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     Strukturovaná
   podlaha v jednom 
     jediném pracovním 
      kroku!

Vaše bruska TRIO nyní dovede něco navíc!
Nylonový talíř
Abrasivní nylonová vlákna pro strukturování měkkých dřevin (např. borovice, 
pitchpine, smrk)
Mosazný talíř
Mosazné kartáče pro jemné strukturování tvrdých dřevin 
(např. dub)
Talíř z ušlechtilé oceli
Agresivní kartáče z ušlechtilé oceli pro výrazné strukturování podlah z tvrdých 
dřevin (např. dub). Výsledkem je mimořádný rustikální povrch.  

MiMořádNá Nabídka pro období 
březeN - kvěTeN 2020

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V TECHNICE BROUŠENÍ PARKET

 

Můj brácha má prima 

           
           

     bráchu!

         sVětoVá šPičKa V technice broušení PoDlah
    

Při zakoupení  
nové parketové brusky 

 hummel  
získáte v ceně navíc brusku  

FliP  
s krátkým ramenem!*

www.laegler.cz
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Strukturovaná  
podlaha v jednom jediném pracovním kroku!

Vaše TRIO to také dokáže! 
Díky nově vyvinutým kartáčovacím talířům můžete rozšířit spektrum použití Vaší univerzální 
tříkotoučové brusky TRIO – a získat tak další zakázky! Jen v jednom jediném pracovním kroku 
vytvoříte na dřevěné podlaze dokonale strukturovaný povrch, a to navíc prakticky bezprašně! Sta-
čí nasadit pouze vhodné kartáčovací talíře a můžete okamžitě co nejblíže od okraje strukturovat!

Zvolte si vhodný typ kartáčovacího talíře:

Nylonový talíř
Abrasivní nylonová vlákna pro strukturování měkkých dřevin 
(např. borovice, pitchpine, smrk)

Mosazný talíř
Mosazné kartáče pro jemné strukturování tvrdých dřevin 
(např. dub)

Talíř z ušlechtilé oceli
Agresivní kartáče z ušlechtilé oceli pro výrazné  
strukturování podlah z tvrdých dřevin  
(např. dub). Výsledkem je mimořádný  
rustikální povrch. 

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V TECHNICE BROUŠENÍ PARKET www.laegler.cz
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akCe

11.600,-
14.459 kč 
sada 3 ks

AKČNÍ CENA

12.300,-

312.900,-

15.309 kč 
sada 3 ks

16.160 kč 
sada 3 ks

3

3
AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

Akční nabídka platí v uvedeném akčním období resp. do vyprodání akčních zásob.

142.900,-
AKČNÍ CENA

3
158.900 kč 


