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REVOLUČNÍ SYSTÉM BROUŠENÍ 
 

Jedná se o revoluční systém suchého broušení sia, který se vyznačuje zejména těmito přednostmi: 
 

• Kvalita brusiva = keramické zrno u zrnitosti 100 v kombinaci s žárově (blue fired) upraveným korundem u 
zrnitostí 200, 300 a 400 

• Jistota = perfektně připravený povrch pro nanášení báze 
• Rychlost = strojní a ruční broušení pouze v nezbytných krocích, max. šest kroků včetně přípravy povrchu pro 

přístřik 
• Jednoduchost = kroky 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 800 jsou jasné jak pro profesionála, tak pro začátečníka 
• Cenově velmi dostupný = optimální vyvážení ceny a výkonu, malé skladové zásoby, jednoduchost při 

objednávání 
• Variabilita = systém lze přizpůsobit potřebám, zvyklostem přípraváře, takže se dá „ušít na míru“ 

 

1.  hrubé broušení tmelu 
S1736.2582.0100          12,60 Kč 

 

2.  jemné broušení tmelu 
S8633.7741.0200           12,60 Kč 

 

3.  hrubé broušení plniče 
S8633.7741.0300           12,60 Kč 
S0070.1232                     16,40 Kč 

 

4.  jemné broušení plniče 
S8633.7741.0400           12,60 Kč 
(v 80 % případů lakování lze vynechat) 

 

5.  dobroušení plniče 
S3481.4793.0500            20,90 Kč 

 

6. příprava plochy pro přístřik 
S0070.1243                     16,40 Kč 
S3481.4793.0800           27,40 Kč 

 

S1736.2582.0100 = 10ks 

S8633.7741.0200 = 10 ks 

S8633.7741.0300 = 10 ks 

S8633.7741.0400 = 10 ks 
 

 

S0070.1232 = 2 ks (zelená oboustranná houbička) 

S3481.1243 = 2 ks (modrá oboustranná houbička) 

S3481.4793.0500 = 2 ks (siasoft 1950) 

S3481.4793.0800 = 2 ks (siasoft 1950) 

 

Objednejte si nyní výhodný testovací balíček za cenu 677,- Kč bez DPH, 

obj. číslo S0009.0002, který obsahuje 48 ks brusiva: 

Pozn.: uvedené ceníkové ceny bez DPH a objednací čísla jsou určena pro další objednávání výrobků mimo testovací balíček. Brusivo 100, 

200 a 300 je i ve formě archů pro hoblíky. 
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