
AKČNÍ LETÁK

  NOVINKA .  
SeekTech SR-24
Rychlá a přesná lokalizace potrubí 

Sledujte RIDGIDKollmann na:   

K-1 Kombinovaná 
čistička    

SeeSnake® COMPACT2
inspekční systém + baterie a 
nabíječka

Inspekční kamerový buben včetně CS6Pak 
digitálního monitoru 5,7’’ s nabíječkou a baterií
Pro potrubí od Ø40-150mm (90° koleny od Ø50mm)
Velmi kompaktní kamerová hlava (Ø25mm) s 6-ti 
LED diodami
Včetně vylepšeného tlačného kabelu (30m)
Integrovaný vysílač 512Hz pro mimo jiné NaviTrack 
Scout lokátor
Jednoduché zaznamenávání snímků a videa přímo 
na USB flash disk (8GB USB flash disk je součástí 
dodávky)
SeeSnake HQ Software pro vytváření a zpracování 
záznamů 
Integrovaný mikrofón a reproduktor 
Voděodolná klávesnice pro přímé ovládání 
podstatných funkcí kamery a monitorů 
Displej čitelný za denního světla (oslňující prostředí) 
pro ostrý a jasný obraz potrubí 
Jednoduchá přeprava a uložení
Počítadlo metrů (v cm)

  OD 214.100 Kč  Kat. čís.: 48118

137.500 Kč 
SeeSnake® COMPACT2 kamera  
+ CS6Pak digitální monitor

 
 

WWW.RIDGIDKOLLMANN.COM

Školení/vzdělávání a/nebo 
rozsáhlé předváděcí akce à

na vyžádání   Katalogové číslo: ST1000

  POUZE  

2.275 Kč



Jednoduché upevnění monitoru na 
SeeSnake MAX rM200

Digitální zaznamenávání na USB flash disk (8GB 
je součástí dodávky)

Jednoduché ovládání stiskem jednoho tlačítka Voděodolná klávesnice

SeeSnake® CS65 monitor s 
digitálním záznamem  

Dokonalé záznamové řešení pro profesionály
Jednoduché ovládání stiskem jednoho tlačítka
Displej 6,5’’ – s jasným a ostrým obrazem  i na 
denním světle 
1TB pevný flash disk – velký úložný prostor pro více 
záznamů 
USB disk -  lze nahrávat snímky a videa na jeden 
nebo dva USB disky zároveň 
PhotoTalk™ spojuje audio komentář s obrazem, 
který se dá přeposlat v jednom souboru e-mailem 
Voděodolná klávesnice pro okamžitý popis  a 
poznámky k záznamu
HQ Software; pro vytváření /zpracování záznamů
Jednoduchá přeprava a upevnění na SeeSnake 
MAX rM200
Včetně 230V adaptér

101.000 Kč Kat. čís.: 48128

SeeSnake® CS65  digitální monitor

HQ software pro 
profesionální záznamy 

Barevný LCD monitor čitelný 
za denního světla

Nahrávání na pevný disk a 
USB flash disk

KAMEROVÉ INSPEKČNÍ ZAŘÍZENÍ
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SeeSnake® CS10 + baterie a 
nabíječka 
Digitální záznamový monitor s USB a baterie + nabíječka                                                                                        

Lehký monitor s displejem čitelným za denního 
světla 12,1” lcd obrazovka 
Jednoduchý záznam (včetně snímků a videa) na 
USB flash disk a přímé předání zákazníkovi  
3 záznamové metody s mimo jiné  “auto log”  
(úsporný videoformát , malé soubory)
Možnost použití s RIDGID SeeSnake bubnem 
Včetně SeeSnake® HQ software (mimo jiné digitální 
záznam a vypalování DVD)
Elektrický zdroj: 230V nebo 18V Li-Ion baterie
Dodání včetně: 2baterie a nabíječka   

  OD 121.715 Kč   Kat. čís.:  39343

110.700 Kč
CS10, včetně USB a HQ software + 2 baterie a nabíječka 

SeeSnake® rM200 kamerový buben

SeeSnake® MAX rM200 samovyrovnávací 
kamerový buben 
Určený pro potrubí Ø40-200mm (90° koleny od Ø50mm)
Nový tlačný kabel (61m) s vylepšeným 
mechanismem navijáku, pracuje až 1½ krát rychleji; 
kabel jde ještě lépe a až 2½ krát hlouběji do potrubí 
Velmi kompaktní kamerová hlava (Ø25mm) s 6-ti 
LED diodami  
Samovyrovnávací: automatický svislý obraz 
Integrovaný vysílač 512Hz pro mimo jiné NaviTrack 
Scout lokátor
Počítadlo metrů (v cm)
Mimo jiné k používání s SeeSnake® monitory
Včetně dopravního systému (s vyklápěcí rukojetí) 
a vodiče

162.300 Kč Kat. čís.:  42353  
SeeSnake® MAX rM200 kamerový buben 

SeeSnake® CS6 digitální inspekční 
monitor + baterie a nabíječka                                          

Displej 5,7” čitelný za denního světla pro ostrý a 
jasný obraz zevnitř potrubí 
Jednoduché zaznamenávání snímků a videa 
přímo na USB flash disk a tak automatické pořízení 
kvalitních multimediálních záznamů 
Voděodolná klávesnice pro přímou kontrolu 
podstatných funkcí kamery a monitoru 
Zpracování zpráv, archivování a ukládání na DVD, 
online nebo vytištěný exemplář 
Dodávka je včetně baterie a nabíječky 
Včetně 230V adaptér

72.800 Kč Kat. čís.:  45153
SeeSnake® CS6 digitální inspekční monitor vč 
baterie a nabíječka                      

RIDGID Vodiče                               

Vodiče kulovitého tvaru okolo kamerové 
hlavy umožňují umístění kamery  do vyšších a 
centrálních poloh v potrubí
Pro lepší obraz  a optimální rozložení světla 
Zvedá kamerovou hlavu nad nečistotu a vodu a tím 
se méně znečistí
Menší opotřebení kamerové hlavy / spirály
Tlačný kabel se dá lépe zavádět a pohybuje se 
jednoduššeji v ohybech 
Kamera se dostane hlouběji do potrubí 
K dostání v různých průměrech a vybavení (závislé 
na kamerovém systému)
Kontaktujte nás!  +420 544 234 505

Od 342 Kč
RIDGID Vodiče

SeeSnake® kamerové bubny  
(samovyrovnávací, včetně vysílače)

Mini SeeSnake® samovyrovnávací: 
Potrubí Ø40-200mm,90° koleny od  Ø50mm
30mm samovyrovnávací kamera s 18-ti LED 
diodami (novinka!)
Tlačný kabel 30m 

SeeSnake® samovyrovnávací: 
Potrubí Ø50-300mm,  90° koleny od Ø75mm
35mm samovyrovnávací kamera s 18-ti LED 
diodami (novinka!)
Tlačný kabel 61m

Kat. čís.: 48723
  OD 177.500 Kč   

149.900 Kč 
Mini SeeSnake®,
samovyrovnávací

Kat. čís.: 13993
  OD 234.500   

200.700 Kč
SeeSnake®,
samovyrovnávací

SeeSnake® rM200 + CS6 Kit 

rM200 kamerový buben s digitálním monitorem 
5,7’’ včetně nabíječky a baterie  
Určený pro potrubí Ø40-200mm (90° koleny od Ø50mm)
Velmi kompaktní kamerová hlava (Ø25mm) s 6-ti 
LED diodami 
Samovyrovnávací: automatický svislý obraz 
Integrovaný vysílač 512Hz pro mimo jiné NaviTrack 
Scout lokátor
Vylepšený tlačný kabel (61m) 
Počítadlo metrů (v cm)
Nahrávání přímého obrazu a videa na USB flash disk 
Mimo jiné k používání s SeeSnake® monitory
Včetně dopravního systému (s vyklápěcí rukojetí ) 
a vodiče  

  OD 236.400 Kč   Kat. čís.:  47163 200.500 Kč 
SeeSnake® MAX rM200 systém 
s CS6 digitálním monitorem 

SeeSnake®

 NOVINKA  
Mini SeeSnake®
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SeeSnake® nanoReel + CA-300 Standardně: vyhledávací vysílač 512Hz v hlavici

Lehká, tedy jednoduše přenosná Malá kamerová hlavice (pouze Ø15,5mm)

SeeSnake® nanoReel + CA-300 
Inspekční systém pro potrubí Ø25-50mm 

nanoReel kamerový buben se spojovacím kabelem 
pro micro CA-300 (k dostání i se spojovacím 
kabelem pro SeeSnake monitory; kat.č. 40013)
Pro potrubí Ø25-50mm (90º koleny od Ø32mm)
Ideální pro HVAC, postřikovače, bojlery, sifony atd. 
Tlačný kabel 25m 
Včetně 512Hz vyhledávacího vysílače v kamerové hlavici

85.250 Kč Kat. čís.:
 
 40003

SeeSnake® nanoReel™ 25m se spojovacím kabelem 
pro micro CA-300

99.000 Kč Kat. čís.: 40823

SeeSnake® nanoReel™ 25m + micro CA-300 
inspekční kamera  včetně 2 dobíjecích baterií 

Vyhledávací vysílač 512Hz

Průchod koleny 90° od 
Ø32mm

Flexibilní tlačný kabel 

KAMEROVÉ INSPEKČNÍ ZAŘÍZENÍ
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DÁRKY ZDARMA!

Při objednávce nad 2.000 Kč    
Meteorologická stanice 

Akční podmínky: Maximálně 1 na osobu. Maximální částka zakázky bez DPH v jedné objednávce. Akce se nevztahuje na již objednané zboží a platí do doby vyprodání.

Při objednávce nad 9.500 Kč  
RIDGID Termoska 

Objednejte jeden nebo více druhů zboží z tohoto letáku a obdržte meteorologickou stanici, RIDGID termosku nebo nástěnné hodiny úplně 

ZDARMA*!

Při objednávce nad 48.000 Kč   
RIDGID Nástěnné hodiny

CA-300 inspekční kamera 

Inspekční zařízení s uložením fotek , videa a 
záznamem zvuku                                            
Ideální malý a lehký inspekční přístroj 
Použití odděleně nebo v kombinaci s  microDrain, 
microReel nebo nanoReel
Displej: 3,5” LCD-monitor
17mm kamerová hlava (možnost kamerové hlavy 
6mm)
Osvětlení : 4 LED diodami
Příslušenství: hák, magnet, zrcátko 
3.7V Li-Ion baterie, včetně nabíječky s kabelem 
Včetně  AC adaptér a sluchátka s mikrofonem 
4 GB SD-karta
Datový výstup: USB datakabel a SD-karta

12.100 Kč Kat. čís.: 40613

micro CA-300 inspekční kamera

microReel + CA-300 

microReel kamerový buben v kombinaci s micro 
CA-300 inspekčním přístrojem, včetně 2 dobíjecích 
baterií
Pro potrubí Ø40-125mm (90º koleny od Ø50mm)
30m tlačný kabel, včetně 512Hz vyhledávacího 
vysílače v kamerové hlavici (také k dostání s 
počítačem metrů)
Kamerový buben je možno použít se spojovacím 
kabelem na všechny SeeSnake® monitory

  OD 96.900 Kč   Kat. čís.: 40803 90.100 Kč 
SeeSnake® microReel™ 30m + micro CA-300

  OD 118.500 Kč   Kat. čís.: 40813 107.300 Kč 
SeeSnake® microReel™ 30m  včetně počítadla 
metrů + micro CA-300

microDrain + CA-300 

microDrain kamerový buben v kombinaci s 
micro CA-300 inspekční jednotkou s 2 dobíjecími 
bateriemi
Pro potrubí Ø30-75mm (průchod 90° koleny od 
Ø40mm)
10m nebo 20m tlačného kabelu (varianta 20m 
obsahuje vyhledávací vysílač v kamerové hlavici) 
Kamerový buben je možno použít se spojovacím 
kabelem na všechny SeeSnake® monitory

  OD 57.600 Kč   Kat. čís.: 40783 50.800 Kč
SeeSnake® microDrain™ 10m + micro CA-300

  OD 75.000 Kč  Kat. čís.: 40793 66.800 Kč 
SeeSnake mikroDrain 20m včetně  
vyhledávacího vysílače+micro CA-300

5EUROM  -  



LOKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ 
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SeekTech SR-24 vyhledávač potrubí    

Lokalizuje rychle a přesně podzemní vedení (mimo 
jiné elektriku, kabely, vodu, plyn, data komunikace, 
telefon)
Integrovaný GPS a Bluetooth™ technologie: 
přenáší velké množství informací o umístění do 
SmartPhone nebo tabletu které to nasledně 
přenáší do GIS software

Zobrazení mapy: Přenáší přímo signální informace 
zahrnuje umístění, směr, hloubku a spolehlivost
SmartPhone /Tablet RIDGIDtrax App: Zviditelňuje a 
identifikuje několik tras navigačních bodů a přenáší 
záznamová data do GIS software
Nahrané mapy mohou být sdíleny prostřednictvím 
e-mailu ve formátu KML (Google Earth) 
Vicenásobné aktivní & pasivní frekvence trasování 
Dodání včetně transportního kufříku
Možnosti: dálkový vysílač 512Hz (kat.č. 16728) 

90.100 Kč Kat. čís.:  46393

SeekTech SR-24 vyhledávač potrubí   

Sada lokátoru RIDGID® 
NaviTrack Scout 

Vyhledá inspekční kamery a vysílače: 512Hz 
(RIDGID), 640Hz, 33kHz
Snadné určení vyhledávané polohy, takže můžete 
závadu rychle odstranit  
Multism3D anténa a měření hloubky
Vyhledá rychle, jednoduše a vždy správný signál 
(žádné nuly a nebo falešné špičky)
Včetně transportního kufříku 
Dodání s adaptérem pro 1/2” vysokotlakou hadicí (kat.č. 
86246) a dálkový vysílač 512Hz (kat.č.16728) – spojte na 
spirálovou /vysokotlakou hadici v kombinaci s RIDGID® 
Scout, k nalezení polohy v odpadovém potrubí 

  OD 66.600 Kč   Kat. čís.: R00086 53.600 Kč
Sada lokátoru NaviTrack Scout 

ST-33Q + vysílač s Bluetooth®
Používá se v kombinaci s vyhledávačem potrubí 
SeekTech SR-24                                                                                          

SeekTech ST-33Q+ vysílá silný signál do podzemního 
potrubí. Ideální pro aktivní frekvence vyhledávání 
proudu ve vedení, mezi než patří potrubní vedení s 
malou nebo žádnou zpětnou zvukovou vazbou, a 
takzvaná ‘mrtvá’ vedení (nezapojená vedení). S RIDGID 
18V bateriemi můžete pokračovat v práci delší dobu.  
Je vybavený s Bluetooth, k užívání s SR-24
Více informací? +420 544 234 505

72.900 Kč Kat. čís.: 49343

ST-33Q+ vysílač s Bluetooth®
(bez signální svorky)

7EUROM  -  



Manuální ovládání C-tvarovaná řezací hlava 

Pro potrubí do průměru Ø50mm Pohon přes vrtačku pro větší výkon čištění 
těžkých ucpávek  

Čistič odpadů RIDGID® K-1 

Široký výběr z jednoho zdroje pro čištění pisoárů a 
odtoků ve sprchách
Ruční ovládání nebo pomocí vrtačky pro větší 
výkon čištění těžce ucpaného potrubí u toalet a 
sprch (vrtačka není v cenně)
Teleskopická konstrukce, 1,2 m dlouhý kabel pro 
intenzivní využívání a C-tvarovaná řezací hlava 
usnadňují zprůchodňovat potrubí o průměru do 
Ø50mm 

2.300 Kč Kat. čís.: 46683

Čistič odpadů RIDGID® K-1

ODBLOKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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EUROM Rockstar
Je určen k použití v kombinaci se spirálovým 
strojem K-60 SP A-25   
                                         
Je ideální pro odblokování a čištění těžkých ucpávek 
a znečištěného potrubního  vedení, jako je vápenec 
(omítka),močový kamen a (splavenýl) beton
Je vhodný pro připevnění 22mm spirály, například 
na spirálovou čističku RIDGID K-60
K dostání jsou různé druhy provedení. Můžete 
si vybrat z různých délek a velikostí (závislé na 
průměru potrubního  vedení), počtu lamel, rovné, 
zakulacené nebo ozubené lamely a různé vrtáky
Chcete získat více informací?  
www.eurom.cz/eurom-rockstar
 
  k dostání od   Kat. čís.: Viz webovou stránku  10.700 Kč 
EUROM Rockstar

RIDGID® K-45 AF 

Pro čištění potrubí do Ø75mm 
Elektrická ruční bubnová čistička 
Dvoucestný automatický posuv, nešpiní, ruce se 
nedotýkají spirály! 
Nastavitelná rychlost: 0-600 (ot/min)
Patentovaný dvoucestný spirálový posuv™ 
Vnitřní buben zabraňuje lekáži a udržuje pracoviště 
v čistotě
K-45 AF-5 obsahuje pouzdro a C-6 IC Kit (spirálu v 
bubnu + vrták pro potrubí do Ø75mm) cena € 478

8.700 Kč Kat. čís.: 36033
RIDGID® K-45 AF

11.500 Kč Kat. čís.: 36043
RIDGID® K-45 AF-5

PŘI ZAKOUPENÍ 3, ZAPLATÍTE 2
Všechny spirály RIDGID C-1 až do C-23 v 8mm 
až do 22mm. Vhodné pro téměř všechny RIDGID 
spirálové stroje, jako jsou K-39, K-40, K50 a K-60. 

Neváhejte nás kontaktovat +420 544 234 505

RIDGID® K-50 

Pro čištění potrubí do Ø110mm 
Ideální pro dřezové odpady, vany, sprchy a střešní 
ventilační potrubí
Lze používat se 3 rozměry spirál: 8, 10 a 16mm
Výkonný motor 300W, 400 ot/min 
Dodává se s A-30 spirálovou sadou: 6 spirál 16mm 
x 2,3m a nástroje, spirálový naviják a vodící hadice  
(všechny verze, kromě “samostatné”-verze)
K-50-6: A-30 sada + A17-A spirála se soudkovým 
vrtákem (8mm x 7,6m spirála)
K-50-7: A-30 sada + A17-B spirála se soudkovým 
vrtákem (10mm x 10,7m spirála)
K-50-8: A-30 sada + A17-A + A17-B spirála se 
soudkovým vrtákem  
Kat. čís.:  11971
  OD 39.500 Kč   

21.400 Kč
RIDGID® K-50 Only

Kat. čís.: 11981
  OD 53.900 Kč   

27.500 Kč
RIDGID® K-50-6

Kat. čís.:  11991
  OD 58.300 Kč   

30.200 Kč
RIDGID® K-50-7

Kat. čís.: 12001
  OD 62.450 Kč   

33.700 Kč
RIDGID® K-50-8

RIDGID® KJ-1590 II                                       

Elektrický vysokotlaký stroj vhodný pro rychlé 
čištění (odpadního) potrubí do Ø150mm (myček, 
praček, umyvadel atd.) 
Kapacita: 15 l/min & max. tlak: 90 barů
Výkonný motor 2,2kW s ochranou proti přetížení 
Robustní hliníkový naviják s vysokotlakou hadicí 
20m 1/4”  

  OD 75.700 Kč   Kat. čís.: 35511

65.700 Kč
RIDGID® KJ-1590 II

RIDGID® K-60 SP A-25 

Pro odpadová potrubí od Ø20mm do Ø150mm 
Vybavena motorem 700W, 520 ot/min
Přímočinný systém spojky 
5-ti spirálami 22mm x 4,6m; nářadí, vodící hadice, 
rukavice a pružný naviják, spirálový naviják 
5-ti spirálami 16mm x 2,3m, nářadím a spirálový 
naviják 

  OD 55.700 Kč   Kat. čís.: 94497

34.100 Kč
RIDGID® K-60 SP A-25

9EUROM  -  
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NEZÁVAZNÉ   
PŘEDVEDENÍ U NÁS ?
 
Zavolejte nebo nám napište e-mail: 
+420 544 234 505
eurom@eurom.cz

ZAŘÍZENÍ NA VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ 
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 5   Různé profesionální ovladače 

 6   Extra výklenek k uschování trysek (volba)

 7   Kompaktní rozměry; městská centra a parko-
vací garáže jsou snadno přístupná a přívěs zabírá 
málo místa
 
 8   Plnící naviják na doplňování vody 50m 
3/4”plnící hadice pro rychlé plnění vodní nádrže

 1   Elektricky poháněný vysokotlaký naviják 

 3   Kvalitních značek jako Speck a Kubota

 2   Jedinečný průchozí otvor ve vodní nádrži 

 4   Promyšlená termoregulace přes mřížku 
přední masky kapotáže

EUROM SmartTrailer PRO  NOVINKA !

Multifunkční: čištění a odblokování potrubí do 
Ø300mm & čištění ploch a drenáží. Lze jej také 
použít pro odstaňování graffiti    
Dodává se v různých kapacitách  
(maximálně 200 barů a maximálně 60 litrů za minutu)
Vyrábí se jak v dieslovém tak i v benzínovém 
provedení  
Velká vodní nádrž o objemu 650 litrů 
Velmi jednoduchá obsluha, díky ergonomickému 
uspořádání navijáku, elektrického startovacího 
systému, obsluhy na zadní straně stroje a 
jednoduše dosažitelného nouzového tlačítka 
Jednoduchá obsluha vysokotlakého elektrického 
navijáku s vodičem hadice může být provozována 
bez startování motoru (úspora paliva a snížení hluku)
Velké úložné prostory pro nářadí, včetně 
integrovaného výklenku pro uložení kufrů s 
tryskami a silničních kuželů
Jedinečný průchozí otvor ve vodní nádrži; perfektní 
jako úložiště pro delší předměty, jako například háky 
a zvedáky vík. Stabilizuje také vodní objem v nádrži, 
což působí příznivě na jízdní vlastnosti
Vysoká odolnost, jelikož zákldaní rám podvozku a 
podvozek jsou žárově pozinkovány. Rám podvozku 
má optimální tuhost a pevnost. A kvalitní 
značky,jako  podvozky AL-KO, Kubota motory 
a silné Speck vysokotlaké čerpadlo poskytují 
extrémní odolnost. 
Rychlé pracovní nasazení stroje bez dodatečných 
opatření; Díky promyšlenému systému chlazení 
motoru není potřeba stále pracovat s otevřenou 
kapotou

Velká vodní nádrž o objemu 
650 literů

Jednoduché ovládání

Vysokotlaký elektrický naviják  
(žádný hydraulický olej)

Informujte se ohledně 
atraktivní zaváděcí ceny!

Neváhejte nás kontaktovat :  
+420 544 234 505
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Lokalizace železných nebo ocelových předmětů Vodotěsná provozní tlačítka 

Signály a polarity od vertikálních a  
horizontálních objektů 

Audio a vizuální zpětná vazba 

+/-+ -

 
 
 
 
 

 

+

RIDGID® MR-10 Magnetický 
lokátor 

Feromagnetický lokátor lokalizuje jen materiály 
obsahující železo, jako je železo a ocel 
Nereaguje na jiné materiály jako je hliník, měď atd. 
(což detektor kovů dělá)
Lokalizace předmětů ze železa nebo oceli, jako jsou  
• Hlavní uzávěry | Ocelové pláště  
• Skryté kanalizační poklopy | Stěny studny 
• Litinové roury | Zesílené septiky a jímky  
• Průzkumné kolíky na značení parcel
Ergonomická a pevná konstrukce  
Malý lokátor se dá jednoduše uschovat 
Vysoce citlivý přístroj do 4,6m (závislý na velikosti 
nalezeného železa ), s audio a vizuální zpětnou vazbou
Funkce AutoNull blokuje vliv blízkých kovových 
interferencí, jako je automobil nebo drátěné oplocení 
Vodotěsná provozní tlačítka 
Dodání je včetně úložného vaku  

26.100 Kč Kat. čís.: 53068
RIDGID® MR-10 Magnetický lokátor 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Tradiční potrubní zádky 

Nafukovací potrubní zátky (Pracovní tlak 2,5 bar)
Vysoce kvalitní (ruční výroba)
Vhodné pro kontroly, čištění, opravy a zkoušky 
potrubního vedení podle normy Euronorm  
NEN-EN 1610
Lehké, tedy jednoduchý transport  
Ohebné, tedy snadné zavádění
Každá zátka je testovaná a certifikovaná
Na přání: 5m řetězová ochrana, 5m odvzdušňovací 
hadice a odvzdušňovací sada manometru
K dostání různé velikosti

3.400 Kč Kat. čís.:  053030
Zátka TPP 100/200

6.500 Kč Kat. čís.:  053040
Zátka TPP 200/400

EUROM Generátor kouře

Vyhledává únik nebo prosakování v potrubí, 
kanalizace, septiku a podobně bez nutnosti 
výkopových nebo bouracích prací
Ideální v  “suchém” prostředí (kde neprotéká voda) 
Zjistí vedení potrubí a vyhledá jednoduše a rychle 
špatné spoje
Součástí dodávky generátoru jsou:
   - 4 zaváděcí tyče s rychlospojkou, každá délky 1m
   - 6 metrů plastové hadice
   - 2 litry kapaliny pro tvorbu kouře

  OD 86.900 Kč   Kat. čís.: 0592 66.600 Kč
EUROM Steam generátor kouře

Trelleborg potrubní zátky

Nafukovací potrubní zátky (pracovní tlak 3 Bar)
Vždy vysoká  kvalita, jelikož je výroba provedena roboty   
Vhodné pro kontroly, čištění, opravy a zkoušky 
potrubního vedení podle normy Euronorm  
NEN-EN 1610
Lehké, tedy jednoduchý transport  
Každá zátka je testovaná a certifikovaná
Na přání: 5m řetězová ochrana, 5m odvzdušňovací 
hadice a odvzdušňovací sada manometru
K dostání různé velikosti

6.300 Kč Kat. čís.: 053032
Zátka OFT 100/200

9.400 Kč Kat. čís.: 053042
Zátka OFT 200/400

Značící & indikační barvivo              

Vyhledá informace vedení potrubí atd. 
Je ideální pro vyhledání špatného napojení potrubí  
a úniku
Nízké ceny a velmi jednoduché používání
O 40% větší koncentrace v porovnání s jinými 
značkami
Neškodí životnímu prostředí, biologicky 
rozložitelné (100% ekologické)
K dispozici různé barvy (žlutá, modrá, červená, 
fialová, oranžová)
K dostání také v sáčcích a tabletách

675 Kč Kat. čís.:
 
05853

EUROM Značící a indikační barvivo,
200gr. (Žlutá) 

EUROM ruční sifonová pumpa                                            

Manuální vakuový odblokovač 
Pro jednoduché a bezpečné odblokování 
odpadního potrubí, dřezů, toalet, pisoárů, 
sprchových odpadů atd.
Dodáno se třemi gumovými pomůckami, což 
umožní jednoduchým způsobem úcpávky 
domovních přípojek (jako umyvadel a toalet) 
odtáhnout a vyčistit 
Velmi vhodná k domácímu užívání 

  OD 3.550 Kč   Kat. čís.: 0586 2.600 Kč 
EUROM ruční sifonová pumpa

Vysokotlaká hadice na čištění 
kanalizace 
Zdarma včetně s namontovanými spojkami                                                                                   

EUROM vysokotlaká hadice na čištění kanalizace, 
typu “Komerční” s ocelovou vložkou
Ideální pro čištění a odblokování domovních 
přípojek a hlavních kanalizačních řádů
Vysoká kvalita  za velmi výhodnou cenu
Lehká, flexibilní a odolná vůči tvoření smyček
Odolná proti oděru, hladký venkovní plášť 
Různé délky k dostání do 120 metrů 
Dodání včetně montovaného spojení
Tloušťka hadice: 1/2” Pracovní tlak: do 250 bar

Kat. čís.: 283800

  OD 10.100 Kč   
8.000 Kč
50m ½’’ EUROM 

vysokotlaká 

ocelová hadice 

“Commercial”

Kat. čís.: 283802

  OD 16.150 Kč  
12.600 Kč
80m ½’’ EUROM 

vysokotlaká 

ocelová hadice 

“Commercial”

Kat. čís.: 283804

  OD 24.200 Kč     
18.700 Kč
120m ½’’ EUROM 

vysokotlaká 

ocelová hadice

“Commercial”

PŘI ZAKOUPENÍ 6, ZAPLATÍTE  5

NOVINKA !

NOVINKA !
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VOLEJTE NEBO NAPIŠTE MAIL  
NAŠEMU SPECIALISTOVI PRO  
NEZÁVAZNÉ PORADENSTVÍ
 
Zavolejte nebo nám napište e-mail: +420 544 234 505
eurom@eurom.cz

EUROM S.R.O.
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EUROM s.r.o.  

Firma EUROM s.r.o. byla založena v roce 

2000. Od roku 2004 je součástí skupiny KOKS 

Group. KOKS Group je dynamická společnost, 

která vyrábí speciální čistící techniku.  

Skupina KOKS se skládá ze sedmi 

specializovaných firem a dvou firem, které 

provozují pronájem techniky. Firmy sídlí 

v Holandsku a České republice a mají 

dohromady 250 zaměstnanců.

 

EUROM Sales 

EUROM Sales je česká obchodní společnost, 

která byla založena v roce 2004. Je jedním 

z významných dodavatelů vysokotlakých 

kanalizačních čistících strojů a vakuové sací 

techniky. V nabídce EUROM Sales najdete 

také širokou škálu příslušenství a doplňků. 

Dále dodává produkty firmy RIDGID Kollmann 

- mechanické spirálové stroje, kamerové 

inspekèní systémy, trasovače a další. Mezi 

zákazníky EUROM Sales patří velké množství 

profesionálních firem z oblasti čištění 

kanalizací a odpadů, rovněž také města a 

obce. Ve všech případech EUROM zajišuje 

pro své zákazníky širokou nabídku kvalitních 

strojů a příslušenství, záruční a pozáruční 

servis, technickou podporu z Brna.    
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EUROM: RIDGID 
servisní centrum 
pro vaše přístroje
Chcete-li zaručit optimální využití a maximální 

životnost vašeho přístroje, obraťte se na EUROM 

a jeho Evropské RIDGID Servisní centrum. EUROM 

vám tak nabízí a zaručuje jistotu kvalitních služeb a 

spokojenost. Více informací a tipů na: 

eurom.cz/evropske-ridgid-servisni-centrum

Máte naspěch ... 

Naše servisní centrum vám zajišťuje 

odbornou radu a pomoc při opravách 

kamerových systémů a spirálových strojů. 

Díky trvale širokému sortimentu náhradních 

součástek a oprav našich odborníků, vám 

váš RIDGID přístroj vždy rychle a kvalitně 

opravíme a vy nebudete mít v jeho využití 

nežádoucí nebo zbytečné prodlevy.  

Sledujte RIDGIDKollmann na: 

EUROM s.r.o., Podolí 473 664 03 Podolí u Brna Czech Republic  

Tel. +420 544 234 505  |  www.eurom.cz  |  www.ridgidkollmann.com

KVALITA ODBORNÁ
RADA 
 

EVROPSKÉ 
SERVISNÍ 
CENTRUM 

RYCHLÉ 
DORUČENÍ  

CENOVĚ 
VÝHODNÉ  

ZÁSILKA 
ZDARMA
Od: 11000 Kč 


