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Kvalitní příslušenství ke svařování za výhodné ceny 
 

EVROPSKÁ KVALITA · JISTOTA · DOSTUPNOST 
 

 !! SLEVA až 40% !! 

 
Přídavné materiály pro svařování 

 

  
 

Typ 

Cena 

doporučená 

(cena za 1 kg) 

Sleva 

Cena 

 po slevě 

(cena za 1 kg) 

MAG drát OK Aristorod 12.50 - Ø 1,0 mm, cívka 18 kg 62,60 Kč - 43,19 Kč 

MAG drát OK Aristorod 12.50 - Ø 1,2 mm, cívka 18 kg 61,50 Kč - 42,44 Kč 

Trubičkový drát FILARC PZ6113 - Ø 1,2 mm, cívka 16 kg 127,00 Kč - 76,20 Kč 

Drát návarový Corthal 78 OA - Ø 1,6 mm, cívka 15 kg 544,60 Kč - 363,00 Kč 

Obalené elektrody OK 48.00 - 4,0 x 450 mm, bal. 4,1 kg 
(VP) 

165,60 Kč - 102,41 Kč 

Obalené elektrody E-B 321 - 3,2 x 350 mm, bal. 4,9 kg 217,10 Kč - 151,97 Kč 

Obalené elektrody E-B 321 - 4,0 x 450 mm, bal. 6,2 kg 206,40 Kč - 144,48 Kč 

 

 
Samostmívací kukla Optrel - e684 / Fronius - Vizor 4000 Professional  

(TO NEJLEPŠÍ NA TRHU) 
 

Plně automatická (jediná na trhu) svařovací kukla s reálnými barvami, samostmívací filtr s rozsahem úrovně 
4/5-13. To nejlepší na trhu!! 

 

    
 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena 

 po slevě 

Samostmívací kukla Optrel - e684 12.006,00 Kč - 7.900,00 Kč 

mailto:info@froweld.cz
http://www.froweld.cz/


Filtračně-ventilační jednotka se svařovací kuklou Optrel - e3000 + e684 / 

Fronius - Air/3 + Vizor 4000 Professional 
 

Pokud žádáte evropskou kvalitu, maximální ochranu, pohodlí a efektivitu, tak volte sestavu e3000. To 
nejlepší pro profesionály. Nejvyšší ochrana (dle normy TH3P). Výhody jako plynulá regulace, zvuková i 

zraková signalizace pro informaci v případě slábnoucího akumulátoru, ucpaného filtru.  
 

   
 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena 

 po slevě 
Filtračně-ventilační jednotka se svařovací kuklou Optrel – 

e3000 + samostmívací kukla e684 
39.116,00 Kč - 24.408,00 Kč 

 
 

Univerzální filtračně-ventilační jednotky pro svařovací kukly všech 
značek, typů 

 

Filtračně-ventilační jednotky pro svařovací kukly všech značek, typů, které jsou na trhu. Díky přestavbové 
sadě lze jednoduše namontovat do kukly a opět jí sundat a použít bez jednotky. 

 

  
 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena 

 po slevě 

Jednotka BASIC 2000 Flow Control (částicový filtr) 15.593,00 Kč - 12.872,00 Kč 

Jednotka AerGO (kombinované filtry) 16.128,00 Kč - 13.327,00 Kč 

 
 

Ochrana proti rozstřiku u metody MIG/MAG (sváry, hořáky)   
 

Separační kapalina - koncentrát (na sváry), lze míchat až do poměru 1 : 5. Separační spreje, pasty (na 
hořáky) od výrobce BINZEL. Jedná se o prověřenou kvalitu, která je bez kompromisů! 

 

     
 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena 

 po slevě 

Separační kap. koncentrát - J WELD (bal. 24 kg) 3.599,00 Kč - 3.427,00 Kč 

Separační sprej - Binzel Super Pistolen (bal. 400 ml) 86,00 Kč - 50,54 Kč 

Separační pasta - Binzel Düsofix (bal. 300 g) 122,00 Kč - 82,60 Kč 



Polo-profesionální dílenská bruska k naostření wolframových elektrod 

Kvalitní a přitom finančně dostupný model s polo-profesionální kvalitou, kterou lze využít jak na dílně, tak 
také na montáži (stavby) a to díky nízké váze a malým rozměrům.  
 

Hlavní předností je kvalita, jednoduchost, životnost a nízké provozní náklady. 
 

   
 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena 

 po slevě 
Polo-profesionální dílenská bruska k naostření 

wolframových elektrod 
15.893,00 Kč - 11.990,00 Kč 

 

Profesionální dílenská bruska k naostření wolframových elektrod 

(TO NEJLEPŠÍ NA TRHU) 
 

Přístroj určený pro broušení a stříhání wolframových elektrod. Broušení za mokra se sběrnou nádobou 
brusného prachu pro nejvyšší kvalitativní nároky a pro co nejlepší ochranu před zdraví škodlivým brusným 
prachem. Digitální zobrazení polovičního úhlu umožňující na stupeň přesné opracování. Diamantový brusný 

kotouč s možností 3-násobného použití. Optimální řešení i pro krátké elektrody! 

 
Studené broušení za mokra v kombinaci s vysokou rychlostí a to na diamantovém kotouči zajistí, že 
wolframová elektroda má vždy dokonalý povrch. Je zajištěn rovnoměrný, leštěný povrch bez přehřátí a 
modrání, které by mělo negativní vliv na kvalitu sváru a životnost wolframové elektrody. Pomocí jedinečného 
držáku elektrody a stick-out lze nastavit přesně elektrodu a tím se zamezí odpad na minimální hranici. 
 
Typy: 

 Pro broušení 
 Pro broušení a dělení 

 
Možnost volby barevného provedení: zelená, modrá nebo červená 
  

  
 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena 

 po slevě 

Typ: pro broušení 51.040,00 Kč - 41.395,00 Kč 

Typ: pro broušení a dělení 66.555,00 Kč - 53.978,00 Kč 

 

Více informací na webu: www.froveld.cz nebo na vyžádání. 
Výhody: nabízíme předvedení, vyzkoušení, s možností zapůjčení 

Ceny uvedeny bez DPH. Změny informací, obrázků a cen vyhrazeny. Platnost nabídky do 12/2015. 

http://www.froveld.cz/

