
Акцията е валидна 
от 1 Август до 30 Септември

ПРОМО ЛЯТО

2017

ROSCOPE® i2000 Модул 25/16 + Модул TEC
Високо ефективна камера за инспекция на тръби от Ø50 до 
Ø100мм. С вграден предавател за прецизно локализиране на 
местоположението на инспектиращата глава.

Арт. номер 1000000842

Пакетът включва ROSCOPE® i2000 Модул 25/16 (No 1000000842), 
ROSCOPE® i2000 основно устройство, Модул 25/16, Модул TEC, 
зарядно, пластмасов куфар

Изключително гъвкава инспектираща глава за 90° извивки, започващи
от Ø50мм

Може да се използва с направляващо приплъзване до Ø 100 мм

Вграден предавател за прецизно локализиране на местоположението на 
инспектиращата глава

1) Пълните условия можете да откриете на www/rothenberger.com/service. RO SERVICE+ е валидно само за учатващите страни.
2)Отнася се за комплектът ROSCOPE® i2000 (No 1000000842)

1) 2)

3529.99 лв. без ДДС
4235,99 лв. с ДДС



rothenberger.bg

1)

1)

RODRUM S 13 с включена спирала 13мм/15м

RODIACUT® 250 / RODIADRILL 200

Високоефективна иновативна машина за почистване на 
тръби Ø50-100мм, с автоматичен механизъм за спиралата. 
Идеален за вътрешна работа.

Система за диамантно пробиване с комбинирано 
закрепване и мотор за пробиване Ø10-200мм (Ø250мм) 
в армиран бетон.

Арт. номер 1000001257

Арт. номер FF34200

Почистване: Спирала в разглобяем барабан

Гъвкавост при употреба: Барабанът е взаимозаменяем за 
различни видове диаметри на тръбите

Лесен за употреба: автоматичният механизъм и натискът се
отпускат с една ръкохватка

1) Пълните условия можете да откриете на www/rothenberger.com/service. RO SERVICE+ е валидно само за учатващите страни.

Комплектът (No. 1000001257) включва: RODRUM S 13, въртяща се верижна глава (No. 
072185F), кръстат инструмент (No.72176), инструмент вилица (No.72164), инструмент 
кегел (No.72163), инструмент за изваждане (No.72162), прав инструмент (No.72161), 
демонтажен ключ (No.72100), водещ маркуч (No.1300002581), водещи ръкавици 
(No.1500000439)

3333.99 лв. без ДДС
4000,79 лв. с ДДС

2449.99 лв. без ДДС
2939,99 лв. с ДДС



rothenberger.bg

1)

1) 2)

1) Пълните условия можете да откриете на www/rothenberger.com/service. RO SERVICE+ е валидно само за учатващите страни.
2)Отнася се за комплектът R600 (No.1000001611)

R600 Комплект със спирали SMK

ROPULS eDM Компресор за промиване

Каналопочистваща машина за тръби Ø20-150мм

За промиване и почистване на отоплителни системи 
и промиване на тръбите за питейна вода съгласно EN 
806/DIN 1988-2 с фукция за протоколиране.

Арт. номер 1000001611

Арт. номер 1000001134 

Универсална за употреба както на закрито, така и на открито. 
Мощният мотор работи надеждно дори и при упорити 
запушвания.

Директен извод за спирали 16мм и 22мм, има възможност за 
адаптор за спирали Ø8 и 10мм.

Максимална работна дължина със спирали Ø16мм - 50м
Максимална работна дължина със спирали Ø22 - 60м

Лесен за използване с ясно подреден контролен 
панел

Две скорости на работа (импулсно и продължително 
промиване) за добри резултати от почистването

Безплатно приложение за лесно и професионално 
създаване на протоколи след почистването в PDF 
файлове.

Комплектът No.1000001611 включва: Машина R600 (No.72687), водач на спиралите 
(предпазен маркуч)(No.72541), комплект SMK спирали 16-22мм и инструменти за тях 
(No.072967X)

2329.99 лв. без ДДС
2795,99 лв. с ДДС

3529.99 лв. без ДДС
4235,99 лв. с ДДС
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1) 2)

1)

ROSPIMATIC Комплект
Електрическа машина за почистване на тръби и 
дренажи до Ø50мм

Арт. номер 19204

Превключване между предно и задно предаване при 
пълно натоварване без да се налага да променяте 
посоката на въртене на двигателя, което прави 
отстраняването на запушването по-бързо.

Спираловидното задвижване може да се комбинира 
с 3 различни инструмента за почистване -за по-
ефективна работа

Комплектът (No.19204) включва: ROSPIMATIC със спирала 8мм/7.5м, 230V (No.78576), 
чанта с размери 620 х 250 х 350 мм (No.402317), Спирала с куплунг 8мм (No.72425), 
комплект инструменти (4 части) (No.72942), предпазен маркуч (No.72542), ROWONAL 
спрей 200мл. (No.72142)

Комплектът No.1000001567 включва: ROBEND® 4000 (No.025740X), форми за огъване и 
водещи плъзгачи за съответните диаметри, ос на плъзгача (No.25743), адаптор за тринога 
(No.25748), куфар

ROBEND® 4000 КОМПЛЕКТ 15-18-22-28-32-35
Преносима, здрава и мощна. Наследникът на 
доказалият се ROBEND® 3000, сега с по-голям обхват на 
действие.

Арт. номер 1000001567

Универсални приложения: колена, дъги, сегменти.

Запазва формата си и остава стабилен: огъващите форми са 
изработени от висококачествен кован алуминий

Мощност на мотора: 1010W

1) Пълните условия можете да откриете на www/rothenberger.com/service. RO SERVICE+ е валидно само за учатващите страни.
2)Отнася се за комплектът ROSPIMATIC (No.19204)

979.99 лв. без ДДС
1175,99 лв. с ДДС

3339.99 лв. без ДДС
4007,99 лв. с ДДС
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1)

1) Пълните условия можете да откриете на www/rothenberger.com/service. RO SERVICE+ е валидно само за учатващите страни.

Комплект инструменти
Метална кутия, напълно оборудвана с всички 
инструменти, необходими на майсторите.

Арт.номер 19166

Корпус от поцинкована стомана

Размери: 530 х 200 х 200 мм

Обширен и практичен асортимент от инструменти

Комплектът (No.19166) включва:
Раздвижен ключ тип SP 10, водопроводен ключ тип S 1“, нивелир 500мм, ножовка 300мм, 10 листа за ножовка HSSE 4 
PLUS, шлосерски чук 300g, чук 1250g,ножовка 290мм + 12 листа за ножовка,ключ за кранове,секач за камък, плосък, с 
предпазител, комбиниран ключ, многостъпален ключ с тресчотка, комплект отвертки (прави и кръстати Phillips), щанца 
за отвори 32мм, имбусни ключове -7 броя,дървен метър 2м, молив, тръборез 6-35мм, тръборез 3-16мм,  Г-образен ключ 
за кранове, водопроводен ключ тип S 1.1/2“, нож, раздвижни клещи ROGRIP F 10“, кръстат ключ, метална кутия

ROCAL 20, 40 л/мин
Помпа за почистване на котлен камък с промяна на 
посоката на потока за бързо отстраняване на котлен 
камък на топлообменници, водопроводи, резервоари 
за вода, системи за отопление и охлаждане.

Арт.номер 61100

С помощта на обръщането на потока (промяна на 
посоката на потока) дори много твърди наслагвания и 
отлагания могат да бъдат премахнати.

Одобрена е до 50° C на течността за по-ефективно 
премахване на котленият камък

Постоянното движение на концентрата против котлен 
камък  предотвратява увреждането, което може да 
бъде причинено от образуването на газ по време на 
премахването на котленият камък.

489.99 лв. без ДДС
587,99 лв. с ДДС

939.99 лв. без ДДС
1127,99 лв. с ДДС
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ROTEST® GW 150/4 с капачка на захранващият 
край

ROFROST® Turbo 1.1/4 + 6 редукционни 
скоби, 230V

Универсален аналогов уред за тестване на газови и водни 
връзки, използвайки въздуха като средство.

Система за замразяване на тръби от мед, стомана, 
неръждаема стомана и композирани пластмасови 
тръби

Арт.номер 61700

Арт.номер 62200

Бързо и точно измерване на налягането без електроника

Времето за изпитване и налягането в съответствие с DVGW - 
TRGI и TRWI са ясно разположени на капака на устройството

Устойчив модул: Висока надеждност, когато се използва на 
строителната площадка

Безопасно замразяване: Термометърът на 
замразяващата скоба показва кога тръбата е напълно 
замръзнала

Редукционни скоби с различни размери за всички 
общи диаметри на тръбите

С гъвкавият маркуч и опростена захващата система, 
работата над глава и ограничени пространства не е 
проблем.

1) Пълните условия можете да откриете на www/rothenberger.com/service. RO SERVICE+ е валидно само за учатващите страни.

1665.99 лв. без ДДС
1999,19 лв. с ДДС

881.99 лв. без ДДС
1058,39 лв. с ДДС
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Боркорона DX HIGH SPEED Plus 
1.1/4“, D=60мм

Боркорона DX HIGH SPEED Plus 
1.1/4“, D=100мм

Боркорона DX HIGH SPEED Plus 
1.1/4“, D=80мм

Боркорона DX HIGH SPEED Plus 
1.1/4“, D=130мм

Технологичен метод space welding за 
мокро и сухо рязане
 Ø20-300мм

Технологичен метод space welding за 
мокро и сухо рязане 
Ø20-300мм

Технологичен метод space welding за 
мокро и сухо рязане 
Ø20-300мм

Технологичен метод space welding за 
мокро и сухо рязане 
Ø20-300мм

Арт.номер FF44060

Арт.номер FF44100

Арт.номер FF44080

Арт.номер FF44130

Боркорона DX HIGH SPEED Plus 
1.1/4“, D=150мм
Технологичен метод space welding за 
мокро и сухо рязане 
Ø20-300мм
Арт.номер FF44150

149.99 лв. без  ДДС

179,99 лв. с ДДС

169.99 лв. без  ДДС

203,99 лв. с ДДС

205.99 лв. без  ДДС

247,19 лв. с ДДС
264.99 лв. без  ДДС

317,99 лв. с ДДС

303.99 лв. без  ДДС

364,79 лв. с ДДС
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Стандартна спирала 16мм х 2,3м

Комплект каналопочистващи 
инструменти L, Ø16мм

Стандартна спирала 22мм х 4,5м
Гъвкава спирала за почистване на 
работни места на къси разстояния с 
последователност от 
тръбни извивки

10 части

Гъвкава спирала за почистване на 
работни места на къси разстояния с 
последователност от 
тръбни извивки

Арт.номер 72431

Арт.номер 72936

Арт.номер 72441

Комплектът (No.72936) включва: пластмасов куфар (No.55016), ключ за куплиране 16мм (No.72100), инструмент за 
изваждане 16мм (No.72162), инструменг кегел 16мм (No.72169), инструмент вилица (No.72164), лопатка за изстъргване на 
мазнините 16/25мм (No.72177), верижен инструмент 16мм (No.72185), ръкавици за водене лява/дясна (No.1500000439), 
спрей ROWONAL (No.72142)

Комплект каналопочистващи 
инструменти L, Ø22мм

SUPER FIRE 4 HOT BOX 7/16| EU, 
версия C

11 части

За поправка на отоплителни 
инсталации и хладилна / климатична 
техника

Арт.номер 72938

Арт.номер  1000001419

Комплектът (No.72938) включва: пластмасов куфар (No.55016), ключ за куплиране 22мм (No.72101), instrument za izwavdane 
16mm (No.72203), инструмент вилица 22мм (No.72250), почистващ инструмент - лопатка 22/65мм (No.72261), инструмент 
кегел 22мм (No.72263), двупосочен резач на корени 22/65мм (No.72265), кръстообразен инструмент 22/65мм (No.72276), 
верижен инструмент 22мм (No.72284), водещи ръкавици лява/дясна (No.1500000439), ROWONAL спрей (No.72142) 

Комплектът от 5 части включва (No.1000001419): ръкохватка (No.1500001354), циклон бренер (No.35457), фин точков бренер 
(No.35455), рефлектор на пламъка (No.31043), поставка (No.35461), 2 х MAPP газ (No.035551-C), куфарче (No.1500001493), 
подложка (No.1500001491)

49.99 лв. без  ДДС

239.99 лв. без  ДДС

89.99 лв. без  ДДС

399.99 лв. без  ДДС

268.99 лв. без  ДДС

59,99 лв. с ДДС

287,99 лв. с ДДС

107,99 лв. с ДДС

479,99 лв. с ДДС

322,79 лв. с ДДС
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Работна маса Контролна помпа RP30

Работна маса за монтаж на тръби със 
стоманени ръбове, 
идеална за машинна 
обработка

Лека и лесна за употреба тестова 
помпа за изпитване на налягане до 30 
бара

Арт.номер 70696
Арт. номер 61130

РЕЗБОНАРЕЗЕН КОМПЛЕКТ 
SUPERCUT 1/2“ - 1.1/4“ В КУФАРЧЕ

Комплект TUBE BENDER MAXI, 
MSR, 14-16-18-20-25 мм

Комплект за нарязване на резби с 
тресчотка с една ръка (No.070840X), 
резбонарезни глави в куфарче (No.70780)

Тръбогиб за изключително точно 
огъване с една ръка до 90° , 
Ø12-26мм (3/8 - 7/8“)

Арт.номер 070781Х
Арт.номер 023090Х

Комплектът 023090Х включва: тръбогиб (No.766100016), насрещни опори и сегменти за огъване (к-т за Cu No.23001) (к-т MSR 
No.23001), (к-т MSR No.24022), пластмасов куфар (No.23097)

Тръборез DURAMAG 6-35ММ

За прецизно рязане на тръби Ø6-35мм 
(1/4 - 1.5/8“)

Арт.номер 70027

310.99 лв. без  ДДС 228.99 лв. без  ДДС

389.99 лв. без  ДДС

373,18 лв. с ДДС 274,79 лв. с ДДС

467,99 лв. с ДДС
314.99 лв. без  ДДС

377,99 лв. с ДДС

54.99 лв. без  ДДС

65,99 лв. с ДДС
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Телескопичен тръборез INOX 
6-60мм
За прецизно нарязване на стоманени  
тръби Ø6-60мм (1/4 - 2.3/8“)

Арт.номер 70340

MINI MAX, 3-28мм

ROGRIP M XL (3.1/2“)Ключ RO-QUICK с адаптор

Тръбен ключ EASYGRIP 3/4-6“

Малък тръборез за медни тръби 
Ø3-28мм (1/8 - 1.1/8“) 

Раздвижен ключ за тръби с 
диаметър до 3.1/2“

Тръбен ключ с колан за пластмасови 
тръби Ø20-160мм (3/4-6“) 
за бързо стягане на тръби
 с по-големи диаметри

Арт.номер 70015

Арт.номер 1000000328

Арт.номер 70439

Арт.номер 55075

Комплект ROCUT® 
110, 50-75-110мм
Инструмент за рязане и 
крайцване (15°), Ø32-160мм

Арт.номер 55035

Комплектът No.55035 включва: ROCUT® 110 (No. 55020), приставка за вътрешна фаска(No.55018), комплект скоби 50,75 и 
110мм, със стандартна режеща приставка и нож за рязане(No.55029), режеща ролка (No.54950)(за звукоизолирани тръби), 
пластмасов куфар (No.55016)

159.99 лв. без  ДДС

97.99 лв. без  ДДС

149.99 лв. без  ДДС

191,99 лв. с ДДС

117,99 лв. с ДДС

179,99 лв. с ДДС

29.99 лв. без  ДДС

97.99 лв. без  ДДС

549.99 лв. без  ДДС

35,99 лв. с ДДС

117,59 лв. с ДДС

659,99 лв. с ДДС
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Многостъпален ключ UNI с 
тресчотка, 3/8-1“
Комбиниран ключ за монтаж/
демонтаж на нипели и вентили на 
отоплителни тела и възвратни клапани. 
Хром ванадиева стомана, закалена 
квадратна тресчотка 1/2“.

Арт.номер 73297

Комплектът No.73297 включва: Многостъпален ключ UNI (No.73298), Тресчотка 1/2“ (No.27180)

Комплект водопроводни 
ключове: 1+1.1/2+2“
Комплектът (070130Х) включва: 
Водопроводен ключ 1“ 
(No.070122X), 
Водопроводен ключ 1.1/2“
 (No.070123X), 
Водопроводен ключ 2“ 
(No.070124X)
Арт.номер 070130Х

Раздвижен ключ тип SP 10“

От хром-ванадиева стомана, 
издръжлив на натоварване

Арт.номер 70528

ROCLICK Комплект звездогаечни 
ключове с тресчотка
Комбинирани ключове от хром-
ванадиева стомана, 
полирани, с блестящо 
хромово покритие.

Арт.номер 70490

Комплектът от 7 части (No.70490) включва: Звездогаечни ключове с чупещо се рамо 8-10-11-13-14-17-19мм в пластмасов куфар.

64.99 лв. без  ДДС

19.99 лв. без  ДДС

179.99 лв. без  ДДС

144.99 лв. без  ДДС

77,99 лв. с ДДС

23,99 лв. с ДДС

215,99 лв. с ДДС

173,99 лв. с ДДС
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Фрезер за вътрешно и външно 
почистване 6-35мм

Фрезер за вътрешно и външно 
почистване 10-54мм

Вътрешна и външна фаска
 за медни и стоманени 
(INOX) тръби

Вътрешна и външна фаска 
за медни и стоманени 
(INOX) тръби

Арт.номер 1500000237 Арт.номер 1500000236

Ротенбергер България ЕООД
София, бул. Ситняково 79
www.rothenberger.bg

   
Вашият ROTHENBERGER дистрибутор

Комплект ROCHECK 
Нивелир за прецизно хоризонтално и 
вертикално монтиране на 
смесителни батерии и 
кранове.

Арт.номер 70667

156.99 лв. без  ДДС

188,39 лв. с ДДС

58.99 лв. без  ДДС 78.99 лв. без  ДДС

70,79 лв. с ДДС 94,79 лв. с ДДС


