
Akčná ponuka náradia
a zváracej techniky
platná do

Samostmievacia kukla Linde
l spoľahlivá ochrana očí
l ergonomické riešenie
l nízka hmotnosť
l regulácia tmavosti 9-13 DIN

Obj. kód: SK7280623

31. júla 2016

pôvodná cena bez DPH
73,64 €

RYVAL 160 E Smart
l  zvárací invertor na zváranie 

metódou MMA a TIG
l  kompaktný, ľahký, prenosný
l  antistick, Hot-start, Arcforce
l  rýchlospojka 35-50 mm 

na pripojenie káblov
l  rozsah 5-160 A

Obj. kód: SK7270974

novinka

47,73 € bez DPH

57,28 €

184,64 € bez DPH

221,57 € 

Súprava ventilov pre autogén
Kyslík
l  vstupný tlak 200 bar, výstupný tlak 10 bar

Obj. kód: SK7250295

Acetylén
l  vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 bar

Obj. kód: SK7250296

pôvodná cena bez DPH
116,56 €

73,64 € bez DPH

88,36 € 

pôvodná cena bez DPH
230,53 €



RYVAL 200 MIG MAN PFC 
+ horák PARKER MIG/MAG 3m
l  multifunkčný invertorový generátor zváracieho prúdu na zváranie 

metódou MMA, MIG/MAG a TIG
l  technológia IGBT
l  kompaktný, prenosný
l  digitálne nastavovanie, skutočné hodnoty A+V (MIG)
l  vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG
l  MIG/MAG v dvojtakte alebo štvortakte
l  drôty G3Si1 alebo antikor priemery 0,6-1,0 mm, 

hliníkové drôty 1,0 mm alebo rúrkovité drôty 
s ochrannou atmosférou alebo bez nej

l  zvára elektródami do priemeru 4,0 mm
Obj. kód: SK7270975

ESAB WELD – drôt na zváranie

pôvodná cena bez DPH
626,83 €

novinka

Obj. kód ESAB WELD Cena bez DPH Cena s DPH Pôvodná cena bez DPH

Sk7270190 0,8 mm  1,33 € 1,59 €  1,67 € 

Sk7270191 1,0 mm  1,22 € 1,46 €  1,55 € 

Sk7270192 1,2 mm  1,14 € 1,37 €  1,51 € 

Dodatočná zĺava pri paletovom odberu

Castolin 2000 FLEX
l  miniautogénová súprava na drobnejšie práce
l  ľahko prenosná
l  teplota plameňa až 3 050 °C
l  spotreba (pri rýchlosti 100 l/h):
l  nádoba s kyslíkom: 30 min.
l  plynová fľaša 1450: 60 min.

Obj. kód: SK7300684

pôvodná cena bez DPH
97,69 €

Varič SPIDER
Varič SPIDER je vďaka svojej konštrukcii veľmi stabilný, maximálne zaťaženie 
roštu je 10 kg. Používa kartuše s ventilom a závitom (kP02006 a kP02007).
l  čas do bodu varu 1 l vody - 2 min 40 s
l  výkon: 3 kW
l  hmotnosť: 190 g
l  rozmery: 80 x 80 x 70 mm
l  spotreba: 215 g/hod

Obj. kód: SK7300794

pôvodná cena bez DPH
22,94 €

Výčapné zariadenie

LINDR Pygmy 20/K (s kompresorom)
+ narážač Lindr + spojovací set
Výčapné zariadenie PYGMY 20/k so vstavaným vzduchovým
kompresorom je určené na profesionálne chladenie piva,
stáčanie piva a podávanie kvalitne vychladeného piva  
v domácom prostredí a menších záhradných párty. Chladiaci  
výkon pivnéhochladenia PYGMY 20/k je 15-20 l/hod.  
(30-40 kvalitne vychladených pív behom jednej hodiny). 
Možnosť dokúpenia redukčného ventilu BEER CONTROL 
za akčnú cenu.

Obj. kód: SK7300999

Izolatérska Hobby súprava – komplet

Izolatérska Hobby súprava obsahuje rukoväť s rychloreguláciou, 3 horáky
s priemerom 25, 35 a 50 mm a hadicu s dĺžkou 1,5 m s koncovkami G3/8L.
l  výkon: 3,7 kW, 6,3 kW, 28 kW
l  spotreba: 265, 450, 2000 g/h
l  pripája sa: 

- k 10 kg LPG fľaši s regulátorom I210 
- k 2 kg LPG fľaši s regulátorom I210 
   a jednocestným ventilom U2156UV.

Obj. kód: SK7300778

pôvodná cena bez DPH
19,06 €

Absorpčná chladnička 42 l Gril MASTER
Plynový gril so štyrmi horákmi na tepelnú
prípravu pokrmov. veľkosť
grilovacej plochy 67 x 40 cm.
Pohodlné regulovanie teploty
vďaka vstavanému teplomeru.
Gril je vybavený 4 kolieskami na ľahkú
manipuláciu a zabrzdenie,  
piezozapaľovaním, prídavným ohrievacím 
roštom.

Obj. kód: SK7300795

Absorpčná trojcestná chladnička XC-42G. Je určená
na udržanie potravín v chladnom stave pri dlhšom
pobyte mimo domova.
Chladničku je možné pripojiť k el. sieti, batérii alebo
LPG fľaši plnenej propánom, butánom alebo ich zmesou.
Maximálny komfort pre chaty, predstany a záhradné
domčeky. Moderná absorpčná technológia  
chladí ticho a nevyžaduje údržbu.

Obj. kód: SK7300698 

novinka
Na objednanie

NOVÝ POMEDENÝ DRÔT NA ZVÁRANIE METÓDOU MAG
Weld G3Si1 je nový pomedený drôt z produkcie  
spoločnosti ESAB určený na zváranie nelegovaných  
a nízkolegovaných uhlík-mangánových  
konštrukčných ocelí metódou MAG. Weld G3Si1  
má širšie chemické zloženie než naše prémiové  
drôty Ok Autrod 12.51 a Ok AristoRod 12.50.
Jeho zváracie vlastnosti sa približujú  
možnostiam týchto drôtov.

pôvodná cena bez DPH
369,66 €

pôvodná cena bez DPH
252,36 €

novinka

pôvodná cena bez DPH
313,41 €

Akcia je platná do 31. 7. 2016 alebo do vypredania zásob.                                 

Na objednanie

591,67 € bez DPH

710,01 €

81,04 € bez DPH

97,24 € 

15,54 € bez DPH

18,65 € 

332,65 € bez DPH

399,19 € 

14,02 € bez DPH

16,83 € 

166,14 € bez DPH

199,37 € 

199,44 € bez DPH

239,33 €

Na objednanie



Minsk
l bezpečnostné sandále s oceľovou tužinkou-PU/PU-čierna
l zvršok: korigovaná hovädzinová useň s hrúbkou 1,8-2,0 mm
l podšívka: textília Mesh s absorpčnou schopnosťou
l vkl. stielka: antistatická, anatomicky tvarovaná, potiahnutá textíliou Mesh
l veľ. 36-48
l norma: EN ISO 20347: 2012, EN ISO 20345: 2012

Obj. kód: SK7271988

pôvodná cena bez DPH
15,47 €

Pretoria čierna a modrá
l  obuv vhodná na ľahké outdoorové aktivity, ale aj na bežné denné nosenie
l  zvršok: lícová hovädzinová useň nubuk s hrúbkou 1.8 - 2.0 mm zaisťujúca 

maximálne pohodlie a bezpečie
l  podšívka: laminovaná priedušná textília Mesh
l  vkl. stielka: anatomicky tvarovaná z pórovitého 

polyuretánovej peny potiahnutá textíliou Mesh
l  podošva: EVA/rubber odolnosť proti sklzu, 

oderuvzdornosť, absorpcia energie v päte
l  veľ. sortiment: 36-48

Obj. kód:  SK7271979 (čierna) 
SK7271980 (modrá)

AEG SBE 750 RE
l kompaktný a výkonný motor 750 W
l volič rýchlostí na vypínači so zámkom na tlačidle
l vysoká rýchlosť vŕtania s 3000 otáčkami za minútu
l Dizajn IMB pre zvýšenú trvanlivosť
l 2-objímkové 13 mm skľučovadlo
l  gumová ochranná vrstva s mikrotextúrou 

pre dokonalú manipuláciu
l príkon: 750 W
l max. priemer vŕtania do betónu 16 mm
l max. priemer vŕtania do muriva 20 mm
l max. moment 27 Nm
l kapacita skľučovadla 1,5-13 mm
Obj. kód: SK7290133

pôvodná cena bez DPH
92,14 €

RYOBI ONE+ 18 V uhlová brúska
l 3 pozície upevnenia rukoväte
l rýchlo, bez kľúča prestaviteľný ochranný kryt kotúča
l aretácia hriadeľa - jednoduchá výmena disku a príslušenstva
l GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania
l bez batérie a nabíjačky
l  tiež na dodanie verzia 

s 1 x 1,3 Ah Lithium-Ion aku R18AGL13S
l napätie: 18 V
l priemer vretena: 22 mm
l otáčky: 7500 ot.
l priemer kotúča: 115 mm
l hmotnosť vr. akumulátora: 2,58 kg
Obj. kód: SK7290134

pôvodná cena bez DPH
73,64 €

RYOBI ONE+ 18 V ventilátor
Akumulátorový ventilátor je ideálny na vnútorné alebo vonkajšie použitie,
kompaktný a prenosný so vstavanou rukoväťou.
l  8 nastaviteľných polôh pre nasmerovanie vzduchu 

v rôznych smeroch
l  rôzne možnosti zavesenia pre maximálnu univerzálnosť
l  doba prevádzky až 18 hodín s RB18L50 vám umožní 

celodenné (alebo celonočné) používanie 
na jedno nabitie

l  napätie: 18 V
l  počet otáčok: ventilátor (ot.) 2,100/1,400
l  hmotnosť vr. aku: 1,56 kg

Obj. kód: SK7290135

pôvodná cena bez DPH
57,72 €

Lithium-Ion aku a nabíjačka
Výkonný 2,5-4,0 Lithium+ aku poskytuje viac výkonu,
dlhšiu dobu prevádzky a trvanlivosť v porovnaní
s predchádzajúcou Lithium-Ion  technológiou.
l  štvorstupňový ukazovateľ indikuje 

zostávajúcu kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)

1 x 18 V (2,5 Ah) – Obj. kód: SK7290137 

pôvodná cena bez DPH
94,36 €

TBI separačný sprej 400 ml
Sprej je určený na ochranu zváracích horákov proti rozstreku pri oblúkovom
zváraní metódou MIG/MAG.

Obj. kód: SK7260142

pôvodná cena bez DPH
3,29 €

Balloonkit
Súprava na plnenie farebných balónikov
spestrí každú vašu párty či oslavu.
l fľaša hélia s plniacim ventilom
l 30 ks rôznofarebných balónikov
l povrázky na zaviazanie

Obj. kód:  SK7270995

pôvodná cena bez DPH
40,70 €

Do vypredania zásob

novinka

pôvodná cena bez DPH
40,33 €

1 x 18 V (4,0 Ah) – Obj. kód: SK7290136  

pôvodná cena bez DPH
133,95 €

Fotografie sú len ilustračné. Linde Gas si vyhradzuje právo zmien.

1,67 € bez DPH

2,00 € 

30,56 € bez DPH

36,68 € 

13,14 € bez DPH

15,76 € 

29,23 € bez DPH

35,08 € 

66,23 € bez DPH

79,48 € 

44,03 € bez DPH

52,84 € 

40,33 € bez DPH

48,40 € 

92,14 € bez DPH
110,56 Kč 

68,46 € bez DPH

82,15 € 



Linde Gas k.s.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Zákaznícke centrum: 0800 154 633
sluzby.sk@linde.com, www.linde-gas.sk

Zodpovedná osoba za akciu: Martin Rajšner, tel.: 272 100 450, e-mail: martin.rajsner@linde.com Grafické spracovanie: Adóre Marketing Communications, www.adorecom.cz

PREHĽADNÉ VYHĽADÁVANIE PREDAJNÝCH MIEST

predajnemiesta.linde-gas.sk

GENIE®

Jednoducho geniálne zváranie

Pri rovnakom vodnom objeme je naplnená
fľaša GENIE® ľahšia o 21% (7 kg)
a zároveň pojme o 45% (2,2 m3)
viac plynu než klasická oceľová fľaša.

Zľava na plyny vo fľaši GENIE
a príslušenstvo 25%!

EVOS™ Ci
EVOlučný Systém ventilu
A máme na to svoje páky

S pákovým ventilom pre rýchlejšiu
a bezpečnejšiu prácu.

Zľava na plyny vo fľaši s EVOS Ci
a príslušenstvo k EVOS Ci 25%!

S NAMI ZVÁRATE JEDNODUCHO GENIÁLNE 

Viac informácií na www.linde-gas.sk/genie.

Výhody plynu BIOGON®

BIOGON® je špeciálna zmes dusíka a oxidu uhličitého určená na čapovanie piva. Je optimálnym 
riešením na uchovanie kvality piva.
3 zabraňuje presýteniu piva oxidom uhličitým
3 zaisťuje dokonalú ochranu piva pred zvetrávaním v sude aj v potrubí
3 zachováva správny šmrnc piva
3 ľahšie vytvára kvalitnú krémovú penu
3 umožňuje kvalitné čapovanie rôznych druhov pív

BIOGON® je dodávaný v dvoch pomeroch oxidu uhličitého a dusíka:
3 BIOGON® 20 (20 % CO2 a 80 % N2)
3 BIOGON® 50 (50 % CO2 a 50 % N2)

BIOGON® ponúkame v tlakových fľašiach s objemom 20 l a na želanie tiež v objemoch 10 a 50 l.

CHRÁNIME KVALITU ČAPOVANÉHO PIVA

Viac informácií na www.linde-gas.sk/evos.
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Váš názor nás zaujíma! 
30 sekúnd z vášho dňa pomôže
zlepšiť naše služby

www.linde-gas.sk nebo volajte 0800 154 633


