
roairvac r32 2.0 cl 
двустъпална акумулаторна 
вакуум помпа 57л/мин, 
без зарядно и батерия

Арт. No. 1000003229
Специален филтър за намаляване на маслената мъгла 
в изпускателната дюза

CAS батерия: време на работа до 90 минути с 8 Ah батерия

Без отскок: Вграденият магнитен възвратен клапан поддържа вакуума 
дори когато батерията е празна.

Компактна: По-лека и по-здрава от сравними големи, 
захранвани с кабел, вакуум помпи

Безчетков двигател за работа без износване и дълъг 
експлоатационен живот

849,90 лв без ДДС
1019,88 лв с ДДС



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

Двустъпална акумулаторна вакуум помпа 57 л/мин, 
к-т зарядно, батерия 8Ah, кофа

Двустъпална акумулаторна вакуум помпа 142 л/мин,  
без зарядно и батерия

Двустъпална акумулаторна вакуум помпа 142 л/мин, 
к-т зарядно, батерия 8Ah, кофа

Вакуумните помпи на батерии ROAIRVAC R32 2.0 и 5.0 CL са мощни, устойчиви на откат 
и могат да се използват навсякъде.

roairvac r32 2.0 cl

roairvac r32 5.0 cl

roairvac r32 5.0 cl

двустъпални акумулаторни вакуум помпи

Арт. No. 1000003230

Арт. No. 1000003231

Арт. No. 1000003233

1290,90 лв без ДДС  /  1549,08 лв с ДДС

1090,90 лв без ДДС  /  1309,08 лв с ДДС

1409,90 лв без ДДС  /  1691,88 лв с ДДС

к-т roairvac r32 1.5, 230v, 42 l/min 
и rocase robucket 

К-тът вкл.: ROAIRVAC R32 1.5, 
230V, 42 l/min и ROCASE ROBU-
CKET, инструкция за работа

Арт. No. 1000002689

549,90 лв без ДДС
659,88 лв с ДДС

Двустъпална вакуум помпа за вакуумиране в съответствие 
с DIN 8975 с вакуумметър и електромагнитен клапан.

хладилна и климатична техника



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

к-т rorec pro digital и roleak pro 

К-тът вкл.: ROREC Pro Digital, 
230 V,  ROLEAK Pro, инструкции 
за работа 

Арт. No. 1000002690

3049,90 лв без ДДС
3659,88 лв с ДДС

Комплект Rorec Pro Digital, олекотено устройство за извличане на хладилни 
агенти от класове A1, A2L и A2 (вкл. R32), подходящо за всички размери на 
агрегата благодарение на високата си степен на изсмукване, и Roleak Pro 
електронно устройство за локализиране на течове в хладилни системи.

k-т rocool 600

К-тът вкл.: ROCOOL 600 
манометр; 2x температурен 
датчик; Червена кутия и 
софтуер за преглеждане на 
данни; Куфар, инструкция за 
работа

Арт. No. 1000000572

990,90 лв без ДДС
1189,08 лв с ДДС

За въвеждане в експлоатация, поддръжка и документиране
на хладилни системи от всякакъв вид. Възможност за работа 
с повече от 80 хладилни агента в това число R32. Памет 96 ч работа.

Хладилна и климатична техника

К-т валцоваща револвираща конусна дъска за развалцоване на медни тръби на 45 градуса. 
Автоматично позициониране на дълбочината на медната тръба за перфектни конуси.

к-т валцоваща револвираща конусна дъска 

К-тът вкл.: РЕВОЛВИРАЩА КОНУСНА ДЪСКА ROFLARE 
REVOLVER (метрична/ цолова); тръборез ROTRAC 28 PLUS 
хромиран; ROCASE 4212; инструкция за работа

К-т револ. конусна дъска метрична 6-18мм
Арт. No. 1000000230

К-т револ. конусна дъска цолова 1/4-3/4"
Арт. No. 1000000231  

498,90 лв без ДДС
598,68 лв с ДДС

498,90 лв без ДДС
598,68 лв с ДДС

Спрей за почистване и дезинфекция на климатици 400 мл.

Спрей за почистване и дезинфекция на климатици (12 бр.)

sanifresh

sanifresh

Арт. No. 085800P

Арт. No. 085800

23,09 лв без ДДС  /  27,71 лв с ДДС

259,90 лв без ДДС  /  311,88 лв с ДДС

498,90 лв без ДДС  /  598,68 лв с ДДС



Арт. No. 1000003850

1290,90 лв без ДДС
1549,08  лв с ДДС

рязане

саблен трион rotiger cl, без зарядно и батерия
Саблен акумулаторен трион с верижно менгеме за прецизно 
рязане на 90° тръби до 6" в санитарни и водопроводни 
инсталации 

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

865783 К-т универсални 
листове зa саблен трион, 
100x20x0,9, ZpZ 24; 5 бр.

865786 К-т универсални 
листове зa  саблен трион, 
100x20x0,9, ZpZ 14; 5 бр.

865789 К-т универсални 
листове зa  саблен трион, 
300X20X0,9, ZpZ 10-14; 5 бр.

865784 К-т универсални 
листове зa  саблен трион, 
150X20X0,9, ZPZ 24; 5 бр.

865787 К-т универсални 
листове зa  саблен трион,  
200X20X0,9, ZPZ 18; 5 бр.

865790 К-т листове зa  
саблен трион, 150X22X1,6, 
ZPZ 8-10; 5 бр.

865785 К-т универсални 
листове зa  саблен трион, 
150X20X0,9, ZPZ 15; 5 бр.

865788 К-т универсални 
листове зa  саблен трион,  
200X20X0,9, ZPZ 14; 5 бр.

865791 К-т листове зa  
саблен трион, 
200X22X1,6, ZPZ 8-10

36,90 лв без ДДС  /  44,28 лв с ДДС

31,90 лв без ДДС  /  38,28 лв с ДДС

42,90 лв без ДДС  /  51,48 лв с ДДС

39,90 лв без ДДС  /  47,88 лв с ДДС

50,90 лв без ДДС  /  61,08 лв с ДДС

66,90 лв без ДДС  /  80,28 лв с ДДС

31,90 лв без ДДС  /  38,28 лв с ДДС

42,90 лв без ДДС  /  51,48 лв с ДДС

87,90 лв без ДДС  /  105,48 лв с ДДС

универсални листове за саблен трион



Рязане

тръборез csst 10-42                                                       

тръборез 42 xl                                                       

Тръборез за прецизно рязане на гофрирани INOX тръби 
Ø 10 - 42 мм (3 / 8“ - 1,5 / 8”)

Тръборез за прецизно рязане на метални тръби 
Ø 6 - 42 мм (1 / 4 - 1,5 / 8“)

Арт. No. 1000003165

Арт. No. 1000001747

Арт. No. 1000001748

2490,90 лв без ДДС   /  2989,08  лв с ДДС

89,90 лв без ДДС   /  107,88  лв с ДДС

109,90 лв без ДДС   /  131,88  лв с ДДС

к-т pipecut mini циркулярен 
трион с батерия и зарядно 
Акумулаторен комбиниран трион за тръби предлагащ нов 
начин на рязане – прецизно, разнообразно, самостоятелно. 
Мед, пластмаса, стомана, чугун или неръждаема стомана 
могат надеждно да се режат под ъгъл от 90 градуса до 
диаметър на тръбата 110.

к-т ръчни инструменти и лампа

К-тът вкл.: TUBE CUTTER 35, 6-35mm, ROCUT TC 42, ROGRIP M 7" 1K, 
ROGRIP M 10" 1K, ROGRIP XL, Тръбен ключ,45°,Super S, 1", Многостъпален 
ключ UNI с тресчотка, Раздвижен ключ 8", К-т отвертки EUROLINE (6бр), 
Нивелир 430mm, сгъваем метър 2m, ROCASE 4414, ROCASE дръжка за 
рамо, RO FL180 лампа с вкл. 18V/2,0Ah батерия & зарядно

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

Арт. No. 1000001693

699,90 лв без ДДС   /  839,88  лв с ДДС



Рязане

тръборези за отрязване на медни, 
месингови, алуминиеви, неръждаеми, 
многослойни и пластмасови тръби

ТРЪБОРЕЗ MINICUT 2000, 3-22 мм

ТРЪБОРЕЗ TUBE CUTTER 35

ТРЪБОРЕЗ 6 - 70 мм

ТРЪБОРЕЗ MINI MAX  3-28 мм

ТРЪБОРЕЗ TUBE CUTTER TC 42 PRO 6-42mm

ТРЪБОРЕЗ PVC K67

Арт.No.

70105

70027

70030

70015

70029

70031

31,90 лв без ДДС  /  38,28 лв с ДДС

67,90 лв без ДДС  /  81,48 лв с ДДС

189,90 лв без ДДС  /  227,88 лв с ДДС

39,90 лв без ДДС  /  47,88 лв с ДДС

75,90 лв без ДДС  /  91,08 лв с ДДС

189,90 лв без ДДС  /  227,08 лв с ДДС

тръборез inox tube cutter 6-60
Телескопичен тръборез с тресчотка Ø 6 - 60 mm (1/4 - 2.3/8”) 
за прецизно рязане на тръби от неръждаема стомана.

Арт. No. 070340

226,90лв без ДДС
272,28  лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

k-т инструменти tc 35 и rocut tc 42, в кутия robox

К-тът вкл.: ножица ROCUT TC 42, 
6-42mm, тръборез TC 35 DURAMAG, 
кутия ROBOX

Арт. No. 1000002682

139,90лв без ДДС
167,88  лв с ДДС



Рязане

rocut ножици За прецизно рязане на 
pp, pe, pex, pb, pvc, pvdf и mlp тръби 
до     75mm

TC 42 / Ø  42mm

TC 63 / Ø  63mm

TC 50 / Ø  50mm

Ø

TC 75 / Ø  75mm

Арт.No.

52000

52030

52010

52015

105,90 лв без ДДС  /  127,08 лв с ДДС

143,90 лв без ДДС  /  172,68 лв с ДДС

115,78 лв без ДДС  /  138,94 лв с ДДС

329,90 лв без ДДС  /  395,88 лв с ДДС

тръборез inox tube cutter 6-60

Универсален фрезер за вътрешно и външно почистване 
на тръби от мед и INOX (неръждаема стомана).

Универсален фрезер за вътрешно и външно почистване 
на тръби от мед и INOX (неръждаема стомана).

универсален фрезер 10-54

универсален фрезер 6-35

Арт. No. 1500000236

Арт. No. 1500000237

119,90 лв без ДДС  /  143,88 лв с ДДС

99,90 лв без ДДС  /  119,88 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

тръборези за пластмасови тръби

ROCUT Plastic Pro 15-22 mm

ROCUT Plastic Pro 40-50 mm

ROCUT Plastic Pro 32-40 mm

Арт.No.

1000003051 

1000003106

1000003052

32,90 лв без ДДС  /  39,48 лв с ДДС

62,90 лв без ДДС  /  75,48 лв с ДДС

52,90 лв без ДДС  /  63,48 лв с ДДС



К-тът вкл.: R600 230V + к-т 
спирали и инструменти. 16-
22mm, ROSPI 8 H+E, RO DD60 
винтоверт с вкл. 18V/2,0Ah 
батерия & зарядно.

Арт. No. 1000001702

3339,90лв без ДДС
4007,88  лв с ДДС

k-т r600 с rospi 8 и винтоверт
Комплект с над 70 тръбни инструмента и различни 
спирали, имате подходящ инструмент за всяко 
запушване.

Aкумулаторна машина за почистване на тръби 
с диаметър О 20-150mm

тръбо и каналопочистване

r600 varioclean осн. машина + батерия и зарядно

К-тът вкл.: R600 
VarioClean осн. 
машина, Ремък 
за носене, вкл. 16 
mm / 22 mm ключ 
за безоп.освоб. на 
спирали, водещ 
маркуч,RO BC14/36 
зарядно устройство, 
230V, EU, RO BP18/8, 
8.0 Ah 18 V Li-HD 
батерия, ROCASE 
4212 с подложка 
за 2x батерия, 1x 
зарядно устройство

Арт. No. 1000003372 

2839,90 лв без ДДС
3407,88 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.



Комплект каналопочистваща машина с барабан с 
автоматично подаване на спиралата. Барабанът на 
RODRUM може да бъде променян и по този начин 
да се адаптира към диаметър на тръбите от 
Ø 40-100mm и дължина до 15m.

k-т rodrum s13 и барабан s10 К-тът вкл.: RODRUM S 13 с вкл. 
спирала 13mm/15m с 16mm 
присъединяване, барабан S10 
10mm/10m  

Арт. No. 1000002828

2990,90 лв без ДДС
3589,08 лв с ДДС

r600 varioclean осн. машина + батерия и зарядно

К-тът вкл.: ROPUMP ПОМПА 
ЗА ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ 
(No. 072070X); водопроводен 
раздвижен ключ ROGRIP M10  
(No. 1000002699); кофа за 
съхранение ROBUCKET 
(No. 1000002627)

Арт. No. 1000003299

299,90лв без ДДС
359,88  лв с ДДС

к-т ropump и rogrip m10 в robucket
Професионална помпа за отпушване на мивки, вани и тоалетни 
използвайки водно налягане.

Арт. No. 19173

2839,90лв без ДДС
3407,88  лв с ДДС

каналопочистваща машина 
r600 kомплект
Каналопочистваща машина за отпушване на тръби с диаметър 
Ø20 -150mm. Подходяща за работа на открито и закрито. Мощен 
мотор, който позволява отстраняване на упорити запушвания.

Тръбо и каналопочистване

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.





ROSCOPE mini е идеален за лесна и бърза проверка. 
Запушванията в канали, тръбопроводи, свързващи тръби на душ кабини 
и вани, улуци и кухи пространства могат лесно да бъдат проверени.

k-т roscope мини

К-тът вкл.: ROSCOPE мини основен 
уред, аксесоари огледало и магнит, 4x 
AA батерии, кутия ROBOX B2350 (No. 
1500002641)

Арт. No. 1000002268

269,90лв без ДДС
323,88  лв с ДДС

wc-blitz уред за почиств. на тоалетни

стандартни спирали, 22 мм X 4,5 м

стандартни спирали, 16 мм X 2,3 м
Арт. No. 72431

Арт. No. 72441

Арт. No. 78551

Уред за почистване на тоалетни със здрава почистваща спирала, 
работна дължина до 1м и накрайник кегел. Без увреждане на 
керамичните повърхности на тоалетната.

Спирали за каналопочистващи машини 
с Т-купулинг.

82,90 лв без ДДС  /  99,48 лв с ДДС

115,90 лв без ДДС  /  139,08 лв с ДДС

99,90 лв без ДДС  /  119,88 лв с ДДС

инспектиране и локализиране

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.



Цена за к-т No. 1000002840

13690,90лв без ДДС
16429,08  лв с ДДС

k-т rocam 4 с mини mодул и количка 

К-тът включва: ROCAM 4 Plus, 30m кабел, 30 или 40mm 
глава на камерата, CAS зарядно, батерия CAS 18 V/4 Ah, 33 
kHz предавател на местоположение, 30 или 40mm водеща 
ролка, химикалка за сезорен екран, 4 GB SD-карта, USB-
кабел; упътване, 2x ROCASE 4414, Мини-Модул,16m, 25 mm 
глава на камерата, количка за ROCASE

К-т ROCAM 4, 30/30, Mini-Modul, 16 m и количка
Арт. No. 1000002848

К-т ROCAM 4, 30/40, Mini-Modul, 16 m и количка 
Арт. No. 1000002840  

Инспекционна камера за тръби от Ø 40 – 300 mm с 30 или 65 m дължина на кабела, с интегриран софтуер за 
документация и голям подвижен 10,4-инчов сензорен екран. Възможност за надграждане с допълнителни 
устройства : модул за локализиране; количка за водене на спиралите и др.

12490,90 лв без ДДС
14989,08 лв с ДДС

13690,90 лв без ДДС
16429,08 лв с ДДС

пресова техника

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

пресова машина romax 3000 ac set basic
Електрохидравлична пресова машина на ток за системно зависимо 
пресоване на фитинги до Ø 110 mm с 32 - 34 kN. С константна сила на 
пресоване CFT и автоматичен обратен ход на буталото.

Арт. No. 1000001001

2199,90 лв без ДДС
2639,88 лв с ДДС



Комплект електрохидравлична пресова машина за акумулаторно пресоване на фитинги до Ø 40 mm (пластмасови 
/ многослойни) и/или до Ø 35 mm (метални) с 19 kN и иновативна пресова система, подходяща за климатични и 
хладилни приложения, състояща се от ›B‹ MaxiPro фитинги от Conex | Bänninger и подходящи пресови челюсти и 
пресови машини от ROTHENBERGER. С константна сила на пресоване CFT и автоматичен обратен ход на буталото.

к-т romax compact tt + ›b‹ maxipro пресови челюсти 1/4-1.1/8"

К-тът вкл.:  Romax Compact TT основна машина; RO 
BC14/36 зарядно устройство; RO BP 18V/2.0 Ah батерия; 
Прес.челюсти compact ›B‹ MaxiPro 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 
7/8", 1", 1.1/8"; Фрезер за вътрешно и външно почистване 
1/8”–1.3/8”; TUBE CUTTER 35 DURAMAG, 6-35 mm; 
Почистващи гъби ROVLIES ,130x60 mm, 10бр .; Маркер 
›B‹MaxiPro; Шабър за зачистване UNIGRAT; 2x ROCASE 4414 

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

Пресова техника

Пресова машина с константна сила на пресоване CFT 32-34kN и автоматичен обратен ход на 
буталото. Задвижвани от батерия CAS - 100% съвместимост на машини, акумулаторни батерии 
и зарядни устройства в една система на водещи производители.

к-т romax 4000 с пресови челюсти и перфоратор

К-тът вкл: ROMAX 4000; 3х пресови челюсти; RO RH4000 
перфоратор; батерия 18V/4,0Ah; батерия 18V/2,0Ah; 
ROCASE 6414 червен; ROCASE 4414 сив; RO BC14/36 
зарядно ЕС; кърпа ; ръководство за работа

ROMAX 4000 ,SV15-22-28, Перфоратор  
Арт. No. 1000002281

ROMAX 4000, TH16-20-26, Перфоратор 
Арт. No. 1000002282  

ROMAX 4000, U16-20-25, Перфоратор 
Арт. No. 1000002283  

ROMAX 4000, М15-22-28, Перфоратор
Арт. No. 1000002284

3390,90 лв. без ДДС 
4069,08 лв. с ДДС

3390,90 лв. без ДДС 
4069,08 лв. с ДДС

3390,90 лв. без ДДС 
4069,08 лв. с ДДС

3390,90 лв. без ДДС 
4069,08 лв. с ДДС

4990,90 лв без ДДС
5989,08 лв с ДДС

3390,90 лв без ДДС
4069,08 лв с ДДС

Арт. No. 1000002121 

пресова техника



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

Арт. No. 1000002683

1510,90лв без ДДС
1813,08  лв с ДДС

пресова машина romax 4000 
без батерия и зарядно
Електрохидравлична радиална, акумулаторна, пресова машина 
за работа със системи в зависимост от пресоването на фитинги 
до Ø 110 mm с 32 - 34 kN. С константна сила на пресоване CFT и 
автоматичен обратен ход на буталото.

Електрохидравлична радиална, акумулаторна, пресова машина 
за работа със системи в зависимост от пресоването на фитинги 
до Ø 110 mm с 32 - 34 kN. С константна сила на пресоване CFT и 

К-тът вкл: ROMAX Compact TT; 3х пресови челюсти; 
батерия 18V/2,0Ah; ROCASE 4414 червен; 
RO BC14/36 зарядно ЕС;

Romax Compact TT с челюсти SV15-22-28  
Арт. No. 1000002117

Romax Compact TT с челюсти M15-22-28  
Арт. No. 1000002118  

Romax Compact TT с челюсти U16-20-25  
Арт. No. 1000002119  

Romax Compact TT с челюсти TH16-20-26 
Арт. No. 1000002120 

2249,90 лв. без ДДС 
2699,88 лв. с ДДС

2249,90 лв. без ДДС 
2699,88 лв. с ДДС

2249,90 лв. без ДДС 
2699,88 лв. с ДДС

2249,90 лв. без ДДС 
2699,88 лв. с ДДС

k-т romax compact с пресови челюсти

2249,90 лв без ДДС
2699,88  лв с ДДС

Пресова машина с константна сила на пресоване CFT до 19kN и автоматичен обратен ход на буталото. 
Задвижвани от батерия CAS - 100% съвместимост на машини, акумулаторни батерии и зарядни устройства 
в една система на водещи производители.

Пресова техника



Пресова техника

комплекти пресоващи челюсти

15060X  SV 15,18,22,28

15065X  TH 16,20,26,32

1000002804   
M Compact 15,18,22,28

15062X   M 15,18,22,28

1000002800 
SV Compact 15,18,22,28   

1000002803  
TH Compact 16,20,26,32

825,90 лв без ДДС
991,08 лв с ДДС

825,90 лв без ДДС
991,08 лв с ДДС

825,90 лв без ДДС
991,08 лв с ДДС

825,90 лв без ДДС
991,08 лв с ДДС

825,90 лв без ДДС
991,08 лв с ДДС

825,90 лв без ДДС
991,08 лв с ДДС

Лазерно закалените челюсти, чрез технологията DURA LAZR TEC, на ROTHENBERGER осигуряват
максимална стабилност и износоустойчивост. И, следователно, по-голяма безопасност 
и по-дълъг експлоатационен живот!

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

romax compact tt, без батерия и зарядно

Включва: ROMAX Compact 
TT основна машина, ROCASE 
4414 

Арт. No. 1000002809

1499,90 лв без ДДС
1799,88 лв с ДДС

Електрохидравлична пресова машина за акумулаторно пресоване на 
фитинги до Ø 40 mm (пластмасови / многослойни) и/или до Ø 35 mm 
(метални) с 19 kN. С константна сила на пресоване CFT и автоматичен 
обратен ход на буталото.



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

пресови челюсти 
rothenberger
Здрави. Безопасни. Прецизни. 
Прес-челюстите DURA LAZR TEC 
са нов индустриален стандарт. 
Уникалният процес на лазерно 
закаляване на ROTHENBERGER, 
който е внедрен в собственото 
ни производство, осигурява 
максимална стабилност и 
устойчивост на износване. 
И следователно повече безопасност 
и по-дълъг експлоатационен живот!

Арт. номер:      Изпълнение   Цена:

015102X M15                     235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015103X M18                    235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015104X M22                     235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015105X M28                     235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015106X M35                     259,90 лв. без ДДС / 311,88 лв. с ДДС

015152X M15 Compact   235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015153X M18 Compact   235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015154X M22 Compact   235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015155X M28 Compact   235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015212X SV15                     235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015213X SV18                     235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015214X SV22                     235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015215X SV28                     235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015216X SV35                     259,90 лв без ДДС / 311,88 лв. с ДДС

015262X SV15 Compact   235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015263X SV18 Compact   235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015264X SV22 Compact   235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015265X SV28 Compact   235,90 лв. без ДДС / 283,08 лв. с ДДС

015322X TH16                     239,90 лв. без ДДС / 287,88 лв. с ДДС

015324Х TH20                     239,90 лв. без ДДС / 287,88 лв. с ДДС

015326Х TH26                     239,90 лв. без ДДС / 287,88 лв. с ДДС

015385X TH16 Compact   239,90 лв. без ДДС / 287,88 лв. с ДДС

015389Х TH20 Compact   239,90 лв. без ДДС / 287,88 лв. с ДДС

015391Х TH26 Compact   239,90 лв. без ДДС / 287,88 лв. с ДДС

пресова машина romax ac eco basic
Електрохидравлична пресова машина на ток, системно зависимо 
пресоване на фитинги до Ø 110 mm с 32 - 34 kN. С константна сила 
на пресоване CFT и автоматичен обратен ход на буталото.

Арт. No. 15705

1890,90лв без ДДС
2269,08  лв с ДДС

Пресова техника





Мощна резбонарезна машина от Ø 1/2 – 2” за бързо и без усилие 
производство на резби според одобрените стандарти.

Преносима електрическа резбонарезна машина от 1/2" 
до 2" за бързо и лесно производство на резби според 
одобрените стандарти.

резбонарезен комплект supertronic 2000

резбонарезен комплект 
supertronic 2000

К-тът вкл.:  SUPERTRONIC 
2000 EU; резбонарезни 
глави 1/2, 3/4, 1, 1.1 / 4, 
1.1/2, 2", лампа RO FL180, 
батерия 18V/2,0 Ah, 
ROCASE 6414 червен, 
ROCASE 4212 сив, кърпа, 
инструкция за работа

Арт. No. 1000002302 

2269,90 лв без ДДС
2723,88 лв с ДДС

Акумулаторна резбонарезна машина от Ø ½“ – 2” за бързо и 
лесно производство на резби според одобрените стандарти.

к-т supertronic 2000 е
с резбонарезни глави bspt r 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", 
rofix адаптор и батерия и зарядно

Арт. No. 1000003389

Арт. No. 71256

2790,90 лв без ДДС  /  3349,08 лв с ДДС

1990,00 лв без ДДС  /  2388,00 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

резбонарезна техника



с резбонарезни глави bspt r 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", 
rofix адаптор и батерия и зарядно

Високоефективна течност на синтетична основа за производство на 
резбови връзки или рязане на метал, повишаваща експлоатационният 
живот на ножовете. С отлични охлаждащи / смазочни свойства.

Високоефективна течност на минерална основа за производство на 
резбови връзки или рязане на метал, повишаваща експлоатационният 
живот на ножовете. С отлични охлаждащи / смазочни свойства.

синтетично масло спрей ronol

резбонарезно минерално масло 
ronol 5л 

Арт. No. 65013

Арт. No. 65010

25,90лв без ДДС
31,08  лв с ДДС

89,90лв без ДДС
107,88  лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

уред за награпяване 
на резба 3/8-2
Водопроводен ключ от кована стомана, със закалени ролки. 
Последователно, запазващо резбата награпяване.

Арт. No. 56500

197,90лв без ДДС
237,48  лв с ДДС

Резбонарезна техника



supertronic 3 se 1/2 - 3" 
Компактен струг Ø 1/2 - 3” за надеждна 
и доказана постоянна професионална 
употреба.

Арт. No. 56255

8429,90лв без ДДС
10115,88 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

резбонарезен струг 
super ego      - 4"
Резбонарезна машина от ½“ до 4“ 
с автоматична глава за нарязване 
на резби.

Арт. No. 1500001486

7230,90лв без ДДС
8677,08  лв с ДДС

1
2"\

Електрохидравличен уред за валцоване 
за стоманени тръби Ø 1 - 12” (33 - 324 mm).

rogroover 1-12" 

Арт. No. 1500001351

7890,90лв без ДДС
9469,08  лв с ДДС

Резбонарезна техника



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

резбонарезен комплект      – 1.1/4"
Арт. No. 070781Х  

389,90лв без ДДС
467,88  лв с ДДС

1
2"\

резбонарезен комплект      – 2"
Арт. No. 070892Х

869,90лв без ДДС
1043,88  лв с ДДС

1
2"\

резбонарезни комплекти supercut за 
нарязване на резби с тресчотка с една ръка

резбонарезен струг ropower 
50r bspt 1/2-2" 230v

+ бонус сгъваема стойка (арт.номер 56051)

Преносим компактен струг Ø 1/2 - 2” за бързо и лесно 
производство на прецизни и надеждни резби за тръби 
и болтове според одобрените стандарти.

Арт. No. 56050

5490,90лв без ДДС
6589,08  лв с ДДС

Резбонарезна машина от ½“ до 4“ 
с автоматична глава за нарязване 
на резби.

Резбонарезна техника



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

универсални боркорони 
dx high speed plus
Боркорони за мокро и сухо пробиване в 
стоманобетон, асфалт, зидария, както и тухла 
от варов пясък за Ø 20 - 300 мм.

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=41 MM

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=81 MM

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=61 MM

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=111 MM

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=51 MM

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=91 MM

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=71 MM

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=131 MM

Арт.No.

FF44040

FF44080

FF44060

FF44110

FF44050

FF44090

FF44070

FF44130

189,90 лв без ДДС  /  227,88 лв с ДДС

259,90 лв без ДДС  /  311,88 лв с ДДС

227,90 лв без ДДС  /  273,48 лв с ДДС

319,90 лв без ДДС  /  383,88 лв с ДДС

219,90 лв без ДДС  /  263,88 лв с ДДС

279,90 лв без ДДС  /  335,88 лв с ДДС

229,90 лв без ДДС  /  275,88 лв с ДДС

369,90 лв без ДДС  /  443,88 лв с ДДС

rodia диамантно пробиване

dиаманто- пробивна система rodiacut  
150/rodiadrill 160
Стойка за бормашина RODIACUT 150 с комбинирана монтажна 
плоча за бормашина и двигател RODIADRILL 160 за пробиване 
Ø 10 - 132 mm (Ø 162 mm) в стоманобетон.

Арт. No. FF34150

4390,90лв без ДДС
5269,08  лв с ДДС



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

комплект водопроводни ключове 
1-1.1/2-2” + раздвижен ключ sp 10”

сервизиране и изпитване 
на водопроводи

водопроводни раздвижени 
ключове rogrip

ROGRIP M 7" new

ROGRIP M 10" 2K

ROGRIP F 7" 2К

ROGRIP F 10" 2K

ROGRIP M 10"

ROGRIP F 7"

ROGRIP F 10"

Арт.No.

1000002697

1000002700

1000002702

1000002705

1000002699

1000002701

1000002704

38,90 лв без ДДС  /  46,68 лв с ДДС

44,90 лв без ДДС  /  53,88 лв с ДДС

52,90 лв без ДДС  /  63,48 лв с ДДС

54,90 лв без ДДС  /  65,88 лв с ДДС

43,90 лв без ДДС  /  52,68 лв с ДДС

49,90 лв без ДДС  /  59,88 лв с ДДС

52,90 лв без ДДС  /  63,48 лв с ДДС

ROGRIP M 7" 2K
1000002698

40,90 лв без ДДС  /  49,08 лв с ДДС

rofast раздвижен ключ 
с плоски челюсти 10"- 2k

Арт. No. 1000003390

Арт. No. 070137X

102,90 лв без ДДС  /  123,48 лв с ДДС

219,90 лв без ДДС  /  263,88 лв с ДДС



Комплект копресор ROPULS eDM за измиване и почистване на отоплителни 
системи и промиване на тръби за питейна вода съгласно DIN 1988-2 / EN 806 
с функция протокол и препарат за почистване на подово отопление.

k-т компресор за промиване roplus edm

К-тът вкл.: ROPULS eDM, 
ROCLEAN инжектор; регулатор на налягането, 
ROCLEAN за почистване на подово отопление

Арт. No. 1000002825

4590,90 лв без ДДС
5509,08 лв с ДДС

Сервизиране и изпитване на водопроводи

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

Ел. комбинирани клещи 180 мм

Ел. клещи телефонни, 200 мм, 1000V ИЗОЛАЦИЯ

Ел. комбинирани клещи, ергономични, 
200 мм,  1000V ИЗОЛАЦИЯ

Ел. клещи секачи 200 мм,  1000V ИЗОЛАЦИЯ

Ел. клещи секачи 160мм, 1000V ИЗОЛАЦИЯ

Ел.клещи за премахване на изолация, 180мм

Арт.No.

1500003163

1500003168

1500003166

1500003164

1500003169

1500003167

57,90 лв без ДДС  /  69,48 лв с ДДС

66,90 лв без ДДС  /  80,28 лв с ДДС

79,90 лв без ДДС  /  95,88 лв с ДДС

59,90 лв без ДДС  /  71,88 лв с ДДС

89,90лв без ДДС  /  107,88 лв с ДДС

79,90 лв без ДДС  /  95,88 лв с ДДС

промиване и пълнене на инсталации



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

rosolar помпа за пълнене 
и обезвъздушаване на 
соларни системи
Мощна центробежна помпа за бързо пълнене 
и ефективно промиване на слънчеви 
и отоплителни инсталации

Арт. No. 1500000135

1379,90лв без ДДС
1655,88  лв с ДДС

к-т помпа rp 50-s и клещи

К-тът включва: Контролна помпа RP 50-S; Тръбен ключ 1+1.1/2"; 
Водопроводни клещи 10" 

Комплект от прецизна тестова помпа за изпитване под налягане 
на водопроводи и контейнери до 60 bar с много високи стандарти 
за тестване и комплект водопроводни ключове 1“ и 1.1/2“ 
+ раздвижен ключ SP 10”.

rocal 20 помпа почистване 
на котлен камък  
Декалцираща помпа със смяна на посоката на потока. 
За бързо декалцифициране на топлообменници, водопроводи, 
водни резервоари, отоплителни и охладителни системи.

Арт. No. 61100

Арт. No. 1000002686

1039,90 лв без ДДС  /  1247,88 лв с ДДС

526,90 лв без ДДС  /  632,28 лв с ДДС

Промиване и пълнене на инсталации



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

замразителна система 
rofrost turbo r290 2” 
+ 8 редукционни скоби
Система за замразяване на тръби от мед, 
стомана и неръждаема стомана.

Арт. No. 1500003001

2490,90лв без ДДС
2989,08  лв с ДДС

електрическа контролна помпа 
230v rp pro iii 40bar
Електрическа тестова помпа за автоматично тестване 
под налягане на тръбопроводи и контейнери до 40 bar в 
съответствие с национални и международни стандарти.

контролна помпа rp30
Тестване под налягане с вода или масло на тръбопроводи 
в жилищно и промишлено строителство, както и за 
промишлени контейнери до 30 bar в съответствие 
с международни и национални стандарти.

Арт. No. 61185

Арт. No. 61130

1419,90 лв без ДДС  /  1703,88 лв с ДДС

294,90 лв без ДДС  /  353,88 лв с ДДС

замразяване

Промиване и пълнене на инсталации



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

roweld машини за заваряване
на пластмасови тръби

контролна помпа rp30

к-т rofrost и лампа

К-тът вкл.: ROFROST 
TURBO 1.1/4" + 
6 Вложки, 230V, 
RO FL180 Лампа, 
18V/2,0Ah батерия, 
зарядно  

Арт. No. 1000001703

2199,90 лв без ДДС
2639,88 лв с ДДС

Система за замразяване на тръби от мед, 
стомана и неръждаема стомана.

Арт. No. 54000

5490,90лв без ДДС
6589,08  лв с ДДС

Мобилна и компактна машина 
за челно заваряване на 
тръби от 40 до 160mm.

roweld p160 saniline 
машина за заваряване 
на пластмасови тръби 
    40-160mmØ



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

К-тът вкл.: Горелка SUPER FIRE 4; Бренер за горещ въздух, 
38 mm; 2x бутилка MAPP газ; инструкция за работа

спояване и заваряване

409,90 лв без ДДС  /  491,88 лв с ДДС

k-т super fire 4 hot box

Арт. No. 1000002693

Универсални апарати за електродифузионно заваряване 
за PE- и PP фитинги под налягане до 400 mm диаметър. 
Работно напрежение 8- 48V прав ток.

Универсални апарати за електродифузионно заваряване 
за PE- и PP фитинги под налягане до 1200 mm диаметър.
Работно напрежение 8- 48V прав ток

апарат за електромуфи 
rofuse 400 turbo

апарат за електромуфи 
rofuse 1200 turbo

Арт. No. 1000000999

Арт. No. 1000001000

Арт. No. 1000002630

4590,90 лв без ДДС  /  5509,08 лв с ДДС

6490,90 лв без ДДС  /  7789,08 лв с ДДС

1329,90 лв без ДДС  /  1595,88 лв с ДДС

roweld rofuse sani 160 
Универсалeн апарат за заваряване на канални 
електромуфи с работно напрежение 230V 
от Ф 40 – 160мм.



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

MAPP газ с 99.9% пропилен осигурява високо качествено 
спояване с твърд припой, температурата на пламъка 
достига 2700 градуса. 

mapp газ hpc, 7/16' eu

Ергономична заваръчна горелка за работа с твърд 
припой до 28мм с присъединяване 7/16 EU

Компактен оксижен за автогенно заваряване, 
окомплектован и готов за работа.

горелка super fire 4

комплект оксижен roxy 400l-3100  c 0

166,90 лв без ДДС  /  200,28 лв с ДДС

31,90 лв без ДДС  /  38,28 лв с ДДС

783,90 лв без ДДС  /  940,68 лв с ДДС

1390,90 лв без ДДС  /  1669,08 лв с ДДС

Арт. No. 1500001355

Арт. No. 035521-C

Арт. No. 035780X

Арт. No. 035655

комплект оксижен allgas
2000 пс 0.5/2
Портативно оборудване за запояване с носеща рамка. 
За спояване на желязо, стомана, ламарина, тръби и 
цветни метали

спояване и заваряване

Спояване и заваряване



rotherm 2000 – апарат за спояване 
с мек припой
За лесно, безопасно и спестяващо време меко 
запояване без пламък. Особено подходящ за ремонт 
и модификация в среди или помещения с опасност от 
пожар, както и при саниране на сгради. Меко запояване 
на медни тръби: Ø 6 - 54 mm, 1/4 - 2.1/8”

свързване

експандер rolock 
12-15-18-22-28-35-42
За разширяване, редуциране и калибриране на меки и 
полутвърди тръби Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4”). Безфитинговото 
свързване на тръби осигурява 50% по-малко труд, муфи 
и материали за спояване. 

rotherm 2000 – апарат за спояване 

rolock combi kit 
експандер / аусхаузер
Комбиниран комплект експандер и аусхаузер 
за размери на тръби 12 - 15 - 18 - 22 mm. 
Безфитинговото свързване на тръби осигурява 
50% по-малко труд, муфи и материали за спояване. 
Изработване на Т отклонения без демонтаж на 
тръбната инсталация.

Арт. No. 12601

1279,90 лв без ДДС  /  1535,88 лв с ДДС

Арт. No. 12526

Арт. No. 36702

1279,90 лв без ДДС  /  1535,88 лв с ДДС

1490,90 лв без ДДС  /  1789,08 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.



Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.
Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

robend 4000 15-18-22-28 

robend 4000 e комплект,
15-18-22-28mm

Преносим, здрав и мощен с по-висок капацитет на огъване. 
Студено огъване до 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8“). Предварително 
фиксиране на ъгъла на огъване без инструменти.

Комплект акумулаторна машина за огъване на тръби 
с диаметър от 15-28mm с 4Ah батерия и зарядно. Предварително 
фиксиране на ъгъла на огъване без инструменти.

cas мултифункционален
адаптер

Арт. No. 1500003494 Арт. No. 1500003495 Арт. No. 1500003496

267,90 лв без ДДС
321,48  лв с ДДС

74,90 лв без ДДС
89,88  лв с ДДС

229,90 лв без ДДС
275,88  лв с ДДС

cas радио cas вентилатор

cas промоционални продукти

Арт. No. 1000001550

Арт. No. 1000003392

3090,90 лв без ДДС  /  3709,08 лв с ДДС

3660,90 лв без ДДС  /  4393,08 лв с ДДС

огъване

Акцията е валидна от 1 януари до 30 юни 2023, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 
Ротенбергер България ЕООД си запазва правото на промени.

свързване

rolock combi kit 
експандер / аусхаузер



*Бонус програмата е достъпна само в избрани страни. За повече информация и 
условия за участие, моля посетете: rothenberger.com/bg-bg/service/bonus-programa 

max grundmann
ОВК майстор

Нашите бонус точки са фантастично малко допълнение, 
което Ви награждава с безплатни инструменти 
ROTHENBERGER. Наистина трябва да се присъедините към 
нас! 

толкова е лесно, колкото 1,2,3
Закупете артикул участващ в бонус програмата ни

Регистрирайте се на интернет страницата на бонус програмата
ни rothenberger.com/bg-bg/service/bonus-programa 

Съберете бонус точки и ги осребрете за страхотни
инструменти на ROTHENBERGER.

 "бонус програмата* ни  
 вече има повече от  

 20000 участници.    
 и продължаваме да се    

 разрастваме всеки ден."                                           

БОНУС
RO
ТОЧКИ

1.
2.
3.

Вашият ROTHENBERGER дистрибутор: 

Ротенбергер България ЕООД 
София, бул Ситняково 79

 facebook.com/rothenbergerbg

rothenberger.com/bg-bg
посетете ни на:

Благодарим на Reichmann Heizung-Sanitär GmbH и engelbert strauss 
GmbH & Co. KG за подкрепата по време на фотосесията за тази 
брошура.

instagram.com/rothenberger_bulgaria




