
www.rothenberger.com/manuals

Bedienungsanleitung
Instructions for use

Instruction d’utilisation
Instrucciones de uso

Istruzioni d’uso
Instruções de serviço

HD 11/90   - HD13/100 
HD 17/190 - HD 19/180B

7.6008

7.6020

7.6008Z

7.6020Z

7.6070 7.6090



A OVERVIEW

B OPERATING

 

1 2

 

A

A B

C
B

8

7

8

9

7

1

4

3

6

5

2

http://
http://
http://
http://
http://


ROTHENBERGER 
 

 
 

HD 11/90 - HD 13/100 
HD 17/190 - HD 19/180B 

 
 

Návod k obsluze 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rothenberger.com/manuals 
 

 7.6008  7.6008Z 

 7.6020  7.6020Z 

 7.6070  7.6090 



 
ČEŠTINA                     strana … 
 
Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uchovejte pro další použití! Nezahazujte ho! 
Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické změny vyhrazeny! 
 
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE 
 
Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá uvedeným normám a 
směrnicím. 
 
HD 11/90 – 13/100 - 17/190: 
98/37 ES; 73/23 EHS 
 
HD 19/180B: 
98/37 ES 
 
 
 
Arnd Greding 



Obsah   Strana 
 
1.  Pokyny týkající se bezpečnosti  3 

 
1.1  Určený způsob použití  3 
1.2  Speciální bezpečnostní pokyny   3 
1.3  Pokyny k bezpečnosti při manipulaci s benzínovými stroji   3 

 
2.  Technické údaje  3 
 
3.  Funkce přístroje  4 
 

3.1  Přehledné schéma (obr. A)  4 
3.2  Popis funkcí  4 
3.3  Uvedení do provozu (obr. B)  4 
3.4  Vyřazení z provozu   6 

 
4.  Údržba a ošetřování   6 
 
5.  Likvidace   7 
 
6.  Příslušenství   7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symboly použité v tomto dokumentu 
 

 

Nebezpečí  
 
Tento symbol varuje před poškozením zdraví osob. 

 

 

Pozor  
 
Tento symbol varuje před materiálními škodami nebo škodami na životním prostředí.  

 

 Výzva k činnosti 
 
 



1.  Pokyny týkající se bezpečnosti 
 
1.1  Určený způsob použití 
 

Vysokotlaké potrubní čističe se smí používat pouze na čištění trubek, odtokových a 
odváděcích vedení, domovních přípojek, dešťových svodů, pro provádění čisticích prací 
v kanálech o průměru 40 až 150 mm a délce max. 30 m resp. průměru 40 až 50 mm a 
délce 40 m, a dále pro čištění povrchových částí vozidel, strojů, budov a podlahových 
desek. 
Vysokotlaký čistič typu HD 19/180B je určený pouze pro venkovní použití!! 

 
1.2  Speciální bezpečnostní pokyny  
 

Prostudujte si a pochopte všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v příloze 
„Bezpečnost“ (Safety, od strany 38 originálu Návodu k obsluze)! 
 
Přístroje se dle ustanovení normy DIN 1988-1 nesmí bezprostředně připojovat 
k veřejné vodovodní síti. Krátkodobé připojení je však dle předpisů sdružení DVGW 
přípustné, pokud je do přívodního vedení nainstalována vratná klapka s 
odvzdušňovačem. 
 
Hadicová vedení musí být položena tak, aby nemohla být omezena jejich průchodnost 
nebo nedošlo k jejich poškození o ostré hrany. Je nutno zabránit jejich zvýšenému 
namáhání v tahu a ohybu. 
 
Provozovatel musí zajistit, aby před každým uvedením kapalinového ejektoru do 
činnosti bylo zkontrolováno, že jsou jeho důležité části a bezpečnostní orgány v řádném 
stavu. Před uvedením do provozu je případné nedostatky nutno odstranit. 
 
Při provádění čištění potrubí přístroj zapněte, až když se tryska s hadicí nachází 
v potrubí. Dodržujte rovněž „Směrnice pro kapalinové ejektory" a „Bezpečnost 
elektrických přístrojů pro použití v domácnosti a k podobným účelům“. 
 
Nikdy nenasávejte kapaliny obsahující rozpouštědla jako jsou např. rozpouštědla laků, 
benzín, olej nebo podobně. Dodržuje pokyny výrobců přísad! Těsnění nacházející se 
v přístroji nejsou rezistentní vůči rozpouštědlům! Mlha vznikající při rozstřikování 
rozpouštědel je hořlavá, výbušná a jedovatá! 

 
1.3  Pokyny k bezpečnosti při manipulaci s benzínovými stroji  
 

 

Pozor! Před použitím prosím bezpodmínečně prostudovat!!! 
Dodržujte přiložený Návod k obsluze včetně bezpečnostních pokynů 
týkajících se benzínového motoru! 

 
 
2.  Technické údaje 
 

 HD 11/90 HD HD 13/100 HD HD 17/190 HD HD 19/180B 
Výrobní číslo 7.6008 7.6020 7.6070 7.6090 
Dopravní výkon (l/min) 11 13 17 19 
Max. provozní délka (m) 10 20 40 40 



 HD 11/90 HD HD 13/100 HD HD 17/190 HD HD 19/180B 
Max. provozní tlak (bar) 90 100 190 180 
Motor 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Honda- Benzin
Počet otáček (1/min) 1400 1400 2800 1800 
Výkon motoru (kW) 1,5 2,3 5,0 8,1 
Příkon 9,5 A 13 A 400V – 10,9A 

3x230V–18,8A 
----- 

Spotřeba / Objem nádrže ----- ----- ----- 3,2l/h / 6,5l 
Rozměry (cm) 48 x 24 x 35 65 x 50 x 70 65 x 50 x 70 65 x 50 x 70 
Hmotnost (kg) 29,5 45 50 78,5 
Čisticí tryska 7.6053 7.6089 7.6089 7.6053 
Tlaková hadice NW 6-10m 

7.2810 
NW 6-20m 

7.2812 
NW 8-40m 

7.2820 
NW 8-40m 

7.2820 
Hlučnost 68dB (A) 76dB (A) 79dB (A) 81dB (A) 

 
 
3.  Funkce přístroje 
 
3.1  Přehledné schéma (obr. A) 
 

1  přípojka pro tlakovou hadici  6  ventily 
 
2  přívod vody  7  hadice mezi čerpadlem a navijákem 
 
3  přípojka pro injektor  8  držák pro tryskový nástavec 
 
4  tlakový regulační ventil  9  benzínový motor (HD19/180B) 
 
5  manometr 

 
3.2  Popis funkcí 
 

Vysokotlaké potrubní čističe jsou kompaktní přístroje s vlastním nasáváním, určené pro 
čištění trubek, odtokových a odváděcích vedení, domovních přípojek, dešťových svodů, 
pro provádění čisticích prací v kanálech o následujících průměrech: 
 
HD 11/90 a HD 13/100: Ø 40 až 150 mm, délka max. 30 m 
HD 17/190 a HD 19/180B Ø40 až 200 mm, délka max. 40 m 
 
Všechny typy přístrojů jsou vybavené následujícími prvky: 
•  plynulé nastavení tlaku 
•  čerpadlo se 3 keramickými plunžry pracující v olejové lázni, s jištěním proti chodu 

nasucho, ocelové nerez ventily, mosazné pouzdro, vratné vedení uniklého oleje, 
manometr se stupnicí „bar/psi“, samonasávací do 2 m 

•  integrovaný sací injektor, čisticí prostředky jsou přiváděné mimo čerpadlo, čímž 
nedochází k poškozování tlakového těsnění. 

 
Při použití tryskového nástavce (příslušenství, výr. č.: 7.6088/ 7.6073) slouží 
vysokotlaké čističe rovněž pro čištění povrchových částí vozidel, strojů, budov apod. 

 



3.3  Uvedení do provozu (obr. B) 
 

 

Varování! 
S přístroji se smí pracovat pouze pokud je zajištěno dodržování veškerých 
pokynů pro bezpečnost osob a stroje! 

 

 

Varování! 
Stroj se nesmí umisťovat resp. provozovat v prostorech s nebezpečím 
požáru a exploze a v mokrém prostředí. S přístroji se nesmí pracovat, 
pokud jsou pod vodou! 

 
 

Možnosti pro připojení vody (obrázek 1): 
 
Postupujte následujícím způsobem: 

 

 Vodovodní hadici upevněte pomocí sponky k přípojce sání (A) na čerpadle.  

 

Pozor: používejte pouze čistou vodu!! 

 

 
Hadici připojte k vodovodnímu vedení a otevřete kohout. Množství vody musí 
být dostačující pro použitý typ čističe. 
 
Pokud nasáváte vodu z nádoby, pak sací hadici (příslušenství, výr. č.: 
7.6066) upevněte pomocí převlečné matky k přípojce sání (A) na čerpadle a 
sítko (B) zasuňte do nádoby. 

 

 
Pozor! Nenasávejte znečištěnou vodu, používejte sací hadici se 
sítkem!! 

 

 Maximální výška sání: 2 m. Maximální teplota vody: 60°C. 

 

 
Dodržujte prosím předpisy vodárenské společnosti!! 

 

 
Zástrčku síťového kabelu připojte do zásuvky (kromě typu HD 19/180B). 
 
Zajistěte prosím jištění odpovídající příkonu přístroje!! Pokud použijete 
kabelové bubny, pak kabel zcela odviňte! 

 

 
Tlakovou hadici s tryskou natáhněte tak, aby na ní nebyly smyčky, a zasuňte 
do trubky, kterou chcete čistit. 
 
Pokud používáte tryskový nástavec (příslušenství, výr. č.: 7.6088), pak tento 
připojte k hadici pomocí adaptéru. 

 

 
Zapněte přístroj resp. uveďte do chodu motor (u typu HD 19/180B) (viz 
Návod k obsluze benzínového motoru). 



 

Tlaková hadice s tryskou se přitom musí nacházet v potrubí a 
smí se vytáhnout až po vypnutí přístroje. 

 
Hlavní spínač plní současně funkci motorového ochranného spínače, který při 
překročení nastavené hodnoty (ampér) přistroj vypne. 
 
Používejte čisticí trysky odpovídající charakteru znečištění. 
 
Používání chemických čisticích prostředků (obrázek 2) 
 
Oblast použití: 
 
Silně znečištěné povrchové části budov, vozidel, chodníkových panelů apod. 
 
Potřebné vybavení: 
 
Sací hadice s injektorem (příslušenství, výr. č.: 7.6067), nástavec s regulovatelnou 
tryskou (příslušenství, výr. č.: 7.6088 / 7.6073) a chemický čisticí prostředek. 
 
Postupujte následujícím způsobem: 

 

 
Přípojku (A) sací hadice s injektorem navlečte na objímku (3) a sítko (B) 
zasuňte do nádoby s čisticím prostředkem. 

 

 
Tryskový nástavec propojte s tlakovou hadicí a otevřete regulační trysku (C): 
injektor zahájí nasávání čisticího prostředku. 

 
Po uzavření regulační trysky se přívod chemické látky automaticky přeruší. 
 

 
Nechejte čisticí prostředek působit a poté ho tlakem opláchněte. 
 
Pro přívod chemické látky používejte hadice o maximální délce 20 m! Viz 
příslušenství, sací hadice 10 m (výr. č.: 7.2810) a 20 m (výr. č.: 7.2812). 

 

Dodržujte předpisy výrobce přísad (např. ochranné vybavení) a 
ustanovení o odpadní vodě! 

 
 

3.4  Vyřazení z provozu  
 

 Vypněte přístroj 
 

 Přerušte přívod vody (uzavřete vodovodní kohout) 
 

 
Odvzdušnění: u tryskového nástavce – krátce otevřete pistoli, u tlakové 
hadice – krátce zapněte motor, aby se systém odtlakoval. 

 

 Odšroubujte tryskový nástavec a tlakovou hadici a řádně je uložte. 



 

 Vypusťte obsah z čerpadla: na cca. 20 vteřin zapněte motor. 
 

 Vytáhněte zástrčku ze sítě. 
   

 V zimním období: čerpadlo uložte do prostoru chráněného před mrazem. 
 

 Vyčistěte vodní filtr. 
 

 
4.  Údržba a ošetřování  
 

Před každým uvedením přístroje do provozu zkontrolujte stav oleje přes 
průhledítko (přístroj musí být ve vodorovné poloze)! Hladina oleje by měla dosahovat 
do poloviny kontrolního průhledítka. 

 
Před každým uvedením přístroje do provozu 
zkontrolujte, zda je sítko čisté! 
Při nasávání vody z externího zdroje dbejte na to, 
aby voda nebyla znečištěné voda! Průřez hadice 
musí být minimálně ½“ =12,7 mm (volný 
průchod)! 
 
První výměna oleje po 500 hodinách provozu. 
 
Každá další výměna oleje po 1000 hodinách 
provozu. 
 
Druh oleje: Formula RS, výrobce Castrol 
 
Pokud je čerpadlo provozováno bez kombinovaného pojistného ventilu resp. při 
překročení limitních hodnot teploty a otáček zaniká záruka ("Směrnice pro bezpečnostní 
ejektory"). 
 
Pojistný ventil musí být nastavený tak, aby nemohlo dojít k překročení maximálního 
provozního tlaku o více než 10%. 
 
Pouze pro HD 19/180B: 

 

 

Pozor! Dodržujte pokyny uvedené v přiloženém Návodu k obsluze 
benzínového motoru! 

 
Dle údajů výrobce je u benzínového motoru nutno provádět údržbu a ošetřování. 
Demontáž a opravy vysokotlakých čističů smí provádět pouze poučené odborné osoby. 
Pro tento účel Vám jsou k dispozici servisní stanice firmy Rothenberger nebo příslušná 
oddělení výrobce. Samozřejmě Vám obratem zašleme potřebné náhradní díly. Obraťte 
se prosím na svého prodejce nebo na výrobce. 



 
5.  Likvidace  
 

Kovové, elektrické a elektronické součásti 
Jednotlivé části přístroje jsou cennými surovinami a možno je odevzdat k recyklaci. Pro 
tento účel jsou k dispozici autorizované a certifikované recyklační firmy.  
Pro ekologickou likvidaci nerecyklovatelných dílů (např. elektronika) prosím kontaktujte 
příslušný úřad pro nakládání s odpady. 
 
Oleje a maziva 
Likvidaci starých olejů smí provádět pouze odborné firmy! Staré a znečištěné oleje se 
musí uchovávat a k likvidaci odevzdávat v utěsněných, pevných nádobách (kovové 
obaly)! Vadné, neopravitelné elektropřístroje a zařízení se musí čistit v otevřeném stavu 
a zbavené veškerého oleje! Oleje (i v minimálním množství) se v žádném případě 
nesmí dostat do půdy! 
 
Odpady z oprav 
Pro likvidaci odpadů z oprav je nutno dodržovat předpisy vydané příslušnými zemskými 
a spolkovými úřady! O nich je možno se informovat u místně příslušného orgánu pro 
ochranu životního prostředí! V případě pochybností je odpady z oprav (např. čisticí a 
vyplachovací prostředky, hadry apod.) nutno nechat zlikvidovat sběrnami komunálního 
odpadu! 
Recyklovatelné odpady je nutno roztřídit dle jednotlivých kategorií látek a odevzdat do 
vhodné sběrny druhotných odpadů! 
 
Platí pouze pro Německo:  
 
Likvidaci Vašeho přístroje ROTHENBERGER za Vás provede firma ROTHENBERGER 
zdarma! Přístroj prosím odevzdejte Vašemu nejbližšímu obchodnímu zástupci firmy 
ROTHENBERGER Service Express.  
 
Který z těchto obchodních zástupců firmy ROTHENBERGER sídlí ve Vaší blízkosti, to 
se dozvíte na našich webových stránkách na adrese  

 
www.rothenberger.cz 

 
6.  Příslušenství  
 

Vhodné příslušenství a formulář pro objednávku naleznete na straně 50 (originálu 
Návodu k obsluze) a dále. 

 
 



  
BEZPEČNOST 

 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
 
POZOR! Prostudujte si veškeré pokyny. 
Nedodržování níže uvedených pokynů může vést k úderu elektrickým proudem, požáru a/nebo 
těžkým poraněním. V dalším textu používaný pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické 
nářadí poháněné ze sítě (přes síťový kabel) a baterií poháněné elektrické nářadí (bez síťového 
kabelu). 
TYTO POKYNY UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. 
 
1) Pracoviště 
 
a) Udržujte své pracoviště v čistotě a uklizené. Nepořádek a neosvětlená pracoviště mohou 

vést k úrazům. 
b) Přístroj nepoužívejte v prostředí ohroženém explozí, ve kterém jsou umístěné hořlavé 

kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry 
zapálit. 

c) S elektrickým nářadím pracujte v bezpečné vzdálenosti od dětí a ostatních osob. 
Nesoustředění může vést ke ztrátě kontroly nad přístrojem. 

 
2) Elektrická bezpečnost  
 
a) Zástrčka přístroje musí svými rozměry odpovídat zásuvce, ke které je připojována. 

Zástrčka se nesmí žádným způsobem upravovat. Nepoužívejte žádné adaptéry ve 
spojení s uzemněnými přístroji. Originální neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují 
riziko zásahu elektrickým proudem. 

b) Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy jako jsou např. potrubí, topení, 
kamna a ledničky. Pokud je Vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené nebezpečí úderu 
elektrickým proudem. 

c)  Přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje 
nebezpečí úderu elektrickým proudem. 

d)  Nepoužívejte síťový kabel k jinému účelu jako např. pro přenášení a zavěšování 
přístroje nebo pro vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte přístroj před horkem, olejem, 
ostrými hranami nebo pohybujícími se částmi přístroje. Poškozené nebo zamotané 
kabely zvyšují nebezpečí úderu elektrickým proudem. 

e)  Pracujete-li s elektrickým nářadím venku, pak používejte pouze prodlužovací kabely, 
které mají atest i pro venkovní prostory. Používání prodlužovacích kabelů vhodných pro 
venkovní použití snižuje nebezpečí úderu elektrickým proudem. 

 
3)  Bezpečnost osob  
 
a)  Buďte pozorní, dávejte pozor na to, do děláte, a do práce s elektrickým nářadím se 

pouštějte s rozumem. Ne, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo 
léků. Okamžik nepozornosti při práci s přístrojem může vést k vážným poraněním. 

b) Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Používání osobních 
ochranných pomůcek jako např. protiprachová maska, pracovní obuv s neklouzavou 
podrážkou, ochranná helma nebo ochrana sluchu, v závislosti na způsobu použití 
elektrického nářadí, snižuje riziko poranění. 



c)  Zabraňte nepovolanému uvedení nářadí do provozu. Před připojením zástrčky do 
zásuvky se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze „AUS“ (vypnuto). Pokud přístroj 
přenášíte s prstem na spínači nebo pokud je přitom přístroj zapnutý a připojený ke zdroji 
napájení, může dojít k úrazu. 

d)  Před zapnutím přístroje odstraňte z jeho blízkosti veškeré nářadí nebo montážní klíče 
používané pro nastavení. Nářadí nebo klíče, které se nacházejí v některé z rotujících částí 
přístroje, mohou způsobit poranění. 

e) Nepřeceňujte své síly. Pracujte vždy ve stabilním postoji a udržujte rovnováhu. Tak je 
možno přístroj lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích. 

f)  Používejte vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Mějte vlasy, oděv a obuv 
v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volné části oděvu, šperky nebo dlouhé 
vlasy mohou být těmito díly zachyceny. 

g)  Pokud je možnost používat zařízení na odsávání nebo zachycení prachu, pak se 
ujistěte, zda jsou tyto jednotky připojené a správným způsobem používané. Používání 
těchto zařízení snižuje ohrožení prachem. 

 
4) Pečlivé zacházení a používání elektrického nářadí 
 
a) Přístroj nepřetěžujte. Používejte elektrické nářadí určené pro Vaši práci. S vhodným 

elektrickým nářadím budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu. 
b) Nepožívejte elektrické nářadí s poškozeným spínačem. Elektrické nářadí, které není 

možno zapnout resp. vypnout, je nebezpečné a musí se opravit. 
c) Předtím, než budete provádět na přístroji nastavení, měnit příslušenství nebo před 

odložením přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto bezpečnostní opatření zabrání 
neúmyslnému uvedení přístroje do činnosti. 

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechejte s přístrojem 
pracovat osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo které si nepřečetly tyto pokyny. 
Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud ho používají nezkušené osoby. 

e) Věnujte ošetřování přístroje velkou péči. Kontrolujte, zda jeho jednotlivé části 
bezchybně fungují a nezasekávají se, zda nejdou ulomené nebo poškozené tak, že je 
ohrožena funkce přístroje. Před použitím přístroje nechejte poškozené díly opravit. 
Řada úrazů má příčinu v nedostatečné údržbě elektrického nářadí. 

f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Pečlivě ošetřované nástroje s ostrými řeznými 
hranami se méně často zasekávají a nechají se lépe vést. 

g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje pro činnost apod. používejte dle těchto 
pokynů a způsobem předepsaným pro tento speciální typ přístroje. Přitom 
nezapomínejte na pracovní podmínky a na prováděnou práci. Používání elektrického 
nářadí pro jiný než stanovený účel může vést ke vzniku nebezpečných situací. 

 
5) Pečlivé zacházení a používání přístrojů poháněných baterií 
 
a) Před vložením baterie zajistěte, aby byl přístroj vypnutý. Vkládání nové baterie do 

zapnutého elektrického nářadí může vést k úrazu. 
b) Pro nabíjení baterií používejte pouze výrobcem doporučené nabíječky. Pokud se 

nabíječka použije pro jiné baterie než pro které je určená, hrozí nebezpečí požáru. 
c)  V elektrickém nářadí používejte pouze určené baterie. Používání jiných baterií může vést 

k poranění a požáru. 
d)  Nepoužívané baterie udržujte v bezpečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, 

klíčů, hřebíků a jiných kovových předmětů, které mohou způsobit přemostění 
kontaktů. Zkrat mezi kontakty baterie může vést k popálení nebo požáru. 



e)  Při nesprávném použití může z baterie vytékat elektrolyt. Zabraňte kontaktu s ním. Při 
náhodném kontaktu s okem oko vypláchněte vodou. Dostane-li se elektrolyt přímo do 
očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Vyteklý elektrolyt může působit dráždivě na 
pokožku nebo způsobit její popáleniny. 

 
6) Servis 
 
a) Přístroj nechejte opravit pouze u kvalifikovaných odborných osob s použitím 

originálních náhradních dílů. Tím je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost přístroje. 



VOLITELNĚ 
 

Příslušenství a náhradní díly  
 
 
Příslušenství a náhradní díly objednávejte u svého odborného prodejce 
 
  

 
 
 
 
 
 

razítko
 
nebo na „after sales“ hotline 
Tel: +49 6195 / 99 52 14  
Fax:  +49 6195 / 99 52 15 
 
Adresa zákazníka 
 
 

 

Zákaznické číslo 
 
 

 

Číslo objednávky 
 
 

 

Kontaktní osoba 
 
 

 

Telefon 
 
  

 

 
Vaše objednávka  
 
Číslo výrobku Počet Popis Cena 

 
    

 
    

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 ……………………………………   …………………………………… 

   Datum          Podpis 
 
 

 




