
Půjčovna pískovaček
...kompletní řešení vašeho pískování 
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331 51 - Kaznějov 
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Ceny této naší služby se pak odvíjí od 
typu, množství, doby a účelu zapůjčení, 
rovněž také zdali se jedná o soubor nebo 
pouze zařízení dílčí. 

Stálým zákazníkům poskytujeme výrazné 
slevy. 

V případě zájmu nebo potřeby zapůjčení 
tryskací technologie a příslušenství 
kontaktuje nás. 

info@pujcovna-naradi-piskovacky.cz 

Více informací pak naleznete na: 

www.pujcovna-naradi-piskovacky.cz 

Pískovačky / doba 
zapůjčení 

Malá 
15 l 

Střední 
40 l 

Velká 
100 l 

Bezprašná 

15 l 

Předpokládaná produkce/1den ≥ 50m2 ≥ 100m2 ≥ 150m2 ≥ 25m2 

1 den 2050,- 2790,- 3900,- 5250,- 

do 7 dnů 1250,- 1550,- 1950,- 3900,- 

do 14 dnů 1000,- 1250,- 1550,- 3000,- 

do 30 dnů 750,- 1000,- 1250,- 2250,- 

1-3 měsíce 500,- 750,- 1000,- 1750,- 

3-6 měsíců 350,- 600,- 750,- 1250,- 

6-12 měsíců 250,- 500,- 750,- 950,- 

nad 12 měsíců 150,- 350,- 500,- 650,- 

Příslušenství / 
doba zapůjčení 

Kompresor 
elektrický 

(400V) 

Kompresor 
dieselový 
(vlečný) 

El.-centrála benzín 
(1x12, 3x230, 1x400 V) 

7kW / 16A / 50Hz 

1 den 1500,- 1735,- 750,- 

do 7 dnů 915,- 1050,- 590,- 

do 14 dnů 750,- 975,- 475,- 

do 30 dnů 675,- 915,- 400,- 

1-6 měsíců 450,- 795,- 325,- 

6-12 měsíců 390,- 725,- 275,- 

nad 12 měsíců 275,- 650,- 150,- 

 Záloha/vratná kauce je na zapůjčení pískovaček (dle typu) u nových 
zákazníků ve výši 20 / 30 / 40000,- Kč a na kompresory (dle typu) ve výši 
40000 / 50000,- Kč. Jako náhradu za zálohu je možno dohodnout vystavením 
směnky, či jiné jistiny. Po dlouhodobých zákaznících kauce nepožadujeme 
nebo jen v minimální míře (symbolické).  

Pozn.: Možnost zapůjčení samostatné mobilní pískovačky (nádoba-10, 40, 
100l) s příslušenstvím a ochr. pomůckami, kompresoru nebo souboru zařízení 
(pískováčka + přísl.+ kompresor). Rovněž je u nás možnost zakoupit potřebný 
druh, frakci a množství abraziva. 

Ceny v Kč / 1 den 
dle typu zařízení 

www.pujcovna-naradi-piskovacky.cz 

Půjčovna nářadí 
pískovací/tryskací techniky 

Je mnoho důvodů, proč zvolit pronájem 
strojů namísto jejich nákupu. Každý 
potencionální zákazník má ten svůj. 

Proto půjčujeme/pronajímáme krátko- 
době i dlouhodobě kompletní technologii 
s příslušenstvím pro pískování/tryskání. 
Jedná se zejména o mobilní pískovací 
/tryskací jednotky, kompresory, přípojné 
hadice, ochranné prostředky, abraziva a vše 
ostatní, potřebné k výkonu této činnosti. 

Pronájmem si zajistíte zejména to, že 
nemusíte vlastnit a starat se o toto zařízení 
a přitom můžete vykonávat tuto žádanou 
práci a nepřicházet v tomto oboru 
o lukrativní zakázky nebo řešit ne vždy 
spolehlivou kooperaci. Zároveň si tím 
elegantně a bezstarostně rozšíříte své 
portfolio nabízených služeb a udržíte si tak 
konkurence-schopnost na trhu.




