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MASZYNY I NARZĘDZIA BUDOWLANE

Hiszpańska firma GERMANS BOADA SA (mająca główną siedzibę w miejscowości 

Rubi nieopodal Barcelony) jest znana wśród profesjonalistów budownictwa 

w ponad 140 krajach świata. Od ponad 60 lat firma produkuje i rozprowadza pod 

marką RUBI® najwyższej jakości narzędzia i akcesoria służące do prac wykończe-

niowych, a głównie do obróbki, układania i konserwacji płytek ceramicznych. 

Doceniając znaczenie rynku polskiego, Germans Boada utworzyła w 2006 r. spół-

kę RUBI Polska, która jest w naszym kraju wyłącznym przedstawicielem i impor-

terem produktów marki RUBI®.

Dewizą RUBI jest zapewnienie profesjonalnemu glazurnikowi wszystkich narzę-

dzi i akcesoriów, które są mu niezbędne w miejscu pracy. Dlatego też oferta 

RUBI zawiera ponad 2 tysiące pozycji z wyrobami dopasowanymi do rozmaitych 

zastosowań, rodzajów i parametrów materiałów oraz przyzwyczajeń użytkow-

ników w różnych krajach świata. Wśród tych produktów znajdują się najwyższej 

klasy przecinarki ręczne i elektryczne, narzędzia do wiercenia otworów, mie-

szarki, urządzenia do układania i konserwacji płytek ceramicznych na dużych 

powierzchniach, urządzenia pomiarowe i poziomujące, niezwykle szeroki wybór 

pac, kielni, obcęgów, czy precyzyjnie wykonanych krzyżyków oraz wiele innych 

wyrobów.

Od 2015 oferta RUBI została rozszerzona o gamę kauczukowych i plastikowych 

zsypów budowlanych oraz pojemników RUBI-KANGURO.

Okres gwarancji na profesjonalne przecinarki ręczne RUBI wynosi 5 lat, a na prze-

cinarki elektryczne – 2 lata.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów z oferty RUBI, sieci 

dystrybucji, czy też uczestnictwa w ClubRUBI, są dostępne na www.rubi.com 

oraz w siedzibie RUBI Polska.

n   RUBI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Karczunkowska 43, 02-871 Warszawa, tel. 22 644 51 61, faks 22 644 58 45, www.rubi.com, e-mail: rubipolska@rubi.com

WSZYSTKO DLA PROFESJONALISTÓW W BUDOWNICTWIE

www.rubi.com

RUBI POLSKA sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
Tel. +48 (0) 226 44 51 61
Fax +48 (0) 226 44 58 45
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Przecinarka elektyczna DC-250 1200. Model z regulowaną wysokością tarczy 
idealnie nadaje się do intensywnych cięć płytek ściennych, podłogowych, gresów 
porcelanowych oraz kamienia naturalnego. Modele: 850 (dł. cięcia 98 cm) oraz 
1200 (dł. cięcia 120,5 cm). Nowatorski system ZERO DUST zmniejsza zapylenie 
w trakcie pracy. Zastosowano go również w przecinarkach z serii: DS-250 N, DX-250 
PLUS, DX-350 N oraz DR-350.

Tarcza diamentowa z obrzeżem TURBO VIPER. Tarcze świetnie sprawdzają się 
przy cięciu twardych materiałów z dużą prędkością z zachowaniem dobrej jakości 
wykończenia: granitu, gresu rustykalnego, klinkieru, materiałów ogniotrwałych, 
łupków i gresu porcelanowego. Modele: do ciecia na mokro TVH (średnice 200, 
250, 300 oraz 350 mm) oraz do ciecia na sucho TVA (średnice 115 mm, 125 mm, 
180 mm oraz 230 mm). 

Elektryczna mieszarka RUBIMIX-9 N PLUS. Mieszarka jest przeznaczona do pracy 
z zaprawami cementowymi, klejami, farbami. Bardzo wydajny silnik o mocy 1800 
W sprawdza się podczas długotrwałego ciągłego mieszania zapraw, 2-biegowy re-
duktor z elektroniczną regulacją obrotów (dostosowaną do rodzaju materiału) po-
zwala uzyskać idealną jednorodność masy. Rubimix-9 N Plus umożliwia korzystanie 
z mieszadeł Rubi w systemie FAST-IN (adapter).

TZ. Najbardziej zaawansowana przecinarka ręczna do płytek ceramicznych na rynku. 
Całkowicie nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Maksymalna moc łama-
cza 1500 kg oraz opatentowany mechanizm łamacza umożliwia wykonawcy pracę 
jedną ręką. Seria TZ przeznaczona jest do ciecia dużych płyt ceramicznych długości 
odpowiednio 85 cm (TZ-850), 102 cm (TZ-1020), 130 cm (TZ-1300) oraz 155 cm (TZ-
1550).

TR Magnet. Seria przecinarek ręcznych TR-MAGNET sprawdza się przy intensywnych 
cięciach płytek ceramicznych, terakotowych i porcelanowych grubości do 15 mm. 
System łamacza MAGNET umożliwia operatorowi pracę jedną ręką − blokuje łamacz 
w górnej pozycji ułatwiając nacinanie płytki oraz poprawiając widoczność. Następnie 
poprzez prosty ruch drążka do góry opuszcza się stopkę łamacza. System MAGNET 
wykorzystano również w nowej wersji przecinarki SPEED MAGNET.

Kompletna gama wierteł diamentowych RUBI®. Do wiercenie w najtwardszych 
gresach oraz innych materiałach ceramicznych. Pełne dopasowanie wierteł do różnych 
potrzeb wydajnościowych, sposobu napędu, rodzaju chłodzenia oraz wymiaru średnico-
wego. Koronki do wiercenia na mokrą wiertarką: podstawowa seria EASYGRES Ø 
6-120 mm, wysokowydajna seria FORAGRES Ø 20-120 mm, wysokowydajna seria MINI-
GRES Ø 6-14 mm; na sucho wiertarką lub szlifierką: seria wierteł DRYGRES Ø6-75 mm.

DELTA LEVELLING SYSTEM. Nowy system poziomowania płytek podłogowych i ścien-
nych w prosty i szybki sposób zapobiega powstawaniu uskoków i nierówności przy 
układaniu płytek. Idealnie sprawdza się w pracy z płytkami o wymiarach 30/30 cm oraz 
większymi. Producent zachował korzystną dla użytkownika relację ceny i jakości. 
W skład zestawu DLS wchodzą paski (100 szt.), kliny (100 szt.) oraz szczypce. Kliny 
i paski dostępne są w 3 rozmiarach zależnych od grubości płytki oraz szerokości fugi. 

Produkty gumowe i plastikowe RUBI-KANGURO. Innowacyjna gama produktów 
plastikowych i gumowych przeznaczonych do prac budowlanych, które zostały stwo-
rzone w wyniku obserwacji lokalnych przyzwyczajeń profesjonalnych glazurników. 
Produkty RUBI-KANGURO oferują różnorodność i najwyższą jakość, doskonale nada-
ją się do wykorzystania podczas wykonywania różnorodnych prac budowlanych 
i innych czynności z nimi związanych.

System SLIM CUTTER. Ręczna przecinarka do cięcia płyt porcelanowych o dużych 
formatach i grubości od 3 mm do 8 mm. Zestaw składa się z: 3 aluminiowych pro-
wadnic 110 cm, wózka z kółkiem tnącym Ø 22 mm, 2 par szczypiec łamacza, 2 przy-
ssawek i wzmocnionej nylonowej torby transportowej. Przecinarka wraz z systemem 
SLIM EASY TRANS stanowi kompletny zestaw do pracy z płytami o dużych formatach. 
Sprawia, że ich cięcie i transport jest proste, szybkie i bardzo dokładne.


