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Za dobu více než 25leté praxe jsme se stali 
zavedenou firmou v oblasti prodeje, servisu 
a pronájmu kvalitního a širokého sortimentu 
stavebních strojů a nástrojů. Máme tým zkušených 
obchodních zástupců ve všech regionech ČR, 
kvalifikované servisní techniky a pracovníky 
půjčoven připravené poskytovat profesionální  
služby na našich dvou pobočkách.

NABÍZÍME:

–  kompletní služby v oblasti prodeje, servisu 
a pronájmu stavebních strojů a nástrojů 

–  možnost vyzkoušení stroje před zakoupením

–  pravidelná svozová a rozvozová služba

–  možnost zapůjčení náhradního stroje

–  prodej strojů na protiúčet (výkup starého a prodej 
nového)

–  spolupráce se zákazníky všech typů a velikostí

–  individuální přístup a férové jednání 

ZASTUPUJEME PŘEDNÍ SVĚTOVÉ VÝROBCE

ručně vedená hutnící technika 

diamantové nástroje a stroje 
pracující s diamantovými nástroji

hladičky betonu a vibrační lišty

elektrocentrály, záložní zdroje
a motorová čerpadla

frézy, brusky a pneumatické 
nářadí

ponorné vibrátory 
a příhradové latě

minirypadla



Podmínky půjčování:

Pro ověření totožnosti vyžadujeme při sjednání pronájmu předložení následujících dokladů.

Fyzické osoby předkládají občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list).

Právnické osoby předkládají objednávku firmy se zmocněním, výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz,  
nebo jiný doklad totožnosti.

V případě nepředložení výše uvedených dokladů, bude požadována kauce v plné výši ceny zařízení.

Při počátku a konci pronájmu je každý zákazník povinen podepsat nájemní smlouvu a podmínky pronájmu.

Zákazník je povinen složit vratnou zálohu (pokud není domluveno jinak).

Při zapůjčení stroje uvede zákazník termín vrácení stroje. V případě jeho dlouhodobého zapůjčení uvede zákazník 
přibližný termín vrácení.

Stroje je možné vracet pouze v otevírací době půjčovny nebo provozovny.

Stroje zákazník vrací nepoškozené a čisté.

Pokud není stroj při vrácení čistý, nebo je poškozen, je zákazník povinen finančně kompenzovat náklady s tím spojené.

V případě ztráty nebo totálního poškození se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši uvedené v nájemní 
smlouvě v kolonce „ztráta“.

Platba probíhá v hotovosti po vrácení stroje (pokud není domluveno jinak).

Zákazník podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou stroje a s pravidly bezpečnosti.

Firma NORWIT, s.r.o. nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním stroje.

Doprava:

Po dohodě je možno zajistit dopravu strojů na místo a zpět.

Slevový systém:

1/2 dne   – sleva 30 %
4 – 6 dnů  – sleva 10 %
7 – 14 dnů  – sleva 15 %
15 – 30 dnů  – sleva 20 %
Nad 30 dnů  – sleva > 20 %

Ceny nájemného jsou za každý započatý den. 

Slevy jsou odečítány ze základní sazby denního nájemného.

Poskytnutá sleva je podmíněna úhradou faktury za zapůjčený stroj ve lhůtě splatnosti.  
V případě úhrady po lhůtě splatnosti může být poskytnutá sleva zpětně vyfakturována.

Ceník diamantových nástrojů a ceny dalšího příslušenství najdete v ceníku příslušenství a opotřebení nástrojů.

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 

www.norwit.cz
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STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCI

AIRMAN, japonská kvalita od roku 1938.  
Výrobě minirypadel se věnuje téměř 40 let.  
Za tu dobu nasbírala mnoho cenných zkušeností  
a její produkty se mohou směle srovnávat se 
špičkou trhu.

Nabídka pokrývá rypadla hmotnostních kategorií 
od 1,0 do 5,2 t.

Při výrobě je nejvyšší důraz kladen na bezpečnost, 
spolehlivost, pohodlí obsluhy a výkonnost stroje.

Proč stroje Airman?

•  Plynulé a přesné pohyby pracovního zařízení

•  Optimální spotřeba paliva

•  Jednoduše přístupná kontrolní a údržbová místa

•  Snadná přeprava na podvalníku do 3,5 t

•  Až 4 hydraulické okruhy

•  Čepy a pouzdra vyrobená v tradiční japonské 
kvalitě

•  Zesílený zadní kryt válce výložníku

•  Malý zadní přesah

Věděli jste, že:
Stroje Airman mají nejprostornější 
kabinu na trhu? 



Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 
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Minirypadlo AX10U – 1 110  kg
 

kauce 30 000 nájemné 1 800 ztráta 400 000

Technické parametry
• Hloubkový dosah 1 780 mm

• Výškový dosah 3 010 mm

• Hmotnost 1 110 kg

• Šířka stroje 780 / 1 000 mm

• Výška stroje 2 150 mm

• Palivo motorová nafta

• Motor Yanmar 3TNV70 (9,5 kW)

Technické parametry
• Hloubkový dosah 2 290 mm

• Výškový dosah 3 540 mm

• Hmotnost 1 920 kg

• Šířka stroje 980 / 1 280 mm

• Výška stroje 2 380 mm

• Palivo motorová nafta

• Motor Yanmar 3TNV70 (10,6 kW)

Příslušenství (zapůjčení zdarma)
• Podkopová lžíce šířky 200 mm

• Podkopová lžíce šířky 300 mm

• Podkopová lžíce šířky 500 mm

• Naklápěcí svahová lžíce šířky 800 mm

• Mechanický rychloupínací systém Lenhoff MS01

Příslušenství (zapůjčení zdarma)
• Podkopová lžíce šířky 200 mm

• Podkopová lžíce šířky 300 mm

• Podkopová lžíce šířky 500 mm

• Naklápěcí svahová lžíce šířky 1 000 mm

• Mechanický rychloupínací systém Lenhoff MS01

Minirypadlo AX19-6A – 1 920 kg
 

kauce 35 000 nájemné 2 300 ztráta 650 000

na půjčovně: PL , PUS na dotaz na půjčovně: PL , PUS 
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Minirypadlo AX26U-6 – 2 720 kg 
 

kauce 50 000 nájemné 2 800 ztráta 850 000

Technické parametry
• Hloubkový dosah 2 730 mm

• Výškový dosah 4 260 mm

• Hmotnost 2 720 kg

• Šířka stroje 1 500 mm

• Výška stroje 2 430 mm

• Palivo motorová nafta

• Motor Yanmar 3TNV76 (14,5 kW)

Technické parametry
• Hloubkový dosah 3 130 mm

• Výškový dosah 4 700 mm

• Hmotnost 3 520 kg

• Šířka stroje 1 550 mm

• Výška stroje 2 480 mm

• Palivo motorová nafta

• Motor Yanmar EDM-3TNV88 (21,2 kW)

Příslušenství
• Podkopová lžíce šířky 300, 400 nebo 600 mm (zdarma)

• Naklápěcí svahová lžíce šířky 1 200 mm (zdarma)

• Mechanický rychloupínací systém Lenhoff MS03 (zdarma)

• Hydraulické bourací kladivo D&A 17V (1 200 Kč/den)

• Hydraulický vrtací motor MAX 3000 (900 Kč/den) 
- Vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300 a 400 mm 
- 1 vrták k motoru zdarma, každý další 200 Kč/den

Příslušenství
• Podkopová lžíce šířky 300, 400 nebo 600 mm (zdarma)

• Naklápěcí svahová lžíce šířky 1 400 mm (zdarma)

• Mechanický rychloupínací systém Lenhoff MS03 (zdarma)

• Hydraulické bourací kladivo D&A 17V (1 200 Kč/den)

• Hydraulický vrtací motor MAX 3000 (900 Kč/den) 
- Vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300 a 400 mm 
- 1 vrták k motoru zdarma, každý další 200 Kč/den

Minirypadlo AX33U-6A – 3 520 kg
 

kauce 60 000 nájemné 3 200 ztráta 1 100 000

na půjčovně: PL , PUS  na půjčovně: PL , PUS 

STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCI



Příslušenství k minirypadlům

Hydraulický vrtací motor MAX 3000 

kauce 15 000 nájemné 900 ztráta 60 000

Vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300 a 400 mm 
Jeden ks vrtáku k motoru zdarma, každý další 200 Kč/den

Minirypadlo AX55U-A6/AX55-6A5 – 5 210 kg 
 

kauce 90 000 nájemné 3 800 ztráta 1 500 000

Technické parametry
• Hloubkový dosah 3 830 mm

• Výškový dosah 6 000 mm

• Hmotnost 5 210 kg

• Šířka stroje 2 000 mm

• Výška stroje 2 530 mm

• Palivo motorová nafta

• Motor Yanmar EDM-4TNV88 (28,2 kW)

Příslušenství
• Podkopová lžíce šířky 400, 600 nebo 800 mm (zdarma)

• Naklápěcí svahová lžíce šířky 1 500 mm (zdarma)

• Naklápěcí hlava s mech. rychloupínačem MS03 (zdarma)

• Hydraulické bourací kladivo D&A 60V (1 200 Kč/den)

• Hydraulický vrtací motor MAX 3000 (900 Kč/den) 
- Vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300 a 400 mm 
- 1 vrták k motoru zdarma, každý další 200 Kč/den

na půjčovně: PL , PUS 
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Hydraulické bourací kladivo D&A 60V 

kauce 30 000 nájemné 1 200 ztráta 130 000

Hmotnost 330 kg

Hydraulické bourací kladivo D&A 17V 

kauce 20 000 nájemné 1 200 ztráta 130 000

Hmotnost 187 kg 
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Teleskopický manipulátor JLG 3614 
 

kauce 70 000 nájemné 3 500 ztráta 950 000

Technické parametry
• Zdvih 14 m

• Nosnost, max. 3 600 kg (dále dle zát. diagramu)

• Hmotnost 9 800 kg

• Rychlost pojezdu 20 km/h

• Vnější poloměr zatáčení 3,81 m

• Palivo motorová nafta

• Motor Deutz TCD 3.6 L4 (55,4 kW)

Technické parametry
• Zdvih 13 m

• Nosnost, max. 3 500 kg (dále dle zát. diagramu)

• Hmotnost 11 000 kg

• Rychlost pojezdu 35 km/h

• Vnější poloměr zatáčení 3,80 m

• Palivo motorová nafta

• Motor Perkins 1104D-44T (74,5 kW)

Příslušenství
• Kabina s konstukcí ROPS a FOPS

• Pohon obou náprav

• Řízení: krabí chod, natáčení přední nebo obou náprav

• Opěrné patky

• Vyrovnávání rámu až do 10°

Příslušenství
• Kabina s konstukcí ROPS a FOPS

• Pohon obou náprav

• Řízení: krabí chod, natáčení přední nebo obou náprav

• Opěrné patky

• Vyrovnávání rámu až do 10°

Teleskopický manipulátor JLG 3513
 

kauce 70 000 nájemné 3 500 ztráta 950 000

na půjčovně: PL , PUS na vyžádání na půjčovně: PL , PUS na vyžádání

MANIPULACE S MATERIÁLEM
®



HUTNÍCÍ TECHNIKA

BOMAG je celosvětový lídr v oblasti technologie 
hutnění a motorem  inovací celého oboru, jeho 
stroje vynikají špičkovou kvalitou.
Zákazníci si stroje BOMAG cení pro jejich 
vysokou spolehlivost, životnost, užitnou hodnotu, 
šíři doplňkového příslušenství a moderní design. 

Asfaltová obrusná
vrstva

Asfaltová spojovací
vrstva

Kamenivo Štěrk 

Štěrkopísek Písek Zemina

VYUŽITÍ STROJŮ

Věděli jste, že:
při práci s vibračním pěchem 
BOMAG je přenos vibrací na paže 
obsluhy tak nízký, že bez problému 
přečte čas na svých hodinkách?



HUTNÍCÍ TECHNIKA

Vibrační pěch BOMAG BT 65
hutnění výkopů, pokládka inženýrských sítí, zakládání staveb

kauce 15 000 nájemné 500 ztráta 62 000

• motor Honda (2,8 kW)
• spotřeba 0,9 l/h
• pracovní šířka 280 mm
• odstředivá síla 17 kN
• hmotnost 68 kg

na půjčovně: PL , PUS 

Vibrační deska BOMAG BVP 18/45
hutnění dlažby, opravy živičných povrchů, terénní úpravy

kauce 10 000 nájemné 450 ztráta 32 000

pryžová podložka 100

• motor Honda (3,6 kW)
• spotřeba 1,1 l/h
• pracovní šířka 450 mm
• odstředivá síla 18 kN
• hmotnost 91 kg

na půjčovně: PL , PUS 

Vibrační deska reverzní BOMAG BPR 40/60 D
hutnění zeminy, dlažeb, výkopů, výstavba a opravy komunikací

kauce 25 000 nájemné 1 000 ztráta 220 000

• motor Hatz (3,1 kW)
• spotřeba 0,7 l/h
• pracovní šířka 600 mm
• odstředivá síla 40 kN
• hmotnost 260 kg

na půjčovně: PL , PUS 

Vibrační deska reverzní BOMAG BPR 35/60 / BPR 35/60 D
hutnění zeminy, živice, dlažeb, výstavba a opravy komunikací

kauce 20 000 nájemné 740 ztráta 110 000

pryžová podložka 150

• motor Honda/Hatz (3,6/3,1 kW)
• spotřeba 1,1 / 0,7 l/h
• pracovní šířka 630 mm
• odstředivá síla 35 kN
• hmotnost 205/248 kg

na půjčovně: PL , PUS 

Vibrační deska reverzní BOMAG BPR 35/60 Stoneguard
hutnění zámkových a velkoplošných betonových dlažeb

kauce 20 000 nájemné 950 ztráta 130 000

• motor Hatz (3,1 kW)
• spotřeba 0,7 l/h
• pracovní šířka 630 mm
• odstředivá síla 35 kN
• hmotnost 248 kg

na půjčovně: PL , PUS 



Vibrační desky reverzní BOMAG BPR 60/65 DE a BPR 55/65 DE
hutnění zeminy, dlažeb, výkopů, výstavba a opravy komunikací

kauce 25 000 nájemné 1 000 ztráta 220 000

• motor Hatz/Lombardini (6,7/6,8 kW)
• spotřeba 1,5 / 1,4 l/h
• pracovní šířka 450–750 mm
• odstředivá síla 60/55 kN
• hmotnost 456 kg

na půjčovně: PL , PUS 

Příkopový válec BOMAG BMP 8500, ovládání kabel a rádio 
hutnění výkopů, inženýrských sítí, zásypových materiálů

kauce 70 000 nájemné 2 100 ztráta 675 000

Vibrační deska reverzní BOMAG BPR 70/70 DE, elektrostart
hutnění zeminy, dlažeb, výkopů, výstavba a opravy komunikací

kauce 30 000 nájemné 1 200 ztráta 270 000

• motor Hatz (9,3 kW)
• spotřeba 2,0 l/h
• pracovní šířka 550–850 mm
• odstředivá síla 70 kN
• hmotnost 579 kg

na půjčovně: PL , PUS 

• motor Kubota (14,5 kW)
• spotřeba 3,1 l/h
• pracovní šířka 610–850 mm
• odstředivá síla 72/36 kN
• hmotnost 1 595 kg

na půjčovně: PL , PUS 

Tandemový vibrační válec BOMAG BW 65 H, elektrostart
hutnění komunikací, výstavba a opravy dlážděných ploch

kauce 30 000 nájemné 1 200 ztráta 270 000

Tandemový vibrační válec BOMAG BW 120 AD-5
hutnění komunikací, výstavba a opravy dlážděných ploch

kauce 70 000 nájemné 2 450 ztráta 720 000

• motor Hatz (6,2 kW)
• spotřeba 1,3 l/h
• pracovní šířka 650 mm
• odstředivá síla 22 kN
• hmotnost 757 kg 

na půjčovně: PL , PUS 

• motor Kubota (24,3 kW)
• pracovní šířka 1 200 mm
• odstředivá síla 36/41 kN
• hmotnost 2 500 kg

na půjčovně: PL , PUS 
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ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Dynamicky se rozvíjející společnost s více než 
30letou historií a zkušenostmi v oblasti vývoje, 
výroby a prodeje široké škály diamantových 
nástrojů a strojů. 

Výrobky společnosti Dr. Schulze se vyznačují 
vysokou kvalitou, technickou vyspělostí, dlouhou 
životností, spolehlivostí a excelentním 
zpracováním. V současnosti má ve svém portfoliu 
více než 250 typů diamantových nástrojů a strojů 
pro nejrůznější použití.

Základní rozdělení diamantových kotoučů

• Asfalt 

• Beton

• Čerstvý beton 

•  Stavební materiály (Porotherm, Helus, Ytong, 
pálená cihla, zámková dlažba …)

• Obklady a dlažby

Doporučujeme

•  pro maximální řezný výkon – kotouče z řady 
PREMIUM

• pro všestranné využití – kotouče z řady RENTAL

Věděli jste, že:
na tvrdý materiál se používají  
DIA kotouče s měkkým pojivem  
a na měkké materiály DIA kotouče  
s pojivem tvrdým? 



Stolová pila Nuova Battipav VIP 260
řezání obkladů, keramiky, skla

kauce 5 000 nájemné 450 ztráta 15 300

Stolová pila NORWIT SPK 400
řezání cihel, překladů, obrubníků, dlažby

kauce 10 000 nájemné 470 ztráta 32 000

Řezač spár NORWIT RS 400/450
řezání živice, betonů, silničních panelů

kauce 15 000 nájemné 500 ztráta 52 000

Řezač spár NORWIT RS 600
řezání živice, betonů, silničních panelů

kauce 15 000 nájemné 600 ztráta 82 000

• Ø kotouče max. 400 mm
• délka řezu 520 mm
• hloubka řezu 2× 150 mm
• příkon 2,2 kW/230 V

* cena bez opotřebení nástroje 
na půjčovně: PL , PUS 

• Ø kotouče max. 700/900 mm
• délka řezu 800/700 mm
• hloubka řezu 290/355 mm
• příkon 5,5 kW/400 V / 

7,5 kW/400 V

* cena bez opotřebení nástroje 
na půjčovně:
BS 700: PL , PUS 
BS 900: PL , PUS 

• Ø korunky 20–160 mm
• příkon 2,0 kW/230 V
• přípojka na vodu

Příslušenství: 
• stojan
• tlaková nádoba
• prodloužení 200, 300 s 400 mm
• montážní sada

* cena bez opotřebení nástroje 
na půjčovně: PL , PUS 

• Ø kotouče 350–400 mm
• chlazení vodou
• benzín MIX 1:50

* cena bez opotřebení nástroje 
na půjčovně: PL , PUS 

• Ø korunky 55–350 mm
• příkon 3,2 kW/230 V
• přípojka na vodu

Příslušenství: 
• stojan
• tlaková nádoba
• prodloužení 200, 300 s 400 mm
• montážní sada

* cena bez opotřebení nástroje
na půjčovně: PL , PUS 

Vrtací stojan Dr. Schulze 32 + motor BDK 33
jádrové vrtání otvorů pro elektro, vodu, plyn, větrání

kauce 15 000 nájemné 700 ztráta 80 000

Bloková pila Dr. Schulze BS 700 nebo BS 900
řezání cihelných a betonových bloků

kauce BS 700 15 000 nájemné 650 ztráta 60 000

kauce BS 900 15 000 nájemné 750 ztráta 72 000

• Ø kotouče max. 400/450 mm
• hloubka řezu 150/180 mm
• chlazení vodou
• motor Honda, 13 kW
• palivo: benzín

* cena bez opotřebení nástroje
na půjčovně: PL , PUS 

• Ø kotouče max. 700 mm
• hloubka řezu 280 mm
• chlazení vodou
• motor Kohler 25 H
• palivo: benzín

* cena bez opotřebení nástroje
na půjčovně: PL , PUS 

• Ø kotouče 260 mm
• chlazení vodou
• délka řezu 550 mm

* cena bez opotřebení nástroje
na půjčovně: PL , PUS 

Vrtací stojan Dr. Schulze 14 + motor DK 16
jádrové vrtání otvorů pro elektro, vodu, plyn, větrání

kauce 15 000 nájemné 550 ztráta 45 000

Rozbrušovací pila Husqvarna K 950
řezání cihel, překladů, obrubníků

kauce 15 000 nájemné 370 ztráta 35 000

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 
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AGREGÁTY A ČERPADLA

PRAMAC je představitelem stabilní mezinárodní 
společnosti s dobře rozvinutou strukturou  
od výroby až po obchod. Za dobu své existence 
si společnost PRAMAC vytvořila silnou pozici  
a získala významný podíl na celosvětovém trhu. 
50letých zkušeností v oblasti záložních zdrojů, 
využívají i některé konkurenční značky  
(např. Wacker, Endress, Atlas Copco),  
které si nechávají vyrábět své stroje na výrobních 
linkách PRAMACu. 

Elektrocentrály nabízejí řešení na zajištění 
nepřerušované dodávky elektrické energie 
potřebné při práci či zábavě. Kromě záložních 
zdrojů nabízí společnost PRAMAC další řadu 
profesionálních výrobků jako jsou vysokotlaká 
čistící zařízení, svářecí agregáty, motorová 
čerpadla, osvětlovací systémy. Výrobky 
společnosti PRAMAC se vyznačují vysokou 
kvalitou, spolehlivostí, a technickou vyspělostí.

Co potřebujete vědět před výběrem 
elektrocentrály? 

• Jaké spotřebiče budu elektrocentrálou  
    pohánět? 
• Jaký výkon (kW) mají dané spotřebiče?
• Budu potřebovat elektrické zásuvky  
    na 230 V, nebo 400 V?
• Budu potřebovat ochranu elektronických  
    součástek (PC, pokladny, invertorové  
    svářečky… )

Věděli jste, že:
záložní zdroje PRAMAC vyrobí 
každoročně více jak 1 300 000 kVA?



Elektrocentrála PRAMAC ES 4000 jednofázová

kauce 10 000 nájemné 370 ztráta 20 000

Elektrocentrála PRAMAC ES 8000 třífázová

kauce 15 000 nájemné 470 ztráta 40 000

Elektrocentrála PRAMAC S 12000

kauce 15 000 nájemné 600 ztráta 89 000

Elektrocentrála PRAMAC GSW 50Y

kauce 35 000 nájemné 2 350 ztráta 390 000

Motorové kalové čerpadlo PRAMAC MP 66-3

kauce 15 000 nájemné 470 ztráta 40 000

Kalové čerpadlo Flygt Ready 8

kauce 3 000 nájemné 370 ztráta 20 000

• výkon 480 l/min
• včetně výtlakové hadice a plováku
• výtlaková hadice C 50 Kč/den

na půjčovně: PL , PUS 

• včetně podvozku
• výkon 35,2 kW/44,0 kVA
• 2× zásuvka 230 V
• 1× zásuvka 400 V/16 A
• 1× zásuvka 400 V/63 A
• objem nádrže 68 l
• spotřeba 8,34 l/h

na půjčovně: PL , PUS 

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 
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• výkon 2,6 kW
• 2× zásuvka 230 V
• objem nádrže 11 l
• spotřeba 1,18 l/h

na půjčovně: PL , PUS 

• výkon 5,6 kW
• 1× zásuvka 230 V
• 1× zásuvka 400 V/16 A
• objem nádrže 11 l
• spotřeba 2,15 l/h

na půjčovně: PL , PUS 

• výkon 9,5 kW
• 2× zásuvka 230 V
• 1× zásuvka 400 V/16 A
• objem nádrže 11 l
• spotřeba 2,15 l/h

na půjčovně: PL , PUS 

• výkon 1 340 l/min
• včetně: 1× sací hadice 7 m
• výtlaková hadice B 40 Kč/den

na půjčovně: PL , PUS 
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HLAZENÍ A VIBROVÁNÍ BETONU

Společnost Barikell byla založena v Itálii v roce 
1972. Od té doby se postupně stala jedním  
z lídrů světového trhu v oboru výroby a prodeje 
strojů a nástrojů určených k hlazení betonových  
a průmyslových podlah. 

Důležitou skutečností je specializace společnosti 
na užší portfolio výrobků, díky čemuž jsou její 
stroje propracovány do nejmenších detailů  
a uzpůsobeny vysokým nárokům a potřebám 
zákazníků. 

Co potřebujete vědět před výběrem hladičky 
nebo ponorného vibrátoru?

• Rozměr upravované plochy

• Budu hladit nahrubo, nebo i gletovat? 

• Jakou mám v betonu armaturu (Ø ok armatury)

• Jaká je šířka a výška monolitické stěny?

Věděli jste, že:
při zrání betonu je nejdůležitějších 
prvních 48 hodin?



Vibrační lať Barikell
hutnění litých betonových ploch

kauce 5 000 nájemné 370 ztráta 24 000

Krajová hladička betonu Barikell C4-60 Moskito
hlazení čerstvých betonových ploch

kauce 15 000 nájemné 550 ztráta 49 000

Hladička betonu Barikell 4-90H
hlazení čerstvých betonových ploch

kauce 15 000 nájemné 600 ztráta 57 000

Dvourotorová hladička betonu Barikell (různé typy)
hlazení čerstvých betonových ploch

kauce 30 000 nájemné 2 900 ztráta 270 000

Vysokofrekvenční měnič a ponorný vibrátor Swepac
hutnění litých betonů

kauce 15 000 nájemné
250/300

(měnič/vibrátor)
ztráta 55 000

Mechanický ponorný vibrátor Swepac
hutnění litých betonů

kauce 5 000 nájemné 370 ztráta 15 000

• pracovní šířka 600 mm
• objem nádrže 3,1 l
• palivo benzín

* cena bez opotřebení lopatek a talířů
na půjčovně: PL , PUS 

• pracovní šířka 900 mm
• objem nádrže 3,1 l
• palivo benzín

* cena bez opotřebení lopatek a talířů
na půjčovně: PL , PUS 

• příkon 2,3 kW/230 V
• délka ohebného hřídele 3 m
• průměr vibrační hlavice 40 mm

na půjčovně: PL , PUS 

• příkon 2,5 kVA / 230/400 V
• délka hadice 6, 9 m
• průměry vibračních hlavic 48, 56, 65 mm

na půjčovně: PL , PUS 

• průměr talířů 900 mm
• objem nádrže 11 l
• palivo benzín

* cena bez opotřebení lopatek a talířů
na půjčovně: PL , PUS 

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 
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• délka latě 2 m
• objem nádrže 1 l
• palivo benzín

na půjčovně: PL , PUS 



BROUŠENÍ A FRÉZOVÁNÍ

TLAKOVÝ VZDUCH A BOURACÍ KLADIVA

Bruska NORWIT UBK 400
broušení betonu, terasa, anhydritových podlah

kauce 15 000 nájemné 650 ztráta 70 000

Fréza Von Arx FR 200, elektromotor 230 V nebo benzín
frézování betonu, živice, barev, stěrek

kauce 15 000 nájemné 500 ztráta 72 000

Fréza Von Arx VA 25S, elektromotor 400 V
frézování betonu, živice, barev, stěrek

kauce 20 000 nájemné 800 ztráta 167 000

Fréza Von Arx VA 30SH, elektromotor 400 V, hydraulický pojezd
frézování betonu, živice, barev, stěrek

kauce 30 000 nájemné 1 000 ztráta 360 000

Mobilní kompresor šroubový CompAir C30 / C38G
vhodný pro 1–2 kladiva (C30) nebo 2–3 kladiva (C38G) s generátorem

kauce C30 30 000 nájemné 800 ztráta 250 000

kauce C38G 35 000 nájemné 1 100 ztráta 420 000

Pístový kompresor NorAir
vhodný pro pneumatické nářadí Von Arx 

kauce 5 000 nájemné 370 ztráta 15 000

Ruční nářadí Von Arx
čištění kamene, kovových konstrukcí, stavební mechanizace 

kauce 3 000 nájemné 200 ztráta 6 500

Pneumatická bourací kladiva BBG – A8, A13, B17

kauce 10 000 nájemné 250 ztráta  27 000 (A8)

kauce 10 000 nájemné 250 ztráta  31 000 (A13)

kauce 10 000 nájemné 250 ztráta  35 000 (B17)
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• pracovní šířka 400 mm
• příkon 1,1 kW/230/400 V

cena bez opotřebení nástroje
na půjčovně: PL , PUS 

• pracovní šířka 200 mm
• hloubka záběru 2–7 mm
• příkon 1,1 kW/230 V
• objem nádrže 3,1 l
• nájemné včetně opotřebení  

nástroje 1 700 Kč

na půjčovně: PL , PUS 

• pracovní šířka 250 mm
• hloubka záběru 2–7 mm
• příkon 4,0 kW/400 V
• nájemné včetně opotřebení 

nástroje 2 900 Kč

na půjčovně: PL , PUS 

• objem nádrže 60/60 l
• výkon motoru 22,6/34,0 kW
• průtok vzd. 3,0/3,8 m3/min
• tlak vzduchu 7/7 bar

na půjčovně: 
C30 PL , PUS 
C38G PL , PUS 

na půjčovně: PL , PUS 

na půjčovně:
A8 PL , PUS 
A13 PL , PUS 
B17 PL , PUS 

• objem vzdušníku 50 l
• výkon motoru 3,0 kW/400 V
• průtok vzd. 0,44 m3/min
• tlak vzduchu 10 bar

na půjčovně: PL , PUS 

• pracovní šířka 300 mm
• hloubka záběru 2–7 mm
• příkon 7,5 kW/400 V
• nájemné včetně opotřebení 

nástroje 3 700 Kč

opotřebení nástroje 2 700 Kč
na půjčovně: PL , PUS 



Odvlhčovač Master DH 44
odvlhčení zdí, stropů, podlah, (výkon 40 l/24 h)

kauce 5 000 nájemné 350 ztráta 25 000

Naftové topidlo Master B150 CED/B180 CED/Infra XL9E/B35 CED
s přímým spalováním

kauce 5 000 nájemné 290 ztráta 15 000

Elektrické topidlo Master B3,3EB

kauce 500 nájemné 180 ztráta 3 000

Plynové topidlo Master BLP33 ET

kauce 1 000 nájemné 180 ztráta 5 000

Rotační laser Leica Rugby 840

kauce 10 000 nájemné 600 ztráta 40 000

Nivelační přístroj Leica NA 524

kauce 3 000 nájemné 300 ztráta 10 000

Inspirujte nás k doplnění sortimentu!
Své nápady zasílejte na pujcovna1@norwit.cz.

Křížový laser Leica Lino L2P5

kauce 3 000 nájemné 200 ztráta 10 000

ODVLHČOVAČE A TOPIDLA

MĚŘICÍ TECHNIKA

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 
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• příkon 1,65–3,3 kW/230 V
• průtok vzduchu 510 m3/hod.

na půjčovně: PL , PUS 

na půjčovně: PL , PUS 

na půjčovně: PL , PUS 

na půjčovně: PL , PUS 

• výkon 18–33 kW
• průtok vzduchu 1000 m3/h
• spotřeba paliva 2,4 kg/h

na půjčovně: PL , PUS 

• příkon 780 W/230 V
• výkon (30 °C/80 % RH) 41 l/24 h
• objem nádrže na kondenzát 11 l
• průtok vzduchu 480 m3/h

na půjčovně: PL , PUS 

• výkon 44/48/43/10 kW
• spotřeba 3,5/3,8/3,2/0,8 kg/h
• objem nádrže 42/36/60/15 l

na půjčovně: PL , PUS 

? 



RUČNÍ NÁŘADÍ

Sekací kladivo Milwaukee PCE 3 Q 
bourání a sekání

kauce 3 000 nájemné 200 ztráta 10 000

Vrtací a sekací kladivo Milwaukee PFH 26
vrtání a sekání

kauce 3 000 nájemné 200 ztráta 14 000

Vrtací a sekací kladivo Milwaukee Kango K 500 S
bourání a sekání

kauce 5 000 nájemné 350 ztráta 18 000

Sekací kladivo Milwaukee Kango K 545 S
vrtání a sekání

kauce 5 000 nájemné 350 ztráta 18 000

Kotoučová pila Milwaukee M18 CCS55-502C aku
úprava dřeva

kauce 3 000 nájemné 300 ztráta 7 000

Sekací kladivo Milwaukee Kango K 900
bourání a sekání

kauce 10 000 nájemné 370 ztráta 22 000

Úhlová bruska Milwaukee AG 125
s odsávacím krytem na broušení a řezání 

kauce 3 000 nájemné 200 ztráta 3 500

Úhlová bruska Milwaukee AG 230
řezání a broušení

kauce 3 000 nájemné 200 ztráta 5 500
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• hmotnost 3 kg
• příkon 720 W/230 V
• upínání SDS plus
• síla úderu 4,1 J

na půjčovně: PL , PUS 

• hmotnost 6 kg
• příkon 1 300 W/230 V
• upínání SDS max
• síla úderu 14 J

na půjčovně: PL , PUS 

• hmotnost 10 kg
• příkon 1 600 W/230 V
• upínání K-Hex, SDS max
• síla úderu 7–27 J

na půjčovně: PL , PUS 

• příkon 1 200 W/230 V
• průměr kotouče 125 mm
• upínací otvor 22,2 mm

na půjčovně: PL , PUS 

• hmotnost 3 kg
• příkon 725 W/230 V
• upínání SDS plus
• síla úderu 2,9 J

na půjčovně: PL , PUS 

• hmotnost 6 kg
• příkon 1 300 W/230 V
• upínání SDS max
• síla úderu 14 J (sekání), 

12 J (vrtání)

na půjčovně: PL , PUS 

• napětí 18 V
• kapacita akumulátoru 5,0 Ah
• průměr kotouče 165 mm
• hloubka řezu 55 mm

na půjčovně: PL , PUS 

• příkon 2 400 W/230 V
• průměr kotouče 230 mm
• závit hřídele M14

na půjčovně: PL , PUS 



ZAHRADNÍ TECHNIKA

Bourací kladivo Makita HM 1307C
bourání a sekání

kauce 10 000 nájemné 470 ztráta 30 000

Motorová pila Husqvarna 560 XP
řezání palivového dřeva

kauce 5 000 nájemné 350 ztráta 15 000

Jamkovač STIHL BT 121
vrtání jamek do země

kauce 10 000 nájemné 450 ztráta 35 000

Štěpkovač GTS 1300
drcení větví

kauce 10 000 nájemné 500 ztráta 50 000

Křovinořez Husqvarna 545 RX
vyžínání trávy a křovin

kauce 5 000 nájemné 350 ztráta 15 000

Vysavač na listí Husqvarna 125 BV
foukání a vysávání listí 

kauce 5 000 nájemné 350 ztráta 15 000

Gril
grilování kýt, selat atd.

kauce 5 000 nájemné 400 ztráta 35 000

Elektrický hoblík Makita 1806B
úprava dřeva

kauce 3 000 nájemné 300 ztráta 7 000

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 

Pl
at

í o
d 

1.
 le

dn
a 

20
18

. V
še

ch
ny

 c
en

y 
jso

u 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
. C

en
y 

ná
je

m
né

ho
 js

ou
 z

a 
1 

de
n.

 Z
m

ěn
a 

ce
n 

vy
hr

az
en

a.

• příkon 1 200 W/230 V
• šířka záběru 170 mm
• hloubka záběru 0–2 mm

na půjčovně: PL , PUS 

• hmotnost 5,9 kg
• výkon 3,5 kW
• délka lišty 15 palců

na půjčovně: PL , PUS 

• vrták průměrů 90, 120, 150 a 200 mm
• výkon 2,9 kW
• objem nádrže 0,55 l

na půjčovně: PL , PUS 

• průměr větví až 80 mm
• výkon 9,7 kW
• objem nádrže 6 l

na půjčovně: PL , PUS 

• hmotnost 15 kg
• příkon 1 510 W/230 V
• upínání šestihran 30 mm
• síla úderu 26 J

na půjčovně: PL , PUS 

• výkon 2,1 kW
• otáčky 8 800 ot./min

na půjčovně: PL , PUS 

• výkon 0,8 kW
• rychlost vzduchu 76 m/s
• průtok vzduchu 12 m3/min

na půjčovně: PL , PUS 

na půjčovně: PL , PUS 



Průmyslový vysavač Flex VCE 44 M AC / Tron HP4,5 L70A
pro suché i mokré vysávání

kauce 10 000 nájemné 370 ztráta 23 000

Vysokotlaký čistič Kärcher HD 5/15

kauce 5 000 nájemné 300 ztráta 19 000

Řezačka polystyrenu Lestet LTRP 100
přesné a čisté dělení izolačních materiálů

kauce 3 000 nájemné 300 ztráta 19 000

Shozy sutě
na dotaz, cena dle velikosti sestavy

Invertorová svářečka 230 V

kauce 3 000 nájemné 250 ztráta 10 000

Bruska na sádrokarton Flex

kauce 5 000 nájemné 370 ztráta 35 000

Lešení Krause (kostka)

kauce 5 000 nájemné 450 ztráta 30 000
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OSTATNÍ

• příkon 1,4/1,3 kW/230 V
• průtok vzduchu 4,5/9,0 m3/min
• objem nádoby 42/70 l

na půjčovně: PL , PUS 

• napětí 230/24 V
• rozměry řezaného materiálu 

1 000×1 500×300 mm

na půjčovně: PL , PUS 

• vstupní napětí 1× 230 V/50/60 Hz
• svařovací proud 10–190 A
• napětí naprázdno 88 V

na půjčovně: PL , PUS 

na půjčovně: PL , PUS 

• příkon 500 W/230 V
• otáčky 1 100–1 650 ot./min
• průměr kotouče 225 mm
• délka kabelu 5 m

na půjčovně: PL , PUS 

• příkon 2,8 kW/230 V
• průtok vody 500 l/h
• pracovní tlak 150 bar
• maximální tlak 200 bar
• max. teplota vody 60 °C

na půjčovně: PL , PUS 

Lamačka dlažeb a obkladů Battipav Super Pro 900
lámání obkladů a dlažeb

kauce 3 000 nájemné 300 ztráta 10 000

• délka řezu až 900 mm

na půjčovně: PL , PUS 



CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ A OPOTŘEBENÍ NÁSTROJŮ

Diamantové vrtací korunky (průměr) Použití Cena za opotřebení za 0,1 mm
SP průměr 30 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 36 Kč
SP průměr 40 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 42 Kč
SP průměr 50 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 48 Kč
SP průměr 60 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 54 Kč
SP průměr 70 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 56 Kč
SP průměr 80 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 60 Kč
SP průměr 90 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 64 Kč
SP průměr 100 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 70 Kč
SP průměr 110 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 80 Kč
SP průměr 120 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 84 Kč
SP průměr 130 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 86 Kč
SP průměr 150 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 103 Kč
SP průměr 160 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 114 Kč
SP průměr 180 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 126 Kč
SP průměr 200 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 138 Kč
SP průměr 220 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 174 Kč
SP průměr 250 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 223 Kč
SP průměr 300 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 267 Kč
SP průměr 340 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 302 Kč
SP průměr 350 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 317 Kč

Diamantové kotouče (průměr) Použití Cena za opotřebení za 0,1 mm
Rental průměr 125 mm Všechny druhy stavebních materiálů 13 Kč
Rental průměr 230 mm Všechny druhy stavebních materiálů 16 Kč
Rental průměr 400 mm Všechny druhy stavebních materiálů 35 Kč
Asfalt PREMIUM 400 mm Abrasivní materiály, asfalt, porobeton 113 Kč
Asfalt PREMIUM 450 mm Abrasivní materiály, asfalt, porobeton 140 Kč
Asfalt PREMIUM 600 mm Abrasivní materiály, asfalt, porobeton 195 Kč
Beton PREMIUM 230 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 37 Kč
Beton PREMIUM 350 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 98 Kč
Beton PREMIUM 400 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 108 Kč
Beton PREMIUM 450 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 140 Kč
Beton PREMIUM 600 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 195 Kč
BS-W 400 mm Porotherm, zámková dlažba, obrubníky 148 Kč
BS-W 700 mm Porotherm, zámková dlažba, obrubníky 268 Kč
BS-W 900 mm Porotherm, zámková dlažba, obrubníky 355 Kč
Ultra Ceram 200 / 230 mm Slinutá dlažba, keramika, sklo 30 Kč
Brusný ST-ROTOR 125 mm Broušení betonových ploch 54 Kč
Brusný ST-ROTOR 180 mm Broušení betonových ploch 84 Kč
Unašeč s 5 brusnými diasegmenty ST Rotor k brusce UBK 400 Pískovec, abrasivní materiály, beton 306 Kč
Unašeč s korundovým prstencem k brusce UBK 400 Lepidla, anhydrit, stěrky 36 Kč
Unašeč s oboustranným brusným papírem K brusce UBK 400 Lepidla, anhydrit, stěrky 100 Kč za den

Ostatní příslušenství Použití Cena za opotřebení 1 den
Hladící lopatky 1 sada / 2 sady (pro dvourotorové hladičky) Pro hladičky betonu 180 Kč / 360 Kč
Hladící talíř 1 kus / 2 kusy (pro dvourotorové hladičky) Pro hladičky betonu 180 Kč / 360 Kč
Vrták k jamkovači Stihl BT 121 (Ø vrtáků 90, 120, 150 a 200 mm) Pro jamkovač Stihl BT 121 180 Kč
Vrták SDS plus K elektrickým bouracím kladivům 30 Kč
Vrták SDS MAX K elektrickým bouracím kladivům 40 Kč
Sekáč SDS plus K elektrickým bouracím kladivům 30 Kč
Špice SDS plus K elektrickým bouracím kladivům 30 Kč
Sekáč SDS MAX K elektrickým bouracím kladivům 40 Kč
Špice SDS MAX K elektrickým bouracím kladivům 40 Kč
Sekáč K-HEX K elektrickým bouracím kladivům 40 Kč
Špice K-HEX K elektrickým bouracím kladivům 40 Kč
Hadice vodní C Pro kalová čerpadla 40 Kč
Hadice vodní B Pro kalová čerpadla 40 Kč
Hadice vzduchová k C30 Pro kompresory 40 Kč
Kabel 400 V 400 V 40 Kč
Kabel 230 V 230 V 30 Kč
Hmoždinka kotvící k jádrovému vrtání K ukotvení drilu 10 Kč
Tlaková nádoba na vodu k jádrovému vrtání K jádrovému vrtání 100 Kč
Prodloužení k jádrovému vrtání Délky 30 cm a 40 cm 40 Kč

Veškeré ceny za opotřebení nástrojů jsou uvedeny bez DPH.

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 
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… O SVÉ ZÁKAZNÍKY PEČUJEME  
PO CELOU DOBU

A PRODEJEM TO NEKONČÍ …

Servis 
evidujeme každý prodaný a servisovaný stroj

hlídáme za Vás termíny záručních servisů

zveme Vás na pravidelnou údržbu strojů

provádíme elektro revize a repase strojů 

mimo jiné jsme i autorizovaným servisem 
motorů Honda, Subaru Robin a Briggs  
& Stratton

Náhradní díly 
máme specialistu náhradních dílů na telefonu

udržujeme vysoké skladové zásoby 
náhradních dílů a spotřebního materiálu pro 
všechny stroje značek z našeho sortimentu

po dohodě jsme schopni zajistit náhradní  
díly na stroj jiného výrobce

dodání náhradních dílů jsme schopni zajistit 
několika způsoby: expres do 48 hodin  
na místo určení, přímo na místo opravy  
s naším technikem, naším rozvozovým 
vozidlem, nebo poštou (na fakturu  
i dobírku)

Věděli jste, že:
v případě záruční opravy Vašeho 
stroje, Vám zapůjčíme náhradní 
stroj zdarma? 



Stroje až k Vašim dveřím 

Po celý rok pravidelně jezdíme do všech koutů ČR 
a dopravujeme stroje zákazníkům. Plně vybavené 
vozidlo řídí servisní technik, který stroje odborně 
předá, poradí a je připraven na místě provádět 
drobný servis. Nechte si dovézt stroj na zapůjčení, 
nebo vyzvednout stroj na servis za výhodné ceny. 
Stačí pouze kontaktovat našeho dispečera  
na telefonu 720 978 850 a vše ostatní  
zajistíme za Vás.
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Svozové a rozvozové okruhy

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 

Ceník přepravy

Hmotnost (kg) Cena (Kč)

do 30 149
do 150 329
do 300 449
do 600 599

do 1000 799
do 1600 (do 100 km) 999
do 1600 (nad 100 km) 1499
do 2800 1899

•  Cena za přepravu jednoho stroje kamkoli po ČR
• Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
• Změna cen vyhrazena
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DALŠÍ SLUŽBY

Jádrové vrtání diamantovou technikou
Průměr vrtaného otvoru Hloubka vrtu Cena bez DPH v Kč/bm
do 32 mm (ø 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 mm) 1 bm 1 350
do 52 mm (ø 40, 42, 47, 52 mm) 1 bm 1 460
do 102 mm (ø 62, 72, 82, 92, 102 mm) 1 bm 2 215
do 152 mm (ø 112, 122, 132, 142, 152 mm) 1 bm 2 430
do 202 mm (ø 162, 182, 202 mm) 1 bm 2 860
do 250 mm (ø 225, 250 mm) 1 bm 3 650
do 300 mm (ø 270, 300 mm) 1 bm 4 700
do 350 mm (ø 320, 350 mm) 1 bm 5 130
ø 400 1 bm 6 400
ø 450 1 bm 6 790
ø 500 1 bm 7 400
ø 550 1 bm 8 520
ø 600 1 bm na vyžádání
ø 700 1 bm na vyžádání

Příplatky za polohu vrtů: 
•  Vrty vzhůru do stropu 20% příplatek
•  V případě malého rozsahu práce (tj. do 1 bm  vrtu do ø 152 mm), účtujeme cenu za nájezd: 2 750 Kč
•  V případě malého rozsahu práce (tj. do 1 bm vrtu nad ø 152 mm), účtujeme 1 bm vrtaného průměru. Pokud bude vrtání řešeno v koordinaci 

s dalšími subjekty stavby, čímž přesáhne vrtání 1 bm do ø 152 mm, nebude fakturace za nájezd, ale dle skutečně provedených prací.

Řezací práce diamantovou technikou
Práce Jednotka Cena bez DPH v Kč/m2

Řezací práce (stěnová pila ) 
Betonové a železobetonové konstrukce do tl. 530 mm 1 m2 4 950
Řezací práce (pojezdová pila ) 
nearmované betonové podlahy do tl. 480 mm 1 m2 2 250
Řezací práce (pojezdová pila ) 
armované betonové podlahy do tl. 480 mm 1 m2 3 300

Broušení a frézování betonových podlah
Práce Jednotka Cena bez DPH v Kč
Frézování 
Cena za strojové frézování monolitické podlahy 
Cena za hodinovou sazbu při lokálním frézování

1 m2 
1 m2

47 Kč/1 mm 
1 250 Kč/1 h

Broušení 
Cena za strojové broušení monolitické podlahy 
Cena za hodinovou sazbu při lokálním broušení

1 m2 
1 m2

49 Kč/1 mm 
1 350 Kč/1 h

Zprostředkování výkopových a zemních prací
Výkopové práce Cena bez DPH v Kč/h
Výkopové práce pásovým rypadlem do 1,5 t 550
Výkopové práce pásovým rypadlem od 2,5–3,8 t 620
Výkopové práce a terénní úpravy rypadlo-nakladačem 8 t 780

Nakládání a terénní úpravy Cena bez DPH v Kč/h
Nakládání a terénní úpravy kloubovým nakladačem 3,5 t 620
Nakládání a terénní úpravy smykovým nakladačem 3 t 600

Doprava Cena bez DPH v Kč/km
Doprava kontejnerovými vozy 4–8 t 27

Drcení Cena bez DPH v Kč/t
Mobilní drcení stavebních materiálů (beton, cihla, asfalt) bloky do rozměrů 50×50×50 cm 80



POZNÁMKY

Čechy (PL) 325 615 905 _ Morava (PUS) 542 425 912 



www.norwit.cz

Zboží dodáváme a služby poskytujeme v rámci celé ČR

Provozovna Čechy 

NORWIT Poděbrady
Písková Lhota 211, 290 01 Poděbrady
Tel.: 325 615 901

Půjčovna: 325 615 905
Servis: 325 615 906
e–mail: podebrady@norwit.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 6.30 – 16.30
So – Ne zavřeno

Provozovna Morava 

NORWIT Pustiměř
Pustiměř 265, 683 21 Pustiměř
Tel.: 542 425 911

Půjčovna: 542 425 912
Servis: 542 425 913
e–mail: pustimer@norwit.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 6.30 – 16.30
So – Ne zavřeno

NORWIT – Písková Lhota – Poděbrady     GPS: 50.131098, 15.085068

Písková Lhota, 

Poděbrady

500 m od exitu 35

dálnice D11

MATIMEX

NORWIT – Pustiměř GPS: 49.320317, 17.039265

Shell
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