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Větší volnost pohybu  
pro lepší broušení.
Nové kompaktní akumulátorové brusky RTSC 400, 
DTSC 400, ETSC 125.

Mobilita bez kabelu. Výkon jako u síťového nářadí. Kdekoli.
Nové kompaktní akumulátorové brusky přesvědčí velkým výkonem  
a dlouhou výdrží díky akumulátoru Ergo 18 V a bezkartáčovému motoru 
EC-TEC. Díky malé hmotnosti a optimálnímu těžišti zabezpečují komfortní 
práci bez kabelu. A se síťovým adaptérem plug-it je lze flexibilně a rychle 
proměnit v síťové nářadí pro nepřetržitou práci s nabíjením ze zásuvky.
Stručně řečeno: RTSC, DTSC a ETSC jsou skutečné profesionální brusky 
bez kabelu. Nebo i s ním.

Chcete na vlastní kůži zažít novou volnost pohybu při broušení?  
Pak zajděte ke svému odbornému prodejci nebo se podívejte na  
www.festool.cz/akubruska
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ÚVOD

Milé čtenářky a milí čtenáři,

pro někoho je to pravidlem, pro jiné naopak výjimkou. Z pohledu společnosti Festool 

je odsávání prachu nezbytností. A s  tímto názorem nejsme zdaleka sami. Mnohé 

organizace a  iniciativy pracují na tom, aby se zvýšilo povědomí o  významnosti  

bezprašné práce. Pro účely našeho titulního článku jsme se na toto téma velmi 

důsledně informovali. 

Jak jednoduché a účinné dnes odsávání prachu může být, ukazují naše nové mobilní 

vysavače CLEANTEC, které jsme dále do posledního detailu a systematicky vylepšili. 

A protože je při broušení vedle vysavače nepostradatelný také optimální brusný talíř, 

dopřáli jsme naší brusce s dlouhým krkem PLANEX LHS 225 nový super-měkký 

brusný talíř SW. 

Fakt, že konkrétní povrchy vyžadují pečlivé opracování, ví Francisco J. Rodriguez ze 

své dlouholeté zkušenosti. Ředitel malířské firmy Blanco Seda z Barcelony je totiž 

právem považován za specialistu na mikrocement. Dále jsme po celý jeden den 

nahlíželi přes rameno našim kolegům ze servisního oddělení francouzské pobočky 

Festool – a byli jsme ohromeni.

Toto vše a další inspirující informace naleznete ve třetím vydání našeho časopisu  

pro malíře a natěrače. Přejeme vám mnoho zábavy při čtení!

Váš

Jacek Rybka
obchodní ředitel
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BEZ 
PRACHU

Kde se brousí, vzniká prach. To je přirozenou součástí charak-
teru práce, není to ale dobře, a může to dokonce způsobit trvalé 
škody. Na člověku i na stroji. Jde tedy v důsledku o to, aby se 
prach vůbec nedostával nikam, kde nemá co dělat. Myšlenkami 
k tomuto tématu se zabývá mnoho odborníků a všichni dochá-
zejí k jednomu závěru: Čistě znamená lépe. Pro všechny.

 Text Ilustrace
 Ralf Christofori Karolina Pyrcik

Bez prachu Bez prachu
V ohnisku zájmu V ohnisku zájmu
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V rámci EU se 26,87 procenta zaměstnanců 
nad 50 let domnívá, že jejich práce negativně 
ovlivňuje jejich zdraví. 

Bez prachu Bez prachu
V ohnisku zájmu V ohnisku zájmu

EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
(EU-OSHA) vyvíjí snahy o to, aby se zlepšovala bezpečnost  
pracovišť a jejich šetrnost vůči zdraví pracujících. To je důležité 
pro pracovníky, podniky i pro celou společnost. Povědomí o tom  
je však různě silně rozvinuté, jak ukazuje průzkum ESENER  
agentury EU-OSHA.

Vlivy práce na zdraví
Podíl zaměstnanců (50+) v rámci EU, kteří se domnívají,  
že jejich práce negativně ovlivňuje jejich zdraví (v procentech):

> www.osha.europa.eu

Evropa   26,87
Portugalsko   16,75
Irsko   16,84
Itálie   17,42
Česká republika   19,23
Rumunsko   20,92
Finsko   21,15
Maďarsko   21,46
Německo   22,89
Lucembursko   22,94
Nizozemsko   22,96
Rakousko   23,10
Velká Británie   23,14
Švédsko   25,09
Bulharsko   26,52

Polsko   26,64
Slovensko   27,59
Belgie   30,76
Kypr   31,25
Dánsko   31,31
Řecko   32,99
Francie   33,67
Chorvatsko   35,20
Estonsko   37,59
Slovinsko   38,25
Lotyšsko   39,70
Španělsko   40,37
Litva   45,35
Malta   46,86

26,87 %
Podle jedné studie má 
každé euro, které se 
investuje do bezpečnosti 
a ochrany zdraví na 
pracovišti, v konečném 
důsledku hodnotu 2,20 eur.

Předepsaná mezní hodnota 0,05 mg/m³ pro křemík by mohla 
počet případů úmrtí v důsledku rakoviny plic, kterou vyvolá 
krystalický oxid křemíku, snížit z 6870 v roce 2010 na 337 v roce 
2060. Pro EU-OSHA by to byl důležitý krok správným směrem.

Z dravý lidský rozum nám říká, že bychom měli pracovat 
co nejčistěji a co nejbezpečněji. Zní to rozumně, ale jak 
je známo, ne vždy se to daří. Někdy chybí vnitřní impuls, 

někdy jsou na vině vnější okolnosti. Je množství důvodů, proč 
to právě teď nejde. Ale ještě větší počet důvodů hovoří pro to, 
aby lidé při práci vždy a všude dbali na vlastní zdraví. 

Iniciativy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví
Povědomí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví v předešlých 
letech sice vzrostlo, ale v  různé intenzitě podle jednotlivých 
regionů. V Německu, Nizozemsku a Velké Británii je například 
zhruba 22 procent pracovníků toho názoru, že práce má nega-
tivní vliv na zdraví. Ve Španělsku, v Litvě a na Maltě je to přes 
40 procent. V rámci EU ukončuje již dnes přibližně 20 procent 
obyvatelstva ze zdravotních důvodů svou pracovní kariéru. Sou-
časně se očekává, že do roku 2030 stoupne podíl pracovníků ve 
věku 55 – 64 let na více než 30 procent.

Tyto údaje pocházejí od Evropské agentury pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) – tripartitní organizace, 
která se již více než 20 let zasazuje o  bezpečnost práce 
a ochranu zdraví při práci. Ve všech rovinách. Globální perspek-
tiva při tom hraje stejně důležitou úlohu jako perspektiva národní. 
Konkrétní iniciativy EU-OSHA  mají působit nejen v  politické 
rovině, ale mají se dotýkat také velkých i malých podniků a jejich 
vliv má dosahovat až k zaměstnavatelům a zaměstnancům. 

Zcela aktuálně EU-OSHA zahájila kampaň za zdravá pracoviště 
a za bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami. Důvod: „Na 
mnoha pracovištích se pracovníci setkávají s nebezpečnými 
látkami. Sice již existují legislativní podklady a  vypracovaná 
doporučení k  tomuto tématu, v mnoha případech ale chybí 
nezbytné povědomí o této věci a příslušné znalosti.“ V případě 
řemeslných provozů hraje ústřední úlohu především zacházení 
s nebezpečnými prachovými emisemi. Onemocnění dýchacích 
cest a plicní nemoci v důsledku vdechování prachu jsou totiž 
závažné. Tím důležitější jsou preventivní opatření.

Bezpečnost a zdravé pracovní prostředí se vyplatí
Posílit plošně povědomí a znalosti ohledně zdravých pracovišť 
tedy pro týmy agentury EU-OSHA znamená aktivně do řešení 
zahrnovat i  předmětné řemeslné podniky a  výrobce nářadí. 
V tomto smyslu se jedná o další technický vývoj s cílem ochrany 
pracovníků a rovněž o snahu přesvědčit v této věci řídicí pra-
covníky s rozhodovací pravomocí. Tato opatření stojí zpravidla 
samozřejmě peníze. Avšak tyto investice se vyplatí. Podle jedné 
studie bylo zjištěno, že každé euro, které se investuje do bez-
pečnosti a  ochrany zdraví na pracovišti, má v  konečném 
důsledku hodnotu 2,20 eur. Zdraví pracovníci totiž zvyšují  
produktivitu podniku a mohou déle vykonávat svá zaměstnání. 
A to, jak důležití jsou vysoce kvalifikovaní a zdraví zaměstnanci, 
vědí řemeslné podniky nejlépe ze všech.

Agentura EU-OSHA dále vytváří vědecké a statistické podklady 
k tomu, jak je možné ochranu zdraví dále zlepšit prostřednic-
tvím závazných mezních hodnot. Na příklad u křemičitého pra-
chu. Ten se uvolňuje při téměř jakémkoli opracovávání mine-
rálních pevných těles nebo povrchů, tedy také při broušení. 
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„Firma Festool téma
‚bezprašné práce‘ 
soustavně rozvíjí 
a prosazuje. To nás 
spojuje.“
André Moons, TNO, Nizozemsko

TNO

TNO je holandská organizace pro aplikovaný výzkum. Z Delft pracuje 
více než 2 600 odborníků na zavádění inovativních a trvale udržitelných 
technologií do praxe. Těžiště práce spočívají v oblastech průmyslu, 
energetiky, bezpečnosti a ochrany zdraví. V tomto ohledu se jedná 
také a především o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Z tohoto podnětu organizace TNO úzce spolupracuje se společnostmi 
a výrobci na zlepšování jejich produktů. TNO současně udílí  
certifikáty, které zákazníkům poskytují určitou orientaci v tom, 
jak bezpečná a zdravá je práce s těmito produkty. Příslušnému 
vyhodnocení předcházejí náročné výkonnostní zkoušky za podmínek 
imitujících použití v praxi.

TNO hodnotí jednotlivá zařízení a přístroje, jako například mobilní 
vysavače. Ještě vyšší vypovídací hodnotu má hodnocení celých  
systémů skládajících se z odsávacího zařízení, hadice a nářadí.  
Pečeť s nejvyšší kategorií 8 indikuje, že při práci se systémem 
nejsou překročeny přípustné mezní hodnoty v dýchací zóně  
pracovníka za dobu průměrného pracovního dne v délce 8 hodin.

> www.dustfreeworking.tno.nl

0,075 mg/m³
Holandské směrnice pro emise prachu na pracovišti 
patří mezi ty nejpřísnější v Evropě. Pro křemík leží 
pod hodnotou 0,075 mg/m³. 

Bez prachu Bez prachu
V ohnisku zájmu V ohnisku zájmu

V  Nizozemsku jsou tomuto cíli již velmi blízko. Tamní 
směrnice pro emise prachu na pracovišti patří mezi ty 
nejpřísnější v Evropě. Pro křemík leží již dnes pod hod-

notou 0,075 mg/m³. Malířské a  natěračské firmy a  jejich 
zaměstnanci jsou navíc v Holandsku povinni používat odsávací 
systémy nejen v dílnách a uzavřených prostorech, ale také na 
stavebních lešeních. Zákonný předpis vyžaduje, aby expozice 
prachu u pracovníka v jeho dýchací zóně nepřekročila v prů-
měru předepsané mezní hodnoty během osmihodinového pra-
covního dne. 

Nejlepší hodnoty pro odsávací systémy Festool
Odpovídající zkoušky provádí nezávislá organizace TNO.  
Pro příslušná nářadí vydává TNO etikety dokládající vykonání 
zkoušek, na kterých je uvedeno, po kolik hodin práce je daná 
mezní hodnota dodržena. „Rozhodující je systém,“ vysvětluje 
André Moons, projektový vedoucí pro stavebnictví a podpovr-
chové provozy u společnosti TNO. „Zkoušíme vždy kombinaci 
tvořenou nářadím, odsávací hadicí a  mobilním vysavačem. 
A tomuto systému podle výsledků přidělíme štítek.“ 

Doposud bylo certifikováno více než dvacet systémů Festool 
s různým nářadím z oboru dřevařských a malířských prací a tyto 
systémy byly zařazeny do nejvyšší kategorie. Všechny nové 
produkty, než jsou uvedeny na trh, budou v budoucnosti testo-
vány organizací TNO. Pro společnost Festool je tato zkušební 
organizace extrémně důležitá. Zde totiž stroje mohou skutečně 
ukázat, co dokáží. Certifikace navíc poskytuje zákazníkům spo-
lehlivou orientaci.

Snižování emisí prachu v pracovních procesech
Avšak úloha TNO, jak zdůrazňuje André Moons, daleko přesa-
huje úkoly zkušebního úřadu. „Jsem určitým druhem výzkum-
ného zařízení, které iniciuje zavádění technických inovací. Proto 

také úzce spolupracujeme s  výrobci, například společností 
Festool, mimo jiné na zvyšování potenciálu produktů a výrob-
ních postupů.“ K  tomu náleží také snižování emisí prachu 
v rámci strojních pracovních procesů. 

Mimořádně působivá je Laboratory for Materials, Energy and 
Construction (MEC-Lab – laboratoř pro materiály, energii 
a konstrukci) v Delftu. Zde experti z TNO zřídili tzv. „Worst Case 
Room“ (místnost simulující nejhorší situaci), ve které jsou 
vyhodnocovány inovativní technologie a  zkoušeny systémy 
nářadí. V tomto zkušebním prostředí jsou člověk a stroj vysta-
veni extrémním situacím: při vysokém nebo nízkém stupni 
ventilace, při rozdílných teplotách a vlhkostech vzduchu. Jeden 
zkušební cyklus trvá jednu hodinu, během které se zjišťují 
emise prachu na různých místech měření. 

Zlepšování technických systémů pro odsávání prachu
Výsledky těchto zkoušek jsou poučné a  podnětné pro obě 
strany: pro výrobce nářadí i pro TNO. „Jsou společnosti, kteří 
se tématu začnou věnovat, ale poté je opět pustí ze zřetele. 
Firma Festool oproti tomu téma ‚bezprašné práce‘ soustavně 
rozvíjí a prosazuje. To nás spojuje, protože v základu sledujeme 
stejné myšlenkové pochody,“ vysvětluje André Moons: „Jak 
můžeme zlepšit technické systémy pro odsávání prachu? Jaká 
profesionální řešení můžeme nabídnout? A  jak zajistit ještě 
vyšší povědomí o důležitosti bezprašné práce mezi řemeslnými 
podniky a jejich zaměstnanci?“
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BRITISH LUNG FOUNDATION

British Lung Foundation (BLF – Britská plicní nadace) je veřejně  
prospěšnou nadací ve Velké Británii, která v mnoha oblastech  
společnosti podporuje boj proti plicním onemocněním. Zaměření 
podpůrných programů spočívá na lékařském výzkumu cíleném  
na zlepšení diagnostiky a léčby plicních onemocnění.

Při práci, kdy je pracovník vystaven prachu, trpí především dýchací 
cesty a plíce. K zatížení patří jednak částice hrubého prachu, které 
zpravidla zachycují chlupy v nose nebo sliznice nosohltanu, mohou 
ale i zde způsobit nemoci a podráždění. Částice jemného prachu, 
které jsou vdechované, mohou proniknout až do plicních sklípků 
(alveolů) a způsobit závažné choroby jako astma, chronickou bron-
chitidu, silikózu nebo dokonce rakovinu. 

Důležitou úlohou nadace British Lung Foundation je informovat 
veřejnost o riziku ohrožení v důsledku přítomnosti prachu  
v životním prostředí nebo při práci. Toto riziko lze podle názoru  
BLF významně snížit důsledným prosazováním bezprašné práce.

> www.blf.org.uk
Koncentrace krystalického křemíku činí v běžných 
stavebních materiálech v některých případech přes 
90 procent. Oxid křemíku uvolňující se při práci  
na stavbách je jednou z hlavních příčin závažných 
onemocnění plic a dýchacích cest.

B ritish Lung Foundation (BLF) patří k těm důležitým insti-
tucím, kteří se intenzivně zabývají zdravotními účinky 
a následky prachových emisí. „Různé programy nadace 

BLF podporují vedle výzkumných prací především oblasti dia-
gnostiky a  léčení plicních onemocnění, která jsou vyvolána 
vdechováním prachu,“ vysvětluje Ian Wibberly, vedoucí výzkumu. 
Z lékařského hlediska není toto téma zdaleka nové. Ale dnes, 
stejně jako dříve, je velice aktuální.

Například plicní choroba silikóza, kterou způsobuje zvláště 
křemíkový prach, tak náleží k nejstarším nemocím z povolání 
na světě. A dodnes jí onemocní tisíce lidí. Prach může vyvolat 
onemocnění v oblasti nosu a jícnu, nejjemnější částečky pro-
niknou až do plic. Zvlášť problematické jsou tzv. „inertní druhy 
prachu,“ mezi něž se počítá také křemíkový prach. Na nich si 
obranné buňky lidského těla doslova vylámou zuby. V nedávné 
době se dále zjistilo, že křemíkový prach dokonce může vyvolat 
rakovinu.

Zvýšení povědomí mezi podniky a pracovníky
„Taková zjištění nahánějí strach. Přispívají ale také k  tomu,  
že se zvyšuje povědomí lidí o tomto tématu,“ říká Ian Wibberly. 
To je nezbytné jednak proto, že nebezpečí vyplývající z přítom-
nosti prachu je pouhým okem téměř nerozpoznatelné. A jednak 
jejich dopady nejsou okamžité. Kdyby se jednalo o kmen stromu, 
který by bylo potřeba pokácet, bylo by to znatelně jednodušší. 
Ale vdechované částečky prachu jsou malé, přičemž ty skutečně 
nebezpečné jsou skutečně nepatrné. 

Mezi druhy prachu, které se uvolňují především při broušení 
různých povrchů, najdeme obtížné, ale neškodné velké částečky 
prachu, které se zpravidla zachytí na chlupech v nose nebo na 
sliznicích. Poté existují druhy prachu ohrožující zdraví, jako 
například cement, tmely, omítky nebo laky, které proniknout až 
do plicních sklípků, kde se mohou, ve velkých množstvích 
a  v dlouhém časovém horizontu, stát nebezpečnými. Druhy 
prachu, které prokazatelně vyvolávají nemoci, jako například 
azbest, arzen nebo olovo, působí již v malých koncentracích 
značné škody. 

Bezprašnost musí být pravidlo, nikoli výjimka
Prach to tedy má doslova v  sobě. A  to nejnebezpečnější na 
prachu je, že jejich účinky na člověka a stroj často způsobují  
jen velmi pomalu vznikající poškození. Proto pro malíře a natě-
rače může platit pouze jediné pravidlo: Pracovat zdravě a čistě 
znamená pracovat bezprašně. V dílně i na stavbě. 

Nebezpečí vyplývající 
z přítomnosti prachu 
je pouhým okem téměř 
nerozpoznatelné.  
Částečky prachu jsou 
malé, přičemž ty sku-
tečně nebezpečné jsou 
skutečně nepatrné.

90 %

Bez prachu Bez prachu
V ohnisku zájmu V ohnisku zájmu
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CTL MINI/MIDI & CTL SYS | CTL 26/36/48
Specialisté na neškodný prach s hraniční  
hodnotou na pracovišti > 1 mg/m³  
(domácí prach, čistá sádra a vápno)

CTM 26/36/48 | CT 36 AC PLANEX
Specialisté na prach ohrožující zdraví  
s hraniční hodnotou na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³ 
(cement, tmely, omítky, barvy a laky)

CTH 26/48
Specialisté na prach vyvolávající nemoci  
nebo dokonce rakovinotvorný prach  
s hraničními hodnotami na pracovišti < 0,1 mg/m³  
(azbest, arsen, olovo)

FESTOOL

Společnost Festool má pro každé použití vhodný mobilní vysavač. 
Podle typu použití. A podle třídy prachu. Třídy prachu jsou  
rozhodující. Určují vhodnost mobilních vysavačů CLEANTEC  
pro příslušné druhy prachu a předepsané hraniční hodnoty na  
pracovišti.

„Chceme dosáhnout 
toho, aby řemeslníci 
naše odsávací systémy 
používali vždy a všude 
zcela samozřejmě.“ 
Andreas Buck, Festool

99,9 %
99,9 procent prachu, který vzniká při klasickém 
broušení, řezání nebo dělení materiálů, zachytí 
mobilní vysavače Festool pro třídu prachu M. 

Bez prachu Bez prachu
V ohnisku zájmu V ohnisku zájmu

AUTOCLEAN. K dispozici je dokonce filtrační sáček SELF CLEAN 
se samočisticím efektem. Nová generace mobilních vysavačů 
CLEANTEC má novou hadici s ještě vyšším výkonem, a vysavače 
lze dokonce ovládat i přes Bluetooth (viz článek na straně 14).

Čistě znamená lépe – nejlépe s produkty Festool 
Co více je tedy třeba k tomu přesvědčit řemeslníky o tom, že 
bezprašná práce přispívá zcela zásadně k tomu, aby se snížila 
zátěž na člověka i  stroj. Přirozeně se i  v budoucnosti najde 
mnoho důvodů k tomu, proč odsávání prachu právě teď nepůjde 
použít. Ale ještě větší počet důvodů hovoří pro to, aby lidé při 
práci vždy a všude dbali na vlastní zdraví. Protože čistá práce 
je jednoduše lepší. Nejlepší pak s produkty Festool. A to nám 
říká nejenom zdravý lidský úsudek.

VÍCE INFORMACÍ 
Co vše dokáže nová generace mobilních vysavačů Festool  
CLEANTEC, zjistíte také v tomto vydání našeho magazínu. 
> Článek na straně 14

P racovat zdravě a  čistě znamená pracovat bezprašně 
– tuto zásadu si společnost Festool vzala k srdci jako 
žádný jiný výrobce nářadí. V roce 1966 přišla na trh celo-

světově první ruční oscilační bruska s odsáváním prachu. Karl 
Attinger byl tenkrát vedoucí oddělení aplikační techniky a vzpo-
míná: „Byla to tenkrát taková malá senzace. Nám bylo jasné, 
že prach musíme odsávat tam, kde vzniká. Toho jsme poprvé 
dosáhli s bruskou RTT-S v kombinaci s průmyslovým vysava-
čem. Institut pro výzkum prachu zjistil a potvrdil, že jsme tímto 
v trvalém provozu docílili odsávacího výkonu 95 procent!“ 

To bylo před více než 50 lety. Dnes jsou odsávací systémy značně 
vypilovanější. A společnost Festool je jediný výrobce elektric-
kého nářadí, který své mobilní vysavače sám vyrábí. „To je důle-
žité,“ zdůrazňuje produktový manažer Andreas Buck, „neboť 
co se počítá, je ucelený systém. Pouze tehdy, když jsou vůči sobě 
nářadí, hadice a mobilní vysavač dokonale odladěny, můžeme 
dosahovat nejvyššího odsávacího výkonu. Pouze poté můžeme 
řemeslníkům poskytnout optimální podporu.“

Všechny výhody odsávání prachu v jednom systému 
Pro společnost Festool spočívá vysoké umění v integraci uve-
dených lékařských, technických a  zákonných aspektů bez-
prašné práce do takovéhoto systému. Ve srozumitelnějším 
podání to znamená: vyvinout pro všechny třídy prachu správný 
vysavač; co nejvíce zjednodušit řemeslníkům odsávání prachu; 
a  nakonec přesvědčit řemeslníky pomocí odpovídajících  
produktů, že bezprašná práce přispívá zcela zásadně k tomu, 
aby se snížila zátěž na člověka i stroj.

Hraniční podmínky na pracovišti pro jednotlivé třídy prachu jsou 
při odsávání prachu důležité orientační hodnoty. Pro každou 
třídu prachu má společnost Festool vhodný mobilní vysavač. 
Filtrační systémy mobilních vysavačů CLEANTEC dosahují 
u zdraví ohrožujících druhů prachu třídy L (domácí prach, čistá 
sádra, vápno) a M (cement, tmely, omítky) stupně odsátí více 
než 99 procent. U druhů prachu třídy H vyvolávajících one-
mocnění (azbest, arzen, olovo) je to dokonce 99,995 procenta. 

Odsávání prachu musí být snadné a samozřejmé
Mobilní vysavače CLEANTEC však nejsou jen vysoce efektivní 
z hlediska jejich výkonu, ale také při manipulaci. „Chceme 
v důsledku dosáhnout toho, aby je řemeslníci používali vždy 
a všude zcela samozřejmě,“ vysvětluje Andreas Buck. V dílně, 
při stacionárních pracích, je tomu nejspíše povětšinou tak, ale 
také a právě při mobilním použití na stavbě nesmí odsávání 
prachu při práci obtěžovat. Vše musí jít lehko od ruky: přeprava 
mobilního vysavače, zapnutí a vypnutí vysavače prostřednictvím 
nářadí, práce se sací hadicí, čištění filtrů a sáčku na zachytávání 
prachu, především však musí být trvale zaručen brusný a sací 
výkon.

Pro to činí kolegové z oddělení aplikační techniky společnosti 
Festool vše. Mobilní vysavače se soustavně dále vyvíjejí. Auto-
nomně sice ještě nepojíždějí, ale zato jsou extrémně lehké 
a obratné. Pro práci na vyšších úrovních lešení je k dispozici 
šikovný mobilní vysavač CTL SYS ve formátu systaineru.  
Pro zvýšení kapacity byl vyvinut automatický systém čištění 
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ODSÁVÁNÍ 4.0

Společnost Festool dále modernizo-
vala aktuální generaci svých mobilních 
vysavačů CLEANTEC. Výsledkem  
je mnoho novinek, které každá zvlášť 
a jako celek přinášejí revoluci do odsá-
vání prachu.
 Text Fotografie
 Anja Soeder Thomas Baumann

U  firmy Festool má všechno systém. To se snadno řekne 
– především tehdy, když má vše fungovat zcela samo-
zřejmě. Například co se týče odsávání prachu. V  tom 

případě se musí excentrická bruska postarat o  vynikající 
výsledky broušení, mobilní vysavač zase o optimální odsávání. 
Oba prvky potřebují elektrické napájení. Oba jsou propojeny 
sací hadicí, jež zaručuje maximální odsávací výkon a současně 
co možná nejméně omezuje volnost pohybu při práci. Když  
je práce hotova, musí být možné všechno opět rychle uložit 
a přepravit mimo dané pracoviště. 

To není žádná šedá teorie, ale zažitá praxe. A systém v praxi 
funguje pouze tehdy, když každý jednotlivý detail souhlasí a vše 
do sebe dokonale zapadá. Teprve poté má systém skutečně svůj 
systém. Právě proto přemýšlí společnost Festool vždy o krok 
dále. V detailu a v systému. 

Hladká hadice s vyšším sacím výkonem 
Dále vyvinuté mobilní vysavače CLEANTEC působivým způso-
bem ukazují, co z toho může vyjít: celé množství novinek, které 
dohromady ještě více usnadní vykonávat práci bezprašně. Vidi-
telně se mění propojení mezi nářadím a mobilním vysavačem: 

sací hadice. Její povrch působí dojmem hadí kůže – je hladší 
a chtělo by se říci: hezčí. Ve skutečnosti však jde u této změny 
o  funkční detaily, nikoli o hezký vzhled. Hladký povrch totiž 
zlepšuje manipulaci s hadicí a zamezuje jejímu „zaháknutí“ za 
hrany nebo za vodicí lišty. Nový materiál zajišťuje vyšší elasticitu 
a robustnost vnějšího pláště hadice – především na kritických 
místech. 

Vnitřek sací hadice již není válcový, ale je tvarován kuželovitě. 
A  to má svůj vliv: Kuželovitá konstrukce snižuje tření uvnitř 
hadice a  tím zvyšuje průtok vzduchu o  více než 20 procent. 
V souladu s tím se zvyšuje také odsávací výkon. Nové odsávací 
hrdlo CLEANTEC se stará o bezpečné usazení na nářadí. Bez 
dalších úprav je dokonce možné sepnout k sobě dvě hadice 
a propojit je mezi sebou. 

Přímo v akci je tato sací hadice tedy nepřekonatelná. Také při 
přepravě se ukazuje v těch nejlepších barvách. Počáteční a kon-
cový kus lze podle potřeby pro účely přepravy zasunout do sebe, 
a případné zbytky prachu tak zůstanou bezpečně uvnitř hadice. 
V optimalizované přihrádce SYS-Dock u mobilních vysavačů CT 
26, 36 a 48 je k dispozici dostatek prostoru pro její čisté uložení. 

↑ Díky novému systému T-LOC lze 
na mobilní vysavač ještě jednodušeji 
upevňovat SYSTAINERy, SORTAINERy 
a SYS-ToolBoxy.

Odsávání 4.0 Odsávání 4.0
Nářadí NářadíWendlingen

Německo
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↑ Prostřednictvím dálkového 
ovládání je možné mobilní  
vysavač ovládat a vypnout na dálku.

← V nové přihrádce SYS-Dock 
u mobilních vysavačů CT 26,  
36 a 48 je k dispozici dostatek  
prostoru pro čisté uložení vybavení. 

Odsávání 4.0
Nářadí
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CT-F BT/M 

• Dálkové ovládání přes  
Bluetooth pro upevnění  
na sací hadici

• Zapnutí mobilního vysavače 
přímo ze sací hadice 

• Modul Bluetooth k zabudování 
do mobilního vysavače 

• Dodatečně instalovaný  
modul ve volné zásuvce 
u modelů CT 26, 36, 48

BP 18 LI 5,2/6,2 AS-BT

• S akumulátorem Bluetooth  
se mobilní vysavač spouští 
automaticky při zapnutí  
akumulátorového nářadí 

• Kompatibilní s modulem  
přijímače pro CLEANTEC  
CT 26, 36, 48 

Nad tím je možné k připojení SYS-Dock připevnit k mobilnímu 
vysavači volitelně Systainery nebo nový SYS-ToolBox, a to velmi 
pohodlně prostřednictvím nového zámku T-LOC. Rovněž nové 
a o nic méně promyšlené je navíjení kabelu. Díky novému sklop-
nému mechanismu lze napájecí kabel rychle odejmout 
a nemusí se již namáhavě odvíjet.

Modul Bluetooth pro mobilní vysavače CLEANTEC 
Vedle hadice je u vysavačů přítomna další, ve srovnání nená-
padná novinka s  velkým vlivem na funkci. Jedná se modul 
Bluetooth, kterým lze mobilní vysavače CLEANTEC dovybavit 
zapojením do volné připojovací zásuvky. Prostřednictvím jeho 
přijímače je možné mobilní vysavač ovládat a vypnout na dálku. 
Tím se ušetří cesta k vysavači, zvlášť při krátkých přerušeních 
práce za účelem očištění broušeného povrchu, když se mobilní 
vysavač nachází v režimu AUTO. Pro připojení k vysílači se pou-
žívá technologie Bluetooth, a to dvěma různými způsoby: Jed-
nak je zde dálkové ovládání, které je upevněno jako náramkové 
hodinky kolem odsávací hadice, tedy v dosahu od nářadí. A jed-
nak modul Bluetooth na mobilním vysavači komunikuje 
s novými akumulátory Festool Bluetooth. Díky tomu je možné 
mobilní vysavač spouštět automaticky také přímo prostřednic-
tvím akumulátorového nářadí.

Spojení mezi nářadím a mobilním vysavačem tak již není závislé 
na průtoku elektrického proudu, ale je vždy „on-line“. Nikdy se 
tedy nemůže stát, aby práce byla omylem zahájena bez odsávání 
prachu. Spárování vysílače a přijímače je přitom zcela jedno-
duché. Akumulátor Bluetooth je k dispozici – podle požadované 
výdrže a  průběhu výkonu – s  kapacitou 5,2 nebo 6,2 Ah.  
Akumulátory lze nabíjet rychle a efektivně rychlonabíječkou 
AIRSTREAM SCA 8. 

Odsávání prachu díky systému 
Revoluce v  odsávání prachu tedy u  nářadí Festool probíhá 
v malém i ve velkém. Nebylo sice vynalezeno nic nového, ale 
mnohé se do detailu a systematicky dále zlepšilo. V odborných 
kruzích se tomu říká „facelift“. A kdybychom si k aktuálním 
mobilním vysavačům CLEANTEC představili příslušný obličej, 
určitě by se jednalo o  smajlík. V  každém případě teď však  
svými vlastnostmi dokáží vykouzlit nějaký ten úsměv na tvářích 
zákazníků.

BLUETOOTH SPOJUJE
„Párování“ vysílače a přijímače lze provést buď pomocí dálkového 
ovládání nebo akumulátorového nářadí. Vysavač je tak možné připojit 
snadno a rychle prostřednictvím modulu Bluetooth. Jak to probíhá, 
zjistíte v našem videu, kde je vše vysvětleno:
> www.festool.com/bluetooth

D27/32 & D36/32 

• Vyšší elasticita a lepší  
manipulace

• Kuželovitá konstrukce zvyšuje 
průtok vzduchu o 20 procent – 
a tím také odsávací výkon

• Hladký povrch zamezuje 
„zaháknutí“ za hrany

• Nové odsávací hrdlo  
CLEANTEC s integrovaným 
bajonetovým uzávěrem  
poskytuje bezpečné upevnění

SYS-DOCK

• Nový SYS-Dock pro mobilní 
vysavače CT 26, 36, 48  
(s výjimkou vysavačů HD)

• T-LOC pro bezpečné upevnění 
SYSTAINERů, SORTAINERů 
a SYS-ToolBoxů 

ODSÁVÁNÍ – SNADNO A PŘES DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Bezprašná práce nebyla ještě nikdy pohodlnější. O to se stará množ-
ství užitečných pomůcek, které systém odsávání Festool činí ještě 
lepším. Ty se snadno ovládají, jsou promyšlené a samy přemýšlejí 
společně se systémem. A dokáží dokonce komunikovat.

→ Přímo v akci je tento vysavače 
nepřekonatelný. Také při přepravě  
se ukazuje v těch nejlepších barvách.

Odsávání 4.0 Odsávání 4.0
Nářadí Nářadí
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STUDIA 
V BARVĚ

Text Fotografie
Anja Soeder Ronald Kreimel 

Jak se podaří, aby komplex budov s šesti poschodími a více  
než 20 000 čtverečními metry užitné plochy nepůsobil těžko-
myslně? Díky značné míře dynamiky a  množství barvy.  
Na příkladu vídeňské Vysoké školy ekonomické se o tom může 
přesvědčit každý.

↑ Průběh barev přes jednotlivá 
poschodí a lamely z jedle bělokoré 
propůjčují fasádě budovy živý vzhled.

Barvy & povrchy Barvy & povrchyVídeň
RakouskoStudia v barvě Studia v barvě
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T ato architektura působí sluncem nabitým dojmem.  
To lze jednoduše vycítit. A je to vidět. Dokonce i během 
pošmourných dní. Na fasádě je pozorovatel svědkem 

východu slunce, který se v různých barevných odstínech táhne 
odspoda nahoru: v přízemí červená, přičemž ve vyšších podla-
žích v  odstínu postupně narůstá podíl žluté. Barevné vrstvy 
probíhají po celé fasádě obou, celkově 200 metrů dlouhých 
budov. V daleko přečnívajících obloucích vystupují ven a znovu 
se stahují dovnitř. Zcela nahoře se nacházejí takzvané  
„sunshine corners“ – slunečné výklenky, do kterých se člověk 
s radostí opětovně vrací. 

Živá a organická architektura
Architekti londýnského studia CRAB ponořili do barvy obě 
mohutné budovy v areálu vídeňské Vysoké školy ekonomické. 
Před teplými oranžovými odstíny fasády jsou předsazeny lamely 
z neošetřeného dřeva jedle bělokoré, které tvoří architektonické 
spojení s přiléhajícím parkem vídeňského Prátru. Novostavby 
tvoří dohromady organickou strukturu, postupem času se podél 
lamel budou pnout popínavé rostliny, architektura se tak stane 
součástí městské zeleně.

V ústavní budově jsou umístěny tři fakulty a  čtyři výzkumné 
instituty, dále knihovna a seminární a projektové místnosti.  
Ve správní budově sídlí celé vedení Vysoké školy ekonomické. 
Kanceláře a pobytové prostory jsou umístěny u  vnějších zdí, 
technické místnosti ve vnitřních jádrech budov. Návrh budov 
sleduje přesvědčení architektů Petera Cooka a Gavina Robo-
thama, že učební a správni budovy tu nejsou jen k učení a práci. 
Jsou to „živé budovy,“ s velkorysými a podnětnými seminárními 
místnostmi nebo kancelářemi a také místy, na kterých se lidé 
jen tak „poflakují“ nebo relaxují po práci.

Odvážná barevnost a znamenitá působivost materiálů
Toto pojetí se důsledně prosazuje nejen navenek, ale také uvnitř. 
Také zde si architekti hrají se základními barvami a působivými 
akcenty. Mechově zelené stěny se setkávají s kanárkově žlutými 
stropními podhledy. Projektové místnosti visí jako „hnízda“ 
v horních podlažích ústavní budovy. V  prostoru knihovny se 
návštěvník může uchýlit do modrých nebo růžově zbarvených 
„klidových kapslí“. Z modro-žlutě melírované podlahy vyrážejí 
šedé pilíře z  pohledového betonu. Hra bohatých barevných  
kontrastů pokračuje na regálech, skříních, stolech a sedacím 
nábytku. Ven se pak člověk dívá skrz žluté okenní rámy. 

Je to odvážné, ale současné také podnětné. Neobyčejná barev-
nost a  působivost této architektury doslova udeří do očí.  
V areálu vídeňské Vysoké školy ekonomické tak obě novostavby 
tvoří výrazný prvek. Nejsou chápány jen jako schránka funkč-
ního studijního provozu, ale z univerzity samotné činí dynamicky 
živoucí místo. 

Hra barev se rozprostírá 
po zdech, podlahách 
a nábytku – až k projekto-
vým místnostem, které 
jako „hnízda“ vyčnívají do 
prostoru.

↑ Svítivě žlutá na protihlukových 
krytech a oknech se táhne celým 
komplexem budov.

VÍDEŇSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
Architekti: CRAB Studio, Londýn
Dokončení: 2014
> www.crab-studio.com

↑ Barevnost a působivost  
architektury je odvážná,  
ale současné také podnětná.

Barvy & povrchy Barvy & povrchy
Studia v barvě Studia v barvě
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MICROFINO není tak tvrdý jako ostatní 
druhy mikrocementu. Proto je určen 
výhradně na svislé, nikoli na pochozí  
plochy. Jeho hladká textura umožňuje 
podle finálního provedení vytvářet různé 
efekty.

MICRODECK je stejně tak vhodný  
k použití na podlahy i stěny. Je mimo-
řádně odolný. Jeho středně hrubá textura 
se projevuje jako mimořádně odolná 
a jednoduše ošetřovatelná – je tedy  
ideální na intenzivně namáhané podlahy.

MICROSTONE lze díky jeho protiskluzo-
vým vlastnostem a vysoké odolnosti 
doporučit na extrémně namáhané pod-
lahy ve vnitřních a vnějších prostorách. 
Hrubá textura propůjčuje mikrocementu 
vzhled připomínající kámen.

AQUACIMENT je díky své odolnosti 
vůči působení soli a chlóru ideální 
pro plavecké bazény a jezírka. 
Vytváří zcela jednolitou plochu  
bez jakýchkoli spár. V kontaktu 
s vodou se stále dále vytvrzuje. 

MICROBASE se při všech aplikacích 
mikrocementu používá jako podklad, 
ale také jako finální vrstva pro rusti-
kální podlahy. Jeho nepravidelná 
textura propůjčuje povrchu individu-
ální rukopis. 

MIKROCEMENT
Hladké povrchy, a  to bez jakýchkoli spár, na podlaze a stěnách – to mikrocement  
ovládá dokonale. Ale pouze tehdy, když se to dělá správně. Ukážeme vám, jak na to. 

CO JE MIKROCEMENT? 

Mikrocement je stěrková hmota na bázi 
cementu. Materiál působí o něco hrub-
ším dojmem než beton, je ale extrémně 
snadno ošetřovatelný, odolný a vykazuje 
dlouhou životnost. Povrch se na závěr 
zapečetí, a proto je odolný vůči nečisto-
tám, vodě i plísni.

OBLASTI POUŽITÍ

Mikrocement se vynikajícím způsobem 
hodí na namáhané plochy beze spár 
v koupelnách a kuchyních, restauracích 
nebo obchodech. V jižních zemích se 
tento materiál používá také ve venkov-
ních prostorách.

OPTICKÝ A HMATOVÝ VJEM

Mikrocement nabízí neobyčejný optický 
a hmatový vjem. Lze jej – podle přání – 
zpracovávat v různých kvalitách konečného 
povrchu. Jelikož se jedná o pigmentovaný 
materiál, je možné příslušné povrchy  
realizovat v téměř jakýchkoli barevných 
odstínech. Zákazník tak ve výsledku vždy 
dostane skutečný unikát.

VOLBA MATERIÁLU

Mikrocement dodávají různí výrobci 
v rozdílných třídách materiálu.  
Španělský výrobce TT TOPCIMENT  
například rozlišuje pět druhů materiálů:

VÍCE INFORMACÍ
Jak mikrocement zpracovávají profesio-
nálové a jakých působivých výsledků 
s ním lze dosáhnout, zjistíte rovněž 
v tomto vydání našeho magazínu.
> Článek na následujících stranách

STRUKTURA VRSTEV

Zpracování mikrocementu v pěti vrstvách 
a několika pracovních krocích vede 
k optimálním výsledkům:

1. Disperzní podklad 
V prvním kroku se položí výztužná tka-
nina a pomocí válečku se v tenké vrstvě 
nanese disperzní podklad Recina / plast. 
Tím se uzavře podklad.

4. Akrylový uzavírací základ 
Uzavírací základ je jakýsi oddělovač  
vrstev, který zamezuje prorážení skvrn 
nebo pigmentů mezi vrstvami. Akrylový 
uzavírací základ se nanáší plošně pomocí 
válečku.

5. Dvousložkové zapouzdření 
Ke konečnému uzavření povrchu se  
používají dvě složky na bázi rozpouštědel, 
které se nanášejí válečkem s krátkým 
vlasem. Především v kuchyních nebo 
koupelnách toto zapouzdření zamezuje 
tomu, aby na povrchu byly vidět a zůstá-
valy např. zbytky tuků a ošetřujících 
prostředků. Nakonec se dosáhne povrchu, 
který je tvrdý, robustní a tím má také 
dlouhou životnost.

Tento krok se vykoná dvakrát!

POSTUP

Zpracování mikrocementu probíhá ve 
více vrstvách, které jsou vysvětleny 
v následující ilustraci. Důležitý je nosný 
podklad. Celková tloušťka nanesené 
vrstvy činí u mikrocementu maximálně  
3 milimetry. 

ČISTÁ PRÁCE

Účinné odsávání je při práci s mikroce-
mentem nadmíru důležité, a sice pro 
dobro pracovníků a s ohledem na výsle-
dek. Neboť: Jestliže se při mezibroušení 
usadí uvolněný prach na povrch, bude 
tím negativně ovlivněna kvalita další 
vrstvy. Veškerou práci zde zastanou 
brusné systémy od společnosti Festool 
v kombinaci s mobilními vysavači 
CLEANTEC.

Mikrocement Mikrocement
Know-how Know-how

2. MICROBASE + akrylátová pryskyřice 
Pro druhou vrstvu se rozmíchá MICROBASE 
s akrylátovou pryskyřicí (poměr míšení: 
10 kg MICROBASE na 4 litry akrylátové  
pryskyřice). Při veškerém míchání je  
bezpodmínečně nutné dbát na to, aby  
se dodržovaly směšovací poměry a doby 
míchání uvedené výrobcem. Následně  
se materiál nanese nerezovou špachtlí 
a stáhne se na stejnou zrnitost.

Mezibroušení bruskou ROTEX RO 150 nebo 
ETS 150/5, resp. ETS EC 150/5 a brusivem 
Granat se zrnitostí P80 až P120.

Tento krok se vykoná dvakrát!

3. MICROFINO, resp. DECK, STONE, 
AQUACIMENT + akrylátová pryskyřice
Třetí vrstvu tvoří mikrocement s akrylá-
tovou pryskyřicí, v případě výrobku 
MICROFINO v poměru míšení 10 kg  
mikrocementu na 5 litrů akrylátové  
pryskyřice. Materiál se nanáší špachtlí 
z ušlechtilé oceli a následně se stáhne 
na stejnou zrnitost.

Mezibroušení bruskou ROTEX RO 150 
nebo ETS 150/5, resp. ETS EC 150/5 
a brusivem Granat se zrnitostí P100  
až P150.

Tento krok se vykoná dvakrát!

DOKONALÉ VYBROUŠENÍ

Při zpracování mikrocementu je nezbytných 
několik stupňů mezibroušení. Dokonale se 
to podaří s rotačně-excentrickou bruskou 
Festool ROTEX RO 150 nebo excentrickými 
bruskami ETS 150/5, resp. ETS EC 150/5. 
Jako brusivo doporučujeme Granat se  
zrnitostí P80 až P150. 
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BLANCO 
SEDA

Francisco J. Rodriguez pochází z malířské rodiny. Barvu má 
doslova v krvi, nedávno mu v ní byly dokonce nalezeny stopy 
mikrocementu. Před 14 lety založil v Barceloně vlastní podnik. 
Vedoucího společnosti Blanco Seda jsme doprovodili na jednu 
z jeho neobyčejných staveb.

 Text Fotografie
 Ralf Christofori Georg Roske

Barcelona
ŠpanělskoBlanco Seda Blanco Seda

Dedikace Dedikace
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N a cestě ke stavbě projíždíme širokými ulicemi s nád-
hernými městskými domy. Tu a tam mezi nimi vykoukne 
některá z Gaudího fasád. Krátce předtím, než třída La 

Rambla narazí na přístav, zahneme do Barri Gòtic, nejstarší 
městské čtvrti Barcelony. Zde jsou uličky zničehonic mnohem 
užší. Kovanými železnými dveřmi vstoupíme do jednoho z obyt-
ných domů. Schodiště je úzké, výtah připomíná spíše potrubní 
poštu. V prvním podlaží se ale otevře zcela nový svět: poschodí 
s obytnou plochou 350 čtverečních metrů. 

Nejvyšší kvalita jako jedinečný individuální znak
Francisco J. Rodriguez, majitel malířské firmy Blanco Seda, 
nás na stavbě přivítá se dvěma z jeho zaměstnanců. Jak sem 
nahoru dostali sádrokartonové desky, pytle se sádrou, brousicí 
nářadí a  vysavače, zůstává hádankou. Náročnost prací  
je enormní: Stěny se probourávaly, posouvaly a nově stavěly. 
Podlahu bylo třeba v určité části kompletně rozebrat, aby bylo 
možné opravit nosný trám pod ní. Celé poschodí se rozdělilo 
do tří obytných jednotek, jež jsou přístupné ze společné chodby. 
Průchod k těmto třem bytům je natřen v antracitovém odstínu. 
Na pohled se zdá, že tato stěna je hotová. Francisco Rodriguez 
říká: „To je teprve začátek.“ Kontrolní světlo Festool, které 
přiloží ke stěně, mu dá za pravdu. 

„Rodri,“ jak zde šéfa všichni oslovují, k tomu přistupuje zcela 
přesně. Záleží mu na každém detailu. A to je také tajemství jeho 
úspěchu. Blanco Seda je relativně malý podnik, ale velmi 
žádaný – u pracovníků, kteří chtějí pracovat stejně jako on; 
a u zákazníků, kteří očekávají tu nejvyšší kvalitu. Před dalšími 
zakázkami nemá Rodri momentálně skoro úniku, ale vyrábět 
v masovém měřítku jak na běžícím pásu rozhodně nechce. 
„Zajímají mě zakázky, které jsou pro mne výzvou. Tak jsem 
vyrostl a  jako malíř jsem si v  sobě tuto zvědavost uchoval 
dodnes,“ říká k tomu. „Proto mám nejraději projekty, které mě 
a moje zaměstnance v něčem posunou dál.“ 

Zvědavost snoubená se zkušenostmi a znalostmi
V roce 2004 se Francisco J. Rodriguez osamostatnil a po léta 
budoval svůj vlastní tým, který sdílí jeho pojetí toho nejnároč-
nějšího malířského řemesla. Vzrušuje ho vše, co je náročné, 
nové. Je svědomitý a inovativní. I když dělá něco nového, chce 
to dělat správně. A  tak pro sebe již kolem přelomu tisíciletí 
objevil materiál mikrocement, když ho neznal ještě téměř 
nikdo. „Už od začátku mě na tom fascinovalo, že pomocí mik-
rocementu lze vytvářet uzavřené povrchy bez jakýchkoli spár, 
které jsou extrémně pěkné a zároveň zatížitelné.“ 

Jeho první zkušenosti, vypráví Rodri, nasbíral s materiálem 
jednoho severoamerického výrobce, než ve Valencii narazil na 
TOPCIMENT. „Vznikla z toho vzájemná souhra, kdy společnost 
TOPCIMENT svůj mikrocement dále vyvíjela a já jsem postupně 
přiváděl k  dokonalosti jeho zpracování. Tato zkušenost má  
pro mne dodnes nevyčíslitelnou hodnotu,“ říká, „protože  
použití mikrocementu vyžaduje množství zkušeností a znalostí 
– a přirozeně také správné nářadí.“

Francisca J. Rodrigueze 
vzrušuje to, co je náročné, 
nové. Je svědomitý a inova-
tivní. I když dělá něco nového, 
chce to dělat správně.

↑ Hotovo? Ještě zdaleka ne!  
Kontrolní světlo Festool umožní 
odhalit i v temné chodbě veškeré 
nerovnosti.

↑ Francisco J. Rodriguez dokonale 
obrousí věkem sešlé okenní rámy. 

↓ Pracovat tam, kam jiní jezdí na 
dovolenou: v centru Barcelony.

Blanco Seda Blanco Seda
Dedikace Dedikace
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↑ Nálevní pult realizovala  
společnost Blanco Seda –  
přirozeně v provedení z hladkého 
mikrocementu.

← V baru „Ancestral“ probírá  
Francisco J. Rodriguez s Lucou  
Lancinim nadcházející projekty. 

↓ Vzorník mikrocementu má  
Rodri téměř stále u sebe.

BLANCO SEDA 
Francisco J. Rodriguez pochází z malířské rodiny v andaluské 
Almeríi. Již brzy pomáhá svému strýci při práci. V roce 1997  
se stěhuje do Barcelony. V roce 2004 zakládá svůj vlastní podnik. 
Pojmenuje jej Blanco Seda – Bílé hedvábí. Vedle náročných  
malířských prací se Blanco Seda začala specializovat na vysoce  
kvalitní zpracování mikrocementu, v tuzemsku i zahraničí.
> www.blancoseda.com

LUCA LANCINI & CO. 
> www.lucalancini.net

Blanco Seda Blanco Seda
Dedikace Dedikace

Pro zákazníky – s architektem
Mezitím Rodri patří k  jedněm z  nejlepších v oboru a  k těm 
nemnohým, jimž by člověk slepě svěřil jakýkoli náročný malíř-
ský úkol – a to nejen v oblasti aplikace mikrocementu. To ví také 
Luca Lancini. Tento architekt z italského města Brescia má již 
po léta svou kancelář v Barceloně. S Franciscem J. Rodrigue-
zem již realizoval mnoho projektů, mimo jiné také ten aktuální 
v Gotické čtvrti. Setkají se na stavbě a konzultují další kroky. 
„Společná práce“ je pro něj údajně rozhodující, zdůrazňuje 
Lancini: „Pracuji pro své zákazníky a společně s řemeslníky. 
Jsem totiž toho názoru, že dobrá architektura nevzniká 
výhradně v hlavě architekta, ale právě ve společném úsilí.“ Při 
tom se může klidně stát, že Lancini má dobrý nápad, ale Rodri 
ještě lepší. Nebo obráceně. Na konci stejně nezáleží na tomto, 
ale pouze na nejlepším možném výsledku. Především tehdy, 
když se má jednat o něco neobvyklého.

Neobvyklý je také bar, ve kterém tito pánové vedou ty skutečně 
důležité hovory. Bar „Ancestral“ v ulici Carrer de Provença je 
pro oba již domovské prostředí. Lancini jej navrhl, Rodri reali-
zoval nálevní pult – přirozeně v provedení z hladkého mikroce-
mentu. Zde se potvrzuje krása a robustnost tohoto materiálu, 
které Rodri zmiňoval. Skutečnost, že tenký povrch na nálevním 
pultu vznikl v osmi náročných pracovních krocích, se zde bohatě 
vyplácí: Nejsou vidět žádné rýhy, žádné trhliny, žádné skvrny. 
Ublížit mu nemůže ani místní domácí vermut.

Soustavné hledání výzev
U skleničky oba vyprávějí o společných projektech, například 
v Berlíně, kam byl tým společnosti Blanco Seda importován se 
svým celým know-how, aby tam z mikrocementu vytvořil vel-
koplošné povrchy v jednom apartmá. A hovoří o tom, co je oba 
spojuje: zvědavost a soustavné hledání výzev, které jim umož-
ňují nadále profesně růst. Zcela mimochodem Rodri vypráví, 
jak v roce 2003 spadl z lešení z výšky 12 metrů. A dopadl přímo 
na nohy. Možná právě člověk po takové existenční zkušenosti 
ví, proč žije nebo pracuje. Rodri, jak to alespoň vypadá, žije pro 
svou práci. A každý z jeho projektů to zřetelně potvrzuje. 
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Text
Ralf Christofori

Fotografie
Georg Roske

MAXIMUM 
Z MIKROCE-

MENTU

Barcelona
Španělsko

Barvy & povrchy Barvy & povrchy
Maximum z mikrocementu Maximum z mikrocementu

Tento byt v  Barceloně působí jako odlitek. Obytné prostory 
a  prostory pro spaní, kuchyň a  koupelna přecházejí hladce 
jeden do druhého. Tento dojem posiluje velkoplošné použití 
mikrocementu. Obdivuhodné, co s ním lze dokázat.
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↑ Ve sprše byl na podlahu  
a stěny použit tmavší odstín  
mikrocementu. 

↗ Redukovaný, ale právě proto  
jednolitý povrch prochází celým 
bytem.

→ U mikrocementu silně záleží  
na materiálu, ale ještě více na jeho 
kvalitním a pečlivém zpracování.

Mikrocement vytváří jedno-
litý povrch, který prochází 
celým byte od podlahy přes 
stěny až ke koupelnovému 
koutu.

Barvy & povrchy Barvy & povrchy
Maximum z mikrocementu Maximum z mikrocementu
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↑ Francisco J. Rodriguez s architekty 
Jošihidem Kobanawou a Kaoru Fudžiim. 

← Mikrocement MICRODECK něco 
vydrží – dokonce i dětská kola v bytě.

APARTMÁ, BARCELONA 
Architekti: KOBFUJI ARCHITECTS, Barcelona
Malířská společnost: Blanco Seda, Barcelona
Dokončení: 2016
> www.kobfuji.com
> www.blancoseda.com

TOPCIMENT MICRODECK
Mikrocement MICRODECK od společnosti TOPCIMENT 
se vynikajícím způsobem hodí pro vnitřní prostory. 
Mohou z něj vznikat jednolité povrchy beze spár, 
a sice na podlahách, stěnách, mycích stolech nebo 
v celých koupelnových koutech. MICRODECK je zvlášť 
odolný vůči nárazům, poškrábání, skvrnám atd. 

Barvy & povrchy Barvy & povrchy
Maximum z mikrocementu Maximum z mikrocementu

R ekonstruovat byt v centru Barcelony ve většině případů 
znamená, že je třeba obrátit v ruce a modernizovat každý 
kámen, každou stěnu, a dokonce i  podlahu. Jošihide 

Kobanawa a Kaoru Fudžii, kteří již po léta žijí v hlavním městě 
Katalánska, si toho byli vědomi. U tohoto bytu tomu nemělo být 
jinak. „Nebylo to jednoduché. I když to podle stavu po dokončení 
tak vypadá,“ říkají oba japonští architekti, o nichž se ví, že jejich 
práce je velmi precizní. Náročný nebyl jen půdorys – dlouhá 
nudle s malými místnostmi mezi fasádou a zadním dvorem. 
Také původní části nemovitosti nechaly přání architektů z velké 
části nevyplněná. 

Z toho dnes již není nic vidět. Vznikl spojitě otevřený byt, který 
je jen na jediném místě rozdělen do stropu vysokými skleně-
nými dveřmi. Jako ostrov stojí koupelna a šatna na nízkém 
podstavci, na nějž bezprostředně navazuje kuchyň. Hluboké 
výklenky ve stěnách, ve kterých jsou vestavěné skříně, ladně 
strukturují prostor. Jde o určitý druh minimalismu, který však 
v žádném případě nepůsobí klinicky. Nejzřetelněji se projevuje 
v použitých barvách a materiálech.

Mikrocement jako souvislý povrch
Investoři, mladá katalánská rodina, a architekti se od počátku 
shodli na tom, že se jako materiál použije mikrocement, aby se 
docílilo opticky redukovaného, ale důsledně jednolitého povr-
chu, který bude procházet celým bytem. Podlaha a výklenky ve 
stěnách jsou provedeny ve světlém, ale teplém šedém odstínu, 
koupelnový kout se sprchou a WC v tmavší šedé barvě. Volba 
padla na materiál MICRODECK od společnosti TOPCIMENT, 
protože má lehkou strukturu a  tím je protiskluzový, a navíc 
velice odolný.

„Velkou výhodou mikrocementu je, že je sice potřeba pevný 
podklad, ale že právě při renovacích nebo sanacích starých 
staveb lze pracovat se stávajícími stavebními prvky,“ vysvětluje 
Francisco J. Rodriguez, majitel malířské firmy Blanco Seda 
a uznávaný specialista na mikrocement. „To znamená, že se 
pod materiálem MICRODECK na podlaze ukrývají nově vysta-
věné základy, ale třeba také dlažba. Je pouze potřeba podklad 
odpovídajícím způsobem uzavřít.“ Poté se začne tvořit struktura 
jednotlivých vrstev v celkem osmi krocích. Po nanesení základ-
ního podkladu následuje první vrstva materiálu MICROBASE, 
poté se nanese MICRODECK, nad to akrylátový uzavírací základ 
a  zakončuje se dvousložkovým zapouzdřením povrchu.  
„Materiál vždy naneseme a vybrousíme, téměř všechny kroky 
je třeba vykonat dvakrát. A  každý jednotlivý krok přispívá 
k tomu, aby výsledek na konci odpovídal zadání,“ zdůrazňuje 
Rodriguez.

Pečlivé a přesné zpracování
Tímto náročným procesem vzniklo 120 čtverečních metrů pod-
lahové plochy s povrchem z materiálu MICRODECK, k  tomu 
přijde sprcha, WC, mycí stůl, šatna se skříněmi a v neposlední 
řadě ostrůvek, na kterém to vše stojí. Těžko se věří, že na to 
tým firmy Blanco Seda potřeboval jen jedenáct dní. „My jsme 
rychlí, ale mikrocement potřebuje svůj čas, protože práce musí 
probíhat velmi pečlivě a přesně. Když chceš dosáhnout 100% 
kvality mikrocementu, závisí 30 procent na materiálu a 70 pro-
cent na správném zpracování,“ zdůrazňuje „Rodri“. A nářadí? 

„Ty hrají přirozeně v rámci 70 procent podílu zpracování rozho-
dující úlohu. Pracujeme téměř výlučně s nářadím Festool, které 
nám především při broušení enormně napomáhá k výsledku.“ 

Není to poprvé, kdy oba architekti spolupracují se společností 
Blanco Seda. Skutečnost, že Jošihide Kobanawa a Kaoru Fudžii 
chtěli na tento byt bezpodmínečně Francisca J. Rodrigueze, 
tedy není náhoda. A výsledek jim dává za pravdu. Když se totiž 
spolu setká japonská preciznost a špičkové španělské řemeslo, 
může z toho vzejít pouze něco mimořádného. 
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Nový super-měkký brusný 
talíř SW zaručuje klidnější 
chod a optimální průběh 
broušení – také a právě při 
práci nad hlavou. 

PŘESEDLEJTE NYNÍ

Nový, super-měkký brusný talíř SW pro brusku 
PLANEX LHS 225 nahrazuje dosavadní, tvrdší 
brusný talíř HT. Výměna se vyplatí.
 Text Fotografie
 Anja Soeder Festool

Wendlingen
NěmeckoPřesedlejte nyní Přesedlejte nyní

Nářadí Nářadí

NOVÝ TALÍŘ PRO BRUSKY PLANEX

Brusný talíř SW nahrazuje brusný talíř HT a je již obsažen v rozsahu 
dodávky brusky PLANEX LHS 225. Pokud někdo chce s výměnou 
ještě počkat, může i nadále zakoupit podložku IP jako příslušenství.

ST-STF-D215/8-LHS 225-SW

• super-měkký, přizpůsobivý brusný talíř pro PLANEX LHS 225

• univerzální použití na rovných a klenutých plochách

• méně namáhavá práce díky optimální podpoře sání

Součástí dodávky u

• LHS 225 EQ-PLUS/SW 

Ještě lépe v sadě

• Sada LHS225-SW/CTL36/230V  
(s mobilním vysavačem CTL 36 E AC PLANEX)

• Sada LHS225-SW/CTM36/230V  
(mobilní vysavač CTM 36 E AC PLANEX)

D oposud to bylo takto: U  brusky s  dlouhým krkem  
Festool PLANEX LHS 225 se brusný talíř HT staral 
o optimální podtlak a podporu přisátí, podložka IP se 

starala o co nejklidnější chod a vynikající kvalitu výsledného 
povrchu. Společně poskytovaly dokonalé výsledky broušení při 
citelně nižší pracovní námaze. Společnost Festool by však 
nebyla Festool, kdyby se spokojila s tímto „dvousložkovým řeše-
ním“. Proto byl pro brusku PLANEX vyvinutý nový brusný talíř, 
který umí obojí – a ještě více.

Brusný talíř SW přináší hned několik výhod: Především u nerov-
ných povrchů se významně lépe přizpůsobí a dosáhne rovno-
měrnějšího úběru všech stěrkovacích materiálů. Navíc se tento 
super-měkký talíř vyznačuje mimořádně klidným chodem. 
Kombinace obojího usnadňuje manipulaci s bruskou při práci 
nad hlavou. K tomu významnou měrou přispívá také nezmen-
šená síla přisátí u nového brusného talíře. 

„Naše bruska s  dlouhým krkem PLANEX je uzpůsobena 
k  tomu, aby se s  její pomocí dosáhlo pokud možno rychle 
a snadno dokonalých výsledků broušení,“ vysvětluje produktový 
manažer společnosti Festool, Patrick Hitzer. „Přitom hraje 
kromě nářadí důležitou roli především brusný talíř, protože 
zajišťuje spojení mezi nářadím a povrchem.“ A dále zdůrazňuje: 
„Vhodný brusný talíř je pro dokonalý výsledek broušení nepo-
stradatelný.“ 

Za těchto předpokladů se odborníkům společnosti Festool 
povedlo v podobě nového standardního brusného talíře vyvi-
nout univerzální řešení pro PLANEX LHS 225, které i při vší 
své univerzálnosti nastavuje nové standardy. U nového brus-
ného talíře totiž neplatí, že by uměl od každého trochu, ale že 
vše umí o pořádný kus lépe. Cokoli jiného by pro zákazníky 
společnosti Festool nebylo dost dobré.



40 41

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 3

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 3

K VAŠIM 
SLUŽBÁM

Servis je u společnosti Festool velké téma. Stále a všude. Také 
ve Francii. Pracovníci servisního týmu společnosti Festool 
v  Lognes u  Paříže to den za dnem soustavně dokládají.  
Svůj pracovní závazek chápou výslovně jako službu pro zákaz-
níky. Když jsou tito spokojení, odvedli svou práci dobře. 
„K vašim službám!“ – jak se ve Francii říká: „Rádo se stalo!“

 Text Fotografie
 Anja Soeder Torben Jäger

Paříž
Francie

Pohled dovnitř Pohled dovnitř
K vašim službám K vašim službám
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J e tu čisto. Panuje tu téměř klinická čistota. Na několika 
stolech a pracovních stolicích leží „pacienti“. Stanovuje 
se zde jejich diagnóza, prochází terapií a operacemi. Na 

jedné pracovní stolici se odkrývají vnitřní orgány jedné brusky 
až po motor, vedle se odborně rozebírá kapovací pila. Stroje 
mají přirozeně svou duši. S odpovídající pečlivostí tak servisní 
pracovníci společnosti Festool zacházejí se svými „pacienty“. 
Na stanovení anamnézy nebo diagnózy nepotřebují příručky. 
Zdá se, že často stačí jeden pohled. Potom již přesně vědí,  
co je třeba udělat.

Specialisté u pracovního stolu
Ve francouzském servisním týmu společnosti Festool pracuje 
sedm techniků – všichni z  nich jsou specialisté, kteří znají 
zevnitř i zvenku každé nářadí Festool. Vedle nich jsou zde ještě 
dva pracovníci logistiky. Doručují se sem nářadí z celé Francie 
a jsou zde přidělovány jednotlivým pracovníkům. Mají přilože-
nou příslušnou objednávku. Každý pracovník nese odpovědnost 
za svou opravu. To vyžaduje a podněcuje angažovanost každého 
z nich. Když neví jak dál, požádá o radu některého ze zkušeněj-
ších kolegů. Obecně platí: V  tomto řemesle jsou zkušenosti 
všechno. A těch mají pracovníci v Lognes obrovské množství. 
„Všichni technici jsou speciálně proškolení, mnozí jsou zde ve 
službě již přes deset let. Díky jejich znalostem a zkušenostem 
najdou na každý problém příslušné řešení,“ říká Sébastien 
Walmacq. „Snad ještě důležitější je jejich postoj: O každé nářadí 
se starají tak, jako by bylo jejich vlastní.“ 

Walmacq je již přes pět let servisní manažer u  francouzské 
pobočky společnosti Festool a  je si vědom toho, co ve svém 
týmu má. Na počátku roku 2017 se nastěhovali na nové pra-
coviště. Všechno mělo být větší a efektivnější – ale nikoli na 
základě nařízení shora. Proto ještě před stěhováním shromáž-
dil zlepšovací návrhy od všech servisních pracovníků, aby je 
bylo možné implementovat do pracovních procesů: od orga-
nizace pracoviště přes průběh zpracování objednávek a doku-
mentaci až po logistiku. „Naším společným cílem bylo co 
nejlépe vše zorganizovat a tím vytvořit optimální pracovní pod-
mínky. To je ku prospěchu našim zaměstnancům – a nakonec 
také našim zákazníkům,“ uvádí Sébastien Walmacq.

Servis je více než oprava
Festool je značka, jež symbolizuje skvělé produkty, ale právě 
také vynikající servis. Zákazníci to velmi oceňují, protože pro 
ně je důležité obojí. Na čem při každém servisním zásahu 
záleží? Musí to jít rychle, aby zákazník v případě opravy nemu-
sel na své nářadí čekat dlouho. Servis musí být spolehlivý 
a svědomitý, aby nářadí po opravě znovu fungovalo – stejně jako 
první den v provozu. 

„Naše servisní výkony v zásadě daleko přesahují rozsah pouhé 
opravy,“ zdůrazňuje Sébastien Walmacq. „U nás jednoduše 
nejde pouze o  odstranění vady. U  nás se nářadí důsledně 
analyzuje, seřizuje a nastavuje, v naprosté většině případů se 
nářadí dokonce důkladně vyčistí. To je přidaná hodnota, která 
nejen prodlužuje životnost nářadí, ale zvyšuje také úroveň spo-
kojenosti zákazníků.“

Všichni technici jsou speci-
álně proškolení, mnozí 
jsou zde ve službě již přes 
deset let. Díky jejich znalos-
tem a zkušenostem najdou 
na každý problém příslušné 
řešení.

↑ Na počátku roku 2017 se servisní 
tým společnosti Festool v Lognes 
u Paříže přestěhoval do nové budovy. 

→ K rozmýšlení o nastavení co 
nejefektivnější organizace, pracov-
ních procesů či pracovišť byli přizváni 
všichni pracovníci. 

Pohled dovnitř Pohled dovnitř
K vašim službám K vašim službám
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↑ Vadné nářadí je analyzováno 
a opravováno srdcem, rukama,  
rozumem a širokým spektrem  
patřičné techniky.

Pohled dovnitř Pohled dovnitř
K vašim službám K vašim službám
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Festool France
33 rue Gabriel, 77185 Lognes, Francie 
Telefon: +33 (0)1 60 06 64 30
> www.festool.fr

↖ Ve skladu náhradních dílů má 
vše své místo, aby servisní pracov-
níci mohli rychle jednat a reagovat. 

← Servisní manažer Sébastien 
Walmacq (vpravo) je ve stálé  
komunikaci se svým týmem.

„Naši servisní pracovníci 
se o každé nářadí starají 
tak, jako by bylo jejich 
vlastní.“
Sébastien Walmacq, servisní manažer

FESTOOL SERVICE ALL-INCLUSIVE

Naše rozsáhlé služby zaručují bezstarostnou práci. Nejen ve Francii, 
ale všude. Využijte výhody služby Festool SERVICE all-inclusive* – 
záruční balíček pro každé nářadí.

Bezplatná oprava** po dobu 36 měsíců
Když se něco porouchá, zdarma to opravíme. Včetně pracovního 
času, náhradních a také opotřebovaných dílů. Přepravní služba u vás 
stroj na přání vyzvedne – a také jej dopraví zpět. Rovněž zdarma.

Ochrana proti krádeži 36 měsíců
Nový stroj při krádeži, jednodušší než pojištění: při krádeži –  
i na staveništi nebo z automobilu – obdržíte při spoluúčasti  
2.500 Kč zcela nové náhradní nářadí.

15 dní testování bez rizika
Není nakoupené nářadí to, co jste si představovali? Přineste je  
jednoduše do 15 dnů od nákupu zpět k prodejci a ten vám kupní  
cenu vrátí.

Záruka náhradních dílů 10 let
Tak dlouho – přinejmenším – máme všechny náhradní díly pro  
vaše nářadí na skladě. A pokud by tomu tak výjimečně nebylo,  
dostanete jako náhradu zdarma nové nářadí.

* SERVICE all-inclusive platí pro veškeré nářadí zaregistrované do 30 dnů od zakoupení,  
které bylo zakoupeno od 2. dubna 2013. Více informací:
> www.festool.cz/service

** „Bezplatná oprava“ neplatí pro poškození spotřebního materiálu a příslušenství,  
při nesprávném používání, pro škody při používání jiného než originálního příslušenství  
či náhradních dílů a dále v případě samostatně rozebraného nářadí nebo používání  
s trvale silným opotřebením.

↑ Po dokončení servisní objed-
návky se příslušný odpovědný 
pracovník podepíše svým jménem.

Pohled dovnitř Pohled dovnitř
K vašim službám K vašim službám

Servis Festool – jedinečný originál
Tím důležitější je, aby příslušný technik nejen vyléčil „pacienta“ 
ležícího před ním, ale aby také znal jeho celý životní cyklus. 
Každý produkt Festool má svou historii modelu a každé nářadí 
má svůj vlastní příběh. Když se třeba mění některý díl, sou-
časně se zadokumentuje proč se měnil. To lze přirozeně pouze 
u společnosti Festool a s originálními náhradními díly. Tímto 
způsobem lze sepsat kompletní příběh předmětného nářadí 
v rámci jeho celého životního cyklu a ten následně vyhodnotit. 
Každý technik zdokumentuje, jaké zásahy provedl, a  zápis 
podepíše svým jménem. Zákazník tak také ví, kdo se o  jeho 
nářadí postaral.

Tyto informace jsou zákazníkům dávány k dispozici a současně 
jsou vyhodnocovány interně u společnosti Festool. „Pracujeme 
zde v úzkém kontaktu s našimi kolegy, a sice nejen v oblasti 
servisu, ale také produktového managementu. Při tom předá-
váme naše zkušenosti a zpětnou vazbu od našich zákazníků, 
abychom naše produkty ještě dále vylepšili.“ Obráceně platí, že 
servisní týmy dostávají přirozeně pokyny, aby si zjistily veškeré 
informace o nových nebo modernizovaných produktech. Nářadí 
je totiž stále komplexnější a lepší.

Nejlépe vše v rámci kompletní nabídky
Bylo by vlastně pro společnost Festool dobrým znakem, kdyby 
servisní týmy měly sotva co na práci? „S tím nelze počítat,“ 
usměje se Sébastien Walmacq. „Naše produkty jsou prvotřídní, 
ale se sortimentem produktů se rozrůstají také naše úlohy. 
Navíc dostáváme mnoho objednávek na opravy nářadí, která za 
sebou někdy mají i přes dvacet let provozu.“ Je zcela jedno, zda 
zbrusu nové nářadí spadlo z vysokého lešení nebo zda některý 
„historický“ kousek nářadí Festool potřebuje trochu péče –  
ve všech případech platí následující: My jsme to nářadí vyvinuli. 
My jsme je vyrobili. My nejlépe víme, jak je opravit. „K vašim 
službám,“ jak by řekli Francouzi.
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ROZDĚLENÍ PROSTORU
V jedné restauraci v Bangkoku rozděluje barva 
celý prostor – a dokonce i jídlo.
Fotografie
Wison Tungthunya / Onion

Když interiéroví designéři ze studia Onion od základů nově navrhovali vnitřní 
prostor restaurace Hashme v Bangkoku, měli pevně danou ideu: Chtěli prostor 
pro hosty rozčlenit prostřednictvím barev. Materiály k sobě navzájem doléhají 
v přímých liniích. Předěly barev a materiálů probíhají po stěnách, podlahách 
a stropech, na stolech a pod stoly, a dokonce i pokrmy na talířích. Radikální 
barevná koncepce se stává gastronomickým zážitkem.

RESTAURACE HASHME, BANGKOK 
Barevná koncepce: Onion / Siriyot Chaiamnuay & Arisara Chaktranon | Dokončení: 2015 | > www.onion.co.th

Rozdělení prostoru Rozdělení prostoru
Inspirace InspiraceBangkok

Thajsko
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UŽITEČNÍ POMOCNÍCI

Díky různorodému příslušenství jsou mobilní vysavače CLEANTEC mimořádně mnohostranné.  
Při práci, při čištění a při organizaci pracoviště.

MODULY PRO NÁSTRČNÝ SYSTÉM VYSAVAČŮ

Prostřednictvím našich modulů nástrčných systémů můžete mobilní vysavač přímo připojit  
k přípojce stlačeného vzduchu a energetickému hnízdu, vysavač dálkově ovládat nebo jej doplnit 
o další elektrickou zásuvku. 

PŘEHLED VÝROBKŮ
Malí pomocníci. Velký účinek. Kvalitní příslušenství vysavačů pro malíře,  
natěrače a řemeslné mistry.

HVĚZDICOVÝ ROZDĚLOVAČ ČISTICÍ SOUPRAVACT WINGS

SACÍ HADICE 10 M BRUSNÝ ŠPALEK PRACOVNÍ CENTRUM WCR

MODULOVÉ ENERGETICKÉ HNÍZDO MODUL SÍŤOVÉ ZÁSUVKY MODUL PNEUMATICKÉ PŘÍPOJKY

MODUL BLUETOOTH


