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The Sound of Festool

Lehké, kompaktní, výkonné. Rádio na stavbu SYSROCK přesvědčí kompaktními 
rozměry, malou hmotností a především perfektním zvukem. Díky rozhraní  
Bluetooth a integrované funkci hands-free můžete kromě preferovaných rozhla-
sových stanic poslouchat i své oblíbené písničky z chytrého telefonu v kvalitě 
SYSROCK – a přitom vás vaši zákazníci vždy zastihnou. Nyní k dostání také jako 
digitální rádio DAB+.

Více informací ve specializované prodejně nebo na www.festool.cz/sysrock

Rádio na stavbu SYSROCK – nyní také jako digitální rádio
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ÚVOD

Milé čtenářky a milí čtenáři,

slavíme premiéru – a vy máte právě v ruce náš nový magazín! Od firmy Festool. Pro 

malíře. Pro všechny, kteří se rádi nechají nadchnout a inspirovat. Pro všechny, kdo 

chtějí více. 

Naše první vydání se věnuje otázce, která zaměstnává vás i  nás: jak dosáhnu  

perfektního povrchu? Představíme vám naše aktuální novinky, které jsou zaměřené 

přesně na to: novou brusku PLANEX easy a novou kontrolní svítilnu SYSLITE STL 450. 

Zeptali jsme se odborníků a sledovali při práci vynikající malířskou mistrovou  

z Berlína.

Uneseme vás do kouzelného domu v Tokiu, nad kterým žasnou dokonce i osvícení 

malíři. V rozhovoru hovoří náš produktový designér Timo Kuhls o vnitřních hodnotách 

a vnějších vlastnostech našeho nářadí – a jak každý jednotlivý detail přispívá k vytvoření 

perfektního povrchu.

Přejeme vám hezkou zábavu a inspiraci při čtení, listování a prohlížení!

Váš

Jacek Rybka
Ředitel společnosti
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04 05PERFEKTNÍ 
POVRCHY

Jak dosáhnout perfektního povrchu? Nebo může být perfektní 
výsledek jen ojedinělý? Jak můžu ovlivnit výsledek? Zeptali 
jsme se osvědčených odborníků na materiály a nářadí z firem 
Sto a Festool – a průkopníka nových trendů, který se za něj 
vlastně ale nepovažuje.

Text
Ralf Christofori

Fotografie
Brigida González

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1 Perfektní povrchy
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R oman Kyselica je při práci absolutně nadšený. Excent-
rickou brusku Festool nechává klouzat po připraveném 
testovaném povrchu, rozmáchlými pohyby jezdí novou 

bruskou PLANEX easy po povrchu. „To bych mohl dělat celou 
noc,“ vyjadřuje obdiv. Kyselica je odborník na použití. Nikoli ale 
ve firmě Festool, nýbrž ve firmě Sto, která je čelním výrobcem 
barev, omítek a systémů povrchové úpravy. 

Mezi firmou Festool a firmou Sto, tedy mezi městy Wendlingen 
am Neckar a  Stühlingen v  jižním Schwarzwaldu, jsou to  
přibližně dvě hodiny jízdy autem. Obě firmy jsou považovány za 
specialisty v příslušné oblasti. Jejich výrobky jsou žádané po 
celém světě. Sto vyvíjí materiály a  polotovary pro povrchy.  
Festool zase dodává na trh nářadí, které slouží pro optimální 
zpracování těchto materiálů při použití. 

V centru pozornosti je řemeslník
„V zásadě dodáváme kbelík a nápad,“ říká Dirk Mensen. Řídí divizi 
StoDesign International v hlavním sídle firmy v Stühlingenu. Zde 
se rodí nápady, zkouší se a vznikají vzorky, než dojde k plnění 
do kbelíků. Ale úplně takto jednoduché to zase není. Každá 
barva, každá povrchová úprava, která opouští firmu, se zkouší 
a optimalizuje z hlediska použití – což provádějí odborníci,  
jedním z nich je Roman Kyselica. Je totiž zapotřebí řemeslník 
s příslušným nářadím, který nápady firmy Sto realizuje, jak říká 
Mensen: „Řemeslníci a kvalita nářadí jsou pro nás zcela roz-
hodující, pokud jde o správné zpracování materiálu pomocí 
určitých technik na nejvyšší úrovni.“ 

Lépe už to Thomas Schuder, vedoucí aplikační techniky ve firmě 
Festool, nemohl popsat – jen ale z jiného úhlu pohledu: „Také 
u nás je řemeslník v centru pozornosti, abychom mu mohli dát 
do ruky optimální nářadí pro požadovaný výsledek při přísluš-
ném použití.“ Tam, kde je obojí tím nejlepším možným způso-
bem navzájem sladěné, vzniká taková věc jako perfektní povrch. 

Materiály a nářadí pro perfektní povrchy
Perfektní povrch? Existuje to vůbec? „No jistě,“ bezprostředně 
odpovídá a přechází k důležitému ale: „Existuje v každém jed-
notlivém případě a pro téměř všechny požadavky zákazníků.“ 
Na to jsou zaměřené systémy barev a kolekce firmy Sto. Co se 
týká struktury nebo textury, i nadále existují dva extrémy se 
spoustou mezistupňů: na jednom konci jemná omítka se zrni-
tostí menší než 0,1 mm, která se zbrousí do extrémní hladkosti 
papírem se zrnitostí 220; na opačném konci zcela individuální 
omítky, které poskytují řemeslníkům velký prostor ohledně 
estetiky a kvality povrchů.

„Pro nás spočívá velké umění v  tom, abychom naše nářadí 
a systémové příslušenství, jako brusné talíře nebo brusivo, 
navrhovali tak, aby mohlo splňovat co možná nejvíce těchto 
požadavků,“ říká Thomas Schuder – a doplňuje: „A abychom 
pro veškeré myslitelné povrchy poskytovali vždy optimální 
nářadí.“ Proto udržuje Festool úzkou výměnu informací nejen 
s řemeslnými firmami a architekty, ale také s průmyslem. „Před 
několika lety například museli kvůli evropské směrnici všichni 
výrobci a uživatelé přejít na laky bez těkavých rozpouštědel, 
tedy na laky ředitelné vodou. Ty se ale brousí zcela jinak než 
například alkydové laky. Na to jsme reagovali našimi novými 
brusivy GRANAT,“ říká Schuder.

← V dílně firmy Sto Werkstatt ve 
Stühlingen se zkouší a optimalizují 
barvy a povrchové úpravy z hlediska 
aplikační techniky.

→ Roman Kyselica testuje výsledek 
broušení: rukou, okem a pomocí 
nové svítilny s kontrolním světlem 
Festool.

„Řemeslník a kvalita 
nářadí jsou pro nás 
zcela rozhodující, pokud 
jde o správné zpracování 
materiálu pomocí 
určitých technik na 
nejvyšší úrovni.“
Dirk Mensen, Sto

MAGAZÍN FESTOOL 
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Také pro fasády a stěny s trojrozměrnou povrchovou úpravou, 
které jsou v současné době moderní, má Festool po ruce odpo-
vídající řešení. „Zde je důležité správně zvolit pružné brusné 
podložky a různé tvrdosti talíře,“ vysvětluje Thomas Schuder. 
S odpovídajícími výrobky Festool, které jsou velmi dobře vhodné 
speciálně pro vnitřní a vnější zaoblení.

Řemeslník zanechává vlastní rukopis 
Perfektní povrch tedy konečně není pouze otázkou estetiky, 
nýbrž především procesu, ve kterém hraje zcela rozhodující roli 
řemeslník. To potvrzuje také Johannes Eulberg, který v týmu 
Dirka Mensena vyvíjí povrchové úpravy na základě programu 
standardních výrobků a vytváří také trendy: „Trend momentálně 
směřuje k řemeslným povrchům. Může to být drsná textura, 
ale i hladká, která dodává zdi hloubku. Pod StoSignature jsme 
shrnuli individuální povrchové úpravy, se kterými může řeme-
slník zanechat na zdi svůj rukopis.“ A to se podaří pouze tehdy, 
když jdou aplikační techniky, nářadí a materiály perfektně ruku 
v ruce.

Dirk Mensen řídí divizi StoDesign International. Firma Sto SE & Co. 
KGaA je jedním z mezinárodně významných výrobců výrobků a systémů 
pro povrchové úpravy budov. Tato firma má čelní postavení v oblasti 
tepelně izolačních systémů. Ke klíčovému sortimentu patří kromě 
toho vysoce kvalitní fasádní prvky, jako omítky a barvy jak pro exteriér, 
tak i pro interiér budov.
> www.sto.com

Thomas Schuder je vedoucí aplikační techniky ve firmě Festool.  
I náročné nebo neobvyklé druhy použití se snaží vyřešit individuálně 
pomocí nářadí s odpovídajícím systémovým příslušenstvím.  
S cílem ještě více vylepšit výrobky.
> www.festool.de

„U nás je řemeslník 
v centru pozornosti, 
abychom mu mohli dát do 
ruky optimální nářadí 
pro požadovaný výsledek 
při příslušném použití.“
Thomas Schuder, Festool

← Thomas Schuder z firmy Festool 
(uprostřed) diskutuje s Dirkem Mensenem 
(vlevo) a Johannesem Eulbergem z divize 
StoDesign International o náročných 
povrchových úpravách a optimálním nářadí.

ETS 150

• Obouruční bruska  
s univerzálním motorem

• Dlouhá životnost díky dvouřa-
dovému kuličkovému ložisku

• Brzda talíře pro bezpečnou 
a bezchybnou práci 

• Plynulá regulace otáček  
a udržování na konstantní  
hodnotě při zatížení

• Brusný talíř Ø 150 mm

• Hmotnost 1,8 kg

Optimálně se hodí pro

• Hrubé broušení a mezibroušení

• Dokončovací broušení plniv

• Dokončovací broušení laků, 
dřeva a plastů

• Vodorovné plochy

ETS EC 150

• Jednoruční bruska s bezuhlí-
kovým motorem EC-TEC

• Brzda talíře osazená tvrdoko-
vem pro ochranu před 
poraněním a vznikem rýh při 
broušení

• Nejlepší ochrana při práci díky 
kontrole vibrací a rozpoznání 
odsávání

• Plynulá regulace otáček a udr-
žování na konstantní hodnotě 
při zatížení

• Brusné talíře Ø 150 mm

• Hmotnost 1,2 kg

Optimálně se hodí pro 

• Hrubé broušení a mezibroušení

• Dokončovací broušení plniv

• Jemné broušení minerálních 
materiálů

• Svislé plochy a práce nad 
hlavou

VYZKOUŠEJTE NÁŠ SYSTÉM. PERFEKTNÍ V DETAILU.
Broušení perfektních povrchů brusivem Premium GRANAT.  
Jako stvořené pro nářadí a do ruky.
> www.festool.cz/granat

ODSÁVÁNÍ CLEANTEC
Práce s odsáváním ještě nikdy nebyla bezpečnější. Bajonetový  
uzávěr bezpečně a rychle spojuje spojovací objímku sací hadice 
s elektrickým nářadím.
> www.festool.cz/bezprachu

> Přehled výrobků na straně 50

PERFEKTNÍ ÚPRAVA POVRCHŮ

Excentrické brusky Festool jsou nejen výkonné, ale také mimořádně 
robustní a vyznačují se dlouhou životností. Obouruční bruska  
ETS 150 je vhodná pro pohodlné broušení velkých svislých ploch. 
Kompaktní ETS EC 150 je ideální pro práci jednou rukou bez únavy 
ve všech polohách. Obě excentrické brusky existují s brusným  
zdvihem 3 mm pro bezchybné finální zbroušení povrchu, nebo se 
zdvihem 5 mm pro mezibroušení mezi lakováním.

CAIMAN
Interiérová kolekce StoSignature
Otisková technika se vzhledem krokodýlí kůže na 
minerálním dekorativním tmelu.

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1 Perfektní povrchy

FocusFocus
Perfektní povrchy



10 11

ROZUM A CIT

Řemeslo je stavební 
kultura. O tom je 
mnichovský archi-
tekt Peter Haimerl 
přesvědčený.
Fotografie
Edward Beierle pro Euroboden

← U staré stavby zůstaly na zdech 
zachované vrstvy barev, které zde 
byly nanesené po desetiletí.

→ Viditelné a zjevné povrchy: drsný 
beton je kombinovaný s omítnutými 
zdmi a plochami z plsti.

P eter Haimerl není z těch, kteří se ženou za každým  
libovolným trendem. Právě naopak: tento architekt má 
důsledný postoj a  jasný názor a díky tomu je pak pro 

zajímavost přece jenom zcela trendy. O imitacích nemá Haimerl 
valné mínění. Má rád autentičnost. Řemeslo je pro něj stavební 
kultura. 

Citlivé zacházení se starými a novými stavebními prvky 
Co si představuje pod stavební kulturou, je obzvláště patrné na 
jednom z  jeho stavebních projektů: na domě sedláka v Alt- 
Riemu u Mnichova, který byl postaven v 18. století. V roce 2013 
získal Stefan F. Höglmaier historické selské stavení. Spadal 
pod památkovou ochranu, ale byl skoro úplně zchátralý.  
Höglmaier si přizval architekta Petera Haimerla, aby do stáva-
jící stavby integroval prostorovou koncepci pro dvě samostatné 
bytové jednotky. 

Výsledek je působivý. Dům má 45stupňovou střechu. Haimerl 
jednoduše vytvořil zrcadlový úhel a začlenil tak novou betono-
vou krychli, která stojí na hraně. Spojují se zde nejrůznější 
materiály a povrchy: zdi, které byly desetiletí pokryté různými 
vrstvami barev; staré dřevěné krokve, které jsou zapuštěné do 
surového betonu. „Pro mne,“ říká Haimerl, „se ukazuje vlastní 
přirozenost materiálu tehdy, když lze vnímat zpracování. To je 
rozhodující. Z toho vyplývá velmi citlivé zacházení s materiálem.“ 

Když zpracování zůstane viditelné a znatelné
Obzvláště hrdý je Peter Haimerl na fasádní omítku, kterou chtěl 
mít právě takovou: „Venkovní omítka je hladká, ale nikoli doko-
nale. Tak, jak se to dělalo dříve.“ Bylo přitom neuvěřitelně těžké 
najít firmu, která umí s dnešními prostředky realizovat staré 
řemeslné techniky. Přitom jde především o jemný cit pro to, jak 
nechat materiál nebo povrch žít svým životem. Peter Haimerl 
tento cit má. Jak podle něj tedy vypadá perfektní povrch? „Těžko 
říct. V každém případě by to byl povrch, u kterého zůstává vidi-
telná a znatelná původní kvalita materiálu a jeho zpracování.“ 

Stefan F. Höglmaier založil v roce 1999 firmu Euroboden GmbH.
Jeho projekty s nemovitostmi jsou vždy také architektonické projekty 
osobního ladění a byly mnohokrát vyznamenány národními a mezi-
národními cenami.
> www.euroboden.de

Peter Haimerl vyznává jako architekt trvale udržitelný i vizionářský 
přístup k majetku a historii. Za své mimořádné stavební projekty byl 
mnohokrát oceněn, mimo jiné vyznamenáním Německou cenou za 
architekturu 2015.
> www.peterhaimerl.com

DŮM STOCKERWEG
Architekt: Peter Haimerl, Mnichov, Německo
Malířská firma: Krüger, Mühldorf a. Inn / Zollner, Miltach, Německo 
Dokončeno: 2015

„Pro mne se ukazuje 
vlastní přirozenost 
materiálu tehdy, 
když ještě lze vnímat 
zpracování. 
To je rozhodující.“
Peter Haimerl, architekt

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1

Alt-Riem
Německo Perfektní povrchy
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BER TO LEHCE

Festool uvádí na trh brusku PLANEX 
easy. Nezáleží na tom, zda jako první 
nářadí, nebo jako doplnění k  velké 
brusce PLANEX: v každém případě je 
to předpoklad pro perfektní povrch 
a  vyznačuje se ještě jednodušší 
manipulací než její příbuzná.
 Text Fotografie
 Anja Soeder Thomas Baumann

P ředvedení nové brusky PLANEX easy v hlavním sídle 
firmy Festool se plánovalo dlouho. Pak ale přece jenom 
šlo všechno rychle. Patrick Hitzer z produktového man-

agementu vytáhl nářadí z tašky a předvedl, jak to, co u zábavní 
elektroniky už patří k běžnému vybavení, perfektně funguje 
i  u  výrobce nářadí: „plug and play“. Hitzer použil nejbližší 
zásuvku, stiskl zelené tlačítko na rukojeti PLANEX easy – a už 
to bylo! 

Jednoduchost je lepší – a lehčí
Nová bruska PLANEX byla vyvinuta přesně k tomuto: aby se 
jednoduše vybalila a  hned se dalo pracovat. Jednoduchá 
obsluha stisknutím tlačítka. A protože to, co je jednodušší, není 
jenom lepší, nýbrž také lehčí, blýskne se PLANEX easy také 
v tomto ohledu: váží pouze 4 kg a je tak nejlehčí bruska s dlou-
hým krkem s přímým pohonem na trhu. 

Hmotnost byla minimalizována především tam, kde je při práci 
nejvíc zatěžující: na hlavě brusky. Omezení hmotnosti právě na 
tomto místě se projevuje v mnoha ohledech. Vývojáři a produk-
toví manažeři totiž – zase jednou – vymysleli něco mimořád-
ného: systém pohonu, díky kterému je práce lehčí, obratnější 
a  výkonnější; a  to jen tak mimochodem také zaručuje delší 
životnost a méně výpadků.

Přímý pohon – bez hřídele náchylné k poruchám
Jak to funguje? „Většina brusek s dlouhým krkem v tomto seg-
mentu je zkonstruovaná tak, že motor v oblasti rukojeti pohání 
talíř přes ohebný hřídel,“ vysvětluje Patrick Hitzer. „To je dobré 
pro rozložení hmotnosti, ale právě ohebný hřídel představuje 
v  tomto systému centrální slabé místo: nejenže je náchylný 
k poruchám, ale také výrazně omezuje pohyblivost hlavy brusky. 
Tomu jsme chtěli bezpodmínečně zabránit.“ 

↑ Bezúdržbová a s dlouhou 
životností: PLANEX easy 
s motorem EC-TEC a bez 
ohebného hřídele přesvědčí 
technicky vyspělým systémem 
pohonu.

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1 Ber to lehce

ToolsWendlingen
NěmeckoBer to lehce

Tools
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↑ Vybalit, zapnout, začít: PLANEX 
easy se vyznačuje velmi snadnou 
obsluhou, a přesto zabezpečuje 
perfektní broušení sádrokartonů. 

↑ Nejlepší výsledky ve všech 
polohách: díky malé hmotnosti 
a vysoké flexibilitě v oblasti hlavy 
je broušení v každé poloze velmi 
jednoduché – dokonce až ke kraji.

PLANEX easy je nejdelší 
bruska s dlouhým krkem 
s přímým pohonem na trhu.

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1 Ber to lehce

Tools
Ber to lehce
Tools
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Proto se firma Festool rozhodla pro jinou cestu: bezuhlíkový 
motor EC-TEC s dvoustupňovou převodovkou je umístěný přímo 
na talíři. Je nejen mimořádně lehký a výkonný, ale také pod-
statně robustnější a vyžaduje menší údržbu než běžné motory.

Perfektní broušení – ve výši prsou nebo nad hlavou
Patrick Hitzer předvádí nářadí na sádrokartonové stěně. 
Obratný kloub na hlavě brusky zabezpečuje, že talíř dosedá 
neustále rovně a nevytváří při broušení rýhy. Bruska LHS-E, 
osazená superměkkým brusným talířem, hlavou perfektně 
přiléhá k povrchu. A v případě, že je třeba brousit až těsně ke 
kraji nebo na hraně, je možné sejmout kartáčový segment. 
S ním se podaří perfektní broušení spár u sádrokartonů, stejně 
jako vyrovnávání tepelněizolačních systémů. Stejně ve výšce 
prsou jako nad hlavou, na vysokých zdech a stropech.

„U nás se kvalita skrývá v každém detailu,“ říká Patrick Hitzer. 
„A v  systému.“ Nejen samotná PLANEX easy, ale také nový 
brusný talíř SW LHS-E byl vyvinutý speciálně pro PLANEX easy. 
Samozřejmostí je, že lze používat také veškeré dosavadní  
brusivo a ostatní příslušenství pro brusku PLANEX.

Dvojnásobně dobré – s odpovídajícím mobilním vysavačem
K systému patří také odpovídající mobilní vysavač CLEANTEC 
CT 36 AC-Planex. Speciální vysavač AutoClean je přesně 
uzpůsobený pro práci s PLANEX easy: s automatickým čištěním 
filtru, robustní hadicí odolnou proti zalomení a posuvným uzá-
věrem pro ještě intenzivnější čištění hlavního filtru. „Festool je 
jediný výrobce elektrického nářadí, který si sám vyrábí vysavače. 
Díky tomu k sobě vše perfektně pasuje,“ říká Patrick Hitzer. 
Proto by se kombinace PLANEX – CLEANTEC nikdy nevzdal. 
Protože bezprašná práce právě ve výši hlavy a nad ní musí být 
pro řemeslníky povinné řešení.

Ať samotná, nebo v systému – PLANEX easy se již po tisícovkách 
testů skvěle zařadila do rodiny Festool. Již nyní jí lze předpo-
vědět dlouhý život plný práce. Je kvůli tomu třeba brusce  
PLANEX easy závidět? Bere to lehce, taková už je. Zákazníci ji 
za to budou každopádně milovat.

↑ Po práci stejně jako před prací: 
PLANEX easy se uloží do tašky,  
kde je uložená až do příštího použití. 

PLANEX EASY

• Jednoduchá manipulace

• Optimalizované vyvážení

• Robustní a s dlouhou život-
ností bez ohebné hřídele

• Přímý pohon s bezuhlíkovým 
motorem EC-TEC

• Výměnný brusný talíř  
Ø 215 mm

• Dodávka v pouzdru

• Hmotnost 4,0 kg

• Délka 1,60 m

PLANEX LHS 225

• Samočinné přisátí pro aktivní 
ulehčení práce

• Variabilní délka – 2 nářadí  
v 1 (1,10 / 1,60 m)

• Robustní a s dlouhou život-
ností bez ohebné hřídele

• Přímý pohon s univerzálním 
motorem

• Výměnný brusný talíř  
Ø 215 mm

• Dodávka v Maxisystaineru

• Hmotnost 4,6 kg  
(zkrácená 3,9 kg)

PŘEHLED

Dvě brusky PLANEX od firmy Festool. Dvě pro všechny případy:  
PLANEX easy umožňuje rychle a jednoduše začít. Velká bruska  
PLANEX LHS 225 má dvě délky, umožňuje tedy variabilní použití 
a díky regulovatelnému přisátí dokonce sama drží na stropě.

VYZKOUŠEJTE NÁŠ SYSTÉM. PERFEKTNÍ V DETAILU.
Brusky PLANEX easy a PLANEX LHS 225 jsou optimálně 
uzpůsobené pro speciální vysavače AutoClean. Pro čisté, 
zdravé broušení sádrokartonů.
> www.festool.cz/bezprachu

MOBILNÍ VYSAVAČE FESTOOL
Velký výkon pro čistý vzduch a čisté pracoviště. Lze obdržet 
v různých velikostech a pro všechny třídy prachu.

> Přehled výrobků na straně 50

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1 Ber to lehce
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Tools
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BEZPRAŠNÁ PRÁCE
Prach na pracovišti je nepříjemný – především ohrožuje zdraví. Používání odsá-
vacích systémů proto není otázkou volby, ale nutností. Shrnuli jsme zde pro vás 
všechny důležité vědomosti.

TŘÍDY PRACHU

Třídy prachu jsou rozhodující. Určují 
vhodnost pro příslušný prach a přede-
psané mezní hodnoty na pracovišti 
(AGW). A stanovují, jakou účinnost odlu-
čování musí splňovat příslušné filtrační 
systémy.

Zdravotně nezávadný, neproblematický prach, 
jako např. běžný prach v domácnosti, sádra 
a vápenec
AGW > 1 mg/m³
Účinnost odlučování filtračního systému > 99 %

Zdraví škodlivý prach, například cement, 
tmel, omítky, barvy a laky
AGW ≥ 0,1 mg/m³
Účinnost odlučování filtračního systému 
> 99,9 %

Choroboplodný prach, který je rakovinotvorný 
(jako například azbest, arzen, olovo) nebo 
kontaminovaný bakteriemi, choroboplodnými 
zárodky či plísní
AGW < 0,1 mg/m³
Účinnost odlučování filtračního systému 
> 99,995 %

KONCENTRACE PRACHU

Pro zdraví škodlivý prach platí mezní hod-
noty na pracovišti. Stanovují maximální 
koncentraci prachu v dýchaném vzduchu, 
při které se při cca 40hodinové týdenní 
pracovní době není třeba obávat zdravot-
ních problémů. 

VLIV NA ZDRAVÍ

Částice hrubého prachu 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 
bronchitidu nebo dokonce rakovinu.

Zdraví škodlivý prach ve vzduchu 
může – v závislosti na obsahu škodlivých 
látek – způsobit také podráždění pokožky 
nebo alergické reakce. 

BEZPRAŠNÁ PRÁCE S METODOU

Mobilní vysavače Festool jsou optimálně 
uzpůsobené pro elektrické nářadí. Prach  
se odsává přímo u nářadí – tedy tam,  
kde vzniká. Pozitivní vedlejší efekt: díky 
bezprašné práci se výrazně prodlužuje 
životnost nářadí i spotřebního materiálu.

BEZPRAŠNÁ PRÁCE DÍKY  
SYSTÉMU

Festool má pro každé použití vhodný 
mobilní vysavač. V závislosti na třídě  
prachu. A podle místa použití. Ať se jedná 
o velký a výkonný CT 48 pro prostory 
dílen, nebo malý CTL SYS, který si lze vzít 
přes rameno zcela jednoduše na lešení. 
Ve spojení se Sortainerem a Systainerem 
se z mobilních vysavačů stávají mobilní 
pracovní stanice.

Čistá záležitost
Rychlá, jednoduchá výměna hlavního  
filtru a filtračního vaku bez použití 
nástroje.

AUTOCLEAN
Při intervalovém čištění pomocí podtlaku 
hlavními filtry prochází vzduch; usazený 
prach se uvolní a spadne do nádoby.

Odpadní vak při použití vysavače 
s funkcí AUTOCLEAN
Perfektní pro vysavače s automatickým 
čištěním, např. při použití s bruskou 
PLANEX nebo pro vysávání hrubých 
nečistot a třísek. Bezprašná likvidace 
díky uzavření odpadního vaku.

Filtrační vak SELFCLEAN
Samočisticím efektem zabraňuje vzniku 
koláčů prachu a za účelem maximální 
ochrany zdraví se před likvidací uzavře.

INICIATIVA PRO BEZPRAŠNOST
Působivě čistá práce: mobilní vysavače 
Festool tvoří nedílnou součást  
systémového myšlení a zaručují  
zachycení až 99,995 % prachu,  
který vzniká při klasickém broušení  
nebo řezání. 
> www.festool.cz/bezprachu

> Přehled výrobků na straně 50

MNOŽSTVÍ PRACHU

Při broušení sádrokartonářského tmelu 
v bytě o rozloze 90 m² vznikne 54 l prachu!  
Nikdo by takové množství dobrovolně 
nesnědl nebo nevdechoval – bez ohledu 
na to, jak je uvolňovaný prach koncentro-
vaný, velký nebo nebezpečný.

90 m²

54 litrů

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1

Know-how Know-how
Bezprašná práce Bezprašná práce
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ZILS
&

ZAĻŠ

Text
Anja Soeder

Fotografie
Ansis Starks

Modrá (zils) a zelená (zaļš) barva jsou v  lotyštině blízko za 
sebou. Miķelis Putrāms a Linda Krūmiņa z MADE architects 
v Rize z  toho vytvořili hezký souzvuk: obě dominantní barvy 
označují prostory školy Saldus Music and Art School. A díky 
nim se rozeznívá celá budova – umělecky a hudebně.

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1

Saldus
LotyšskoZils & Zaļš Zils & Zaļš

Colors & Surfaces Colors & Surfaces
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↑ Barvy označují prostory obou 
škol: zelená je pro hudbu a modrá 
pro umění.

Pomocí mnoha testů 
a vzorků se architekti 
společně s malířskou 
firmou snažili najít 
správné barevné tóny 
se stejnou intenzitou.

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1Zils & Zaļš Zils & Zaļš

Colors & Surfaces Colors & Surfaces



24 25

M ěsto Saldus leží ve vnitrozemí Lotyšska, přibližně 
100 km západně od hlavního města Rigy. V  tomto 
malém městě žije necelých 12.000 obyvatel. Dokonce 

i v záznamu města na Wikipedii je uvedeno, že zde byla v roce 
1984 otevřena umělecká škola.

Jak důležitá je škola pro město i celý region, ukazuje pozoru-
hodný stavební záměr obce, v rámci kterého by měly umělecká 
škola a hudební škola společně najít nový domov. Plány začaly 
v roce 2007. Trakty budovy ožily v roce 2013 – nebo lépe řečeno: 
ožily mladými lidmi od 5 do 18 let, kteří se zde věnují hudbě 
a tanci, malování a sochařství. 

Dvě školy pod jednou střechou
„Obě školy do té doby sídlily na dvou různých místech. Naším 
úkolem bylo architektonicky spojit hudební školu a uměleckou 
školu – a  přesto zachovat jejich samostatnost,“ vysvětlují  
Miķelis Putrāms a Linda Krūmiņa z MADE architects. Svůj 
architektonický ateliér založili v Rize v roce 2007. Saldus Music 
and Art School byla jedním z jejich prvních velkých projektů. 

Projekt je založen na lichoběžníkovém půdorysu se dvěma 
úrovněmi. Se spoustou denního světla, velkými okny a speci-
fickými prostory, které lze používat jako dílny a ateliéry a dále 
jako zkušebny a auditorium. Dále jsou zde učebny, zkušebny 
a knihovny, které chodbami a vnitřními dvory navzájem spojují 
uměleckou školu a hudební školu.

Materiál v přirozené podobě
Co zde obzvláště padne do oka, je zacházení s povrchy a barvami. 
„Obzvláště jsme dbali na to, aby si každý materiál zachoval svou 
přirozenou podobu: týká se to použití skla, kovu a dřeva na 
fasádě. Ale také pohledového betonu na vnitřních zdech, zdů-
razňuje Miķelis Putrāms: „To pro nás bylo důležité, protože jsme 
právě u vzdělávací instituce chtěli, aby bylo vidět, z čeho mate-
riály pocházejí a jak se používají.“

Kromě toho tito dva architekti zvolili dvě dominantní barvy, které 
odlišují prostory umělecké školy a  hudební školy: zelená  
představuje hudbu a modrá umění. Barvy slouží k orientaci. Ale 
zároveň vytvářejí uměleckou a hudební harmonii.

Testy a vzorky barevných tónů
Malířské práce provedla firma AZ-Inter Ltd. se sídlem v Rize 
a Saldusu. Tato firma je známá vysoce kvalitními a náročnými 
malířskými pracemi v rámci projektů nové výstavby a renovací 
starých staveb. Pomocí mnoha testů a  vzorků se architekti 
společně s malířskou firmou snažili najít správné barevné tóny. 
„Oba barevné odstíny jsou syté, mají stejnou intenzitu, takže 
žádný z nich není dominantní,“ říká Linda Krūmiņa. V zónách, 
kde se oba trakty setkávají, nevzniká disonance, nýbrž hezký 
souzvuk.

Barevné sádrokartonové stěny ale nevytvářejí pouze vizuální 
akcenty, nýbrž mají také zcela pragmatickou funkci: slouží jako 
zvuková izolace na chodbách a také v předváděcích prostorech, 
navíc se za nimi nachází část instalace technického vybavení 
budovy. 

Vynikající architektura – uprostřed Lotyšska
Nová škola Saldus Music and Art School nejenže byla skvěle 
přijata žáky, nýbrž se postarala také o pozornost i za hranicí 
regionu. Budova byla vyznamenána jako nejlepší architektura 
Lotyšska a  v  roce 2015 byla dokonce nominována na cenu 
Evropské unie za současnou architekturu – Mies van der Rohe 
Award. To všechno v malém městečku uprostřed Lotyšska. To 
je více než obdivuhodné.

↑ Každý materiál si ponechává přirozenou 
podobu: to se týká také použití skla, kovu 
a dřeva na fasádě.

NATURAL COLOR SYSTEM (NCS)
Natural Color System (NCS) je systém barev, který má odrážet lidské 
vnímání barev. Je založený na čtyřech základních barvách (červená, 
žlutá, modrá a zelená), ze kterých Švéd Anders Hård vytvořil vzorník 
1 750 barev. V roce 1995 byl systém rozšířen na 1 950 barevných 
odstínů.

SALDUS MUSIC AND ART SCHOOL
Architekti: MADE Architects, Riga, Lotyšsko
Malířská firma: AZ-Inter Ltd., Riga, Lotyšsko
Dokončeno: 2013
> www.made.lv

S0540 B30G
5 % podíl černé
40 % podíl barev
modrá s 30 % podílem zelené

S0565 G50Y
5 % podíl černé
65 % podíl barev
zelená s 50 % podílem žluté

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 1

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1 Zils & Zaļš Zils & Zaļš

Colors & Surfaces Colors & Surfaces
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P átek 9 hodin ráno. O něco později než obvykle dorazí tým 
malířské firmy MfG. Příjezd do velkoměsta Berlín může 
chvíli trvat. Dörthe Krüger-Mähl a její manžel René Mähl 

jsou na místě se dvěma pracovníky. Neobvyklý objekt – a oblí-
bený projekt obou šéfů firmy: vila Siemens v  Postupimi- 
Babelsbergu, ležící přímo u  Griebnitzsee. Vila vybudovaná 
v roce 1930 zažila skutečně pohnuté časy. Téměř 30 let probí-
halo opevnění hranic NDR takříkajíc přes zahradu. Až do 90. let 
20. století zde sídlil astrofyzický institut Univerzity v Postupimi. 
V roce 2002 byla vila, která už měla svá léta, kompletně zre-
staurovaná a zmodernizovaná. Pod vedením architektů Annette 
Axthelm a Rolanda Frinkena. S laskavou pomocí firmy MfG.

V souvislosti s kompletní rekonstrukcí památkově chráněné 
budovy byly stropy a plochy zdí vystěrkovány úplně dohladka 
a  opatřeny armovací tkaninou. Okna s  příčkami tým MfG 
všechna opálil a opatřil novou povrchovou úpravou s dlouho-
dobou ochranou. Dřevěná schodiště byla zrenovována pomocí 
lazur a  byla přizpůsobena barevné koncepci. A protože díky 
rekonstrukci sice došlo k omlazení základního jádra vily, ale 

vila samozřejmě už mladší nebude, je od té doby stále znovu 
zapotřebí provádět na domě a v něm renovační práce.

Pro velkolepou architekturu je nutné náročné řemeslo
U tohoto stavebního projektu se sešlo to, co k sobě patří: vel-
kolepá architektura a nejnáročnější řemeslo; starostlivé zachá-
zení se stávající stavbou a citlivé použití moderních tvůrčích 
prvků. „Takové mimořádné projekty nenajdete jen tak na ulici,“ 
říká Dörthe Krüger-Mähl, „my jsme si ale vypracovali pověst, 
že každý projekt realizujeme s velkou pečlivostí, kompetentním 
ztvárněním a samozřejmě především s  řemeslným umem.“ 
Dobrá pověst tuto firmu předchází již dlouho – nejpozději od 
minulého roku je zvěčněná také na plaketě: „Malíř roku 2016“, 
kterou uděluje časopis pro malíře Mappe a mnichovské nakla-
datelství Callwey-Verlag. Plaketa od té doby zdobí pracovní 
trička firmy MfG – přibližně tam, kde tluče srdce pracovníků. 
To je velmi symbolické. 

Každý na stavbě ví, co dělá – a dělá to od srdce. Na ostěních 
moderní půdní vestavby v  horním patře vily Siemens se  

MFG
„MfG“ je v němčině běžná zkratka pro přátelský 
pozdrav. V odborných kruzích je to berlínská 
firma Meisterbetrieb für farblich fachgerechte 
Gestaltung. Firma Dörthe Krüger-Mähl a René 
Mähla je známá svými mimořádnými malíř-
skými pracemi a tvůrčími koncepcemi.
 Text Fotografie 
 Ralf Christofori Georg Roske
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zbrousily jemné hrany a zatmelily vlasové prasklinky. Na úzkých 
diagonálách šikmé střechy se muselo pracovat mimořádně 
přesně, protože tu vydatné denní světlo odhalí každé zvlnění 
a každou nepřesnost. Nemluvě o pečlivém zacházení s chou-
lostivým zařízením, které se muselo ochránit před prachem, 
omítkou a barvou. „Na konci musí všechno vypadat tak jako 
předtím,“ dává René Mähl pokyny svým pracovníkům, „jenom 
hezčí!“ 

Stará stavba a nejmodernější nářadí
Vypadá to, že oba chlapci už naprosto přesně vědí, co mají dělat. 
Mladší z nich patří do rodiny. Jmenuje se Felix, je třetím rokem 
v učení a už se připravuje na výměnu generací. Samozřejmě 
zcela v  duchu svých rodičů. Zdaleka ale kvůli tomu není 
zvýhodňován. I on musí na kolena, aby zalepil podlahové lišty 
a provedl základní nátěr. I on musí na špičkách brousit v těch 
nejvyšších rozích vikýře. I on se brzy učí zacházet se starou 
stavbou a nejmodernějším nářadím.

Vědět, jak se to dělá
Jako malířská mistrová a matka, která řídí firmu, klade Dörthe 
Krüger-Mähl mimořádný důraz na získávání řemeslných doved-
ností. Neboť její malířská firma může být jen tak dobrá, jak dobří 
jsou její pracovníci. „To je jedna z největších výzev, která nás 
jako malířskou firmu láká a pohání kupředu,“ říká, „a samo-
zřejmě ty mnohé úžasné projekty, které už jsme udělali a které 
na nás ještě venku čekají.“

Zní to optimisticky a souvisí to s obrovskými zkušenostmi. Těch 
má Dörthe Krüger-Mähl velmi mnoho. Více než 17 let sama 
v čele firmy, od roku 2014 společně se svým manželem René 
Mählem. Několik stavebních úkolů již Krüger-Mähl zrealizovala 
pro architekty Axthelma a Rolviena, jejichž ateliér zaujímá celé 
první podlaží vily Siemens. U mnoha projektů přebírá malířská 
mistrová sama poradenství a  plánování ohledně ztvárnění. 
Výhoda: ten, kdo ví, jak se to dělá, může tvořit přesvědčivěji. 

← Ve vile Siemens se snoubí staré 
stavební prvky s povrchy v nejvyšší 
kvalitě. 

→ Na čem záleží: řemeslné 
dovednosti, nejvyšší nároky 
a optimální nářadí. 

V tomto stavebním projektu 
se spojuje to, co patří k sobě: 
velkolepá architektura  
a nejnáročnější řemeslo.

MAGAZÍN FESTOOL
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A provedení jde o to snadněji od ruky, když máte správné nářadí. 
„Bez nářadí Festool to na stavbě nejde,“ říká Dörthe Krüger-
-Mähl. To teď možná zní jako nacvičený reklamní slogan, ale 
skutečně to tak je. Tady bručí vibrační bruska, tamhle zajišťuje 
stavební světlo SYSLITE DUO lepší osvětlení pracoviště.  
A mobilní vysavač CTL SYS ve formátu Systaineru, který se dá 
jednoduše nosit přes rameno, pracovníkům firmy MfG obzvláště 
učaroval.

Nejdokonalejší malířské řemeslo
Nezáleží na tom, zda se jedná o  renovaci kulturní památky 
Egona Eiermanna v Berlíně-Nikolassee nebo dvoupodlažní 
penthouse v Schönebergu: všechny tyto projekty se vyznačují 
kvalitním malířským řemeslem. Špičkové povrchy, o které je 
nutné – tak jako v  případu vily Siemens – také průběžně 
důkladně pečovat. „Budeme tu mít co na práci ještě dlouho,“ 
říká Dörthe Krüger-Mähl, když pozdě odpoledne opouští stavbu. 
A výraz v jejím obličeji prozrazuje, že má z této vyhlídky radost. 
Samozřejmě, protože takový oblíbený projekt nemá každý: tato 
velkolepá vila na neobvyklém místě, umístěná na překrásném 
místě u Griebnitzsee.

„Bez nářadí Festool 
to na stavbě nejde.“
Dörthe Krüger-Mähl, malířská mistrová

↑ Rodinná záležitost: René Mähl 
a jeho syn Felix pracují bok po boku.  

→ Oblíbený projekt: o vilu Siemens 
se musí průběžně pečovat.

VŽDY S SEBOU

Nový mobilní vysavač CTL SYS je formát – lépe řečeno: formát 
Systaineru. Vysavač je mimořádně kompaktní a mobilní.  
Je možné si ho pověsit přes rameno a vzít si ho všude s sebou:  
do nejhlubšího sklepa i na nejvyšší místo lešení.

CTL SYS

• Mimořádně malý, lehký a kompaktní ve formátu Systaineru

• Pohodlný transport (pomocí držadla nebo popruhu)

• Integrované uložení hadice, kabelu a hubic

• Pomocí T-LOC lze spojovat se systémem Systainerů

• Schválení pro třídu prachu L

• Max. objemové proudění 3 000 l/min

• Objem sběrné nádoby/filtračního vaku 4,5/3,5 l

• Rozměry 396 x 296 x 270 mm; 396 x 296 x 162 mm  
(bez úložného rámu na hadici)

• Hmotnost 6,9 kg

Oblasti použití:

• Ideální pro menší montážní a servisní práce

• Úklidové práce s malým objemem prachu a nečistot

• Odsávání u elektrického nářadí díky integrované spínací  
automatice

• Vhodný pouze pro suché sání

TICHÝ VYSAVAČ
S tichými 67 dB odvádí CTL SYS svou práci obzvlášť nehlučně 
a ochrání tak nejen váš sluch, ale i vašich zákazníků.

> Přehled výrobků na straně 50

MFG
V roce 1999 založila malířská mistrová Dörthe Krüger-Mähl svou 
vlastní firmu. Mladý podnik rychle rostl, malířské projekty byly stále 
rozsáhlejší. S výsledkem, že firma nabízí stále náročnější řemeslné 
služby pod jednou střechou – od poradenství přes ztvárnění až po 
podlahové práce a výrobu nábytku. V roce 2014 se Dörthe Krüger-Mähl 
rozhodla, že vedení firmy rozdělí na dvoje bedra: společně se svým 
manželem René Mählem založila firmu MfG Meisterbetrieb für  
farblich fachgerechte Gestaltung. V roce 2016 obdržela firma ocenění 
„Malíř roku“, které uděluje časopis pro malíře Mappe a mnichovské 
nakladatelství Callwey-Verlag. MfG má v současné době 10 pracovníků, 
z toho dva učně.
> www.mfg-malermeisterin.de
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↑ Sie müssen sich aufeinender 
verlassen können, vor allem 
auf ihr Boot. Sie müssen sich 
aufeinender verlassen können  
vor allem aber auf ihr Boot.
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N ení světlo jako světlo. O tom by malíři mohli vyprávět. 
Když je zataženo, vypadají teplé šedivé odstíny na zdech 
nebo fasádě dohněda; když svítí sluníčko, působí ten 

samý barevný odstín šedomodře. A jestli je povrch hladký, nebo 
ne, o to se, jak známo, dá přít. Proto je tak důležité pracovat od 
začátku při optimálních světelných podmínkách. 

Odborník na osvětlení Festool
Program osvětlení od firmy Festool k tomu poskytuje ty nejlepší 
předpoklady. V  závislosti na oblasti použití nabízí optimální 
pracovní svítilnu. Například SYSLITE KAL II. Má kompaktní 
rozměry a  lze ji používat mobilně s akumulátorem, zato má 
mimořádně široký úhel rozptylu 170° a je tak ideálně vhodná 
pro osvětlení středně velkých ploch – v ruce, upevněná šrou-
bovou svěrkou nebo na stativu.

Naproti tomu SYSLITE DUO je velké stavební světlo, které – na 
rozdíl od běžných halogenových zářičů – neplýtvá energií na 
vytváření tepla, ale proměňuje ji čistě na intenzitu světla. S 80 
LED a 8.000 lumeny je to skutečně výkonné světlo, jehož jas se 
velmi podobá dennímu světlu. Robustní kryt zabezpečuje tu 
nejlepší ochranu proti prachu, vodě, pádům a nárazům. Doba 
svícení 10.000 hodin odpovídá přibližně 1.250 pracovním dnům 
v plném provozu, velmi velkoryse dimenzované i pro severní 
nebo jižní polární zimu. 

Kontrolní svítilna s rozptýleným světlem pro kontrolu kvality
Zcela jiný úkol má nová kontrolní svítilna s rozptýleným světlem 
SYSLITE STL 450. Jako specialista na kontrolu kvality odhalí 
detaily, které lze jen těžko rozpoznat i při normálních světelných 
podmínkách nebo je nelze rozpoznat vůbec. To je důležité pře-
devším tam, kde záleží na každé nerovnosti a každém výstupku. 

NEJLEPŠÍ OSVĚTLENÍ

Pomocí nového kontrolního světla 
SYSLITE STL 450 lze rozpoznat zvl-
nění a výstupky, které zůstanou oku 
skryté i  při dostatečném denním 
světle. Festool tak rozšiřuje řadu 
svých důmyslných pracovních svítilen 
SYSLITE o dalšího nenahraditelného 
pomocníka.
 Text Fotografie 
 Anja Soeder Thomas Baumann

↑ Kouzelná hůlka: nová kontrolní 
svítilna SYSLITE STL 450 sice 
člověku nepropůjčí magické síly, 
zato malířům a sádrokartonářům 
přinese pragmatické výhody. 

Nejlepší osvětlení Nejlepší osvětlení
Tools ToolsWendlingen

Německo
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↑ Nová kontroln svítilna: s dlouhou 
životností díky LED technice 
a nejlépe vhodná pro použití 
v drsných podmínkách díky IP55.
 
→ SYSLITE STL 450 umožňuje 
rychlou a účinnou kontrolu  
výsledku broušení a tmelení.

Kontrolní svítilna SYSLITE STL 450 
nezmění noc na den, nýbrž odhalí 
detaily, které lze jen těžko rozpoznat 
i při normálních světelných podmínkách.

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1 Nejlepší osvětlení Nejlepší osvětlení
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PŘEHLED

Program osvětlení Festool pro každou oblast použití: nové kontrolní 
světlo SYSLITE STL 450 při kontrole kvality nic nepřehlédne. Pracovní 
svítilny SYSLITE UNI a KAL II jsou šikovní pomocníci na stavbu.  
Stavební světlo SYSLITE DUO osvítí celé místnosti.

VÍCE SVĚTLA
> www.festool.cz/svetlo

> Přehled výrobků na straně 50

SYSLITE STL 450

• Rychlá a jednoduchá kontrola 
výsledku broušení a tmelení

• Účinná kontrola kvality pro 
zamezení dodatečných oprav

• Výkonná LED technika s dlou-
hou životností, robustní použití 
díky IP55

SYSLITE UNI

• Malá a kompaktní pracovní 
svítilna

• Stejnoměrné osvětlení malých 
ploch

• Stabilní postavení

• Spona na opasek a držák na 
lešení

• Lze použít se všemi systémo-
vými akumulátory Festool

SYSLITE KAL II

• Kompaktní a výkonné pracovní 
svítidlo s širokým úhlem roz-
ptylu

• Stejnoměrné osvětlení středně 
velkých ploch

• Použití v 5 polohách jako  
stojací nebo závěsná svítilna

• Čtyři zdroje energie: integro-
vaný akumulátor, síťový 
nabíjecí adaptér, kabel pro 
nabíjení v automobilu nebo 
systémový akumulátor Festool

SYSLITE DUO

• Mimořádně intenzivní stavební 
světlo s velmi širokým úhlem 
rozptylu

• Stejnoměrné osvětlení velkých 
ploch podobné dennímu světlu

• Postavení na podlaze, upev-
nění na stativu nebo na háku 

• Připojení k síti dlouhým kabe-
lem

N ářadí má větší hodnotu, pokud dobře funguje servis. To 
platí obzvláště pro pracovní nářadí. Je neustále v pro-
vozu. Každý výpadek stojí čas a peníze. Proto jsme pro 

vás sestavili balíček SERVICE all-inclusive*, se kterým budete 
skvěle zabezpečeni. 

Bezplatná oprava** po dobu 36 měsíců, 
včetně opotřebovaných dílů
Poskytujeme vám na nářadí rozsáhlou záruku – a sice včetně 
všech opotřebovaných dílů (např. akumulátorů, uhlíků, kulič-
kových ložisek, těsnicích kroužků, spínačů). Po dobu 36 měsíců.

Ochrana proti krádeži – také ze stavby
Spolehlivá ochrana proti krádeži – v dílně, v autě a na stavbě. 
Pokud vám nářadí ukradnou, obdržíte za spoluúčast pouhých 
2 500 Kč úplně nové nářadí. Po dobu 36 měsíců. 

Nákup bez rizika
Vyzkoušejte přímo ve svém pracovním prostředí
Po zakoupení si nářadí nejprve vyzkoušejte. Veškeré nářadí 
Festool můžete do 15  dnů po zakoupení jednoduše vrátit  
prodejci a dostanete zpátky plnou kupní cenu.

Záruka náhradních dílů – 
nebo náhradní nářadí
Festool zaručuje dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let po 
skončení výroby. A pokud bychom přece jenom už náhradní díl 
neměli na skladě, obdržíte jako náhradu zdarma nové nářadí. 

Zaregistrujte si své nářadí Festool a profitujte z bezplatné 
služby SERVICE all-inclusive!

Zákaznický servis Festool
Váš partner v případě opravy
Vaše nářadí je u nás vždy v nejlepších rukách. Zákaznický servis 
Festool se stará o to, aby vaše nářadí mělo vždy dobrou údržbu 
a poskytovalo ty nejlepší výsledky.

↓ Vaše nářadí je u nás v nejlepších rukách.

PRO VŠECHNY 
PŘÍPADY

Se službami SERVICE 
all- inclusive můžete 
pracovat zcela bez 
starostí. A v případě 
opravy je tu pro vás 
náš servis.

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

** „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.
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Pro všechny případyNejlepší osvětlení

Tools

Zcela nepokrytě odhalí hrany a rýhy, stejně jako nepřesnosti  
při broušení tmelu nebo chyby při jemném broušení vysoce 
kvalitních povrchů.

Inovativní kontrolní světlo lze používat stejně tak na povrchu 
stěn, jako nábytku. Především u hladkých omítek, kde neustále 
vzrůstají požadavky na kvalitu. „V minulosti jsme stále znovu 
dostávali od zákazníků zpětnou vazbu, že běžné halogenové 
nebo tyčové svítilny nejsou vhodné pro účinnou kontrolu kva-
lity,“ vysvětluje produktový manažer Tobias Beisbarth. Zvláště 
když nejen neustále vzrůstají požadavky na kvalitu povrchů, ale 
mimořádně hladké povrchy vyžadují stále preciznější přípravu.

Na základě tohoto podnětu byly vytyčeny parametry pro novou 
kontrolní svítilnu s  rozptýleným světlem. Vychází z designu 
tyčové svítilny. Zabudované LED spojují světlo do úzkého, ale 
mimořádně intenzivního pruhu světla. Konstrukce zhruba při-
pomíná skener. Pomocí kontrolní svítilny s rozptýleným světlem 
lze skutečně kousek po kousku „skenovat“ celé zdi, aby se 
naprosto přesně zjistily a odstranily chyby.

Nová kontrolní svítilna s rozptýleným světlem se vyplatí
Přiznejme si to: tato dokonalá schopnost je prokletí a požehnání 
zároveň. Ale mnohem více požehnání než prokletí. Protože 
případné nedostatky stejně pak jednou budou vidět: nejpozději 
při předávání výsledné práce nebo až pozdější vlastníci nain-
stalují nástěnné nebo stropní osvětlení. To pak může znamenat 
náročné opravy, které se prodraží. S novou kontrolní svítilnou 
s rozptýleným světlem SYSLITE STL 450 zůstanete těchto oprav 
ušetřeni.

„Nová kontrolní svítilna SYSLITE STL 450 tedy velice obohacuje 
práci na stavbě,“ vyjadřuje obdiv Tobias Beisbarth. „Patří 
k důležitým pomocníkům, kterých už se pak člověk nechce 
vzdát.“ A jedno je jisté: malířům a sádrokartonářům, kteří tuto 
„kouzelnou hůlku“ používají, sice nepropůjčí magické síly, zato 
jim ale přinese pragmatické výhody.



38 39THE HOUSE 
OF THE

RISING SUN

Text
Ralf Christofori

Fotografie
Daici Ano & Kazuyasu Kochi

V 60. letech 20. století se proslavili Animals písní „The House 
of the Rising Sun“. Architekt Kazuyasu Kochi se jí nechal inspi-
rovat. Jeho kouzelný dům se ale nenachází v New Orleans, ale 
v Tokiu, tedy skutečně v zemi vycházejícího slunce.
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Z venku spíše nenápadný, uprostřed obytné čtvrti v Tokiu: 
dvojitá okna, bílá fasáda, dvě podlaží, nad nimi plochá 
valbová střecha. Všechno působí uspořádaně, nic neu-

kazuje na to, že uvnitř domu může člověk chvilkami ztratit 
orientaci. 

Tam totiž architektura porušuje jakýkoli běžný řád. Zkrátka jako 
kdyby dům rozsekal Jedi světelným mečem. Diagonální řezy 
přes dvě podlaží otevírají celý prostor a rozdělení prostoru je 
doslova zvýrazněné použitím výrazných barev od růžové přes 
světle modrou, pastelově žlutou až po bílou. 

Rozdělené a zároveň spojené prostory
Vlastník domu měl původně úplně jiný záměr. Bytový dům 
s  osmi malými bytovými jednotkami byl prázdný. Chtěl ho 
nechat strhnout, aby mohl na pozemku postavit nový rodinný 
dům. Kazuyasu Kochi vlastníka přesvědčil, aby dům zachoval 
a zrenovoval. Mělo to být výrazně ekonomičtější. 

Architekt se nenechal ovlivnit stávajícím trendem malých míst-
ností. „V japonských aglomeracích mají lidé tendence k tomu, 
rozdělit dům na malé místnosti. Mě ale napadlo místnosti roz-
dělit a  zároveň spojit,“ vypráví architekt. „Takže jsem začal 
vytvářet v budově obrovskou díru, abych spojil osm místností.“ 

↗ Surové překližkové desky 
z modřínového dřeva vytvářejí 
kontrasty.

→ Řezy a barvy poskytují neobvyklé 
pohledy a výhledy.

V závislosti na per-
spektivě připomíná 
pohled do interiéru 
tohoto neobvyklého 
obytného domu hru 
Tangram.
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Aby tento efekt ještě více zviditelnil, zvolil Kochi čtyři barvy, 
které na zdech, podlahách a stropech vždy zdůrazňují střetá-
vající se zóny. 

Mimořádný zásah pomocí přehledných prostředků
Architekt samozřejmě ví, že trojrozměrný prostor nemůže přel-
stít. Ale jeho obytný dům v Tokiu ukazuje, pomocí jakých neob-
vyklých a zároveň přehledných prostředků je možné mimořád-
ným způsobem porušit zdánlivě běžný řád: cílenými řezy 
a barvami, které z celého domu dělají kouzelné místo. Každo-
pádně rodina, která zde žije, toto místo miluje. Především děti. 
Užívají si otevřeného prostoru, stejně jako neobvyklých zákoutí, 
která vznikají díky řezům. Milují barvy. A přistupují k nim velmi 
hravě: někdy jim připadá, jako kdyby byl jejich kouzelný dům 
jakýmsi druhem hry Tangram, ze které lze stále znovu skládat 
nové tvary.

↑ Řezy a barvy: zvenku zcela 
obvyklý obytný dům – uvnitř 
neobvyklý barevný a prostorový 
zážitek.

V interiéru architek-
tura porušuje jakýkoli 
běžný řád. Zkrátka 
jako kdyby dům rozse-
kal Jedi světelným 
mečem.

OBYTNÝ DŮM TOKIO
Architekti: KOCHI ARCHITECT’S STUDIO, Tokio, Japonsko
Dokončeno: 2014
> www.kkas.sakura.ne.jp

Protože čistší je prostě zdravější.
Se správným mobilním vysavačem Festool pro každou třídu prachu.

Třída prachu L:
Zdravotně nezávadný, neproblematický prach,  
jako např. běžný prach v domácnosti, sádra a vápenec.

Třída prachu M:
Zdraví škodlivý prach, jako např. cement, tmel, omítky,
barvy a laky.

Třída prachu H:
Choroboplodný prach, který je rakovinotvorný (jako například azbest, arzén, 
olovo) nebo kontaminovaný bakteriemi, choroboplodnými zárodky či plísní.

Více informací ve specializované prodejně nebo na www.festool.cz/bezprachu

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 1 The House of the Rising Sun

Colors & Surfaces
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DOST DOBRÉ

Design výrobků Festool se pozná na první 
pohled. Ještě důležitější je, že nářadí předsta-
vuje pro řemeslníky optimální ergonomickou 
podporu. Jak ale vznikne výrobek, který pře-
svědčí jak mimořádným tvarem, tak také 
maximální funkčností? Jakou roli hrají vysoká 
očekávání zákazníků? Zeptali jsme se produk-
tového designéra Tima Kuhlse.

Rozhovor
Ralf Christofori

Fotografie
Annette Kuhls & Thomas Baumann
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MF Když je nový výrobek uveden na trh, vaše práce pro-
duktového designéra už dávno skončila. Přetrvává 
radost z výrobku ještě i potom?

T K Ano, jistě! V procesu vývoje nenecháváme nic náhodě. 
Ale přesto je to tak, že se musí každý výrobek na trhu osvědčit. 
To mě samozřejmě velmi zajímá! Navíc ze zkušeností uživatelů 
zase čerpám důležité informace o tom, zda design je, či není 
v pořádku. 

MF K nejmladším členům rodiny patří kompaktní brusky. 
V čem pro vás spočívá velká výzva?

T K  U našeho elektrického a pneumatického nářadí jsou 
všeobecně technické, konstrukční i tvůrčí rámcové podmínky 
stále komplexnější. To platí obzvláště pro kompaktní brusky. 
Mají být vysoce výkonné, ale také lehké, snadno ovladatelné 
a perfektně ergonomické. A nad tím vším je požadavek vyrábět 
přesné nářadí, které je velmi robustní a vyznačuje se dlouhou 
životností. 

MF To, zda nová bruska perfektně funguje a padne dobře 
do ruky, poznají uživatelé okamžitě. Existují ale také 
promyšlené vlastnosti výrobků, kterých si uživatel 
nevšimne? 

T K  Každé nářadí má vnitřní a  vnější část. Tak například 
kryt je zpravidla z plastových poloskořepin. Zvenku musí být 
tyto skořepiny v první řadě správně funkčně a ergonomicky 
zkonstruované a navíc musí odrážet typický design Festool. 
Vnitřní část těchto skořepin musí splňovat zcela jiné požadavky, 
protože rozhodujícím způsobem přispívá k tomu, aby byly elek-
tronické a mechanické součásti, převodovka a motor uložené 
co možná nejkompaktněji na nejmenším prostoru.

MF Například bezuhlíkové motory EC-TEC. 

T K  Přesně tak. Přitom se nejedná jenom o motor, nýbrž 
o mimořádně inteligentní koncepci pohonu. EC-TEC pracuje 
bez uhlíků a je díky tomu bezúdržbový. Pokud se nářadí přiblíží 
ke kritické hranici, EC-TEC automaticky omezí přívod elektric-
kého proudu a výkon. To jsou funkční vlastnosti výrobku, které 
se zákazníkovi bezprostředně vyplatí: výkonné a bezúdržbové 
nářadí při až desetkrát delší životnosti a s minimální možnou 
spotřebou energie.

MF K tomu přistupuje skutečnost, že téměř žádný výro-
bek od firmy Festool není osamocený, nýbrž musí vždy 
fungovat v systému. 

T K  To je správně. A to hraje u každého nového výrobku 
a u každého nového vývoje rozhodující roli. Zůstaňme ale ještě 
u kompaktních brusek: zde existuje excentrická bruska, delta 
bruska a vibrační bruska. Každá je svébytná, ale byly vyvinuty 
společně jako malá rodina. K systému patří odpovídající příslu-
šenství a spotřební materiál. Pro čistou práci lze připojit šikovný 
vak na prach nebo jeden z našich mobilních vysavačů CLEAN-
TEC. Navíc ke každému nářadí patří odpovídající systém pro 
udržení pořádku v Systaineru. Zkrátka: vždy vyvíjíme a vytvá-
říme systém.

MF Jak moc uvažujete a navrhujete také z pohledu  
uživatelů?

T K  Když pracujeme, sedí nám – přinejmenším imaginárně 
– za zády vždy uživatel (směje se). Ale vážně: máme spoustu 
dlouholetých zákazníků. A také noví zákazníci mají vysoká oče-
kávání. Z tohoto důvodu si vůbec nemůžeme dovolit nezohlednit 
jejich pohled. U každého nového nápadu si klademe otázku, co 
uživatelé potřebují a jak jim můžeme usnadnit práci. Od tohoto 
požadavku se odvozují zcela konkrétní rozhodnutí ohledně 
dimenzování a konstruování nářadí.

MF Kdo činí tato rozhodnutí? 

T K  To se děje společně se zúčastněnými kolegy vývojáři 
v týmu. Vnitřek a vnějšek, ergonomie, funkce a mechanická 
konstrukce jsou tak úzce propojené, že na ně ani vůbec nelze 
pohlížet odděleně. O  to důležitější je, že při procesu vzniku 
výrobků úzce spolupracuji s kolegy z vývoje, aplikační techniky, 
konstrukce, výroby a produktového managementu. Každý zde 
přináší své schopnosti a  zkušenosti. A v našem týmu jsme 
zajedno, že dobré nám není dost dobré.

→ Při vývoji se definují a vytvářejí 
nespočetné vlastnosti výrobků, 
které nakonec zákazníkovi usnadňují 
práci.

„V zasvěcených kruzích je 
řemeslník, který pracuje 
s nářadím Festool, 
považován za profesionála 
s nejvyššími nároky. 
Výrobek tedy do určité 
míry hodně vypovídá 
o svém majiteli.“
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MF Čím se obzvláště vyznačuje design výrobků Festool?

T K  Jak jsem říkal, design výrobků vždy bezprostředně sou-
visí s vynikajícími vlastnostmi výrobků Festool. Kromě toho se 
nám podařilo vyvinout jasný, nadčasový, jednoduše pochopitelný 
a  zároveň emocionální design výrobků. Tato srozumitelnost 
a kontinuita je z našeho pohledu mimořádně důležitá, ve spojení 
s  vysokou rozpoznávací hodnotou. Neboť koneckonců každý 
jednotlivý výrobek zprostředkovává hodnoty, které charakteri-
zují Festool. 

MF Legendární produktový designér Jonathan Ive dokázal 
dát podnět k  tomu, že se výrobky firmy Apple staly 
téměř „povinností“. Funguje to také u elektrického 
nářadí?

T K  Naše nářadí není spotřební nebo lifestylové zboží. 
Přesto hraje status našich výrobků velkou roli. V zasvěcených 
kruzích je řemeslník, který pracuje s nářadím Festool, pova-
žován za profesionála s nejvyššími nároky. Výrobek tedy do 
určité míry hodně vypovídá o svém majiteli. Sice se to nedá 
srovnávat s firmou Apple, ale přece jenom na to jsme trochu 
hrdí. 

Timo Kuhls se narodil ve Stuttgartu. Studoval průmyslový design na 
Státní akademii výtvarných umění ve Stuttgartu, na ENSCI v Paříži 
a na Aalto University v Helsinkách. Magisterský titul Master of European 
Design získal ve Stuttgartu s designovým projektem pro Festool.  
Od roku 2008 pracuje Timo Kuhls jako produktový designér ve firmě 
Festool.

„Motor EC-TEC pracuje 
bez uhlíků a je díky 
tomu bezúdržbový.“

← Bezuhlíkový motor EC-TEC 
je mimořádně robustní a má až 
desetkrát delší životnost.
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BROUŠENÍ

Ať rychlý a velký úběr, nebo zvlášť jemné broušení –  
práce klade požadavky a brusky Festool na ně mají odpověď.

ODSÁVÁNÍ

Velký výkon pro čistý vzduch a čisté pracoviště.  
Mobilní vysavač lze obdržet v různých velikostech a pro všechny třídy prachu.

OSVĚTLENÍ

Všechno je dobře vidět. Práce je přesnější. S vhodným světlem pro každou situaci.  
Řada SYSLITE zabezpečuje vždy optimální osvětlení.

PŘEHLED VÝROBKŮ
Naši nejlepší. Pro malíře. Jednotlivě a v systému.

BRUSKA  
PLANEX EASY LHSE 225

BRUSKA  
PLANEX LHS 225

BRUSIVO PREMIUM  
GRANAT

EXCENTRICKÁ BRUSKA  
ETS EC 150

KOMPAKTNÍ EXCENTRICKÁ BRUSKA 
ETS 125 R

EXCENTRICKÁ BRUSKA  
ETS 150

KOMPAKTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA 
RTS 400 R

KOMPAKTNÍ DELTA BRUSKA 
DTS 400 R

EXCENTRICKÁ BRUSKA S PŘEVODOVKOU 
ROTEX RO 90

ROTAČNĚ-EXCENTRICKÁ BRUSKA 
ROTEX RO 150

MOBILNÍ VYSAVAČ  
CLEANTEC CTL SYS

MOBILNÍ VYSAVAČ  
CLEANTEC CT MIDI

MOBILNÍ VYSAVAČ  
CLEANTEC CT 26

MOBILNÍ VYSAVAČ  
CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

STAVEBNÍ SVĚTLO DUO PRACOVNÍ SVÍTILNA  
SYSLITE KAL II

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA  
SYSLITE UNI

KONTROLNÍ SVÍTILNA  
SYSLITE STL 450
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