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1) Cena bez VAT    2) Cena z VAT  * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.

Jedyny na świecie system łączenia 3 w 1: SYS ToolBox można

•	 łączyć z Systainerem
•	 mocować do odkurzaczy mobilnych
•	 łączyć z innymi ToolBoxami SYS

Zapakuj i  
zabierz ze sobą.  
Bądź mobilny!

W nowym SYS-ToolBox jest miejsce na wszystko  
to, co powinno być zawsze w zasięgu ręki: narzędzia,  
wyposażenie oraz narzędzia ręczne. Dzięki niemu  
możesz przenieść za jednym razem znacznie więcej, 
oszczędzając czas i drogę. SYS-ToolBox jest więc  
idealnym rozwiązaniem dla każdego rzemieślnika. 

SYS-ToolBox – skrzynka narzędziowa z jedynym 
w swoim rodzaju systemem łączenia 3 w 1. 

SYS-ToolBox 
Wysokość 150 mm, wysokość z uchwytem 215 mm 
(=SYS 3), udźwig do 7 kg

 142,80 PLN  *1)  175,64 PLN *2)   

Nr kat. 495024
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1) Cena bez VAT    2) Cena z VAT  * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.

SYS-Cart 
Ciężar 1 kg, powierzchnia podstawy  
360 x 520 mm.

 284,60 PLN  *1)  350,06 PLN *2)

Nr kat.: 495020

SYS-Roll 
Ciężar 6,5 kg, kompatybilność z 
Systainerami (T-LOC i Classic).

 531,90 PLN  *1)  654,24 PLN *2)

Nr kat.: 498660

Z transporterem do Systainerów SYS-Roll      
i wózkiem na Systainery SYS-Cart.

Transporter do Systainerów SYS-Roll  
posiada 2 duże koła (Ø 200 mm) oraz obrotowe                
i blokowane kółka przednie. Dodatkowo posiada 
regulowane za pomocą paska mocowanie  
a jego nośność to 100 kg.

Nowy wózek na Systainer SYS-Cart jest bardzo 
zwrotny, a jego nośność wynosi 100 kg. Dwa  
z czterech dużych kółek można zablokować. 
Oryginalne połączenie Systainerów zapewnia 
bezpieczeństwo ładunku, a dwa uchwyty  
do noszenia ułatwiają przeładowywanie.

U góry: Duże kółka przednie umożliwiają 
bezpieczne przemieszczanie SYS-Roll  
po każdym podłożu.

Na dole: Zabezpieczenie przed  
przesunięciem dzięki blokowanym rolkom.

Mobilność.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Podąża w jednym kierunku. 
Wyznaczonym przez Ciebie.
Następna generacja: CARVEX serii 420 –  
mocne i ergonomiczne.

Lepsze jest wrogiem dobrego. Postępując wbrew tej 
zasadzie, nigdy nie zadowalaliśmy się tym, co już osiągnę-
liśmy i tak powstała nowa wyrzynarka CARVEX PS 420.

Dzięki innowacyjnemu prowadzeniu brzeszczot podąża 
zawsze za wyznaczoną linią – po prostej, w narożnikach 
lub też po wąskich łukach. Suw o wartości 3800/min. oraz 
elektroniczna regulacja mocy pozwalają odczuć niezwykłą 
zwrotność, zarówno w przypadku, drewna, tworzywa 
sztucznego, jak i metalu. Wyrzynarka ta jest przy tym 
niezwykle lekka, oferuje nieskończone możliwości 
zastosowania, a dzięki potrójnemu prowadzeniu  
brzeszczotu zapewnia najwyższą precyzję cięcia.

Czysto i precyzyjnie:

Cięcie przy użyciu wyrzynarki CARVEX PS 420 jest 
wyjątkowo precyzyjne, a odkurzacz zapewnia czystość 
w miejscu pracy.

Wyrzynarka akum. CARVEX PSC 420 Li 18**

(uchwyt grzybkowy), od  
 1736,00 PLN  *1)  2135,28 PLN *2)

Nr kat. 561630

Wyrzynarka akum. CARVEX PSBC 420 Li 18**

(uchwyt żelazkowy), od  
 1736,00 PLN  *1)  2135,28 PLN *2)

Nr kat. 561648

** dostępna także 15 V

Wyrzynarka CARVEX PS 420 

(uchwyt grzybkowy), od  
 1295,00 PLN  *1)  1592,85 PLN *2)

Nr kat. 561587

Wyrzynarka CARVEX PSB 420

(uchwyt żelazkowy) od  
 1295,00 PLN  *1)  1592,85 PLN *2)

Nr kat. 561602

1) Cena bez VAT    2) Cena z VAT  * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.
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Dłuższy czas użytkowania, większa wydajność, oszczędność czasu i materiału:*

system szlifowania Festool do farb i lakierów VOC oraz materiał ścierny GRANAT.

Lakiery VOC? Z systemem Festool!

Farby i lakiery spełniające wymogi dyrektywy VOC zawierają mniej rozpuszczalników i powodują 
silne zaszlichcanie materiałów ściernych. System szlifowania Festool do farb i lakierów VOC wraz      
z materiałem ściernym GRANAT rozwiązuje ten problem. Ogranicza on zaszlichcanie się, wydłuża 
żywotność, zwiększa wydajność szlifowania i poprawia jakość powierzchni.

Festool oferuje rozwiązanie systemowe czyli połączenie narzędzi, talerzy szlifierskich, 
odkurzaczy mobilnych i materiałów ściernych, odpowiednie do wszystkich zastosowań.

ODW
RÓĆ

 STRONĘ

* Test: materiały ścierne Festool GRANAT oraz BRILLIANT.



Mały talerz szlifierski i wysoka moc: ROTEX RO 90 nadaje się 
doskonale do naprawy okien. Zastosowanie trójkątnej stopy  
szlifierskiej umożliwia wydajne szlifowanie w narożnikach, a dzięki 
nakładkom PROTECTOR również przy krawędziach. Przy czym 
zachowane jest optymalne odsysanie dzięki talerzowi szlifierskiemu 
JETSTREAM oraz odkurzaczowi mobilnemu CTL MIDI. Zmniejszone 
zaszlichcanie się, dłuższa żywotność, większa wydajność ścierania       
i idealne powierzchnie – oto właściwości materiału szlifierskiego 
GRANAT, stworzonego specjalnie do lakierów VOC. Nasza rada: 
granulacja P80 do szlifowania starych lakierów oraz P180  
do szlifowania międzyoperacyjnego lakierów podkładowych VOC.

 X Perfekcyjna obróbka małych powierzchni, kątów, narożników  
i krawędzi dzięki zasadzie 4 w 1 szlifierki ROTEX RO 90 DX.

 X Optymalne odsysanie dzięki systemowi JETSTREAM, który  
w połączeniu z odkurzaczem CTL MIDI oznacza mniej pyłu, 
mniejsze wydzielanie ciepła i mniejsze zaszlichcanie mat. 
ściernego.

 X Wyższa wydajność ścierania i dłuższa żywotność w przypadku 
lakierów VOC dzięki zastosowaniu materiału ściernego GRANAT.*

ZALETY SYSTEMU DO PRACY NA MAŁYCH POWIERZCHNIACH

Bezpieczna i łatwa praca bez czasochłonnego 
oklejania okien: perfekcyjne szlifowanie aż po same 
krawędzie dzięki zestawowi PROTECTOR – dostępny 
w 3 wielkościach dla różnych kątów i ram okiennych.

RO 90 DX  
rozwiązanie do prac  
na małych powierzchniach.

Najlepsze rozwiązanie dla zapewnienia szybkiego postępu prac  
w przypadku lakierów VOC również w trudnodostępnych miejscach.

* Test: materiały ścierne Festool GRANAT oraz BRILLIANT.6 



U góry: Wydajne rozwiązanie 4 w 1. Szlifierka  
ROTEX RO 90 umożliwia szlifowanie zgrubne, dokładne, 
polerowanie i szlifowanie ze stopą trójkątną.

Na dole: łatwa obsługa bez zmęczenia dzięki niewielkiej 
wadze i wygodnemu uchwytowi.

Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 90 DX 
Z nakładkami PROTECTOR oraz trójkątną stopą szlifierską.

 1694,00 PLN  *1)  2083,62 PLN *2)    Nr kat. 571819

Odkurzacz mobilny CTL MIDI 
Nadaje się doskonale do prac montażowych i wykonywania 
zabudowy.

 1417,00 PLN  *1)  1742,91 PLN *2)    Nr kat. 583371

Materiał ścierny GRANAT – wydajny w szlifowaniu  
i zapewniający długi czas użytkowania. Więcej  
informacji na temat materiałów ściernych Festool 
można znaleźć na stronie www.festool.pl/voc lub  
też  bezpośrednio u Partnera Handlowego.

ROTEX RO 90 DX z talerzem szlifierskim JETSTREAM

Materiał ścierny GRANAT P80 | P180 (Ø 90 mm) 

Odkurzacz mobilny CTL MIDI

SYSTEM SZLIFOWANIA  
DO FARB I LAKIERÓW VOC

1) Cena bez VAT    2) Cena z VAT  * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.
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 X Łatwe, ergonomiczne szlifowanie pionowych powierzchni przy 
użyciu lekkiej szlifierki ROTEX RO 125

 X Optymalne odsysanie dzięki systemowi JETSTREAM, który  
w połączeniu z odkurzaczem CTL MIDI oznacza mniej pyłu, 
mniejsze wydzielanie ciepła i mniejsze zaszlichcanie mat. 
ściernego.

 X Wyższa wydajność ścierania i dłuższa żywotność w przypadku 
lakierów VOC dzięki zastosowaniu materiału ściernego GRANAT*

ZALETY SYSTEMU W PRZYPADKU PRACY  
NA POWIERZCHNIACH PIONOWYCH

Poręczna obsługa i wysoka wydajność ścierania: 
urządzenie stworzone w celu zapewnienia 
szybkiego i komfortowego szlifowania  
bez zmęczenia. Uchwyt Softgrip szlifierki  
ROTEX RO 125 leży  doskonale w dłoni.

* Test: materiały ścierne Festool GRANAT oraz BRILLIANT.8 



U góry: Chroni talerz szlifierski i element obrabiany. 
Podczas wykonywania prac przy krawędziach wystarczy 
założyć PROTECTOR i można zaczynać.

Na dole: Pełna moc na pionowych powierzchniach. Dzięki 
swej niewielkiej wadze szlifierka ROTEX RO 125 nadaje się 
idealnie do pracy w pozycji ponad głową.

Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 125 
Z nakładką PROTECTOR.

 1694,00 PLN  *1)  2083,62 PLN *2)    Nr kat. 571779

Odkurzacz mobilny CTL MIDI 
Nadaje się doskonale do prac montażowych i wykonywania 
zabudowy.

 1417,00 PLN  *1)  1742,91 PLN *2)    Nr kat. 583371

Materiał ścierny GRANAT – wydajny w szlifowaniu  
i zapewniający długi czas użytkowania. Więcej  
informacji na temat materiałów ściernych Festool 
można znaleźć na stronie www.festool.pl/voc lub  
też otrzymać bezpośrednio u Partnera Handlowego.

Lekka, a przy tym wydajna szlifierka ROTEX RO 125 doskonale 
sprawdza się na pionowych powierzchniach, np. podczas naprawy 
bram garażowych. Odpowiednie wsparcie zapewnia optymalne 
odsysanie talerza szlifierskiego JETSTREAM w połączeniu z 
odkurzaczem mobilnym CTL MIDI. Materiał ścierny GRANAT został 
stworzony specjalnie do lakierów VOC. Ogranicza on zbijanie się 
pyłu, wydłuża żywotność, zwiększa wydajność szlifowania i 
zapewnia najwyższą jakość powierzchni. Nasza rada: granulacja 
P120 do szlifowania starych lakierów oraz P240 do szlifowania 
międzyoperacyjnego lakierów podkładowych VOC.

Łatwa obsługa  
i wysoka wydajność 
szlifowania.

Najlepsze rozwiązanie dla ergonomicznego szlifowania 
lakierów VOC również na powierzchniach pionowych.

ROTEX RO 125 z talerzem szlifierskim JETSTREAM

Materiał ścierny GRANAT P120 | P240 (Ø 125 mm) 

Odkurzacz mobilny CTL MIDI

SYSTEM SZLIFOWANIA DO 
FARB I LAKIERÓW VOC

1) Cena bez VAT    2) Cena z VAT  * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.
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Czystość: powierzchnia szlifująca talerza jest 
wolna od pyłu, a wydajność szlifowania pozostaje 
na wysokim poziomie, dzięki systemowi 
MULTI-JETSTREAM.

 X Wydajne, szybkie szlifowanie przy użyciu szlifierki ROTEX RO 150 

 X Najwyższa wydajność odsysania przy maksymalnej mocy  
szlifowania, dzięki opatentowanej zasadzie MULTI-JETSTREAM  
i odkurzaczowi CTL MIDI z turbiną o wysokiej wydajności

 X Wyższa wydajność szlifowania i dłuższa żywotność w przypadku 
lakierów VOC dzięki zastosowaniu materiału ściernego GRANAT*

ZALETY SYSTEMU W PRZYPADKU PRACY NA DUŻYCH 
POWIERZCHNIACH

* Test: materiały ścierne Festool GRANAT oraz BRILLIANT.10 



SYSTEM SZLIFOWANIA DO 
FARB I LAKIERÓW VOC

Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 150 
Z nakładką PROTECTOR.

 2053,00 PLN  *1)  2525,19 PLN *2)    Nr kat. 571805

Odkurzacz mobilny CTL MIDI 
Nadaje się doskonale do prac montażowych i wykonywania 
zabudowy.

 1417,00 PLN  *1)  1742,91 PLN *2)    Nr kat. 583371

Materiał ścierny GRANAT – wydajny w szlifowaniu  
i zapewniający długi czas użytkowania. Więcej  
informacji na temat materiałów ściernych Festool 
można znaleźć na stronie www.festool.pl/voc lub  
też otrzymać bezpośrednio od Partnera Handlowego.

Najlepsze rozwiązanie do szlifowania lakierów VOC  
na dużych powierzchniach.

Optymalna obróbka dużych powierzchni, np. podczas renowacji 
drzwi, jest możliwa przy użyciu szlifierki ROTEX RO 150 dzięki 
dużemu talerzowi i wysokiej mocy. Maksymalną wydajność 
odsysania zapewnia talerz szlifierski MULTI-JETSTREAM  
oraz odkurzacz mobilny CTL MIDI. Sercem tego systemu 
szlifierskiego jest materiał ścierny GRANAT, przeznaczony 
specjalnie do lakierów VOC. Ogranicza on zaszlichcanie się, 
wydłuża żywotność, zwiększa wydajność szlifowania i zapewnia 
najwyższą jakość powierzchni. Najlepsze wyniki można 
osiągnąć używając ziarnistości P120 w przypadku usuwania 
starego lakieru oraz P240 podczas szlifowania międzyoperacyj-
nego lakierów podkładowych VOC.

Pełna moc na 
każdej powierzchni.

1) Cena bez VAT    2) Cena z VAT  * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.

Szybki i czysty postęp prac: dzięki połączeniu 
ruchu mimośrodowego i rotacyjnego oraz 
kompaktowemu odkurzaczowi mobilnemu  
z wydajną turbiną. 

ROTEX RO 150 z talerzem szlifierskim MULTI-JETSTREAM

Materiał ścierny GRANAT P120 | P240 (Ø 150 mm) 

Odkurzacz mobilny CTL MIDI

www.festool.pl 11



Festool
Nowości

Obowiązuje od 01.09.2012

Nr kat. 62457

Partner handlowy

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Za ewentualne błędy drukarskie firma nie odpowiada. Firma nie  
odpowiada za treść ilustracji. Opracowano dla TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 06/12

„Made in Germany” to znak prawdziwej jakości – 
nasze narzędzia spełniają najwyższe wymagania. 
Więcej informacji na stronie internetowej  
www.festool.pl

Serwis Festool: przedłużona do 3 lat gwarancja, 
naprawy w 48 godzin. Więcej informacji na stronie 
internetowej www.festool.pl/serwis

Zwrot zużytych urządzeń, recykling, rozsądne 
gospodarowanie odpadami. Dla ochrony środowiska. 
Więcej informacji na stronie internetowej  
www.festool.pl

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.
Dział Festool
ul. Mszczonowska 7
Janki k. Warszawy
05-090 Raszyn
Polska
NIP 534-20-86-289
NR KRS 0000150759
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Dział Handlowy:
Tel.: 22 711 41 62 do 64
Fax: 22 720 11 00
e-mail: info-pl@tts-company.com

Doradztwo techniczne:
Tel.: 22 711 41 68

Serwis:
Tel.: 22 711 41 67

www.festool.pl


