
Zabierz warsztat ze sobą.

Przejdźmy do nowych produktów, które zapewniają większą mobilność:

 Bez wątpienia, we własnym warsztacie pracuje się po prostu najlepiej: wszystko 
jest tam, gdzie powinno być, narzędzia tu, przyłącza elektryczne tam, i naturalnie 
wszystko jest dobrze oświetlone. Czyli: najlepsze warunki dla uzyskania optymalnych 
wyników pracy. 

 Podczas pracy w różnych miejscach z reguły wygląda to inaczej: budynek w stanie 
surowym, schodami w górę, schodami w dół, ciemno i nie ma gniazda zasilania 
tam, gdzie jest potrzebne. Trzeba się wtedy liczyć z gorszymi wynikami pracy 
i koniecznością pracochłonnych poprawek. 

 Koniec z tym! Przecież warsztat można zabrać ze sobą. Mobilny system Festool 
daje taką możliwość: dzięki niemu można szybko przetransportować swoje 
materiały robocze, zapewnić porządek i pracować wszędzie w idealnych warunkach, 
niezależnie od źródeł prądu i oświetlenia.  

 Przykłady z codziennej pracy i rozwiązania mobilne można znaleźć na kolejnych 
stronach. 

 Wszystkie rozwiązania 
do codziennej pracy: 

 Transport  4
 Kuchnia  8
 Parkiet  14
 Taras  16
 Montaż  18
 Targi  20

Transporter do Systainerów SYS-Roll, skrzynka narzędziowa 
SYS-ToolBox, wózek na Systainery SYS-Cart – strona 6

Wyrzynarka CARVEX PS 420 – strona 10

Przemyślane w każdym szczególe!



Zadanie: transport Działa samoczynnie

Czas i siły można oszczędzać już w drodze na montaż dzięki 
inteligentnym rozwiązaniom systemowym. Za pomocą nowego 
transportera do Systainerów SYS-Roll można przewozić 
bez trudu do 100 kg materiałów roboczych nawet po szutrowych 
drogach i schodach. Wszystko przejrzyście posortowane 
w Systainerach.

   Systainer SYS-ToolBox:   Klasyczna 
skrzynka na narzędzia – teraz także ze 
wszystkimi zaletami systemu Festool – 
z możliwością mocowania na Systainerach, 
odkurzaczach mobilnych i innych 
skrzynkach ToolBox.  

   Transporter do Systainerów SYS-Roll:  
 Możliwość przewożenia ładunku do 100 kg 
w sposób zapewniający oszczędność sił         
i bez nadwyrężania kręgosłupa – dzięki 
dużym kółkom bez trudu porusza się po 
schodach i nierównościach terenu. Więcej 
informacji na temat SYS-Roll na str. 6. 

   Wózek na Systainery SYS-Cart, 
Systainery i Sortainery:   Niewielki, 
zwrotny i lekki wózek na Systainery 
waży tylko 1 kg i sprawdza się w 
praktyce wszędzie tam, gdzie jest 
mało miejsca. A przy tym jest trwały   
i zapewnia udźwig do 100 kg. 

Nieodzowne materiały robocze

100 m do drzwi domu

3. piętro, bez windy
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Wszystkie produkty i ceny, od str. 22.

Dzięki SYS-Roll, SYS-Cart, SYS-ToolBox.

Mobilna praca bez kłopotów.

 Transporter do Systainerów SYS-Roll z możliwością 
wjeżdżania po schodach. Umożliwia szybki transport 
narzędzi bez wysiłku na miejsce pracy i z powrotem. 

   Udźwig do 100 kg – ciężar własny: tylko 6,5 kg 

   Bardzo duże kółka (D 200 mm) dla zapewnienia 
łatwego wjeżdżania po schodach 

   Mocowanie Systainerów za pomocą pasa 

   Element dystansowy umożliwia otwarcie górnego 
Systainera 

   Zintegrowana szufl ada (udźwig 5 kg) oferuje 
miejsce na ważne drobiazgi 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

 Niewielki, zwrotny, szybki. Wózek na Systainery SYS-Cart. 

   Do przewożenia lekkich Systainerów o wielkości 
1-5 oraz Sortainerów 

   Sprawdza się na równych powierzchniach i w długich 
korytarzach 

   Udźwig do 100 kg dzięki dużym, blokowanym kółkom 
(D 100 mm) 

   Bezpieczne zamocowanie najniższego Systainera 

www.festool.pl

   Wszystko pod kontrolą – nawet w ciasnych miejscach:   łatwość 
manewrowania i niewielka waga sprawdza się wewnątrz i na 
zewnątrz. Doskonale nadaje się do długich i ciasnych korytarzy. 

   Wszystko pod ręką:   dwie przestronne przegrody zapewniają 
porządek, są otwarte od góry dla zapewnienia szybkiego dostępu 
do narzędzi, materiałów eksploatacyjnych lub wyposażenia. 

 Otwarty Systainer dla zapewnienia szybkiego dostępu.  
 SYS-ToolBox 

   Klasyczna skrzynka narzędziowa, teraz kompatybilna 
również z systemem Festool: możliwość łączenia z inną 
skrzynką ToolBox, z Systainerem lub z odkurzaczem 
mobilnym CLEANTEX 

   Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego wysokiej 
jakości – zapewnia udźwig do 7 kg 
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Wykonywanie dokładnych wycięć

Dokładne przycinanie blatów 
kuchennych

Skręcanie dolnych szafek

Czyste stanowisko pracy

Brak oświetlenie podczas pracy

Zadanie: kuchnia Doskonała precyzja montażu

Wszystko w zasięgu ręki w celu wykonywania precyzyjnych i czystych cięć podczas 
montażu: wyrzynarka CARVEX PS 420 i zagłębiarka TS 55 R tworzą wraz z szyną 
prowadzącą oraz stołem wielofunkcyjnym kompaktowy warsztat.

   Odkurzacz mobilny CTL MIDI:   Aby pozostawić po sobie 
dobre wrażenie u Klienta, opuszczane stanowisko pracy 
powinno być czyste. Kompaktowy odkurzacz o wadze tylko 
9,0 kg nadaje się doskonale do transportu, a płaski fi ltr 
zapewnia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika 
(15 l pojemność zbiornika; 12,5 l pojemność worka 
fi ltrującego). 

   Zagłębiarka TS 55 R, szyna prowadząca FS, stół 
wielofunkcyjny MFT:   Dzięki rozkładanym nóżkom 
łatwo go przewozić, a wraz z szyną prowadzącą, 
ogranicznikiem kątowym i zderzakiem przesuwnym 
stół wielofunkcyjny tworzy ruchomy stół warsztatowy. 
W ten sposób powstaje najlepsza baza do czystego 
cięcia za pomocą zagłębiarki TS 55 R. 

Obejrzyj wideo na temat produktu TS 55 R!

www.festool.pl

   Kompaktowa lampka robocza SYSLITE:   Niezwykle szeroki 
kąt rozproszenia światła 170° sprawia, że powierzchnia robocza 
jest jednorodnie i całościowo oświetlona. Niezwykła moc świetlna 
6 diod o wysokiej wydajności, przy równocześnie bardzo dużej 
wytrzymałości, jaką zapewnia obudowa odporna na pękanie. 

   Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS:   Duża wydajność w 
ciasnych zakamarkach dzięki znacznemu momentowi obrotowemu, 
bardzo krótkiej konstrukcji i niewielkiej wadze. Naturalnie 
z systemem szybkiej wymiany CENTROTEC, nasadką kątową 
i uchwytem wiertarskim, zapewniającym elastyczność. 

   Wyrzynarka CARVEX PS 420:   Technologia akumulatorów 
oraz silnik EC-TEC wyznaczają nowe standardy w kwestii 
wydajności cięcia oraz oferują niezależność od prądu lub 
też gniazda sieciowego. Więcej informacji na temat nowej 
wyrzynarki CARVEX: patrz str. 10. 
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   Dokładnie pod kątem prostym:   wyrzynarka CARVEX 
zapewnia doskonałe wyniki cięcia, niezależnie od właściwości        
i grubości materiału. 

   Precyzyjne wycinanie okręgów:   wykonujemy bardzo 
prosto, nawet w przypadku niewielkich okręgów – za pomocą 
cyrkla do wycinania okręgów oraz odpowiedniego brzeszczotu, 
np. S 75/4 FSG. 

 3800 suwów na minutę zapewnia dużą moc podczas przejścia przez materiał oraz 
niezrównane właściwości cięcia po łuku. Pod względem siły CARVEX wyznacza 
standardy od samego początku. Jednakże każdy to wie: siła staje się wartościowym 
parametrem dopiero wtedy, gdy zostanie połączona z nadzwyczajną precyzją. 

 My zaczęliśmy dokładnie od tego punktu wyjścia. Zaprojektowany od podstaw 
mechanizm prowadzący zapewnia niespotykaną dotąd dokładność. Regulowane 
równolegle szczęki prowadzące utrzymują brzeszczot w śladzie i gwarantują 
najwyższą precyzję. 

 Tak więc jest to zasadniczo wciąż typowa wyrzynarka CARVEX – ale już pierwsza 
próba mówi, że to jednak nowa generacja CARVEX PS 420. 

 Wydajność 
 3800 suwów na minutę zapewnia niezwykłą siłę 
przejścia – przy wsparciu silnika EC-TEC, którego 
wydajność energetyczna umożliwia ciągłą pracę 
również w przypadku wersji akumulatorowej. 

 Precyzja 
 Prowadnica młotkowa oraz regulowane równolegle 
szczęki prowadzące jako trzecia prowadnica 
brzeszczotu zapewniają dokładne cięcie pod kątem 
prostym. 

 Komfort 
 Dla zapewnienia optymalnego komfortu pracy wyrzynarka CARVEX jest 
niezwykle lekka, doskonale leży w dłoni, a ponadto jest łatwa w obsłudze.        
Z programowalnym światłem stroboskopowym zapewnia dobrą widoczność      
w każdym położeniu. 

Wszystkie produkty i ceny, od str. 22.

Nowa wyrzynarka CARVEX PS 420

Podąża tylko w jednym kierunku. 
Wyznaczonym przez Ciebie

NOWOŚĆ
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 Nowa zagłębiarka TS 55 R.  
 Najlepsza, jaką udało się nam stworzyć. 

Jeszcze bardziej precyzyjna              
i mobilna. Taka smukła.

Wyróżniająca cecha to niezwykle płaska na całej 
długości obudowa, która umożliwia cięcie blisko 
krawędzi przy minimalnym odstępie od ściany. 
Doskonałe efekty zapewnia okienko kontrolne 
lub też zabezpieczenie przeciwodpryskowe – do 
wyboru. Aby możliwe było precyzyjne przyłożenie 
do aktualnego rzazu, nowy klin prowadzący wystaje 
przed tarczę pilarską. Natomiast rozszerzona 
regulacja kątowa oraz podwójna skala głębokości 
cięcia zapewnia jeszcze większą precyzję i łatwiejszą 
obsługę. To wszystko gwarantuje jeszcze lepszą 
wydajność w każdym zakresie.

Kamienie milowe 
perfekcji

     Szybkie i perfekcyjne cięcie pod kątem – kąt 0° i 45° 
można wybierać bezpośrednio dzięki punktom rastra. Możliwe 
są podcięcia z ustawieniem -1° do 47°.  

   Cięcie wpustów w podłogach, sufi tach 
lub drzwiach – jedynie 12 mm od ściany 

   Szybkie wykonywanie wpustów 
czołowych o szerokości pomiędzy 12 i 46 
mm – dzięki prowadnicy do  wpustów 
(dostępnej jako wyposażenie) 

   Obróbka różnych materiałów: np. płyt 
gipsowych i budowlanych, tworzyw 
sztucznych lub metali nieżelaznych         
w rodzaju aluminium 

   Wykonywanie wycięć w drzwiach lub 
blatach kuchennych 

   Głębokość cięcia można ustawiać łatwo i precyzyjnie 
– za pomocą podwójnej skali do pracy z i bez użycia szyny 
prowadzącej. 

   Doskonałe wycięcia – w tym celu konieczne jest 
precyzyjne zagłębianie na „rysę”. Ponadto przezroczyste 
okienko kontrolne umożliwia doskonały widok na linię cięcia. 

NOWOŚĆ

1980
AXF 45, AXT 55
 Pierwsze zagłębiarki Festool 

1989
ATF 55
 Zamarkowana linia = krawędź 
cięcia: taka możliwość pojawia 
się po raz pierwszy 

2003
TS 55
 Ciecie bez wyrw z obydwu 
stron dzięki zabezpieczeniu 
przeciwodpryskowemu 

2012
TS 55 R
 Perfekcja udoskonalona 

1931/32
AS-70
 Na rynek wchodzi pierwsza ręczna 
pilarka tarczowa fi rmy Festo 

1938
BD 125
 Silnik trójfazowy indukcyjny oraz 
innowacje, jak np. zabezpieczenie 
przed ruchem wstecznym 

1952
 AAU 50 
 Pierwsza pilarka z silnikiem 
uniwersalnym 

1960
 Szyna prowadząca 
 Rewolucja, która zapewnia jeszcze 
większą precyzję 
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Wpusty bezpośrednio przy ścianie

Przycinanie listew cokołowych                                                
w narożnikach

Czystość podczas i po pracy

Perfekcyjne przycinanie 150 m2 
parkietu

Zadanie: parkiet Całkiem łatwe układanie

Inteligentne produkty, zapewniające najwyższą precyzję podczas układania podłóg: 
do przycinania i cięcia wzdłużnego z dokładnością do milimetra – pilarka przesuwna 
PRECISIO CS 50. Do dokładnego i szybkiego przycinania listew cokołowych – pilarka 
ukośnica SYMMETRIC SYM 70. Cięcie wpustów blisko krawędzi – zagłębiarka                                     
TS 55 R. Dla zapewnienia doskonałych wyników – Festool w systemie.

   Pilarka przesuwna do cięcia poprzecznego 
PRECISIO CS 50:   O wadze 19,5 kg i ze składanymi nóżkami 
nadaje się idealnie do mobilnej pracy. Przycinanie, cięcie 
wzdłużne i kątowe, zawsze czyste dzięki zabezpieczeniu 
przeciwodpryskowemu. Elastyczność – szybkie przesta-
wianie z cięcia wzdłużnego na poprzeczne: przykładnicę 
kątową można mocować  dookoła stołu i odchylać o 180°.  

www.festool.pl

   Zagłębiarka TS 55 R:   Doskonała do wpustów – obudowa 
umożliwia cięcie blisko krawędzi przy odstępie jedynie 12 mm 
od ściany (rysunek, patrz str. 13). 

   Odkurzacz mobilny CTL MINI:   Czyste powietrze oraz dobra 
widoczność elementu obrabianego – dzięki turbinie o wysokiej 
wydajności i takiej samej mocy, jak w przypadku dużych 
odkurzaczy, przy niewielkich wymiarach CTL MINI nadaje się 
doskonale do zastosowań przenośnych.  

     Pilarka ukośnica SYMMETRIC SYM 70:   Aby ułożyć perfekcyjnie 
listwy cokołów wystarczy tylko zdjąć kąt ze ścian za pomocą 
kątownika, przenieść na opatentowany system ograniczników, 
przyciąć i gotowe. Możliwy kąt zewnętrzny do 60°, kąt wewnętrzny 
do 68°. 
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Zadanie: taras

Przycinanie belek oraz konstrukcji 
podtrzymującej

Mocowanie desek bez widocznych 
śrub

Wykonywanie wycięć

Bardzo dużo, naprawdę dużych śrub

Praca bez zbędnego wysiłku

Przycinanie klepek w warsztacie, a na miejscu już tylko układanie? To się udaje 
bardzo rzadko. Lepiej mieć na miejscu takie wyposażenie, jak w warsztacie – na 
przykład mobilną uciosarkę przesuwną KAPEX – dla zapewnienia perfekcyjnego 
cięcia przy długości nawet do 2,40 m.

Obejrzyj fi lm video na 
temat akumulatorowej 
wiertarko-wkrętarki 
udarowej TI 15 IMPACT!

   Uciosarka przesuwna KAPEX KS 88/120 wraz z 
podwoziem do transportu i stelażem:   Można ją przewieźć 
wygodnie na miejsce pracy i za pomocą trzech pokręteł 
przekształcić w stanowisko do cięcia – z zamontowaną z obu 
stron prowadnicą możliwe jest przycinanie elementów o 
długości do 2,40 m, a ułożyskowana podwójnie prowadnica     
z dwoma słupkami zapewnia precyzyjne cięcie. 

   Akumulatorowa wyrzynarka CARVEX PS 420:   nie 
można wykonać wycięć szybciej i bardziej precyzyjnie. 
Zwłaszcza na łukach CARVEX ujawnia cały swój 
potencjał. 

   Frezarka do połączeń DOMINO DF 500 z systemem 
do łączenia poszyć:   proste i perfekcyjne rozwiązanie do 
poszyć drewnianych bez widocznych śrub na powierzchni.  

   Wkrętarka udarowa TI 15 IMPACT:   nadaje się doskonale 
w przypadku wkręcania wielu dużych śrub, jak np. 
podczas budowy tarasów. Mechanizm udaru stycznego 
przenosi na wkręt bardzo dużą siłę, bez odbijania 
uciążliwego dla nadgarstków. Niemęcząca praca 
i oszczędność sił. 

www.festool.pl
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Zadanie: montaż Wszechstronne rozwiązania

Maksymalna elastyczność podczas montażu: przycinanie, skracanie, 
dopasowywanie. Wiercenie, wkręcanie, cięcie, struganie. Precyzyjne, 
wydajne narzędzia akumulatorowe, odpowiednie wyposażenie oraz 
praktyczny system organizacji zapewnia różnorodność zastosowań.

   SYS 1 Box, pakiet montażowy CENTROTEC:  
 Wiercenie, pogłębianie, wkręcanie. Wyposażenie 
odpowiednie do każdego zastosowania – przejrzyście 
posortowane i w zasięgu ręki. 

   Strug jednoręczny EHL 65:   Lekki strug 
(tylko 2,4 kg) nadaje się doskonale do prac związanych 
z dopasowywaniem podczas montażu. Nóż spiralny, 
strugający ruchem koszącym, zapewnia gładką 
powierzchnię. 

   Odkurzacz mobilny CLEANTEX CTL 26:   Czystość jest 
ważna dla zdrowego sposobu pracy, a ponadto zapewnia 
zadowolenie Klientów.  

   Wyrzynarka CARVEX PS 420 i akumulatorowa 
wiertarko-wkrętarka T 18 + 3 w zestawie:   Wszechstronność, 
siła, trwałość i niezależność od źródeł prądu – wydajna 
technologia akumulatorów litowo-jonowych oraz innowacyjna, 
prawie wolna od zużycia koncepcja napędu EC-TEC to 
doskonały pakiet montażowy w jednym Systainerze.  

www.festool.pl

Małe części posortowane 
i w zasięgu ręki

Czysta praca
Prace dopasowujące

Bez przyłącza prądu
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Pomyślano o wszystkim

Mało miejsca, brak prądu, daleko do środka transportu, niespo-
dziewane zadania dodatkowe: dzięki  pilarkom, wyrzynarkom, 
odpowiedniemu wyposażeniu, wydajnym wiertarko-wkrętarkom 
akumulatorowym oraz, na wszelki wypadek, wydajnej, akumula-
torowej latarce, można czuć się bezpiecznie.

   Pilarka przesuwna PRECISIO CS 70:  
 Duża siła przejścia nawet w przypadku 
twardszych materiałów za pomocą elementu 
przedłużającego i poszerzającego stół lub też 
stołu przesuwnego z PRECISIO można szybko 
zrobić pełnowartościowe stanowisko cięcia. 
Składane nóżki ułatwiają transport. 

   CARVEX PS 420:   Lekka i praktyczna do 
pracy bez zmęczenia w każdej pozycji – wersja 
sieciowa o wadze 1,9 kg z obracanym o 90° 
kablem plug-it. 

   Podwójny uchwyt przyssawkowy GECKO:  
 umożliwia bezpieczny transport gładkich              
i nieporęcznych płyt z miejsca na miejsce. 

   Lampka robocza SYSLITE:   z diodami          
o wysokiej wydajności, homogenicznym 
rozpraszaniem światła i litowo-jonowym 
akumulatorem zapewnia perfekcyjne 
oświetlenie nieprzerwanie przez 6 godzin – 
dzięki temu można pracować z precyzją 
nawet w ciemnych zakątkach.  

   SORTAINER:   szukanie drobiazgów to już 
przeszłość. Dzisiaj końcówki i wkręty można 
znaleźć od razu. Dostęp do szufl ad możliwy             
z lewej i z prawej strony. 

   Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka      
C 15 Li:   nasadka kątowa, nasadka mimośro-
dowa, ogranicznik głębokości lub uchwyt 
narzędziowy CENTROTEC – nasadki FastFix 
można zmieniać błyskawicznie, dzięki czemu 
zapewniają niespotykaną elastyczność. 

   Zagłębiarka TS 55 R, szyna prowadząca 
FS:   idealna do cięcia dużych płyt podłogowych 
lub stosów płyt – umożliwia to podwójna 
skala głębokości cięcia z precyzyjną regulacją. 

Zadanie: stoisko targowe

Wkręcanie w ciasnych miejscach

Słaba widoczność

Przycinanie i wycinanie trudnych 
do manipulacji płyt

Znajdowanie śrub różnej wielkości

Przycinanie twardych materiałów

Wycięcia i zaokrąglenia

Transportowanie płyt
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Wszystko do

mobilnego warsztatu – Made in Germany

Wiercenie i wkręcanie Wyrzynarki

 Wielokrotnie nagradzana za 
wybitne wzornictwo. 

 Akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka C 12 | C15 

 od    1.602,00 PLN   1)   1.970,46 PLN  2)

 Nr zamów. 564359 

 Pakiet mocy do dużej ilości dużych 
wkrętów. 

 Akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka TI 15 IMPACT 

 od    2.289,00 PLN   1)   2.815,47 PLN  2)

 Nr zamów. 564354 

 Niezwykła siła – do 18 V.  

 Akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka T12+3 | T15+3 | T18+3 

 od    1.684,00 PLN   1)   2.071,32 PLN  2)

 Nr zamów. 564375 

 Minimalne wymiary. Maksymalna 
wydajność. 

 Akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka CXS Li 1,5 

 od    801,00 PLN   1)   985,23 PLN  2)

 Nr zamów. 564252 

 Sprawdzony model do uniwersalnych 
zastosowań. 

 Wyrzynarka TRION PS 300 EQ-Plus 
(uchwyt grzybkowy) 

  1.016,00 PLN   1)   1.249,68 PLN  2)

 Nr zamów. 561445 

 Wyrzynarka TRION PSB 300 EQ-Plus 
(uchwyt żelazkowy) 

  1.016,00 PLN   1)   1.249,68 PLN  2)

 Nr zamów. 561453 

 Nowa generacja wyrzynarek.
Z silnikiem EC-TEC, zasilaniem 
sieciowym i akumulatorowym. 

 Wyrzynarka CARVEX PS 420 
(uchwyt grzybkowy) 

 od    1.295,00 PLN   1)   1.592,85 PLN  2)

 Nr zamów. 561587 

 Wyrzynarka CARVEX PSB 420
(uchwyt żelazkowy) 

 od    1.295,00 PLN   1)   1.592,85 PLN  2)

 Nr zamów. 561602 

 Wyrzynarka akumulatorowa CARVEX 
PSC 420 Li 18* (uchwyt grzybkowy) 

 od    1.736,00 PLN   1)   2.135,28 PLN  2)

 Nr zamów. 561630 

 Wyrzynarka akumulatorowa CARVEX 
PSBC 420 Li 18* (uchwyt żelazkowy) 

 od    1.736,00 PLN   1)   2.135,28 PLN  2)

 Nr zamów. 561648 

 Gotowość w każdej sytuacji. 

 Pakiet montażowy CENTROTEC 
SYS 1 CE-SORT 

  1.488,20 PLN   1)   1.830,49 PLN  2) 

 Nr zamów. 497628 

 Dwa pakiety mocy w jednym 
Systainerze. 

 Akumulatorowy zestaw montażowy, 
T18+3/PSC 420 Plus 

  3.052,00 PLN   1)   3.753,96 PLN  2) 

 Nr zamów. 499274 

*  dostępna również jako wariant 15 V 1)   Cena netto     2)  Cena z VAT      Niezobowiązujące zalecenie cenowe. 
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Serwis z Systemem
 Usługi myFestool. Zarejestruj się bezpłatnie i korzystaj! 

 Te usługi wykraczają poza zwykły zakres i zapewniają 
cenne korzyści w przypadku maszyn. Od fachowego 
doradztwa w zakresie zastosowań, poprzez uproszczoną 
rejestrację gwarancji, możliwość zmian danych kontak-
towych, historię zakupów i wiele innych. Kluczem do 
tych korzyści jest rejestracja każdej maszyny w usługach 
myFestool. 

 Gwarancja 1+2 
 Zarejestruj nowe urządzenie 
w celu przedłużenia gwarancji na 
3 lata. Skorzystaj z przedłużonej 
o rok gwarancji i związanych z tym 
korzyści serwisowych. 

 myFestool 
 Cały świat serwisu Festool w sieci. 
Wystarczy po prostu skonfi gurować 
swój osobisty obszar w www.festool.pl 

 Doradztwo w zakresie 
zastosowań 
 Masz pytania dotyczące zastosowania? 
Nasz specjalista Marek Jenczewski 
jest dostępny pod numerem telefonu 
+48 (022) 711 41 68 lub adresem 
Marek.Jenczewski@tts-company.com. 

*   W odniesieniu do wszystkich usług obowiązują tylko warunki gwarancji i serwisu Festool.  
 Są one dostępne na stronie www.festool.pl/service. Ofertą usług serwisowych Festool objęte są wszystkie nowe narzędzia, 
zakupione od dnia 01.01.2010 r., które w ciągu 30 dni od daty zakupu zostały zgłoszone do gwarancji Festool 1+2. 

 Narzędzie do trzyletniej gwarancji można zarejestrować online poprzez stronę 
www.festool.pl lub tradycyjnie, przesyłając do nas wypełniony formularz gwarancyjny 
w ciągu 30 dni od daty zakupu urządzenia. 

 www.festool.pl 

„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

Zwrot zużytych urządzeń, recykling, eliminacja 
odpadów. Dla ochrony środowiska.
Więcej informacji na stronie www.festool.pl

Festool
 Nowości i rozwiązania 

systemowe 

 Obowiązuje od 01.09.2012 

Partner handlowy

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Za ewentualne błędy drukarskie i treść ilustracji fi rma 
nie odpowiada. Opracowano dla TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 08/12

 Nr zamów.  62603

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

LEPSZA 
MOBILNOŚĆ
Nowości i rozwiązania systemowe, 
zapewniające większą mobilność



252

Totalny bałagan
Ręczne pilarki tarczowe Cięcie pilarkami półstacjonarnymi Odsysanie Organizacja miejsca pracy Struganie

Połączenia DOMINO

 Wszechstronność bez wysiłku. 
Przesuwne pilarki stolikowe 
PRECISIO CS 50 | 70 

 Przesuwna pilarka stolikowa 
PRECISIO CS 50 

 od    4.518,00 PLN   1)   5.557,14 PLN  2) 

 Nr zamów. 561180 

 Przesuwna pilarka stolikowa 
PRECISIO CS 70 

 od    6.346,00 PLN   1)   7.805,58 PLN  2) 

 Nr zamów. 561136 

 Dwie uciosarki przesuwne – jeden 
wspólny cel: doskonałe cięcie. 

 Uciosarka przesuwna KAPEX KS 88 

  3.481,00 PLN   1)   4.281,63 PLN  2)  

 Nr zamów. 561396 

 Uciosarka przesuwna KAPEX               
KS 120 

  4.600,00 PLN   1)   5.658,00 PLN  2)  

 Nr zamów. 561283 

 Dostępna w zestawie ze stelażem             
i podwoziem do transportu 
UG-KAPEX: 

 Uciosarka przesuwna 
KAPEX KS 88 UG-Set 

  5.792,00 PLN   1)   7.124,16 PLN  2) 

 Nr zamów. 561411 

 Uciosarka przesuwna 
KAPEX KS 120 UG-Set 

  6.839,00 PLN   1)   8.411,97 PLN  2) 

 Nr zamów. 561415 

 Mistrzyni w pasowaniu listew 

 Pilarka ukośnica 
SYMMETRIC SYM 70 

 6 .2813,00 PLN   1)   3.459,99 PLN  2) 

 Nr zamów. 561160 

 Idealne, aby zabrać ze sobą.        
CTL MINI | MIDI 

 np. CTL MIDI 

  1.417,00 PLN   1)   1.742,91 PLN  2) 

 Nr zamów. 583371 

 Wszechstronny specjalista o 
znakomitych wymiarach 
CLEANTEX CT 26 | 36 

 np. CLEANTEX CTL 26 

  1.971,00 PLN   1)   2.424,33 PLN  2) 

 Nr zamów. 583490 

 Czysty fi ltr. Całkowicie 
automatycznie. Odkurzacz 
z funkcją automatycznego 
czyszczenia fi ltra AUTOCLEAN. 
CLEANTEX CT 26 | 36 | 48 AC 

 np. CLEANTEX CTL 36 AC 

  2.793,00 PLN   1)   3.435,39 PLN  2) 

 Nr zamów. 584025 

 Jeszcze bardziej precyzyjna. 
Taka smukła. 

 Zagłębiarka TS 55 R 

 od    1.376,00 PLN   1)   1.692,48 PLN  2)  

 Nr zamów. 561579  

 Głębokość cięcia do 75 mm 
z dokładnością co do milimetra 

 Zagłębiarka TS 75 

 od    2.362,00 PLN   1)   2.905,26 PLN  2)  

 Nr zamów. 561436 

 Światło do pracy 

 Kompaktowa lampka robocza 
SYSLITE KAL 

  574,00 PLN   1)   706,02 PLN  2)  

 Nr zamów. 498230 

 Jeszcze więcej mobilności i 
porządku 

 Transporter do Systainerów 
SYS-Roll 

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

 Nr zamów.: 498660 

 Wózek na Systainery SYS-Cart 

  284,60 PLN   1)   350,05 PLN  2)  

 Nr zamów.: 495020 

 SYSTAINER ToolBox TB1 

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

 Nr zamów. 495024 

 SYSTAINER T-LOC SYS 1 Box 

  261,90 PLN   1)   322,14 PLN  2)  

 Nr zamów. 497694 

 Chyba najbardziej uniwersalny 
stół roboczy świata. 

 Stół wielofunkcyjny MFT/3 

  2.362,00 PLN   1)   2.905,26 PLN  2)  

 Nr zamów. 495315 

1)   Cena netto     2)  Cena z VAT      Niezobowiązujące zalecenie cenowe.      Informacje o zakresie dostawy, kategoriach, innych wariantach oraz 
o wielu innych produktach można znaleźć na stronie www.festool.pl lub też uzyskać bezpośrednio u Partnera Handlowego.  

1)   Cena netto     2)  Cena z VAT      Niezobowiązujące zalecenie cenowe. 

 Łączy po prostu bardziej 
precyzyjnie 

 Frezarka do połączeń 
DOMINO DF 500 

 od    2.772,00 PLN   1)   3.409,56 PLN  2) 

 Nr zamów. 574325 

 Struganie bez wysiłku 

 Strug jednoręczny EHL 65 

  1.047,00 PLN   1)   1.287,81 PLN  2) 

 Nr zamów. 574545 

www.festool.pl


