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Nová bruska PLANEX easy.

S PLANEX easy je broušení sádrokartonů geniálně jednoduché: stačí jediný
spínač. S robustním motorem EC-TEC pro nepřetržité použití bez údržby.
S malou hmotností pro pohodlnou práci. A s velkou flexibilitou v oblasti
hlavy pro ty nejlepší výsledky broušení. Jak na stěně, tak i na stropě.
Více informací k nové brusce PLANEX easy získáte u specializovaného
prodejce nebo na www.festool.cz/PLANEXeasy
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
barevný nátěr může být ve výsledku jenom tak dobrý, jak dobře byl připravený
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podklad. Proto zkušení malíři a natěrači začínají broušením.

Vydavatel
Festool GmbH

Jak to nejlépe udělat? – Například s našimi výkonnými akumulátorovými bruskami,
které jsme pro vás nově vyvinuli. Stejně tak je nový je systém Multi-Jetstream 2,
který společně s brusivem GRANAT dosáhne učiněných zázraků. Tuto kombinaci
jsme otestovali u výrobce barev, který je poháněný stejnou motivací jako my: totiž
abychom vám jako malířům a natěračům poskytli při práci optimální pomoc.
Gerhard Grebing, vedoucí našeho testovacího oddělení, v rozhovoru vysvětluje, proč
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a natěračská firma z nizozemského Deventeru.
Přejeme vám hezkou zábavu s druhým vydáním našeho magazínu pro malíře a natěrače!

Vedení redakce Festool
Julie Hummel
Verena Raisch
Redakce
RC Redaktionsbüro, Saarbrücken
Dr. Ralf Christofori
Anja Soeder
Art direction a layout
Yama Inc, Stuttgart / Berlín
Ingo Ditges
Karolina Pyrcik
Překlad
STAR Deutschland GmbH, Sindelfingen
WIENERS + WIENERS GmbH, Ahrensburg
Mediální služba
LOTS OF DOTS MediaGroup. AG, Mainz
Fotografie na titulní straně
Rafael Krötz

Váš
© 2017 Festool GmbH
Změny a omyly vyhrazeny. Všechny obrázky
jsou nezávazné. Vytvořeno pro Festool GmbH,
73240 Wendlingen, 09/2017.
Jacek Rybka
obchodní ředitel

Další tisk, i částí, pouze s písemným souhlasem
vydavatele.
www.festool.cz

Hodnoty vibrací a emisí najdete v návodech k obsluze na
www.festool.cz/navody-k-obsluze

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Zastoupená společností:
Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
470 37 Česká Lípa
Infolinka: 481 645 162
Prodej: 481 645 226, 161
Servis: 481 645 436
E-mail: festool.info@festool.com
servis@festool.com

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 2

OBSAH
03

12

32

04

26

04
V ohnisku zájmu
PACHATELÉ Z PŘESVĚDČENÍ
Příprava povrchu je rozhodující. O tom
jsou odborníci z firem Caparol a Festool
přesvědčení.

12
Nářadí
TŘI MUŠKETÝŘI
Nové akumulátorové brusky Festool
jsou flexibilně použitelné. Kdykoli.
Kdekoli. Dokonce i v náročných polohách.

18
Know-how
LAKY VOC
Všechny důležité informace o lacích
splňujících směrnici VOC a několik tipů
k jejich zpracování a skladování.

20
Barvy a povrchy
ŽIJ RADĚJI NEOBVYKLE
Proměna běžného viktoriánského
řadového domu v Londýně skončila
barevným opojením.

26
Dedikace
VÍCE NEŽ ORANJE
Malířská a natěračská firma Wolters
v nizozemském Deventeru sází na velké
projekty s nejvyšší kvalitou.

32
Nářadí
DOKONALÉ BROUŠENÍ
Dvě novinky: brusný systém Festool
MULTI-JETSTREAM 2 a brusivo se
síťovou strukturou GRANAT NET.

38
Barvy a povrchy
ZELENÁ A RŮŽOVÁ
Novostavba domova pro seniory
a pečovatelského ústavu ve Francii
dokazuje, že barva není otázka stáří.

42
Pohled dovnitř
VÁŠEŇ S VÁŠNIVÝM UTRPENÍM
Gerhard Grebing v rozhovoru vysvětluje,
co všechno musí nářadí Festool vydržet
při testování.

48
Inspirace
MISTR ILUZE
Švýcar Felice Varini dokáže proměnit
prostory barvami jako žádný druhý.

50
Přehled výrobků

51
Impresum

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 2

V ohnisku zájmu
Pachatelé z přesvědčení

Ober-Ramstadt
Německo

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 2

V ohnisku zájmu
Pachatelé z přesvědčení

PACHATELÉ Z PŘESVĚDČENÍ
04

05

Nezáleží na tom, zda se jedná o nátěry
matnými nebo lesklými laky, laky na
bázi vody, nebo obsahujícími rozpouštědla – rozhodující je, jak to vypadá
pod nimi. Optimální příprava povrchu
je všechno. O tom jsou odborníci z firem
Caparol a Festool přesvědčení.
Text
Ralf Christofori

Fotografie
Rafael Krötz
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ady se nic nenechává na náhodě. Všechno probíhá ve
zcela reálných podmínkách. „Žlutý dům“ je druh trvalé
stavby, kde aplikační technici firmy Caparol zkoušejí laky
a nástěnné barvy, nejnovější materiály a techniky. Na jmenovce
u zvonku je jméno Peter Hellwig. Sice ve „žlutém domě“ nebydlí,
ale přichází sem a odchází téměř denně. Hellwig je malíř
a natěrač. Nikdo ho neobalamutí. A naprosto přesně ví, na čem
u malířského a natěračského řemesla záleží: na správné barvě
a optimálním nářadí. „Dříve,“ vzpomíná, „prováděli malíři
a natěrači přípravu povrchů a nanášení barvy výhradně ručně.
Dneska našemu řemeslu pomáhá úžasné nářadí.“
Zcela nový výrobek Festool při testování použití
Už léta udržují odborníci firem Caparol a Festool úzký kontakt.
V oblasti aplikační techniky si vyměňují informace o nejnovějších
výrobcích a nářadí; o tom, jak se lze v malířském a natěračském
řemesle podporovat a co se v praxi osvědčilo. Tentokrát s sebou
Dino Frey, referent pro školení a školitel firmy Festool, přinesl
zcela nový výrobek – talíř MULTI-JETSTREAM 2: ideálně vhodný
pro bezprašné broušení dřevěných a lakovaných povrchů.
„Mezi přívodními a výstupními kanálky vzniká proudění jako při
větrání místnosti,“ vysvětluje Dino Frey. „To znamená, že při
broušení nedochází k hromadění prachu na brusném papíře,
které znesnadňuje broušení a může zhoršovat výsledek.“
O takových slibech se Peter Hellwig nechá přesvědčit jen v praxi.
Nasadí na excentrickou brusku ETS EC 150 talíř MULTIJETSTREAM 2 a brusný papír GRANAT. Lehkou rukou vede
excentrickou brusku po ploše dveří. Jeho kritický pohled se
postupně mění na uznalý výraz.

„Příprava povrchu
je v malířském
a natěračském řemesle
rozhodující. Nezáleží na
tom, zda se má s našimi
barvami a laky dosáhnout
funkčního nebo estetického účinku.“
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Alfred Lohmann, Caparol

Takové testování nářadí je ve firmě Caparol zcela běžné – také
nářadí a brusných systémů, které ještě nejsou na trhu. Alfred
Lohmann řídí Aplikační technické středisko. Jako vyučený
malířský a natěračský mistr ví: „Příprava povrchu je v malířském a natěračském řemesle rozhodující. Nezáleží na tom, zda
se má s našimi barvami a laky dosáhnout funkčního nebo estetického účinku.“ Protože nakonec, říká Lohmann, zdaleka nejde
jenom o hezký dojem, nýbrž o velké množství vlastností, které
musí lak v reálných podmínkách splňovat.
Nové složení vzniká v laboratoři pro vývoj laků
Požadavky na laky se v minulých letech výrazně změnily. Možnosti se neustále dále vyvíjejí. To se děje jednak v laboratoři pro
vývoj laků Caparol, která leží naproti „žlutému domu“. Zde se
vypracovává složení pro laky na bázi vody a laky obsahující
rozpouštědla, například když musí být dodrženy nové zákonné
směrnice a předpisy. Když byla v roce 2007 zavedena směrnice
EU-VOC a v roce 2010 byla ve druhém stupni ještě zpřísněna,
byla firma Caparol jedna z prvních, které provedly změnu.
Všechny laky Caparol dnes splňují směrnici VOC, ale stále se
přidávají nové požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. Používané materiály jsou nově klasifikovány nebo odpadají. Pro klasické alkydové pryskyřice se více používají obnovitelné suroviny.
V laboratoři pro vývoj laků se ale vyvíjejí také laky, které rychle
schnou i při nízkých teplotách; nebo laky, které se nemusí
nechat schnout přes noc, nýbrž s nimi lze dál pracovat již za tři
hodiny. Příslušná složení musí nejprve fungovat v malém, ale

↑ Alfred Lohmann z firmy
Caparol (vpravo) a Dino Frey z firmy
Festool odborně kontrolují výsledek.
← Peter Hellwig zkouší
v Aplikačním technickém
středisku firmy Caparol nový
systém MULTI-JETSTREAM 2.
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Caparol FarbDesignStudio určuje
trendy a poskytuje
řemeslníkům
a zákazníkům
konkrétní tvůrčí
pomoc.
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0. léta 20. století byla barevná: síla květin a nápadné tapetové vzory udávaly tón. V této době, v roce 1974, založila
firma Caparol studio „Farbe am Bau“ (Barva stavby).
Margit Vollmert doma malovala ještě barevnými tužkami.
Dneska řídí Caparol FarbDesignStudio s více než 25 pracovnicemi a pracovníky.
Barvy, materiály a kolekce
Časy, když jeden jediný barevný odstín odrážel určitý životní
pocit, jsou pryč, říká Margit Vollmert rozhodně ne s lítostí.
„Dnešní životní prostory jsou na to prostě příliš komplexní.
Ale tím je naše práce ještě rozmanitější a zajímavější.“ Jeden
z klíčových úkolů studia FarbDesignStudio spočívá ve vytváření
kolekce z milionů barevných odstínů, které dokáže Caparol
pokrýt. Zde se sledují a určují trendy, shromažďují, třídí a kombinují barvy a materiály podle vzhledu a dotykových vlastností.
Funguje to ve velkém stylu, když Caparol FarbDesignStudio
například zkoumá barvy měst a celých regionů. A děje se to
v bezpočetných zákaznických projektech, když designoví specialisté z Ober-Ramstadtu vyvíjejí specifické barevné koncepty
pro architekty, řemeslné firmy nebo stavitele – přibližně pro
1.500 objektů ročně.
Náročné řemeslo je trendy
Na psacím stole Margity Vollmert v nově zřízené hlavní budově
leží barevné vějíře a vzorkovnice s barevnými odstíny, které
v tomto roce udávají tón. Saphir 95 je královsky modrá královna
mezi moderními barvami roku 2017. Lze ji kombinovat v různých
barevných prostředích se zemitými nebo pastelovými odstíny.
„Naše kolekce rozehrávají barvy, ale stále více jde také o strukturu a dotykové vlastnosti,“ vysvětluje Margit Vollmert, „tento
trend vnímáme více jako protipól k našemu pracovnímu a životnímu prostředí, které je čím dál více charakteristické dvourozměrnými, hladkými uživatelskými prostředími.“
A ještě jeden trend už dávno nepředstavuje okrajovou záležitost:
trend k individuálním, řemeslně vyráběným výrobků, které se
odlišují od masového zboží. „Nově je vysoce hodnoceno řemeslo,
stále více jsou žádané tvůrčí schopnosti řemeslníků. Malíři
a natěrači zde mohou vnášet vlastní rukopis a v každém ohledu
udávat akcenty. My jim v tom rádi pomůžeme.“

potom samozřejmě také ve velkých dávkách. „Každý lak, který
z toho vyjde, testujeme. To si všichni výrobci barev nedopřávají.
Díky tomu vyrábíme v konstantní kvalitě, na kterou se natěrač
musí moci absolutně spolehnout,“ zdůrazňuje André Daniel,
týmový vedoucí pro výzkum a vývoj ve firmě Caparol.
Zkušenosti z praxe pro praxi
Pokud jde o nové požadavky a standardy v průmyslu barev, je
posudek Franze Xavera Neuera žádaný daleko nad rámec firmy.
Je takříkajíc dvojitý agent na cestách: jedním uchem u řemeslných svazů a cechů, druhým u zákonodárných institucí. To
znamení, že ví, co je dobré pro jednu stranu a z pohledu druhé
strany smysluplné – a sice nikoli jen v laboratorních podmínkách, nýbrž při konkrétním použití.

Margit Vollmert pracuje ve firmě Caparol od roku 1995. Podílela se
na vybudování dnešních oblastí činnosti studia FarbDesignStudio.
Ve firmě a mimo ni provozuje tvůrčí a poradenskou činnost. Kromě
konkrétních projektů podporuje výzkum trendů s kooperujícími
vysokými školami.
> www.caparol.de/gestaltung
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Pro vedoucího celé oblasti techniky barev – laků – ochrany
staveb hraje aplikační technika zcela rozhodující roli: „Každý
z našich výrobků má určité vlastnosti, které lze objektivně
zaznamenat pomocí technických údajů. Ale při použití a zpracování se k tomu přidává velké množství subjektivních zkušeností z praxe, které posuzujeme z pohledu řemeslníků.“ Jak
reaguje barva na různých základech? Jak musí být základ
ideálně připravený? A jaké nářadí a stroje pomáhají, aby laky
dosáhly optimálního účinku?

↗ Tón v tónu: od laboratoře až
po plnění musí lak a barevný odstín
souhlasit.
↓ Inženýrka Beatrix Herrmann
pečlivě kontroluje viskozitu laku.

← Margit Vollmert kombinuje
v Caparol FarbDesignStudio moderní
barvu Saphir 95 s různými skupinami
materiálů a barev.

V ohnisku zájmu
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„Každý lak, který z toho
vyjde, testujeme. To
si všichni výrobci barev
nedopřávají. Díky tomu
vyrábíme v konstantní
kvalitě, na kterou se
natěrač bude moci
absolutně spolehnout.“
André Daniel, Caparol
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Nejlepší výsledky díky přesvědčivým řešením
Najít na všechny tyto otázky správné odpovědi, o to jde firmám
Caparol a Festool. Za tímto účelem oba partneři vytvořili v Aplikačním technickém středisku mimo jiné speciální testovací
kabinu, ve které lze pomocí stínového světla hodnotit kvalitu
povrchu. Jejich společný cíl: zvýšení kvality barev, povrchů
a jejich úpravy. K tomu přispívá také nový brusný systém MULTIJETSTREAM 2 od firmy Festool. V kombinaci s vysoce výkonným
brusivem GRANAT dosahuje tento brusný systém velkého úběru
a výrazně zkracuje dobu práce. Optimalizované proudění
u brusného talíře umožňuje v kombinaci s mobilním vysavačem
CLEANTEC kompletně bezprašnou práci a perfektní výsledek.
To mohou oba vyučení malíři a natěrači Peter Hellwig a Dino
Frey jen potvrdit, poté co bylo ve „žlutém domě“ zbroušeno
a nalakováno několik dveří. „To, zda zákazník vnímá malíře
a natěrače jako dobrého řemeslníka, velmi silně závisí na výrobcích, které používá. A to platí jak pro barvu, tak také pro techniku,“ říká Dino Frey. „Proto je pro malíře a natěrače důležité,
aby zvolil výrobek, o kterém bude on sám a nakonec především
jeho zákazník přesvědčený.“

↗ Korunující poslední tečka: Peter
Hellwig opatřuje dveře perfektním
lakovým nátěrem.
→ Po provedené práci: excentrická
bruska Festool ETS EC 150 s talířem
MULTI-JETSTREAM.

3D SAPHIR 95
Saphir 95 je jedna z trendy barev roku 2017 od firmy
Caparol. Barevný odstín vděčí za svůj název známému
drahému kameni. Intenzivní, ale nikoli příliš tmavou
modrou lze kombinovat v různých barevných prostředích se zemitými nebo pastelovými odstíny.

Caparol zaujímá v Německu čelní postavení v oblasti stavebních
nátěrových hmot. Značka s barevným slonem představuje vysoce
kvalitní barvy, laky, lazury a omítky, ale také tepelněizolační systémy,
zvukověizolační systémy, výrobky na ochranu staveb a podlahové
nátěry. Kmenovou firmou společnosti Caparol jsou Deutsche Amphibolin-Werke SE (DAW) se sídlem v Ober-Ramstadtu v Německu,
založené v roce 1895.
> www.caparol.de
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„To, zda zákazník vnímá
malíře a natěrače jako
dobrého řemeslníka,
velmi silně závisí na
výrobcích, které používá.
A platí to pro barvy,
stejně jako pro techniku.“
Dino Frey, Festool
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Pachatelé z přesvědčení
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TŘI MUŠKETÝŘI
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Jeden za všechny – všichni za jednoho.
Nové akumulátorové brusky Festool
RTSC, DTSC a ETSC jsou jako tři mušketýři: sázejí na sílu a důmysl. Jejich
silné stránky se uplatní především
v komplikovaných situacích, kde si
ostatní brusky poradí jen stěží.
Text
Anja Soeder

A

kumulátorové nářadí je oblíbené. Z dobrého důvodu.
Člověk nemusí hledat zásuvky a odvíjet kabel. Místo
toho platí heslo: nabít akumulátor, nasadit a pracovat.
U aktuálních akumulátorových šroubováků nebo příklepových
vrtaček je to dneska spíše pravidlo než výjimka. Brusky s akumulátorovým pohonem se naproti tomu musely doposud smířit
s ústupky: buď se s nimi špatně manipulovalo a byly těžké, nebo
měly příliš malý výkon. Doposud.
Inovativní akumulátorové brusky pro mobilní použití
Festool totiž zcela nově uvádí na trh tři akumulátorové brusky,
které berou popsaným námitkám vítr z plachet: jsou lehké
a snadno se s nimi manipuluje – a mají výkon, který profesionálové očekávají. Inovativní akumulátorové brusky jsou k dispozici jako vibrační bruska (RTSC 400), delta bruska (DTSC 400)
a excentrická bruska (ETSC 125). Jsou koncipované speciálně
pro mobilní použití ve všech prostorových situacích: s výkonným

Fotografie
Thomas Baumann

a úsporným bezkartáčovým motorem a ergonomickým krytem
– ano, dokonce i akumulátor pro ně byl vyvinut zcela nový.
Produktový manažer Patrick Hitzer je o výsledku zcela přesvědčený. Jistě, nic jiného ani nelze očekávat. Ale takhle moc si to
neusnadňuje: „Nám jde především o vysoká očekávání našich
zákazníků. Musí být o našich nových akumulátorových bruskách
přesvědčení.“ Do vývoje nových brusek byly zapojené řemeslné
firmy. A to je dobré znamení již před uvedením na trh.
Akumulátor a motor EC-TEC – výkon jako ze zásuvky
Firma Festool věnovala vývoji nových akumulátorových brusek
tři roky. Nevynalezli jsme při tom pověstné kolo, ale už jsme
vymysleli a uvedli na trh leccos nového. „Samozřejmě jsme se
technicky soustředili na nejmladší generaci našich síťových
kompaktních brusek,“ vysvětluje Hitzer, „ale bruska s akumulátorovým pohonem, která má splňovat požadavky kladené na

↑ Nové akumulátorové brusky jsou
k dispozici jako vibrační bruska
(RTSC 400), delta bruska (DTSC 400)
a excentrická bruska (ETSC 125).
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Společně s motorem
EC-TEC zabezpečuje
výkonný 18V akumulátor
stejný výkon jako při
napájení ze zásuvky.

↑ Jednoduché dobíjení: nové
akumulátorové brusky lze
s výměnným akumulátorem a vakem
na prach používat v nepřetržitém
provozu.
↓ Síťový adaptér plug-it umožňuje
také stacionární práci s mobilním
vysavačem Festool.
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profesionální nářadí, vyžaduje zcela vlastní inovativní řešení.“
Například výkonný 18V akumulátor s kapacitou 3,1 Ah. Společně
s bezkartáčovým motorem EC-TEC zabezpečuje stejný výkon
jako při napájení ze zásuvky. A to bez přerušování – se dvěma
akumulátory dokonce pro nepřetržité použití.
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Nový akumulátor BP 18 Li 3,1 ERGO je klíčem pro mimořádně
kompaktní konstrukci. „Když se podíváme na běžné akumulátorové nářadí, jsou velké akumulátory vyvíjeny v první řadě pro
bezpečnou stabilitu akumulátorových vrtacích šroubováků. Náš
akumulátor je menší a integrovaný v rukojeti,“ říká Patrick
Hitzer. Díky tomu je výsledkem vyvážené rozložení hmotnosti
a perfektní ergonomie. Ve skutečnosti váží akumulátorové
brusky pouze 1 kg, s akumulátorem a vakem na prach 1,5 kg.
Práce nad hlavou, ve svislé poloze nebo na špatně přístupných
místech je tak výrazně lehčí. Interní odsávání v kombinaci
s vakem na prach Longlife navíc umožňuje flexibilní manipulaci
s nářadím.
Nepřetržité použití – díky delší době chodu než je doba nabíjení
Akumulátorové brusky RTSC, DTSC a ETSC přinášejí ještě jednu
rozhodující výhodu: doba nabíjení akumulátoru je kratší než
doba jejich chodu. To znamená, že když je jeden akumulátor
vybitý, druhý už je znovu plně nabitý. Tak lze brusku se dvěma
akumulátory používat bez nepříjemné čekací doby a bez přerušování. A pokud by bylo třeba vibrační brusku, delta brusku
nebo excentrickou brusku někdy potřeba použít stacionárně
v elektrickém trvalém provozu, je možné akumulátor vyměnit
za síťový adaptér plug-it a vak na prach za mobilní vysavač
Festool – samozřejmě s funkcí automatického spuštění.
Do vývoje nových akumulátorových brusek byly tedy – kromě
osvědčené techniky stávající třídy kompaktních brusek – začleněny mnohé inovace s velkým účinkem. Tito tři mušketýři
uplatní své silné stránky tam, kde není k dispozici elektrická
přípojka nebo je jen těžce dostupná: například venku či na
lešení, kde si člověk rád odpustí namáhavé a časově náročné
natahování kabelu; ale také když je třeba někde jenom rychle
vylepšit zbroušení. K tomuto účelu jsou nové akumulátorové
brusky Festool jako stvořené. Umožňují rychlou práci bez únavy
s dokonalými výsledky. Od hrubého až po jemné broušení.
Kdykoli. Kdekoli. Dokonce i v náročných polohách. A to jsou
přece všechno argumenty, které přesvědčí i ty nejnáročnější
profesionály.

MAGAZÍN FESTOOL
Č. 2

Nové akumulátorové
brusky jsou lehké
a snadno ovladatelné –
a mají takový výkon, jaký
profesionálové očekávají.

MOBILNÍ BROUŠENÍ BEZ KABELU
Nové akumulátorové brusky Festool umožňují práci bez kabelu bez
kompromisů. Jsou lehké a snadno ovladatelné, ale přesto výkonné
a robustní. Jsou ideálně vhodné pro broušení malých a úzkých ploch
jednou rukou – dokonce i nad hlavou.

RTSC 400

DTSC 400

ETSC 125

• Napětí: 18 V
• Otáčky: 6.000 –10.000 min -1
• Zdvih: 2 mm
• Hmotnost: 1,0 kg bez akumulátoru / 1,4 kg s akumulátorem /
1,5 kg s akumulátorem a vakem na prach Longlife
• Se síťovým adaptérem plug-it (délka kabelu 4 m) pro nepřetržitý
elektrický provoz
Oblasti použití:
• Pro mobilní broušení bez kabelu
• Ideální pro svislé plochy nebo práci nad hlavou
• Obroušení barev a laků na okenních rámech, zárubních a římsách
• Stacionární práce s mobilním vysavačem Festool ve spojení se
síťovým adaptérem plug-it

→ Lehké, šikovné a se snadným
ovládáním: akumulátorové brusky
umožňují broušení jednou rukou
v těch nejkomplikovanějších polohách.

> Přehled výrobků na straně 50

Nářadí
Tři mušketýři
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LAKY VOC
V rámci EU jsou zákonem předepsané laky splňující směrnici VOC a prosadily se
také na trhu mimo tento rámec. Zde najdete všechny důležité informace – a také
některé tipy.
18
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PRÁVNÍ PŘEDPISY

SLOŽENÍ

ZDRAVÍ

Směrnice EU-VOC nabyla účinnosti
v roce 2007 a k 1. lednu 2010 byla ve
2. stupni ještě zpřísněna. Cílem této
směrnice je omezit používání těkavých
organických rozpouštědel (VOC = Volatile
Organic Compounds). Tyto látky mohou
přímo poškodit zdraví člověka, například
když se zpracovávají například při lakování nebo broušení.

3 – 10 % rozpouštědel

I když se u laků splňujících směrnici
VOC používá méně rozpouštědel, zůstává
důležitá ochrana zdraví při práci. Kromě
ochrany dýchacích cest (maska a odsávání) by měla být vždy zabezpečena také
dostatečná ochrana pokožky (natření
pokožky krémem, rukavice). Zdravou
práci v neposlední řadě zabezpečuje
vhodná kombinace nářadí, brusiva
a mobilního vysavače.

20 – 47 % příměsí
• Změkčovadla pro pryskyřice
• Odpěňovače
• Plniva
• Konzervační prostředky
50 – 70 % podílu vody

Systémy obsahující rozpouštědla

Systémy na
bázi vody

BRUSNÝ SYSTÉM VOC
BROUŠENÍ A ZÁKLADNÍ NÁTĚR

VÝROBA

Základní nátěr
Na rozdíl od běžných laků se smí
základní nátěr nanášet jen ve slabé
vrstvě.
Naše doporučení: Naneste dvě slabé
vrstvy, abyste získali dostatečně silnou
vrstvu pro mezibroušení.

Laky na bázi vody nahrazují velkou část
organických rozpouštědel vodou. Díky
tomu se do životního prostředí a pracovního prostředí pracovníka dostává méně
rozpouštědel. Kapky pojiva o velikosti
0,1 μm jsou obklopené emulgátory,
aby se ve vodě rozpustily jako disperze.
Vzájemně se odrážejí a díky tomu se
vznášejí. Proto se u laků na bázi vody
také netvoří usazenina na dně.

Mezibroušení
Při mezibroušení se musí pečlivě dbát na
to, aby nedošlo k probroušení základního
nátěru.
Naše doporučení: Proveďte broušení
se zrnitostí 150 až 240 a po mezibroušení
povrch velmi důkladně očistěte.
Finální vrstva
Aplikace stříkáním je považována za
mimořádně efektivní způsob lakování.
I zde je třeba při zpracování laků splňu
jících směrnici VOC postupovat
s mimořádnou svědomitostí.
Naše doporučení: Během nanášení
laku dbejte na to, aby stříkací tryska
byla neustále vlhká.

ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ
Prostorová vlhkost
Pro zpracování a skladování laků VOC je
nutná stejnoměrná prostorová vlhkost.
V závislosti na počasí a roční době mohou
laky na bázi vody schnout pomaleji.
Prostorová teplota
Ideální teplota pro zpracování laků VOC
je 20 °C. Laky jsou výrazně citlivější na
mráz než běžné laky na bázi rozpouštědel. Proto by se lak neměl skladovat na
zemi, nýbrž ve vhodných regálech.

VLASTNOSTI
Bez zápachu
U povrchů natřených lakem na bázi vody
se nevyskytuje prakticky žádný zápach.
To je dobré pro natěrače a ještě lepší
pro zákazníky. Především v obytných prostorech a citlivých vnitřních prostorech,
jako jsou školy, nemocnice nebo školky,
lze zabránit nepříjemnému zápachu.
Vysoká pružnost
Díky pružnosti nedochází u laků na bázi
vody k prasklinám, které se mohou
vyskytnout při bodovém zatížení ploch
lakovaných polyuretanovými laky. Těmito
prasklinami může proniknout vlhkost
a oblast může zešednout.
Mimořádná tvrdost povrchu
Když přejedeme nehtem přes plochu
nalakovanou běžným polyuretanovým
lakem, zůstane tam rýha. U laků na bázi
vody není tato rýha patrná.

Barvy a laky splňující směrnici VOC
obsahují méně rozpouštědel a při broušení se více zanášejí. Brusný systém VOC
Festool s brusivem GRANAT byl vyvinut
přesně pro ně.

MULTI-JETSTREAM 2
Přívodní a výstupní kanálky zabezpečují
v brusném talíři proudění, které zachycuje
prach ve všech místech a zabraňuje
vytvoření podtlaku u obrobku. Tak nový
brusný systém MULTI-JETSTREAM 2
dosahuje ve výsledku téměř 100 % odsávání při konstantně vysokém brusném
úběru a maximální kvality povrchu. Navíc
se snižuje zanášení brusiva a suchého
zipu, výrazně se prodlužuje životnost.

Rychlejší. Díky optimální zrnitosti lze
s brusným papírem GRANAT v rekordním
čase dosáhnout perfektního povrchu.
Delší výdrž. Díky mimořádné odolnosti
se brusný materiál vyměňuje méně často
– to šetří čas a peníze.
Výkonnější. Zdokonalená brusná směs
z oxidu hlinitého a keramických zrn
u veškerého brusiva pro strojové broušení
GRANAT se zrnitostí 40 až 80.

BRUSIVO GRANAT

Přiváděný vzduch
Odváděný vzduch

Brusivo GRANAT je ideálně vhodné pro
práci s laky splňujícími směrnici VOC,
lze ho ale stejně dobře používat pro laky
na bázi alkydových pryskyřic a na surové
dřevěné povrchy.

Povlak stearanu zinečnatého
Kombinace syntetických pryskyřic
Optimalizovaná pro příslušnou kvalitu
Zrna: poloušlechtilý korund se speciální
tepelnou úpravou, oxid hlinitý
< 100 směs zrn včetně keramických zrn
> 120 zušlechtěná eloxovaná verze
Základní pojivo ze syntetické pryskyřice
Speciální papír

VÍCE INFORMACÍ
Co všechno ještě dokážou novinky
Festool MULTI-JETSTREAM 2 a GRANAT
NET, se rovněž dozvíte v tomto vydání
magazínu.
> Článek na straně 32

Přilnavý povlak StickFix

> Přehled výrobků na straně 50
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Barvy a povrchy
Žij raději neobvykle

Londýn
Anglie

ŽIJ RADĚJI
NEOBVYKLE

Text
Ralf Christofori
Fotografie
Andy Stagg

Byl jednou jeden viktoriánský dům z 19. století, který měl být
po více než sto letech probuzen ze spánku Šípkové Růženky.
Tak začala pohádková proměna běžného řadového domu v Londýně, která nakonec skončila barevným opojením.
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↑ Žádná běžná kuchyň: teplé barvy
zkrášlují jídelní středobod rodiny.
→ Zelená podlaha pokrývá přízemí,
tmavě červená vede obyvatele do
prvního patra.

„Zrealizovat barevné
odstíny v takové
intenzitě, jako byly
na vzorcích, pro
nás představovalo
mimořádnou výzvu.“
Piotr Brogowski, malíř
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V

londýnské čtvrti Kennington vedle sebe stojí typické
cihlové řadové domy – štítové domy, které nastavují svou
tvář ulici. Obytné domy jsou úzké a hluboké a cokoli
jiného než velkolepě pojaté. Do řadových domů proniká denní
světlo jen ze dvou stran. Místnosti si lze představit jako velmi
úzké a malé, obložené tmavým dřevem a spoustou plyše.
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Více prostoru, více světla, více barev
Jak tedy takový viktoriánský dům probudit ze spánku Šípkové
Růženky? Za těchto těžkých předpokladů zachovat podstatu
historické budovy a zároveň ji zmodernizovat, bylo cokoli, jen
ne jednoduché. Požadavky bylo možné rozdělit na tři základní
aspekty: více prostoru, více světla, více barev.
Architekti otevřeli prostor v přízemí propojením kuchyně, jídelny
a obývacího pokoje. Pod střechou byl prostor rozšířen a zároveň
otevřen, takže horní světlo nyní proniká až do ložnice v prvním
patře. Nejvýrazněji padne do oka použití barev v celém domě,
které navíc zdůrazňuje působení prostoru a světla.
Každý barevný odstín vytváří vlastní atmosféru
Zelená podlaha pokrývá přízemí, různé vzájemně sladěné barevné
odstíny vedou přes stěny a vestavné skříně až ke kuchyňské lince.
„Naším cílem bylo zrealizovat kuchyň, která rovnou nekřičí: jsem
kuchyň,“ říkají architekti. Proto také nepoužili žádné studené kovové
povrchy, nýbrž teplé barvy, které zkrášlují jídelní centrum rodiny.
Dokonce i úzké, strmé schodiště je tady zážitek: tmavá červená
doprovází obyvatele do prvního patra, sytá oranžová nás vede
o patro výš. Čím výš člověk stoupá, tím víc se zdá, že se dům
otevírá – až pod střechu, kde moderní vikýře skýtají velkolepý
výhled na střechy Londýna.
Malířské práce na nejvyšší úrovni
Barevná koncepce tedy dodává domu živost, vytváří atmosféru,
aniž by byla vtíravá. Realizoval ji malíř Piotr Brogowski pro
pověřenou firmu Hardwood Joinery. Se svým týmem již realizoval spoustu náročných malířských projektů, ale tolik barvy
pod jednou střechou bylo mimořádné i pro něj.
„Zrealizovat barevné odstíny v takové intenzitě, jako byly na
vzorcích, pro nás představovalo mimořádnou výzvu,“ říká Brogowski. „Ale přinejmenším stejně tak důležité bylo dokázat
pracovat na nejvyšší úrovni. Bez mobilních vysavačů Festool by
to vůbec nebylo možné. To, že jsme v těchto stísněných prostorech mohli brousit téměř bezprašně, se vyplatilo: pro nás
během práce a pro zákazníka ve výsledku.“
Malířská kvalita, která přetrvává
V takto malém prostoru člověk totiž také poměrně nemilosrdně
naráží na každou nerovnost, na každé zvlnění. Aby tomu zabránili, brousili svědomití malíři raději jednou navíc a nanesli třetí,
nebo dokonce čtvrtou vrstvu barvy. „To, čeho jsme chtěli dosáhnout, je malířská kvalita, která vypadá hezky nejen před nastěhováním, ale která přetrvává i po letech. Především v často
používaných obytných místnostech,“ zdůrazňuje Piotr Brogowski.
Mezitím už se rodina vlastníka do svého pestrého domu nastěhovala. Jestli vedou za viktoriánskou cihlovou fasádou neobvyklý
život, není známo. Jejich dům ale každopádně neobvyklý je.

Barevná koncepce dodává
domu živost, vytváří
atmosféru, aniž by byla
vtíravá.

← Aby dosáhli perfektních
barevných ploch, malíři je raději
zbrousili jednou navíc a nanesli
třetí, nebo dokonce čtvrtou vrstvu
barvy.

S3060 Y80R

S4020 G70Y

30 % podíl černé

40 % podíl černé

60 % podíl barev

20 % podíl barev

Žlutá s 80 % podílem červené

Zelená se 70 % podílem žluté

S2030 Y90R

S6005 B80G

20 % podíl černé

60 % podíl černé

30 % podíl barev

05 % podíl barev

Žlutá s 90 % podílem červené

Modrá s 80 % podílem zelené

S2060 Y40R

S4005 B80G

20 % podíl černé

40 % podíl černé

60 % podíl barev

05 % podíl barev

Žlutá s 40 % podílem červené

Modrá s 80 % podílem zelené

S2040 G80Y

S2502 G

20 % podíl černé

25 % podíl černé

40 % podíl barev

02 % podíl barev

Zelená s 80% podílem žluté

Zelená

S3030 B70G

S3030 R90B

30 % podíl černé

30 % podíl černé

30 % podíl barev

30 % podíl barev

Modrá s 70 % podílem zelené

Červená s 90 % modré

KENNINGTON HOUSE, LONDÝN
Architekti: R2 Studio Architects, Londýn
Malířská firma: Piotr Brogowski pro Hardwood Joinery, Londýn
Dokončeno: 2016
> www.r2studio.co.uk
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Nad Paleis Het Loo vlaje nizozemská národní vlajka. Zámek
u Apeldoornu patří k největším v zemi. Pracovníci firmy Wolters
tu pracovali pět let. Pro oba bratry Hanse a Gerta-Jana Woltersovy tento projekt byl a je srdeční záležitost – ale zdaleka ne
jediný, jak se ukázalo při návštěvě.

Text
Ralf Christofori

F

otbal byl vlastně vynalezen, aby odpoutal lidi od každodenních starostí. U Hanse a Gerta-Jana Woltersových je
to opačně: Go Ahead Eagles Deventer, jejich domácí klub,
jsou v současné době v „čestné divizi“ na posledním místě
tabulky; holandskému národnímu mužstvu se tak v kvalifikaci
na MS nevede. Oběma zapáleným fanouškům připravuje fotbal
právě velké starosti. Naproti tomu v běžném životě jim to lépe
jít nemůže. Obchody běží, firma roste. „Teprve včera jsme
dostali zakázku na malířské práce na domě Anny Frankové
v Amsterdamu,“ raduje se Gert-Jan. Náročný projekt, který
vyžaduje maximální dovednosti a maximální pečlivost. Velká
zakázka. Jako tolikrát.
Výměna generací s vizí
Hans a Gert-Jan Wolters řídí firmu Wolters B.V. jako třetí generace. V roce 1934 založil firmu jejich dědeček, jeho syn ji dál
úspěšně vedl až do přelomu tisíciletí. Když nastoupili Hans
a Gert-Jan, chtěli více. Slibná vyhlídka, že převezmou firmu

Fotografie
Martin Wagenhan

s tehdy 65letou tradicí a zkušenostmi, jim nestačila. Malovali
si, jak by firma mohla vypadat za 100 let. „Vrhli jsme se do toho
skutečně s vizí,“ říká Hans Wolters. „Přitom šlo především o to, jak
bychom mohli využít a dále rozvíjet naši kvality kompetence.“
Hans a Gert-Jan Woltersovi se pustili do díla a měli přitom
neustále na paměti tradiční silné stránky firmy. Činnosti rozdělili na čtyři odborné oblasti: malířství a natěračství, restaurování, údržbu budov a dále materiál a suroviny. Z firmy se stala
společnost. V roce 2001 získalo sídlo společnosti novou budovu.
K tomu se přidaly další závody v Zutphenu, Amsterdamu Den
Haagu. Skoro k neuvěření, když pomyslíme na to, během jak
krátké doby se to všechno stalo. Přitom původní vize bratrů
směřovala na rok 2034.
Velké projekty s maximálními nároky na kvalitu
Gert-Jan Wolters, jednatel, se potutelně, ale také trochu nevěřícně usmívá, když to vysvětluje: „Taková vize nepadá z nebe
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„S výrobky Festool
a předtím Festo pracoval
už můj otec, protože toto
nářadí a celé systémy
nejsou dobré jenom pro
výsledek, nýbrž také
pro pracovníky.“
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Hans Wolters, jednatel

↑ Červená místo „Oranje“:
historické okenice se lakují jenom
štětcem, aby byl zachovaný věrný
originál.
← Historicky cenná práce:
u Woltersových se okenní rámy
pro zámky důstojného stáří brousí
moderním nářadím.

a také není na hony vzdálená od reality. Ale to, že naše firma
poroste tak rychle, jsme ani sami nečekali.“ Vynikající pověst,
které se Woltersovi těšili v Deventeru a okolí, se mezitím roznesla po celé zemi.
Čím to je? „Existují malířské firmy, které jsou zaměřené na
velké zakázky, a jiné, které se specializují na kvalitu s nejvyššími
nároky. Pro nás bylo vždycky důležité, abychom dokázali obojí,“
říká Gert-Jan Wolters. To na jedné straně znamená, že musí za
rok zaměstnat více než 100 pracovníků. Na druhé straně ale
musí být tyto pracovní síly vysoce kvalifikované, aby dokázaly
realizovat projekty v požadované kvalitě.
Vyznamenaná malířská a natěračská firma
Paleis Het Loo nedaleko Apeldoornu byl takový projekt. U obrovského zámeckého zařízení se opravovaly a lakovaly okna a rámy,
okenice a dveře – samozřejmě štětcem; ploty, brány a lampy
se zdobily nejjemnějším plátkovým zlatem. Od začátku v roce

2012 do konce v roce 2016 bylo odpracováno celkem více než
40.000 člověkohodin. Na výsledek jsou oba bratři nesmírně hrdí
– a ještě více hrdí jsou na to, že za to byla jejich malířská a natěračská firma vyznamenána žádanou holandskou cenou pro
malíře „Nationale Schilders Vakprijs 2016“.
Hans Wolters nepochybuje o tom, že firma vděčí na ocenění
především svým pracovníkům: „Nezáleží na tom, jestli restaurujeme historickou budovu, nebo natíráme moderní novou
budovu – důležitá je kvalita řemeslné práce. Za tu jsme odpovědní my všichni.“ V dílně se právě nářadím Festool brousí
a následně natírají na červeno okenice. „S výrobky Festool
a předtím Festo jsem vyrůstal,“ vzpomíná si vyučený malíř.
„Pracoval s nimi už můj otec, protože toto nářadí a celé systémy
nejsou dobré jenom pro výsledek, nýbrž také pro pracovníky.
Navíc oceňujeme vynikající servis.“ V dílně jsou nepostradatelné mobilní vysavače a – po nedávném zpřísnění předpisů
o bezpečnosti práce v Holandsku – také na stavbě.
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Tajemství úspěchu
Když nás o tom chtěl přesvědčit, zajel s námi projektový vedoucí
Martin van Bussel k dalšímu zajímavému projektu: budově
z pálených cihel, který se svými rozměry rovná velké lodi a také
se tak jmenuje: „Het Schip“. Obytný komplex vybudovaný
v letech 1917 až 1921 patří k nejznámějším stavbám takzvané
Amsterodamské školy a zahrnuje také muzeum tohoto architektonického směru. Již rok pracuje tým Woltersových na
oknech a dveřích. Uvnitř a na lešení. „Všechna okna se musí
zbrousit a ručně natřít,“ vysvětluje Martin van Bussel, „protože
nastříkáním laku by se úplně zkazil mimořádný charakter oken.“

30

31

Pozorovat pracovníky při práci je úplná radost. Na každém
projektu se podílejí od začátku do konce. Tak, jako by byl jejich
vlastní. Bylo tomu tak u Paleis Het Loo a u „lodi“ tomu není
jinak. Možná v tom spočívá tajemství úspěchu: že se ke každému úkolu přistupuje s nadšením a svědomitě se dovede až
do konce. U Woltersových je tento postoj hodně cítit a je také
vidět na výsledku. A to je pak dokonce i pro bratry Hanse a Gerta-Jana důležitější než jakýkoli fotbalový výsledek.

FESTOOL SERVICE ALL-INCLUSIVE
Vynikající nářadí je v dílně a na stavbě nepostradatelné. Rozsáhlé
služby zaručují bezstarostnou práci. O to se postará SERVICE
all-inclusive* od firmy Festool – 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.

„Důležitá je kvalita řemeslné
práce. Za tu jsme odpovědní
my všichni.“

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.

Hans Wolters, jednatel

↖ Na stavbě „Het Schip“:
projektový vedoucí a „kapitán“
Martin van Bussel má „loď “ na
starosti již déle než rok.

Fotografie: Alice Roegholt / Muzeum Het Schip

← Po téměř 100 letech se budova
v Amsterdamu s velkou pečlivostí
restauruje a modernizuje.

WOLTERS B.V.
Firma Wolters byla založena v roce 1934 a dodnes je již třetí generaci
rodinnou firmou. Kromě provádění náročných stavebních úkolů
v oblasti malířství a natěračství firma poskytuje poradenství a stará
se také o celé nemovitosti po dlouhou dobu. K zákazníkům patří
soukromí a veřejní stavebníci – a dokonce i nizozemský královský
dvůr. V roce 2016 patřila firma mezi výherce ceny „Nationale
SchildersVakprijs 2016“ v Nizozemsku. Wolters B.V. v současné
době zaměstnává více než 100 pracovníků a učňů.
> www.woltersbv.nl

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 a servisní podmínky najdete na:
> 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.

> Přehled výrobků na straně 50
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Festool uvádí s brusným systémem
MULTI-JETSTREAM 2 a brusivem se
síťovou strukturou GRANAT NET na
trh hned dvě novinky. Obě přesvědčí
maximálním odsávacím výkonem
a nejlepšími pracovními výsledky.
Text
Anja Soeder

K

dyby člověk nevěděl víc, mohl by si myslet, že Festool
nyní nově vyrábí létací talíře. Nový talíř MULTI-JETSTREAM 2 vypadá tak, jakoby přiletěl z jiné galaxie. Ve
skutečnosti zde firma Festool postoupila ohledně odsávání
a výsledku broušení do nové dimenze. Brusivo GRANAT k tomu
představuje perfektní doplnění. A s novým brusivem se síťovou
strukturou GRANAT NET Festool podnítil hned další stupeň.
Nový brusný systém Festool MULTI-JETSTREAM 2 si vás získá
jedinečným funkčním principem. Zabezpečuje velký úběr při
maximálním odsávání.
Systém MULTI-JETSTREAM se na trhu úspěšně prosadil již
v první generaci. Systém Festool, skládající se z brusiva, brusného talíře s odsáváním, nářadí, hadice a vysavače, poskytuje
v mnoha oblastech cenné služby, pokud jde především o čistou
práci šetrnou ke zdraví. Protože pokud se prach odsává přímo
u brusného talíře, nemá šanci proniknout tam, kde ho nikdo
nepotřebuje. Produktoví manažeři a vývojoví pracovníci firmy
Festool si nyní stanovili za úkol tento úspěšný systém dále
vyvinout. S cílem, aby se u druhé generace ještě všechno vylepšilo.

Fotografie
Thomas Baumann

Již na první pohled si všimneme, že se brusný talíř MULTI-JETSTREAM 2 výrazně odlišuje od svého předchůdce: má mnohem
více otvorů – 48 oproti dosavadním 17. „Důmyslná struktura skládající se z přívodních a výstupních kanálků byla vyvinuta v četných
řadách testů s vysokorychlostními kamerami. A přináší rozhodující výhody,“ vysvětluje produktová manažerka Christine Klein.
Protože tak vzniká proudění, které zachycuje prach ve všech
místech. Navíc na obrobku nevzniká podtlak, což by vedlo ke snížení odsávacího výkonu. A jen tak mimochodem se talíř a brusivo ještě také chladí, díky čemuž se prodlužuje jejich životnost.
Rovněž nový je zdokonalený systém na zeleném okraji talíře,
který brání přehřívání a usnadňuje výměnu brusného papíru.
Samotný povrch měkkých a tvrdých talířů je ze suchého zipu
odolného vůči vysokým teplotám, který zabezpečuje lepší
přilnavost a především delší životnost. Vysoce kvalitní složení
pěnového těla zabezpečuje vysokou pevnost hran a dlouhou
životnost. Talíře MULTI-JETSTREAM 2 s FASTFIX nebo upínáním
M8 jsou samozřejmě k dostání pro veškeré nářadí průměru 150
– vždy v následujících stupních tvrdosti: superměkký (SW),
měkký (W) a tvrdý (H).
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Říci, že je systém MULTI-JETSTREAM 2 dalším stupněm vývoje,
je tedy vlastně nedostatečné. Zvláště když popsané technické
novinky přinášejí výhody, které se řemeslným firmám vyplatí
v mnoha oblastech: druhá generace dosahuje ve výsledku
téměř 100 % odsávání při konstantně vysokém úběru a maximální kvalitě povrchu. „To je dobré především pro ochranu
zdraví pracovníků, zabezpečuje to ale rovněž delší a výkonnější
používání brusiva. Navíc brusný talíř díky velmi dobře držícímu
suchému zipu, který je odolný vůči vysokým teplotám, dosahuje
také delší doby používání,“ říká Christine Klein.
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BROUŠENÍ A ODSÁVÁNÍ U OBROBKU
U nového brusného systému Festool MULTI-JETSTREAM 2 se prach
maximálně efektivně odsává přímo u talíře a nemá šanci dostat se
tam, kde ho nikdo nepotřebuje.

Své silné stránky uplatní systém MULTI-JETSTREAM 2 při
hrubém broušení, mezibroušení a jemném broušení dřevěných
a lakovaných povrchů. Byl vyvinut především pro broušení tmelicích materiálů, při kterém vzniká spousta jemného prachu.
A samozřejmě boduje MULTI-JETSTREAM 2 – nic jiného bychom
u firmy Festool ani nečekali – v systému: společně s mobilními
vysavači CLEANTEC. A ve spojení s optimálním brusivem. Proto
je od nynějška veškeré brusivo D150 k dispozici také s děrováním
odpovídajícím novému talíři MULTI-JETSTREAM 2. Stávající
brusivo se 17 nebo 9 otvory lze nadále používat, zákazníci ho
tedy nemusí ihned měnit.

„Důmyslná struktura
skládající se z přívodních
a výstupních kanálků
u MULTI-JETSTREAM 2
přináší rozhodující
výhody.“
Christine Klein,
produktová manažerka ve firmě Festool

MULTI-JETSTREAM 2
Nový brusný systém MULTI-JETSTREAM 2 dosahuje téměř 100 %
odsávání při konstantně vysokém úběru a maximální kvalitě povrchu.
• Maximální odsávací výkon pro čistou a zdravou práci
• Vysoký brusný výkon a dlouhá životnost brusiva díky
aktivnímu odvádění prachu
• Suchý zip odolný vůči vysokým teplotám umožňuje výrazně
delší životnost brusného talíře
• Brusný talíř se 48 odsávacími otvory; Ø 150 mm
Tvrdosti talíře:
• Superměkký (SW): pro velká zaoblení a zakřivení, elastická
struktura
• Měkký (W): pro robustní a univerzální použití, nový such zip HT
• Tvrdý (T): pro rovné plochy a úzké hrany, vysoká pevnost hran,
nový suchý zip HT
Optimálně se hodí pro:
↓ Talíř MULTI-JETSTREAM 2 je
k dispozici v těchto stupních
tvrdosti: superměkký (SW), měkký
(W) a tvrdý (H).

• Použití brusek na plochách a broušení hran s odsáváním
(dřevěné a lakované povrchy a tmel)

ODSÁVÁNÍ CLEANTEC
Velký výkon pro zdravou práci a čisté pracoviště.
Lze obdržet v různých velikostech a pro všechny třídy prachu.
> www.festool.cz/bezprachu
> Přehled výrobků na straně 50
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↑ Povrch MULTI-JETSTREAM 2 se
u měkkých a tvrdých talířů skládá ze
suchého zipu odolného vůči vysokým
teplotám.
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Řada brusiva GRANAT se rozrostla o nový přírůstek: brusivo
se síťovou strukturou GRANAT NET je k dispozici pro vibrační
brusky, delta brusky, brusky s dlouhým krkem a excentrické
brusky.
Plného výkonu dosáhne systém MULTI-JETSTREAM 2 s brusivem
GRANAT. I zde už firma Festool přiložila ruku k dílu: s novým
brusivem GRANAT NET. Brusná strana síťové tkaniny je pokrytá
zrny. Na zadní straně zabezpečují optimální připevnění poutka,
která zároveň umožňují propustnou strukturu. Otevřená síťová
struktura zabezpečuje celoplošné odsávání a není nutné nasazení podle děrování.

36

PREMIUM – NYNÍ TAKÉ SE SÍŤOVOU STRUKTUROU
Ve srovnání s brusnými papíry se brusivo se síťovou strukturou méně
zanáší. Nové brusivo GRANAT NET je obzvláště vhodné pro broušení
disperzních nebo sádrových tmelů.

37

GRANAT NET je tak ideální brusivo pro broušení velmi prašných
nebo měkkých povrchů. Neboť ve srovnání s brusnými papíry
se brusivo se síťovou strukturou méně zanáší. To se osvědčí
především u sádrokartonových staveb při broušení disperzního
nebo sádrového tmelu. Brusivo se síťovou strukturou GRANAT je
skvěle vhodné pro broušení s bruskou PLANEX nebo PLANEX easy.
GRANAT NET zabezpečuje perfektní výsledky až do posledního
detailu, bez škrábanců a dodatečných oprav. Díky zrnitostem
80 – 400 je nové brusivo se síťovou strukturou mnohostranně
použitelné. Kdyby si mohlo vybrat ideálního partnera, pravděpodobně by zvolilo excentrickou brusku D150 s MULTIJETSTREAM 2, nebo dokonce brusku PLANEX s D225. Ale o jeho
přízeň bojují také ostatní kolegové s menšími talíři. Dokonce
i vibrační brusky a delta brusky Festool. Pro kterou se GRANAT
NET rozhodne, zůstává otevřené. Nejlépe pro všechny. Hlavní
je, aby to zůstalo v rodině.

GRANAT NET
Pokud podklad při broušení velmi práší, je nové brusivo se síťovou
strukturou GRANAT NET nepřekonatelné, co se týká životnosti,
úběru a odsávání.
• Celoplošné odsávání díky otevřené síťové struktuře
• Dlouhá životnost díky menšímu zanášení
• Vysoká odolnost proti roztržení a stabilní hrany
• Jednoduché nasazení na brusný talíř
• Ochranná podložka zabezpečuje optimální připevnění
na brusný talíř
Rozměry:
• Pro excentrické brusky Ø 125 a 150 mm
• Pro brusky s dlouhým krkem Ø 225 mm
• Pro vibrační brusky 80 x 133 mm
• Pro delta brusky 100 x 150 mm
Optimálně se hodí pro:

↓ Brusivo se síťovou strukturou
GRANAT NET zabezpečuje perfektní
výsledky až do posledního detailu –
se zrnitostmi 80 – 400.

GRANAT NET je ideální
brusivo pro broušení
velmi prašných nebo
měkkých povrchů.

• Broušení velmi prašných nebo měkkých povrchů
(např. broušení laku a tmelu)

KDYŽ BROUŠENÍ, TAK GRANAT
Broušení perfektních povrchů brusivem Premium GRANAT.
Pro nářadí a pro ruční broušení.
> www.festool.cz/granat
> Přehled výrobků na straně 50
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Barvy a povrchy
Zelená a růžová

Orbec
Francie
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ZELENÁ
A RŮŽOVÁ

Text
Anja Soeder
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Fotografie
Eugeni Pons

Domovy pro seniory a pečovatelské ústavy se jen zřídka nacházejí
v zeleni. Ve francouzském Orbecu je tomu jinak. Obyvatelé zde
žijí v zelené budově na zelené louce. A i uvnitř je život výrazně
pestrý.

Barvy a povrchy
Zelená a růžová

↑ Zvenku zelený, uvnitř červený:
architekt to tak chtěl. A malířské
firmy DSA Atlantique a Durand tento
odvážný kontrastní návrh
zrealizovaly.
→ Budova i se svým okolím
perfektně zapadá do krajiny.
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V

e školkách a v jeslích se klade velký důraz na mimořádnou atmosféru budovy. Barva zde hraje rozhodující roli.
U domovů pro seniory a pečovatelských ústav jen
málokdy. Proč to tak je? Má snad být život v pozdním věku méně
barevný?
Barva jako postoj a jako akcent
Tou otázkou se francouzský architekt Dominique Coulon zabýval
již dlouho. Barvy jsou odjakživa pevnou součástí jeho projektů
a už je použil jako spoustu markantních akcentů: ve školách,
v lázních a jiných veřejných budovách. Domov pro seniory mezi
nimi nebyl, dokud nevyhrál soutěž na novou stavbu domova
pro seniory a ošetřovatelského ústavu v Orbecu – malé obci
v Normandii s o něco více než 2.000 obyvateli, umístěné uprostřed luk a lesů.
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„Vědomě jsme se chtěli lišit od běžných barev standardních
ošetřovatelských ústavů nebo nemocnic, vysvětluje Coulon.
První barevný odstín, který architekt použil, vyplynul zcela „přirozeně“ z okolí. Budovu s její zeleně omítnutou fasádou člověk
z dálky téměř nevnímá, je perfektně začleněná do krajiny. Uvnitř
společenských a společných prostorů naproti tomu dominuje
teplý červený odstín. „Červená působí podnětně, především
na starší lidi, kteří prokazatelně už tolik nevnímají stíny a kontrasty,“ říká Coulon.
Malířský kontrastní program
Zelená a červená?! To se vlastně moc nedělá, protože jak
známo, komplementární kontrasty k sobě neladí. To se učí
každý malíř již v učení. Architekt to přesto chtěl. A malířské
firmy DSA Atlantique (fasáda) a Durand (interiér) tento odvážný
kontrastní návrh s bravurou zrealizovaly. Podklady sahaly od
dřevovláknitých desek a broušených MDF panelů až po betonové zdi a kov.

„Vědomě jsme se chtěli
lišit od běžných barev
standardních ošetřovatelských ústavů nebo
nemocnic.“
Dominique Coulon, architekt

„Na perforované stropní plochy jsme potřebovali až pět nátěrů,
na zdech a MDF plochách až tři,“ vysvětluje Dominique Coulon
– a doplňuje: „Intenzita nástěnné barvy závisí ale víc na kvalitě
povrchu než na počtu nátěrů.“ A jako kdyby barva už sama
o sobě nebyla dostatečná výzva, probíhají červené akcenty
uvnitř také ještě jakoby přesně vyměřené napříč místnostmi.
To pak záleží na každé hraně, na každém řezu. Jinak by celá
barevná koncepce nefungovala.

↑ Červená působí podnětně –
především na starší lidi, říká
architekt.

Ale funguje, jak je vidět. Uvnitř i venku. A ještě mladá budova
působivě ukazuje, že barva není otázkou stáří ani stárnutí.
ROUGE FONCÉ
Le Corbusier LC 32 090

VERT FONCÉ
RAL Design 110-50-20

↑ Výrazné červené prvky probíhají
napříč prostorem. To pak záleží
na každé hraně, na každém řezu.

DOMOV PRO SENIORY A OŠETŘOVATELSKÝ ÚSTAV, ORBEC
Architekti: Dominique Coulon & associés, Štrasburk, Francie
Malířská firma: DSA Atlantique S.A.S., Orvault, Francie (zvenku) /
Durand Peinture, Mayenne, Francie (uvnitř)
Dokončeno: 2015
> www.coulon-architecte.fr
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Pohled dovnitř
Vášeň s vášnivým utrpením

Wendlingen
Německo

VÁŠEŇ S VÁŠNIVÝM
UTRPENÍM
Pracovníci Festool milují své výrobky. V testovacím oddělení musejí se stejnou vášní nářadí
mučit až na maximum. To vše se děje pro dobro
výrobků a zejména zákazníků, vysvětluje
vedoucí testovacího oddělení Gerhard Grebing
v rozhovoru.
Rozhovor
Ralf Christofori
Fotografie
Martin Wagenhan
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Pohled dovnitř
Vášeň s vášnivým utrpením

V automobilovém průmyslu musí vozidla urazit
spoustu milionů virtuálních a reálných kilometrů, než
se dostanou na trh. Je tomu tak také u nářadí Festool?

GG
To je zcela srovnatelné. U nás nářadí neurazí žádné
kilometry, ale musí zvládnout desetitisíce testovacích hodin při
nejvyšším zatížení. Přitom se před uvedením na trhu provádějí
velmi různé zkoušky: bruska, která se bude potenciálně používat tři roky ve dvousměnném provozu, musí mít stále ještě
stejný výkon jako na začátku. U kapovací pily musí být dvoučárový laser po 5 000 pracovních hodinách stále na stejném místě.
Nic profesionálního řemeslníka nerozzlobí víc, než když ho
nářadí nechá na holičkách. A přesně to chceme vyloučit.
MF

Jakému namáhání je nářadí Festool vystaveno při
testování?
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Při testování se považujeme spíše za realizátory. Někdo za námi
přijde s nápadem, ať už je jakkoli zvláštní. My jako první krok
nápad velmi rychle zrealizujeme v podobě vzorku. Tím zjistíme,
zda nápad dokáže nadchnout.
MF

Kdo vám tyto nápady přináší?
45

GG
Produktoví manažeři a aplikační technici naslouchají
přímo zákazníkům, a jsou pro nás proto obzvláště důležití. Vědí,
co malíři a natěrači potřebují. Nezřídka pocházejí nápady na
nový výrobek nebo další vývoj již existujícího výrobku dokonce
přímo od zákazníka. Naši techničtí odborníci ve vývoji zase
velmi dobře vědí, co je aktuálně nebo v blízké budoucnosti
technologicky proveditelné. I z tohoto prostředí často pocházejí
technické inovace.

GG
Například v prachové komoře běží brusky za téměř
nelidských podmínek a práší se na ně. Při zkoušce nárazu při
pádu padá akumulátorový šroubovák z výšky více než dva metry
na kovovou podlahu tak dlouho, dokud se nerozbije – nebo taky
ne. Také řežeme s kapovací pilou betonový blok, což by nikdo
vážně neudělal.
MF

V těchto extrémních zátěžových testech musí tedy
nářadí vydržet víc než později při použití u zákazníka?

GG
Cíle ohledně kvality, kterých chceme dosáhnout, jsou
velmi vysoké. Samozřejmě existují směrnice a normy Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). V nich stanovené požadavky pro nás tvoří důležitý základ, a v mnoha případech ho
dokonce překračujeme.
MF

Předepsané mezní hodnoty znamenají u firmy Festool
tedy spíše spodní hranici?

GG
Dalo by se to tak říct. Pro nás je důležité, že neměříme
jen ukazatele, nýbrž ověřujeme, jak člověk nářadí vnímá. U nás
jde vždy také o to, jak nářadí působí. Jak sedí nářadí v ruce?
Jaké nářadí vydává zvuky? Například v akustické komoře nejde
jen o snížení hlučnosti, nýbrž o jednotlivé frekvence, které třeba
nejsou hlasité, zato ale krajně nepříjemné. Tyto frekvence vyfiltrujeme a minimalizujeme.
MF

To vše se děje pro dobro zákazníků?

GG
Tak to je. Naše nářadí já známé tím, že umí všechno
o trochu lépe a vydrží podstatně déle než srovnatelné nářadí
na trhu. To má u nás nejvyšší prioritu. A přesně to zabezpečujeme pomocí řad náročných testů a zkoušek. Kromě robustnosti
a dlouhé životnosti je pro nás mimořádně důležité také zachování zdraví uživatelů.
MF

Už delší dobu zodpovídáte celkově za management
kvality ve firmě Festool. Dva roky řídíte také testování.
V čem spočívá rozdíl?

GG
V managementu kvality jde v první řadě o zabránění
rizikům a chybám – počínaje vývojem výrobku, ale také u již
existujících výrobků, které se neustále prověřují a kontrolují.

„Jdeme až na hranici a za ni.
Jenom tak můžeme zaručit,
že naše nářadí později
při každodenním používání
zvládne to, co od něj naši
zákazníci a také my očekáváme.“

↑ V akustické komoře se nejen
minimalizují zvuky nářadí, nýbrž
i filtrují nepříjemné frekvence.
← Zkouška nárazu při pádu se řídí
podle použití, které je blízké praxi –
proto musí akumulátorová bruska
vydržet pád z více než dvou metrů na
holou ocel.
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Znamená to, že se v testovacím oddělení sbíhá a rozbíhá spousta linií?

GG
Jsme tady tým více než 50 lidí, kteří sem přinášejí různé
kompetence a zkušenosti. Někteří pocházejí z řemeslné praxe,
jiní z inženýrské oblasti. Je neuvěřitelná zábava společně řešit
problémy a iniciovat věci. Naším cílem je být právě v tomto
ohledu ještě rychlejší a lepší.
MF

Pro testování to znamená: být rychlejší, ale v žádném
případě méně pečliví?

„Nic řemeslníka
nerozzlobí víc, než když
ho nářadí nechá na
holičkách. A přesně to
chceme vyloučit.“

GG
Správně. To si nemůžeme dovolit. Také ale nemůžeme
provádět tříleté testovací cykly, než přijde výrobek na trh. Náš
úkol zní: pracovat rychle a extrémně pečlivě! Za tímto účelem
jsme vyvinuli speciální testovací metody, které takříkajíc zkracují životní cyklus výrobku na několik dní. Zde jdeme skutečně
až na hranici a za ni. A sice nikoli virtuálně, nýbrž zcela reálně.
Protože jenom tak můžeme zaručit, že naše nářadí později při
každodenním používání zvládne to, co od něj naši zákazníci
a také my očekáváme.
MF

Co vás na vašich úkolech obzvláště baví?

GG
Myslím, že se naše práce trochu podobá práci extrémního horolezce. Musí myslet na každý drobný detail a vzít
v úvahu každou eventualitu, aby dosáhl velkých věcí. Pokud by
na některém drobném místě nebyl dostatečně opatrný, může
to míst fatální následky. U nás samozřejmě nejde o život. Vyrábíme ale nářadí, které musí fungovat v detailech a komplexně.
Každý kousek. To je naše odpovědnost. Vůči firmě a našim
zákazníkům.

Gerhard Grebing pracuje ve firmě Festool od roku 2005. Vystudovaný
strojní inženýr začínal v managementu kvality, dneska je za tuto
oblast celkově odpovědný. V roce 2014 se k tomu přidal management
životního prostředí. Od roku 2015 řídí testovací oddělení s více než
50 pracovníky.

← V prachové komoře se testuje
funkce nářadí Festool – až na hranici
zatížení a za ni.
↓ Při testování vibrací u delta
brusky měří senzory zatížení
řemeslníka v reálném použití.
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MISTR ILUZE
Švýcar Felice Varini dokáže proměnit působení
prostorů barvami jako žádný druhý.
Fotografie: Andrea Rossetti

Copyright: Felice Varini / © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Pro své malířské iluze nepotřebuje žádné kejklířské triky, nýbrž pouze optimální
zorný bod. Z něj promítá do prostoru plošný tvar. Potom namaluje tvar na stěny,
podlahy a stropy. Nakonec vznikne prostorový obraz, který je jako celistvý tvar
patrný pouze z tohoto zorného bodu. Je to působivé a budící obdiv – důmyslné
malířství.
Vyobrazený prostorový obraz „Sept petits disques dans le grand“ zrealizoval Felice Varini 2014 v galerii Monica De Cardenas ve švýcarském Zuozu.
> Další projekty, obrazy a filmy najdete na: www.varini.org
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Naši nejlepší. Pro malíře a natěrače. Jednotlivě a v systému.
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BROUŠENÍ

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

AKUMULÁTOROVÁ BRUSKA RTSC 400

AKUMULÁTOROVÁ BRUSKA DTSC 400

AKUMULÁTOROVÁ BRUSKA ETSC 125

EXCENTRICKÁ BRUSKA ETS EC 150

ROTAČNĚ-EXCENTRICKÁ BRUSKA ROTEX RO 150

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

MULTI-JETSTREAM 2 TRVDÝ

MULTI-JETSTREAM 2 MĚKKÝ

MULTI-JETSTREAM 2 SUPERMĚKKÝ

NOVINKA

BRUSIVO PREMIUM GRANAT NET

BRUSIVO PREMIUM GRANAT

FESTOOL SERVICE ALL-INCLUSIVE
Vynikající nářadí je v dílně a na stavbě nepostradatelné. Rozsáhlé služby zaručují bezstarostnou práci. O to se postará SERVICE all-inclusive* od firmy Festool –
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 a servisní podmínky najdete na: www.festool.cz/sluzby
** „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.

