Palivo nafta/ELTO. 
 
 

 
Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      250,- Kč 
Cena za víkend      350,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      220,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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Topidlo elektrické do    4kW  -  230 V 
 
Toto elektrické topidlo je vhodné pro středně malé až středně velké prostory. 
Vyznačuje se malou hmotnostíA kompaktními rozměry. Výhodou je, že 
nespotřebovává kyslík a nevytváří zápach ani kouř. Topidlo vás zároveň chrání před 
vlhkostí. Topné spirály jsou z nerez oceli. Motor ohřívače má termostat s tepelnou 

ochranou, která zajišťuje bezpečné vytápění.  

 
Vratná kauce  2.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 
 
Topidlo elektrické do  10kW  -  400 V (380V) 
 
Středně výkonným topidlem mezi elektrickými topidly s napájením na 400V. Toto má 
výkon 9,5 kW je velmi vhodný pro středně velké prostory. Jeho hmotnost (12,3 kg) a menší 
rozměry dělají z topidla malého nepozorovatelného pomocníka. Velkou výhodou  je, že 
nespotřebovává kyslík. Zároveň dalšími výhodami jsou topení bez 
kouře. Topení nevydává žádný zápach a zároveň Vás chrání před vlhkostí. Topení má 
100% účinnost (příkon= výkon). Topidlo je zároveň vybaveno regulací ohřevu. To 

umožňuje používat topidlo na menší výkon, tudíž je i menší spotřeba elektrické energie. Topidlo lze 
používat i jako ventilátor (možnost nezapínat topné spirály). Topidlo je vybaveno čtyř-polohovým 
přepínačem. Motor topení má tepelnou ochranou, která zajišťuje bezpečné vytápění.. V topidle je 
zabudovaný termostat proti přehřátí.  
 
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      250,- Kč 
Cena za víkend      350,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      200,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 
 

MASTER  DHP 45   Odvlhčovač 30 – 50 ltr./den  
 
Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení 
technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů. Výkon 
46,7 l/24 h, objem nádrže na kondenzát 10 l (možnost napojení na hadici k 
permanentnímu vysoušení), pracovní teplota 5–35 °C, ukazatel vlhkosti. Doporučená 
max. velikost místnost 200 m³. 
 
 

 
Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      200,- Kč 
Cena za víkend      300,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      140,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
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OSTATNÍ  SORTIMENT 

 
HILTI  PM – 40 MG  Multiliniový laser  včetně stativu a držáku na zeď  + 
HILTI Laserový detektor  PMA 31 , Nivelační tyč 
Multi liniový laser se 4 liniemi pro vyrovnávání potrubí, nivelace, přenosy výšek 
a vytyčování se zeleným paprskem 
Přesnost: ±2 mm / 20 m 
 
 

Vlastnosti 
 Nejvšestrannější laserový přístroj pro přesné a rychlé přenosy výšek, nivelace a vytyčování ve 

360° 
 B12 Li-ion akumulátor umožňuje až 1,5 dní nepřetržitého vytyčovací 
 Technologie kovových součástek Axicon – dodává vynikající dlouhodobou přesnost 
 Upozornění na nerovné umístění a stav nabití akumulátoru – pomáhají zamezit chybám 

a neočekávaným prostojům 
 Třída laseru 2 – nejsou potřeba žádná zvláštní opatření 

Aplikace 
 Vyrovnávání stropních podhledů 
 Vytyčování sádrokartonářských příček na podlahách, stěnách a stropech 
 Přenášení referenčních výškových bodů 
 Svislé vyrovnávání potrubí 
 Nivelace zásuvek elektrické sítě, kabelových rozvodů, radiátorů a potrubí 

 
 
Vratná kauce  8.000,- Kč  
Cena za den      350,- Kč 
Cena za víkend      600,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      300,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 

 
 
 
 
 

HILTI  VC 40-U Vysavač průmyslový   
 
Odstraňuje prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání. Odstraňování 
kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem. Hilti AirBoost filtrační systém pro stálý vysoký sací 
výkon. Umístění sací hadice ve hlavici poskytuje nejvyšší použitelný objem a kompaktní design. 

Robustní tělo, kola a příslušenství pro odolnost i v nejnepříznivějších pracovních podmínkách 
 
Vratná kauce  8.000,- Kč  
Cena za den      350,- Kč 
Cena za víkend      600,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      300,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
Cena za den při současné výpůjčce 
jiného stroje vyžadujícího odsávání   

   200,- Kč 
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 Plynový hořák ruční s průměrem hořáku 55 mm  
Nezbytná pomůcka při pokládce hydroizolačních pásů apod.  
 
 
 
 

 
Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      100,- Kč 
Cena za víkend      120,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny        70,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 Možnost zapůjčení plynové bomby. Platba za PB dle spotřeby ( v kg ).  
 
 

Lešenářská koza výška 120 cm  
Výška 106 – 170 cm, šířka 120, hloubka 85 cm , hmotnost 13 kg 
 
 
 

Vratná kauce     500,- Kč  
Cena za den        40,- Kč 
Cena za víkend        50,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny        30,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 
 

 

Detektor kovů BOSCH PDO 6 
Vyhledávání kovových trubek, výstuže, el. vedení apod. pod omítkou. Hloubka detekce, ocel, 
max. 60 mm Hloubka detekce, měď, max. 50 mm Kalibrace automatická. Nejjednodušší 
ovládání – jediným tlačítkem! 

 
Vratná kauce  500,- Kč  
Cena za den     80,- Kč 
Cena za víkend   100,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     60,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní dohodou 
 

 
Elektrická stříkací pistole   
WAGNER W 180 P – stříkací pistole pro všechna použití. Nezáleží na tom, zda stříkáte laky, 
barvy nebo  prostředky na ochranu dřeva či impregnační látky.  WAGNER W180 – P zpracuje 
jak vodou rozpustné , tak i rozpouštědlové látky.  

  
Vratná kauce  500,- Kč  
Cena za den  150,- Kč 
Cena za víkend  200,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny   120,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
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Elektrické nůžky ( plotostřih )   
 
Elektrické nůžky na živý plot jsou určené nejen ke stříhání živých plotů. Jsou vhodné i pro 
tvarování solitérních okrasných dřevin a k řezu keřů. 
 

 
Vratná kauce  500,- Kč  
Cena za den  100,- Kč 
Cena za víkend  150,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     80,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
 
 
 

Elektrické vertikutátor ( provzdušňovač trávníku )    
Vertikutáror STIGA SV je určen pro menší a středně velké zahrady. Je vybaven pevnými noši a 
pržinami, má nastavitelnou hloubku řezání. Výhodou oproti benzínovým strojům je jednoduché 
ovládání a nízká hmotnost . Výkon motoru je 1500W.  
  

Vratná kauce  1.500,- Kč  
Cena za den     200,- Kč 
Cena za víkend     250,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny     150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
 
 
 

Vyvětvovací pila  
   
Vyvětvovací pila multifunkční, elektrická, 230 - 240V / 50Hz, příkon 900W, délka lišty 30cm, 
teleskopická násada ( celková délka 186 - 244cm ), nastavení úhlu pily. Možnost oddělit pilu a 
používat samostatně bez teleskopické násady.  

                    
Vratná kauce  1.000,- Kč  
Cena za den      150,- Kč 
Cena za víkend      220,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      120,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
 

 
Vysokotlaký čistič BOSCH – malý     
Vysokotlaký čistič s vysokým výkonem a jednoduchou obsluhou. Maximální provozní průtok 
330 l/h. Systém dávkování mycího prostředku. Tklak 110 bar , příkon 1300W. Vhodné např. 
pro mytí fasád.  
 
 
 

 
Vratná kauce  500,- Kč  
Cena za den  200,- Kč 
Cena za víkend  270,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny   150,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
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Vysokotlaký čistič KÄRCHER  150 bar     

Vysokotlaký čistič s vysokým výkonem a jednoduchou obsluhou. Maximální provozní průtok 
500 l/h, teplota max. 60st. C  Ruční stříkací pistole,  Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip , 
Vysokotlaká hadice, 10 m , Pracovní nástavec, 850 mm, rotační tryska tlak 150 bar.   

                       
Vratná kauce  3.000,- Kč  
Cena za den      380,- Kč 
Cena za víkend      330,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dny      600,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka na 15 dní Dohodou 
 
 

 

Shoz s násypkou  
 
Násypka slouží pro zlepšení a usnadnění násypu materiálu do shozů. Shoz s 
násypkou je vyroben z polyethylenu. Lze ho použít jak na začátku soupravy shozů, 
tak např. v mezipatře stavby vložením mezi dva běžné shozové díly. 
 
  
 

 
Vratná kauce  500,- Kč  
Cena za den     90,- Kč 
Cena za víkend  160,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 14 dní     75,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka nad 30 dní Dohodou 
 

 
 

Shoz  
 
Shoz s plastu opatřený spojovacími řetězy.  
 
 
 
 

Vratná kauce  500,- Kč  
Cena za den     65,- Kč 
Cena za víkend  120,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 14 dní     55,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka nad 30 dní Dohodou 
 

 
 

Parapetní rám  
 
Rám na parapet k upevnění shozů na suť-  
 
 

Vratná kauce  500,- Kč  
Cena za den     65,- Kč 
Cena za víkend  120,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 14 dní     55,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka nad 30 dní Dohodou 
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         Rám na lešení   
 
         Rám na lešení  k upevnění shozů na suť-  
 
          
 

Vratná kauce  500,- Kč  
Cena za den     65,- Kč 
Cena za víkend  120,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 14 dní     55,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka nad 30 dní Dohodou 
 

 
 

  Stavební stojky   
 
  Podpěrné stojky mají široké využití ve stavebnictví. Jsou vhodné jak na stavbu, tak pro    
  rekonstrukci a to zejména pro podpírání konstrukcí stropů, podpírání bednění stavebních  
  otvorů, podepření krovů a trámů při rekonstrukci střech atd. 
   
 
   

Vratná kauce  200,- Kč  
Cena za den     13,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 7 dní    11,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 30 dní     10,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka nad 40 dní Dohodou 
 

 

  Stavební rozpěrky 
 
 
Montážní rozpěrka ( různé délky ) - kovová, - plastové koncovky, - gumové 
dotykové plochy, - určená pro montáž zárubní a oken, - regulace šířky v rozpětí 
300mm... 

   
   
Vratná kauce   100,- Kč  
Cena za den     50,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dní    60,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 15 dní     30,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka nad 30 dní Dohodou 

   

Nabíječka autobaterií BOSCH BC8 
 
Nabíječka akumulátorů Bosch BC8   
Jmenovité napětí : 12 V  Nabíjecí proud efekt./aritm. 8 A/6 A 
Dvě rychlosti nabíjení 
 Kapacita akumulátoru 12 V High:  28 – 120  Ah12 V Low:  10 – 50    Ah 
 Rozměry : 140 x 90 x 220 mm 
 Váha : 2 kg 

   
   

Vratná kauce   300,- Kč  
Cena za den     50,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 4 dní    70,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 15 dní     30,- Kč 
Dlouhodobá výpůjčka nad 30 dní Dohodou 
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Aplikační sada  na chemické kotvy HILTI  
 
Aplikační sada obsahuje :  

- Vytlačovací pistoli 
- Aplikační kazety  
- Čistící kartáče 
- Vzduchový píst na čištění montážního otvoru 

   
   
Vratná kauce   300,- Kč  
Cena za den     50,- Kč 
Cena při výpůjčce na víkend    60,- Kč 
Cena při výpůjčce více jak 15 dní     30,- Kč 
Při současném zakoupení 
chemických kotev HILTI (od 1.ks) 

Zdarma  

 


