
Vrták pro okna a dveřní rámy - kód 102

Přiveze první akumulátorovou úhlovou brusku 
s kotoučem 230 mm a akumulátorové míchadlo.   
»  www.akcemetabo.cz  «

Vyvíjíme budoucnost již více jak 150let. 
Nová generace magnetických jádrových 
vrtaček.
»  www.akcefein.cz  «

Předvede aku program ONE+, kde s jednou baterií 
z nářadí do dílny oživíte zahradní techniku typu 
sekačky, křovinořezu, plotostřihu, řetězové pily 
a dalších pomocníků.    »  www.akceryobi.cz  «

Ukázka strojů do dílny a předvedení " 
unikátního " přenosného popisovacího 
vláknového laseru.

Nástroje, které ulehčí vaši práci a pracují pro vás. 
Převratnou novinkou ve šroubování je první 
E-šroubovák, oceněný na mezinárodních 
veletrzích. »  www.akcewiha.cz  «

Nová generace brousících žiraf na sádrokarton 
se systémem odsávání.
»  www.akceflex.cz  «

Špičková německá technologie pro práci 
s trubkami, svářecí a pájecí program, lisovací 
stroje, čištění kanalizace a podlahového topení.
»  www.akcerothenberger.cz  «

Představí první pokosovou pilu se 
zabudovaným odsáváním a novou generaci 
vrtaček vyráběných v České Republice.
»  www.akceaeg.cz  «

CO JEŠTĚ UVIDÍTE A MŮŽETE SI VYZKOUŠET !

Generální partneři:

a další...

  ŠOKUJÍCÍ CENY ● NOVINKY ● MOŽNOST VYZKOUŠENÍ ● OBČERSTVENÍ ● VSTUP ZDARMA
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 NEJVĚTŠÍ SORTIMENT VRTÁKŮ, VŠE SKLADEM   /   VYROBENO VE FRANCII

 Průměry:  6 - 6,5 mm  
 Délky:  150; 200; 250 mm 



      JJeeeee toto vvee Tvýcýchh rurukkouu. BBosch Profeeesssionnal.

Kompletní řada akumulátorových rázových utahováků 
Bosch pro každého profesionála.
www.bosch-professional.cz

 WWW.AKCEBOSCH.CZ

 WWW.AKCEHITACHI.CZ



Start wireless systém
Aku úhlová bruska DGA514

Systém bezdrátového připojení aku strojů pro automatický start odsávání.

Aku kladivo SDS-Max DUR400

Aku ponorná pila DSP601 Aku pokosová pila DLS111Aku vysavač DVC864L

Zapněte nářadí

Vysavač je připojený

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA AKU STROJŮ LI-ION 18 V NA TRHU.

MOŽNOST VÝBĚRU Z VÍCE NEŽ 200 RŮZNÝCH MODELŮ.

 WWW.AKCEMILWAUKEE .CZ            Přijďte si vyzkoušet i další Milwaukee novinky

 WWW.AKCEMAKITA .CZ



Vrták do dutých cihel - kód 117 Vrták pro okna a dveřní rámy - kód 102
Vlastnosti a výhody

● 120° Positivně ostřený samostředící hrot.
● Hladké tělo.
● Krátká progresivní spirála.

● Vrtání bez příklepu
● Vhodný na všechny druhy dutých cihel
● Čistý a perfektní otvor.

● SDS-plus uchycení

Vlastnosti a výhody
● Břit z jednoho kusu (monoblok) 
     se samostředícím hrotem.
● Úhel břitu 135°.
● Vyztužené tělo.

● Příklepový vrták na armovaný beton

● SDS-plus uchycení

Přiveze první akumulátorovou úhlovou brusku 
s kotoučem 230 mm a akumulátorové míchadlo.   
»  www.akcemetabo.cz  «

Vyvíjíme budoucnost již více jak 150let. 
Nová generace magnetických jádrových 
vrtaček.
»  www.akcefein.cz  «

Předvede aku program ONE+, kde s jednou baterií 
z nářadí do dílny oživíte zahradní techniku typu 
sekačky, křovinořezu, plotostřihu, řetězové pily 
a dalších pomocníků.    »  www.akceryobi.cz  «

Ukázka strojů do dílny a předvedení " 
unikátního " přenosného popisovacího 
vláknového laseru.

Nástroje, které ulehčí vaši práci a pracují pro vás. 
Převratnou novinkou ve šroubování je první 
E-šroubovák, oceněný na mezinárodních 
veletrzích. »  www.akcewiha.cz  «

Nová generace brousících žiraf na sádrokarton 
se systémem odsávání.
»  www.akceflex.cz  «

Špičková německá technologie pro práci 
s trubkami, svářecí a pájecí program, lisovací 
stroje, čištění kanalizace a podlahového topení.
»  www.akcerothenberger.cz  «

Představí první pokosovou pilu se 
zabudovaným odsáváním a novou generaci 
vrtaček vyráběných v České Republice.
»  www.akceaeg.cz  «

CO JEŠTĚ UVIDÍTE A MŮŽETE SI VYZKOUŠET !

Více na www.festivalnaradi.cz

SVĚTOVÝ SPECIALISTA NA VRTÁNÍ

 NEJVĚTŠÍ SORTIMENT VRTÁKŮ, VŠE SKLADEM   /   VYROBENO VE FRANCII

 Průměry:  6 - 16 mm  
 Délky:  200; 400 mm 

WWW.AKCEDIAGER.CZ

Technologie 3 řezných hran

 Průměry:  6 - 6,5 mm  
 Délky:  150; 200; 250 mm 

NÁVŠTĚVA, KTERÁ SE VYPLATÍ!

Dále uvidíte zahradní program švédského bestselleru Stiga, sekačky s revoluční kluznou spojkou na noži Weibang, akumulátorový zahradní 
program včetně sekaček, traktorů a robotických sekaček. Husqvarna a Bauman představí novou řadu stavebních strojů pro řezání rozličných 
materiálů, diamantového vrtání, vibračních desek a pěchů. Dewalt Vám umožní vyzkoušet systém XR FlexVolt - první konvertibilní systém 
baterie na světě s napájením 18/54V. 
Nebude chybět ani ruční nářadí Knipex, kotevní technika Fischer, kovoobráběcí nástroje a gola sady firmy Nástroje CZ a Stanley s ručním 
nářadím, kompresory a elektrocentrálami. Firma Storch předvede speciální pily na řezání polystyrénu, omítací a stříkací techniku pro fasádníky 
a malíře. U firmy Wolfcraft si můžete vyzkoušet šikovné vychytávky pro kutily i řemeslníky.

Celým festivalem vás budou provázet nejen specialisté jednotlivých značek,ale i vyškolený tým profesionálů firmy CIBET, který vám pomůže 
vybrat to správné nářadí pro vaši činnost.

Můžete se těšit na ŠOKUJÍCÍ CENY , soutěže a jedinečnou akci, kdy na jednom místě najdete zastoupení těch nejkvalitnějších značek a výrobců.
V doprovodném programu proběhne tombola, losování o ceny, také představíme grily Outdoor Chef. 

Nebude chybět občerstvení a dobrá nálada. Velké parkoviště,   VSTUP ZDARMA!


