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O firmie

Od 1964 r. nasza firma specjalizuje się w produkcji sprzętu dla glazurników,zaprojektowanego tak, aby spełniał oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nasze wysokiej jakości produkty cieszą się rosnącym zainteresowaniem 

na rynku krajowym i zagranicznym. Wszelkie prace projektowe wykonywane są przez naszą firmę wewnętrznie, przy użyciu 
programów 3D CAD. Nasze produkty wytwarzane są w oparciu o ściśle określone procesy produkcyjne, obejmujące kontrole 
przeprowadzane na każdym ich etapie Kontrole i testy wykonywane są w pierwszej kolejności na prototypach, a następnie na 
ostatecznych wersjach produktów. Dzięki temu spełniają one najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i wytrzymałości 
oraz są zgodne z aktualnymi normami europejskimi.

1964 2021
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Prowadnice przesuwne, bardzo 
wytrzymałe dla idealnej prostej

punktacji

Sprężynowe wsporniki nośne,
które można otworzyć,

aby podeprzeć duże płytki

Pręt pomiarowy obracany na stalowym 
sworzniu na środek linii cięcia, obrotowy 

+45° 0° - 45°

Pasek metryczny z kątem i pomiarem 
zawsze blisko operatora 

Ergonomiczne rączki z przesuwem
na łożyskach kulkowych 

Zapasowe miejsce na kółko tnące

16mm
10mm
 8mm

Regulowany ogranicznik 
dla szybkiego 

pozycjonowania
słupka metrycznego
do kąta ułatwiające 

dokładne ustawienie

Możliwość zamocowania lasera 
(dostępny od 8/2023) 

Konstrukcja 
aluminiowa lekka

i wytrzymała

Możliwość przedłużenia metryczki
z prawej lub lewej strony

Długi element podporowy z możliwością 
zamocowania na każdej długości listwy 

pomiarowej

Cięcie wszystkich grubości płytek
bez konieczności regulacji 

Walizka z kołami dostępna
w dodatkowej opcji 

Możliwość dokupienia 
antypoślizgowej maty 

magnetycznej do cięcia 
mozaiki x

y

0

Wymiar przedni 410 - 0 - 410 mm
Zmniejszony rozmiar

w celu ułatwienia transportu

NOWOŚCI
2022

Skala metryczna
z możliwością

ustawienia kąta

Urządzenia do cięcia płytek 
SERIE 4 - Opis i funkcje
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Cięcie przez popchnięcie

Art.

4BN 62 cm 24,4 inc 43,8 cm  17,2 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 10,5  Kg. 1 pz. 12,7  Kg. 100 x 46 x 28cm 14 pz.

4CN 76 cm 29,9 inc 53,7 cm  21,1 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 12,7  Kg. 1 pz. 15,1  Kg. 114 x 46 x 28cm 14 pz.

4DN 95 cm 37,4 inc 67,2 cm  26,4 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 14,8  Kg. 1 pz. 17,3  Kg. 133 x 46 x 28cm 14 pz.

4EN 125 cm 49,2 inc 88,4 cm  34,8 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 21,1  Kg. 1 pz. 24,0  Kg. 163 x 46 x 28cm 8 pz.

4FN 155 cm 61 inc 109,6 cm  43,1 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 24,6  Kg. 1 pz. 28,2  Kg. 193 x 46 x 28cm 8 pz.

Obrotowa podstawa Cięcie Łamanie poprzez nacisk
na rączkę/uchwyt

Dostępne są również 
tytanowe kółeczka tnące

120 mm - duży 
rozmiar podpory 

rozdzielacza 

Wymienny
ochraniacz 

Uchwyt jest sprzężony z przesuwem 
wózka z dwoma łożyskami wzdłużnymi 

kulkowymi dla maksymalnej precyzji

Koło tnące obraca sięna łożycku wałeczkowym i jest 
prowadzone bocznie przez metalową powłokę 

przeciwtarciową włożoną w frezowaną obudowę CNC 
odporną na zużycie i tarcie

Automatyczny system utrzymuje 
uchwyt podniesiony w celu 
odciążenia nacisku na płytki

Przesuwny wózek uchwytu jest 
odporny na zużycie, dzięki
3 podwójnym łożyskom 

kulkowym, które gwarantują 
precyzję bez potrzeby 

konserwacji

Automatycznykompensatorstalowy
dla regulacji przesuwnego napięcia 

wstępnego na rączkę na prowadnicy

Ergonomiczny uchwyt/
rączka charakterystyczny

dla cięcia przez popchnięcie 

Rączki 
zakończone 

amortyzatorem

Patenty referencyjne: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 3526-0001 - 
40219000000184 - 102021000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 - 202021000001778 
Niektóre modele mają odpowiedni międzynarodowy patent

Statystyczne prawdopodobieństwo
idealnego cięcia płytek porcelanowych
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NOWOŚCI
2022

Doskonała widoczność 
kółek tnących

Podwójny, 
amortyzowany 

system 
dostosowany 

do płytek 
strukturalnych 

Przecinarki do płytek
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Art. 4BN cm.62

Art. 4CN cm.76

Art. 4DN cm.95

10168
24N
10169
104096
14N

107126

90NB
108621
106725
19N
108362
106742

Art. 4EN cm.125

Art. 4FN cm.155
10168
24N
10169
104096
14N

107126

90NC
108621
106725
19N
108362
106742
483

10168
24N
10169
104096
14N

107126

90ND
108621
106725
19N
108362
106742
483

484
10168
24N
10169
104096
14N

484
107126
90NE
108621
106725
19N
108362
106742
483

484
10168
24N
10169
104096
14N

484
107126
90NE
108621
106725
19N
108362
106742
483

NOWOŚCI
2022

Przecinarki do płytek SERIE 4 "NEX"

PLN Netto PLN Netto
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Cięcie Łamanie Statystyczne prawdopodobieństwo 
idealnego cięcia płytek porcelanowych

Statystyczne prawdopodobieństwo 
idealnego cięcia płytek porcelanowych
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Dostępne jest trwalsze,
tytanowe kółko tnące  

100 mm duży 
rozmiar 
podpory 

rozdzielacza

Wymienny ochraniacz do uchwytu

Uchwyt jest 
sprzężony

z podwójnymi 
łożyskami 

wzdłużnymi 
kulkowymi dla 
lepszej precyzji

Koło tnące obraca się na łożysku wałeczkowym i jest 
prowadzone bocznie przez metalową powłokę 

przeciwtarciową włożoną w frezowaną obudowę CNC 
odporną na zużycie i tarcie

Przesuwny wózek uchwytu jest odporny 
na zużycie, dzięki 3 podwójnym 

łożyskom kulkowym, które gwarantują 
precyzję i nie wymagają konserwacji

Automatyczny system przytrzymuje 
uchwyt podniesiony, aby ułatwić 

pozycjonowanie płytki

Automatyczny system 
utrzymuje uchwyt 

podniesiony w celu 
odciążenia nacisku na płytki 

Ergonomiczny uchwyt 
dla serii UP

Patenty referencyjne: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 
3526-0001 - 40219000000184 - 402021000000950 - 102021000008621 - 202021000001778
Niektóre modele mają odpowiedni międzynarodowy patent

Art.

4BU 70 cm 27,5 inc 49,5 cm  19,5 inc 0-17 mm 0,66 inc 1050 Kg. 10,2  Kg. 1 pz. 12,4  Kg. 100 x 46 x 28cm 14 pz.

4CU 84 cm 33 inc 59,4 cm  23,4 inc 0-17 mm 0,66 inc 1050 Kg. 12,3  Kg. 1 pz. 14,7  Kg. 114 x 46 x 28cm 14 pz.

4DU 103 cm 40,5 inc 72,8 cm  28,6 inc 0-17 mm 0,66 inc 1050 Kg. 14,5  Kg. 1 pz. 17,0  Kg. 133 x 46 x 28cm 14 pz.

Doskonała widoczność kółka tnącego 
poprawiająca komfort pracy

NOWOŚCI
2022

Przecinarki do płytek SERIE 4 "UP"

Cięcie przez pociągnięcie
Szybkie i efektywne
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Art. 4BU cm.70

Art. 4CU cm.84

Art. 4DU cm.103

10168
14U
24U

10169
1040104

107126

90NB
108621
106725
19N
108362
106742

10168
14U
24U

10169
1040104

107126

90NC
108621
106725
19N
108362
106742
483

10168
14U
24U

10169
1040104

107126

90ND
108621
106725
19N
108362
106742
483

19N

Art. 17A

Art. 64B2

Art. 90E5

Art. 43D1 Art. 43E1

AkcesoriaPrzecinarki do płytek

NOWOŚCI
2022

SERIE 4 "UP" + "NEX"SERIE 4 UP
PLN Netto

PLN Netto
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Chromowane, wytrzymałe prowadnice 
umożliwiające wykonanie idealnie 

prostych cięć

Pochłaniacz wstrząsów
umożliwiający cichą pracę

Otwierane ramiona sprężynowe
do pracy z dużymi płytkami

Regulacja wysokości zapewniająca ergonomię bez względu na grubość płytki

Obrotowa miarka 
zamocowana na środku

osi cięcia, obrót
wzakresie+45-0-45stopni

Skala metryczna z miarką 
boczną i przekątną

Możliwość złożenia
urządzenia do transportu

Stopki (6/7) o dużej średnicy
pokryte gumą antypoślizgową 

Urządzenie idealne
do cięcia cienkich płytek

Ergonomiczne uchwyty
z łożyskami kulkowymi

do szybkiego cięcia poprzez 
pociągnięcie lub popchnięcie

Wytrzymała aluminiowa konstrukcja 

Miarka umożliwiająca pomiar długości
i kąta, znajdująca się w zasięgu ręki 

użytkownika

System szybkiej wymiany uchwytu/rączki

Patented

20mm
15mm
10mm
 8mm

Regulowany ogranicznik 
umożliwiający szybkie 
ustawienie miarki pod 

najczęściej stosowanymi 
kątami

Długa ekierka, możliwość mocowania
z lewej i prawej strony

x

y

0

Patented

Patented

Patented Patented Patented Patented Patented

Patented

Patented

Patented

PatentedPatented

Standardowa płyta, którą
z łatwością można wymienić na 
zestaw do cięcia mozaiki (3G-3L)

Przecinarki do płytek SERIE 3
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Art.

3L 55 cm 21,7 inc 38 cm 15,0 inc 0-19mm 3/4 inc 1050  Kg. 7,9 Kg. 2 pz.     17,2  Kg. 78 x 42 x 30 cm. 36 pz.

3B4 67 cm 26,4 inc 47 cm 18,5 inc 0-19mm 3/4 inc 1050  Kg. 10,0  Kg. 2 pz.     22,0  Kg. 92 x 41 x 31 cm. 36 pz.

3C2 77 cm 30,3 inc 54 cm 21,3 inc 0-19mm 3/4 inc 1050  Kg. 11,5  Kg. 1 pz.     13,0  Kg. 104 x 41 x 24 cm. 16 pz.

3D4 95 cm 37,4 inc 67 cm 26,4 inc 0-19mm 3/4 inc 1050  Kg. 13,1  Kg. 1 pz.     14,8  Kg. 123 x 42 x 23 cm. 16 pz.

Patent międzynarodowy

Uchwyt 
wyposażony jest

w system 
umożliwiający

wymianę 
elementów 

zużytych
w wyniku pracy

Kółko wyposażone w system 
kontroli bocznego luzu

Stopa wykonana ze stopu aluminium - 
lekka i wytrzymała, umożliwia 

bezproblemowe przełamanie ciętej płytki

Stopa z szeroką 
szczeliną, idealna

do szybkiego cięcia 
wszystkich rodzajów 

płytek

Wymienny ochraniacz 
zapobiegający pozostawianiu 

śladów na płytkach

Uchwyt przesuwa się po prowadnicy
za pomocą łożyska kulkowego

sigmaitalia
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SERIE 3Przecinarki do płytek

Cięcie przez pociągnięcie
Szybkie i efektywne

Cięcie Łamanie Statystyczne prawdopodobieństwo 
idealnego cięcia płytek porcelanowych

Statystyczne prawdopodobieństwo 
idealnego cięcia płytek porcelanowych
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Dostępne są również inne kółka: 
powlekane cynkowo oraz kółko 

do cięcia szklanych mozaik

Powierzchnia przesuwna kółka
i prowadnicy jest zintegrowana
z urządzeniem, co umożliwia

wykonywanie idealnie prostych,
powtarzalnych cięć

Ergonomiczny uchwyt, 
idealny do cięcia poprzez 

pociągnięcie
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106725

Art. 3B4 cm.67

Art. 3C2 cm.77

Art. 3D4 cm.95

24E
14A
10144
104033

19D

107126
90LB
108621
20B

24AE
14A
10144
104033

19D

107126

90LD
108621

20B

24E
14A
10144
104033

19D

90LB
108621

24AE
14A
10144
104033

19D

107126
90LC
108621

20B

104064

104064

Art. 3L cm.55

106725

106725

106725

Art. 64B 

14M

20B

Przedni ogranicznik
z miarką do idealnych 

cięć równoległych

Art. 43D1 

Art. 90E4

Walizka na kółkach do art 3D2-3D4

SERIE 3Szybkie cięcie przez pociągnięcie

PLN Netto PLN Netto
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Art.

3B4M 62,5 cm  24,6 inc 44,1 cm  17,3 inc  0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 10,4  Kg. 2 pz. 22,4  Kg. 92 x 41 x 31 cm 36 pz.

3C3M 72,5 cm  28,5 inc 51,3 cm  20,2 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 11,7  Kg. 1 pz. 13,2  Kg. 104 x 41 x 24cm 16 pz.

3D4M 90,5 cm  35,6 inc 64,0 cm  25,2 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 13,4  Kg. 1 pz. 15,1  Kg. 123 x 42 x 23cm 16 pz.

3E4M 127,4 cm 50,1 inc 90,0 cm  35,4 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 21,1  Kg. 1 pz. 22,7  Kg. 164 x 46 x 20cm 10 pz.

3F4M 156,0 cm 61,4 inc 110,3 cm  43,4 inc 0-19 mm 3/4 inc 1200 Kg. 34,9  Kg. 1 pz. 36,5  Kg. 193 x 46 x 20cm 10 pz.
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Patent międzynarodowy

Obrotowa stopa
do rozdzielania ciętej płytki

Cięcie Łamanie 

Powierzchnia przesuwna kółka
i prowadnicy są zintegrowane
z urządzeniem, co umożliwia 

wykonywanie idealnie prostych, 
powtarzalnych cięć

Kółko tnące o dużej 
średnicy, umożłiwia 
łatwe cięcie płytek 

o nierównej
powierzchni

Kółko wyposażone jest w system 
kontroli bocznego luzu

Kółko obraca się na łożysku 
kulkowym, co umożliwia płynne

i szybkie cięcie

Szeroka stopa 100 mm idealna 
do dużych płytek

Podwójne sprężyny do 
amortyzowanego cięcia, 
konieczne w przypadku 

płytek o nierównej 
powierzchni

Wymienny ochraniacz 
zapobiegający powstawaniu 

śladów na płytkach

Uchwyt 
przesuwa się po 
prowadnicy za 

pomocą łożyska 
kulkowego

sigmaitalia

SERIE 3 MAXPrzecinarki do płytek

Cięcie poprzez popchnięcie
Łatwe i głębokie 

Statystyczne prawdopodobieństwo 
idealnego cięcia płytek porcelanowych
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3 

m
m

Stopa wykonana ze stopu 
metalu-lekka i wytrzymała, 
umożliwia bezproblemowe 

przełamanie ciętej płytki

Ergonomiczny uchwyt idealny
do cięcia przez popchnięcie
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Art. 3B4M cm.62

20B

24M08X
10166
10652
14MX
104058

19D

107126
90LB
108621
20B

106725

20B

24M10X
10166
10652
14MX
104058

19D

107126
90LC
108621
20B

104064

106725

Art. 3C3M cm.72

Art. 43E1 Art. 43D1 

Art. 90E4

Walizka na kółkach do art 3D4M-3E4M

104064

106725

104064

Art. 3D4M cm.90

Art. 3E4M cm.127

Art. 3F4M cm.156

24M10X
10166
10652
14MX
104058

19D

107126
90LD
108621
20B

104064

104065

24M15X
10166
10652
14MX
104058

104065
19D

90LE

106725

106725

90E4

104065
24M20X
10166
10652

14MX
104058
107126
104065
19D

90LE
20B

104064

104064

OPTIONAL

OPTIONAL
90E4

Przedni ogranicznik
z miarką do idealnych 

cięć równoległych

Cięcie przez popchnięcie SERIE 3 MAX

PLN Netto PLN  Netto
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  patented
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Art.

12D1 205 cm  80,7 inc 145 cm 57,0 inc 0-19 mm  3/4 inc 770  Kg. 36  Kg. 1 pz.  40  Kg. 242 x 36 x 32 cm 10 pz.

12E1 245 cm  96,4 inc 173 cm 68,0 inc 0-19 mm  3/4 inc 770  Kg. 39  Kg. 1 pz.  43  Kg. 282 x 36 x 32 cm 10 pz.

+45°

-45°

Urządzenie XL do cięcia dużych płytek 
wyposażone jest w ramię oraz prowadnicę, 
wykonane z lekkiego hartowanego stopu 
aluminium. Rączka porusza się na łożyskach 
kulkowych i szynach ze stali nierdzewnej.

W modelu tym zastosowano dwie miarki do 
wykonywania cięć równoległych oraz obrotową 
podstawę umożliwiającą zakres ruchu od +45 do 
-45 stopni.

90E3

19D

1089144
10882

24XL

14X

104058

1089143

1089143

1089144

19D

90LG
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Art.12E1 cm.245

Art.12D1 cm.205

1089144

sigmaitalia

Cięcie przez popchnięcie SERIE 3 MAX

Cięcie poprzez popchnięcie
Łatwe i głębokie 

Statystyczne prawdopodobieństwo 
idealnego cięcia płytek porcelanowych

4

2

1

3

Ergonomiczny uchwyt, 
idealny do cięcia poprzez 

popchnięcie

Stopa wykonana ze 
stopu aluminium. Lekka
i wytrzymała, umożliwia 

bezproblemowe 
przełamanie ciętej płytki

Stopa z szeroką szczeliną 
(100 mm), idealna do cięcia 

dużych płytek

Wymienny ochraniacz 
zapobiegający 

pozostawianiu śladów 
na płytkach

Podwójne sprężyny do 
amortyzowanego cięcia, 
konieczne w przypadku 

cięcia płytek o nierównej 
powierzchni

Uchwyt przesuwany jest po 
stalowych szynach. 

Zastosowanie 3 łożysk 
kulkowych z 6 pierścieniami 

umożliwia wykonywanie 
powtarzalnych, idealnych cięć

Przednia miarka, którą 
można swobodnie 

przemieszczać

Urządzenie wyposażone jest 
w kółka ułatwiające jego 

transport

Kółko wyposażone 
jest w system 

kontroli bocznego 
luzu

Art. Opis
PLN Netto

12D1

12E1

90E3

14X

104058

90LG

Urządzenie do cięcia płytek 205 cm
w zestawie z 90E3

Urządzenie do cięcia płytek 245 cm
w zestawie z 90E3

Przedni ogranicznik z miarką 410-0-410 
mm z art 19D

Kółko tnące Ø 13 mm grubość kółka 
4mm, średnica otworu 4mm, komplet

Ochraniacz do uchwytu 12/CDE

Obrotowa miarka do art 12/CDE 
55-0-55 cm
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Patent międzynarodowy
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Art. 2B3 cm.66

OPTIONAL

39E

24C
14A

104032
10144
108813

17D3

108612
106725

90D3

19B3 106512

Art.

7F 37 cm 14,6 inc 26 cm 10,2 inc 3-15 mm 9/16inc 600  Kg. 2,3  Kg. 6 pz.15,3 kg. 54 x 43 x 32 cm. 120 pz.

2G 37 cm 14,6 inc 26 cm 10,2 inc 3-15mm 9/16inc 600  Kg. 2,6  Kg. 6 pz. 7,3  Kg. 54 x 43 x 32 cm. 120 pz.

2B3 66 cm  26,0 inc 46 cm  18,3 inc 3-19 mm 3/4 inc 800  Kg 7,0  Kg 3 pz. 24,0 Kg. 85 x 42 x 29 cm. 54 pz.

2D4 61 cm  24,0 inc 43 cm  17,0 inc 6-19 mm 3/4 inc 800  Kg 7,0  Kg 3 pz. 24,0 Kg. 85 x 42 x 29 cm. 54 pz.

OPTIONAL

Art. 2D4 cm.61

39G

24D
108346
14C
104031

108813

17D3

108612
106725

90D3

19B3

106512

sigmaitalia

Art. 2G cm.37

24F

14A
10144
104039

19C

90DG
108616

39H
24F 

14A
104039
10144

108814
106731

Art. 7F cm.37

OPTIONAL

19F
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Art. 7F  2G

TECNICAPrzecinarki do płytek

Cięcie przez pociągnięcie 
lub popchnięcie

Statystyczne prawdopodobieństwo 
idealnego cięcia płytek porcelanowych
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7F, 2G, 2B3 Szybkie cięcie 
przez pociągnięcie

Łamanie System cięcia
przez popchnięcie 2D4

PLN Netto



COMBIFLEX

Art. 8LG

Art. 8LF - 8LFP

Art. 8LG - 8LGP

75D

75C3

75D

458

Art. 452

Art. 452

Art. 87E4

Art. 87E4

Art. Opis

8LF COMBIFLEX 91 cm z tarczą 75D, gotowy do pracy ze 
szlifierką, gwint M14

8LFP nie dotyczy

8LG COMBIFLEX 121 cm z tarczą 75D, gotowy do pracy ze 
szlifierką, gwint M14

8LGP nie dotyczy

Akcesoria na zamówienie

452 Legs Kit – zestaw nóg dla produktu COMBIFLEX

87E4
Water Kit – system chłodzenia wodnego do cięcia tarczą 
diamentową o pojemności 10 l przyspieszający cięcia i 
wykończenia. Kompatybilny z poprzednimi wersjami.  
Wymagana szlifierka bezprzewodowa.

458 Dodatkowe mocowanie dla systemu Water Kit (87E4)

Części zamienne

75C3
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 1,1 
mm do materiałów o grubości od 3 do 15 mm

75D Tarcza diamentowa Ø 125 mm, otwór 22,2 mm, grubość 
1,4 mm do materiałów o grubości od 5 do 30 mm

1 2
Art.

8LF - 8LFP 91 cm 64 cm 0 - 30 mm 18,8 kg 20,8 kg 130,5 x 50 x 20 cm

8LG - 8LGP 121 cm 86 cm 0 - 30 mm 20,8 kg 22,8 kg 160,5 x 50 x 20 cm

452 6,8 kg 8,0 kg 129 x 20 x 15 cm

Urządzenia do cięcia płytek

PLN netto

3332

patented

COMBIFLEX została zaprojektowana tak, by 
umożliwiać odprowadzanie pyłu przy cięciu na 
sucho. Dostępne akcesoria: „Legs Kit” – 
aluminiowe, składane nogi zwiększające wygodę 
i wszechstronność produktu COMBIFLEX oraz 
„Water Kit” – dodatek umożliwiający precyzyjne i 
szybkie cięcie na mokro bez pyłu, stanowiący 
alternatywę na odkurzacza. 

COMBIFLEX to praktyczna przecinarka ręczna 
służąca do cięcia płytek o grubości maks. 30 mm 
na sucho i mokro. Dzięki lekkiej i wytrzymałej 
aluminiowej konstrukcji transport narzędzia jest 
łatwy i wygodny nawet w małych przestrzeniach. 
To najlżejsza przecinarka na rynku (90 cm model 
8LF waży 19 kg, a 120 cm 8LG – 21 kg). Moduł 
przesuwany wyposażony jest w 3 dwurzędowe 
łożyska kulkowe, przemieszczające się po 
niezwykle wytrzymałej szynie wykonanej ze stali 
nierdzewnej. Możliwe jest podłączenie dowolnej 
szlifierki o mocy maks. 1400 W i praca na tarczach 
115/125 mm dzięki uniwersalnemu mocowaniu. 

Opcjonalne

Opcjonalne
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  patented

Art. 8AE2 cm.332  

Przedłużenie Art. 8AEP2 cm.50  Art. 8AE2 cm.332+=cm.382
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Art.

8AE2 332 cm  130,7 inc 234 cm   92,4 inc 0  7 mm  1/4 inc 7 (30 mm vetro/glass) 14,2  Kg 2 pz.  17,5  Kg. 184 x 18 x 16 cm.
+ 52 x 42 x14 cm.

8AE2+8AEP2 382 cm  150,4 inc 270 cm 106,3 inc 0  7 mm  1/4 inc 7 (30 mm vetro/glass) 18,2  Kg 3 pz.  21,5  Kg. 184x18x16  +  73x25x16
+ 52 x 42 x14 cm.

51C2

51F

Wyściełany materiałem pokrowiec

sigmaitalia

Patent międzynarodowy

patented

KERA-CUT EXT to wyposażenie do cięć dużych płytek; podzielona prowadnica aluminiowa, przytwierdzona do płytki 
za pomocą niebrudzących przyssawek, pozwala na przesunięcie kołem punktowym. Następnie oddzielenie odbywa 
się przy pomocy smyka dołączonego do zestawu (maks. 7mm). Do prowadnic i akcesoriów dołączone są dwie 
walizki do transportu. Do cięć grubszych powierzchni dostępny jest uchwyt do szlifierki kątowej, który pozwala na 
cięcie tarczą diamentową.

Pchnięcie oburącz wzmacnia siłę cięcia.

Możliwość przedłużenia za pomocą 
precyzyjnie wykonanych stalowych 
łączników.

Prowadnica z 6 powlekanymi 
łożyskami kulkowymi na 
hartowanych szynach.

Prowadnice pokryte są na 
dolnej części antypoślizgową
i niebrudzącą gumą.

Mocowanie na płytce przy użyciu 
niebrudzących przyssawek
z możliwością zmiany pozycji 
mocowania, nadające się również 
do nierównych powierzchni.

Statystyczne prawdopodobieństwo wykonania 
idealnego cięcia płytek porcelanowych
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gr

ub
oś

ć 
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Zestaw do cięcia dużych płytek KERA-CUT EXT



106734
43K

Art. 8AEP2 50 cm

Art. 38F5

14G

41D

14K
Art. 41D 41E służy do rozdzielania płytek 
o grubości większej niż 7 mm.

Art. 38F5 Przytwierdzanie do stołu za pomocą wsporników obrotowych do powtarzanych cięć, poprzez 
obracanie. Prowadnica podnosi się do wysokości 21 mm i pozwala na szybkie usunięcie płytek.

+

Art. 38F11D Art. 38F11PD

KERA-FLEX zamontowana na 
prowadnicy KERA-CUT pozwala 
na cięcie tarczą diamentową 
powierzchni o grubości do 30 mm.

Łatwe ustawienie głębokości blokady 
cięcia.

Art. 8AE2 332 cm

51C2 51C2 51C241C

Art. Opis

8AE2 KERA-CUT EXT 332 cm

Akcesoria na zamówienie

8AEP2 Przedłużenie dla 8AE 50 cm 

38F5 Para obrotowych wsporników

41E Oddzielacz do płytek 0>15 mm

41D Oddzielacz do płytek 0>30 mm

Części zamienne

51C2 Aluminiowa przyssawka Ø120 (40 kg)

14G
Kółko tnące Ø13 mm, standardowe dla 
8AE, 8B2, 8C2, 8D2, 8E2, 8G2, 8CE, 8DE

51F Gumowa podkładka pod przyssawkę 51C Ø120

43K Płócienny pokrowiec na KERA-CUT 

38AE2 Prowadnica 332 cm

38F6

Części zamienne do starszych modeli

41C2 Nylonowa stopa dla kleszczy 41C 

14K Kółko tnące Ø19 mm, standardowe do: 8C, 8E (starsze modele)

Grupa KERA-FLEX INX z tarczą 75B do pracy ze standardową 
szlifierką

38F13D Gwint M14

39F13PD Nie dotyczy

38C Prowadnica INX 161 cm

38E Prowadnica INX 331 cm

KERA-FLEX EXT

Art. Opis

38F11D
Zestaw KERA-FLEX EXT z tarczą 75B gotowym do pracy ze szlifierką, 
gwint M14

38F11PD
Zestaw KERA-FLEX EXT z tarczą 75B gotowym do pracy ze szlifierką, 
gwint 5/8-11 UNC,

Akcesoria na zamówienie

75B
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 1,3 mm 
do materiałów o grubości od 5 do 25 mm

75D
Tarcza diamentowa Ø 125 mm, otwór 22,2 mm, grubość 1,4 mm 
do materiałów o grubości od 5 do 30 mm

75C3
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 1,1 mm 
do materiałów o grubości od 13 do 12 mm

87E4

Water Kit – system chłodzenia wodnego do cięcia tarczą 
diamentową o pojemności 10 l przyspieszający cięcia i 
wykończenia. Kompatybilny z poprzednimi wersjami.  Wymaga-
na szlifierka bezprzewodowa.

458 Dodatkowe mocowanie dla systemu Water Kit (87E4)

75B

PLN netto

PLN netto

458
75C3

75D

Art. 87E4

Art. 41E

Do cięcia dużych płytek

KERA-CUT EXT

3736



Składany stół warsztatowy w wyjątkowy sposób wspomaga pracę z płytami i płytkami ceramicznymi. Dzięki 
aluminiowej konstrukcji jest lekki i stabilny, zapewniając doskonałe oparcie płytkom o dużym wymiarze. 
Na stole można w łatwy sposób zainstalować różnorodne narzędzia, np. prowadnicę dla urządzenia do 
cięcia Kera-Cut, mocowanie dla Simple Bevel i Jolly Edge itd. Możliwe jest również zainstalowanie naszych 
akcesoriów, jak np. zaciski do płytek (art. 400), zaczepy wspomagające urządzenie do cięcia Kera-Cut (art. 
401), podkładki dystansowe do skośnych cięć tarczą diamentową (art. 409) itd.

Art. 63E

Art. 63F

Art.

63E 180 cm 96 cm 82 cm 200 kg 22 kg 1 szt./24 kg 192 x 45 x 20 cm 10 szt.

63F 180 cm 151,5 cm 82 cm 200 kg 29 kg 1 szt./31 kg 192 x 45 x 20 cm 10 szt.

Stół warsztatowy

Stoły warsztatowe można ze sobą 
połączyć w celu uzyskania blatu 
o długości 360cm.

Dzięki łatwemu przesuwaniu 
desek aluminiowych możliwe 
jest stworzenie pustej przestrzeni 
wymaganej przy robieniu wycięć 
i otworów w płytkach. 

W celu przetransportowania 
stołu, zalecane jest złożenie nóg, 
częściowy lub nawet całkowity 
demontaż, który zajmuje tylko 
kilka minut. Pozwala on na 
zaoszczędzenie miejsca 
w kartonowym pudełku.

3938



Art. 63EP - 4 szt. (dla Art.63E)

Art. 409

Art. 63FP - 6 szt. (dla Art.63F)

Art. 402

Art. 400

Art. 63EP - 4 szt. (dla Art.63E)

Art. 63FP - 6 szt. (dla Art.63F)

Przedłużenie stołu warsztatowego pozwala przedłużyć jego powierzchnię
o 90cm, dając w rezultacie całkowitą długość 270 cm. Cechuje go
precyzyjne wykonanie oraz możliwość szybkiego montażu.

Przekładki podnoszące płytki pozwalają na cięcie płytek tarczą w poprzek, nie uszkadzając przy 
tym stołu. Nie zalecamy używania ich do cięcia punktowego. W pudełku 50 szt.

Zaciski do stołu warsztatowego są niezastąpione przy prawidłowym unieruchamianiu płytek przed 
rozpoczęciem prac.

Haki do stołu warsztatowego podtrzymują i zwiększają stabilność urządzenia do cięć Kera-Cut.

Stół warsztatowy - akcesoria

33

Art. Opis

63E
Aluminiowy stół warsztatowy o wymiarach 180x100 
cm wraz z czteroma aluminiowymi deskami oraz 
łącznikami do łączenia dwóch stołów.

63F
Aluminiowy stół warsztatowy o wymiarach 180x150 cm 
wraz z sześcioma aluminiowymi deskami oraz 
łącznikami do łączenia dwóch stołów.

Części zamienne

63EP Przedłużenie 100cm do stołu warsztatowego 63E (4 belki)

63FP Przedłużenie 100cm do stołu warsztatowego  63F (6 belek)

400 Zestaw 2 zacisków

402 Zestaw 2 haków podtrzymujących prowadnicę dla urządzenia 
do cięć Kera-Cut

409 Zestaw 50 podkładek dystansowych

103853 Dodatkowe deski aluminiowe 180x13 cm

439 Wspornik do łączenia dwóch stołów

PLN netto

4140



x 6 
szt.

x 2 
szt.

x 6 
szt.

x 6 
szt.

x 4 
szt.

x 4 
szt.

x 4 
szt.

x 2 
szt.

Możliwość dopasowania 
do małych płyt

Pompowane przyssawki 
z próżniomierzem Ø150

Osłony na przyssawki 
Ø150

Wsporniki bezpieczeństwa

Obracane przyssawki

Obracane przyssawki

Możliwość dopasowania 
do małych płyt

Pompowane przyssawki 
z próżniomierzem Ø150

Przyssawki ręczne Ø120

Przyssawki ręczne Ø120

Wsporniki bezpieczeństwa

Przykładowe konfiguracje do uzyskania przy pomocy komponentów 1A4 i 1A5

Przenoszenie

Art.

1A4 340<>195 cm 160<>40 cm 100 kg max. 18,7 kg. 1 szt./20,1 kg 202 x 36 x 38 cm

1A5 340<>195 cm 160<>40 cm 150 kg max. 20,9 kg 1 szt./22,2 kg 202 x 36 x 38 cm

1D2 340<>195 cm 80<>20 cm 40 kg max. 6 kg 1 szt./7 kg 202 x 29 x 23 cm

KERA-LIFT

�

KERA-LIFT Art.1A5
max: 340 x 160

KERA-LIFT Art.1D2
max: 340 x 100

KERA-LIFT Art.1A4
max: 340 x 160

Zestaw KERA-LIFT wyposażony jest w przyssawki umożliwiające podnoszenie, przenoszenie i układanie 
gresów wielkoformatowych. Zestaw może być dowolnie modyfikowany bez użycia narzędzi, a jego 
konstrukcja, składająca się z przesuwanych prowadnic, dostosowuje się do płyt o dowolnym kształcie. 
Przyssawki mogą być przesuwane wzdłuż profilu wedle potrzeby. Wszystkie modele posiadają certyfikat 
CE.

Obracane przyssawki

Do przenoszenia i układania
gresów wielkoformatowych

4342



Zestaw do przenoszenia 421 nie pasuje 
do starej wersji Kera-Lift.

Zestaw do przenoszenia art. 421 pozwala na przenoszenie ramy w łatwy i bezpieczny sposób. 
Obracane kółka umożliwiają skręcanie. Stojaki, które są wyposażone w ogumione wsporniki 
bezpieczeństwa, zapewniają doskonałe oparcie dla płyty nawet podczas nakładania kleju.

W trakcie transportu osoba A 
może skierować ramę 
w dowolnym kierunku.

Kółka nie zostawiają śladów, 
obracają się o 280° i można je 
zablokować w punkcie zerowym.

Ogumione elementy 
zabezpieczające można zdjąć 
na czas nakładania płyt.

Art.10518

Zestaw uchwytów w 100% 
pasuje do starej wersji  
Kera-Lift.

Uchwyty zapewniają wygodniejsze 
przenoszenie płyty i można je założyć 
w dowolnym miejscu.

Osłona na gumę przyssawki Ø150mm

Przenoszenie KERA-LIFT

Art. 421 Art. 424
Art. Opis

1D2 KERA-LIFT 340cm w zestawie z 4 przyssawkami 51D2 + 
2 wsporniki bezpieczeństwa

1A4 KERA-LIFT 340x160cm w zestawie z 6 przyssawkami 
51D2 + 2 przyssawki 51P4 + 4 wsporniki bezpieczeństwa

1A5 KERA-LIFT 340x160cm w zestawie z 6 przyssawkami 
51D3 + 4 wsporniki bezpieczeństwa

421 Zestaw do przenoszenia z 2 kółkami i 2 rozkładanymi 
nogami

420 Pojedyńcza noga do stołu

424 Zestaw 4 uchwytów

Części zamienne 2019

51D2 Przyssawka Ø120mm do mocowania na prowadnicach 
1A4

51P4 Pompowana przyssawka Ø150mm do KERA-LIFT 1A4, 
maks. udźwig 90kg (45kg zgodnie z przepisami CE)

51P3
mpowana przyssawka z próżniomierzem Ø150mm 
do KERA-LIFT 1A5, maks. udźwig 90kg (45kg zgodnie 
z przepisami CE)

10518 Osłona na przyssawkę Ø150

51F Guma do przyssawki Ø120mm

103824 Belka poprzeczna 157cm z możliwością docięcia do 
pożądanej długości 

Części zamienne do starych modeli 2013-2018

51D Przyssawka Ø120mm do mocowania 
na prowadnicach

51E Przyssawka Ø120mm do mocowania na belce poprzecz-
nej

51P2 Pompowana przyssawka Ø150mm

297 Wspornik bezpieczeństwa

103822 Belka poprzeczna 97 cm

10026 Próżniomierz do art. 51P3

51F1 Filtr filcowy Ø12 x 4 do art. 51P1/51P2/51P3/51P4

PLN netto

4544



Art. 87E4

Do profilowania krawędzi

JOLLY EDGE spoczywa na krawędzi płytki / płyty (kamiennej, 
marmurowej, granitowej, itd.), umożliwiając wycięcie idealnie równego 
skosu na całej długości obrabianej krawędzi, wiernie odwzorowując 
naturalny kształt płyty. Nie byłoby to możliwe w przypadku korzystania 
z urządzenia wyposażonego w sztywną prowadnicę. Wystarczy jedno 
cięcie, urządzenie można używać do cięcia płytek o grubości 5 <20 
mm i długości krawędzi od 30 cm w górę bez ograniczeń. Urządzenie 
wyposażone w tarczę diamentową pozwala na cięcie kątów w zakresie 
od 40° do 50°. Urządzenie wyposażone w diamentową ściernicę 
pozwala na zaokrąglanie krawędzi (kąt zaokrąglenia: 6 - 8 - 10 mm).

Art.

37A3D - 37A3PD 4,5 kg 1 szt./5,8 kg 52 x 38 x 22 cm

Art. Opis

37A3D

Grupa JOLLY - EDGE
Gotowa do pracy ze szlifierkami o mocy 700 - 1400W, 
komplet z tarczą art. 75B, Gwint M14, maksymalna 
średnica tarczy 125 mm.

37A3PD Gwint 5/8-11 UNC, maksymalna średnica tarczy 5’’.

87E4

Water Kit – system chłodzenia wodnego do cięcia 
tarczą diamentową o pojemności 10 l przyspieszający 
cięcia i wykończenia. Kompatybilny z poprzednimi 
wersjami. Wymagana szlifierka bezprzewodowa.

458 Dodatkowe mocowanie dla systemu Water Kit (87E4).

37C
Zestaw do mocowania urządzenia do blatu w celu 
obrabiania krawędzi Do art. 37A1D - 37A1PD.

75B
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 
1,3 mm do materiałów o grubości od 8 do 20 mm.

75C3
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, 
grubość 1,1 mm.

75C
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 
1,5 mm do materiałów o grubości od 5 do 8 mm.

72L Frez diamentowy Ø 115 promień 8, 6000 obr./min.

072V06S Frez diamentowy Ø 115 promień 6, 6000 obr./min.

072V08S Frez diamentowy Ø 115 promień 8, 6000 obr./min.

072V10S Frez diamentowy Ø 115 promień 10, 6000 obr./min.

2
1

JOLLY - EDGE

75C

75C3

72E0050 72E0200 72E0800 72E1500 72D, 
72DP

72V06S/72V08S/72V10S

X
Y

X Y

72L

75B 

Art. 37C

Art. 37A3D

Art. 37A3PD

+

Podłączanie odkurzacza
i rozpoczęcie cięcia

Zaokrąglanie krawędzi płytek 
cokołowych

Cięcie płytek cokołowych 
pod kątem

PLN netto

75XR1

4746



Urządzenie 36A5/P mocuje się do blatu za pomocą zestawu 
36C4. Najlepiej sprawdza się ono w pracy z wąskimi i długimi 
płytkami (np. płytkami cokołowymi, paskami o grubości od 
3 do 20 mm, itd. oraz długości boku od 30 cm w górę bez 
ograniczeń).

Art. 36A5D +
Art. 36C4 +

Do precyzyjnych cięć skośnych

Do obróbki krawędzi
SIMPLE BEVEL to urządzenie do fazowania krawędzi gresu porcelanowego, płytek z marmuru, 
granitu, i szkła. Urządzenie spoczywa na krawędzi płytki, umożliwiając wycięcie idealnie 
równego skosu na całej długości obrabianej krawędzi, wiernie odwzorowując fizjologiczne 
kształty płytki. Nie byłoby to możliwe w przypadku korzystania z urządzenia wyposażonego 
w sztywną prowadnicę. Szerokość skosu może wynosić od 1 do 12 mm (od 1 do 6 
mm w przypadku gresu porcelanowego). Kąt skosu regulowany w zakresie od 22° 
do 90°. Aby zaokrąglić krawędź, należy wykonać kilka cięć pod różnymi kątami. 
( zwykle z ustalonym promieniem = 6 mm) Umożliwia wykańczanie bocznej 
krawędzi płytki (maks. 30 mm)

Art.

36A5D - 36A5PD 4,5 kg 1 szt./5,8 kg 52 x 38 x 22 cm

+

Urządzenie 36A4 przeznaczo-
ne jest do:

Wygładzania i polerow-
ania bocznych krawędzi 
przełamanych płytek. Grubość 
płytek - 2 do 6 mm. Praca 
urządzenia pod kątem 90°. 
Należy używać ściernicy 
kubełkowej art. 72E-72F-72G 
72i.

Wykańczanie i polerowanie 
bocznych krawędzi płytek 
roz-ciętych ostrzem. Grubość 
płytek od 2 do 30 mm. Praca 
urządzenia pod kątem 90°. 
Należy używać ściernicy 
kubełkowej art. 72E-72F-72G 
72i

Cięcie skosów, wykańczanie 
i polerowanie bocznych krawę-
dzi płytek rozciętych ostrzem. 
Praca urządzenia pod kątem 
22°/90°. Szerokość tylnego sko-
su 1/4mm w przypadku gresu 
porcelanowego. Należy uży-
wać ściernicy kubełkowej art. 
72E-72F-72G 72i.

Zaokrąglanie krawędzi płytek 
rozciętych ostrzem. Szerokość 
zaokrąglenia: 3÷7mm w przy-
padku gresu porcelanowe-
go. Należy używać ściernicy 
kubełkowej art. 72E-72F-72G.

Wykańczanie i polerowanie 
bocznych krawędzi płytek 
rozciętych ostrzem. Praca 
urządzenia pod kątem 22°/90°. 
Szerokość fazowania: 1/18 
mm w przypadku gresu 
porcelanowego. należy 
używać ściernicy kubełkowej 
art. 72E-72F-72G 72i

Fazowanie, wykańczanie 
i polerowanie bocznych 
krawędzi płytek rozciętych 
ostrzem. Praca urządzenia pod 
kątem 22°÷90°. Szerokość 
fazowania 4÷18mm. Do 
wszystkich materiałów: kamień 
szlifierski art. 72, wykonując 
fazowanie etapami (3 mm 
głębokości/etap). Wykańczanie 
i polerowanie ściernicą 
kubełkową art. 72F-72G 72i.

Art. Opis

Grupa SIMPLE BEVEL gotowa jest do pracy ze szlifier-
kami 700 - 1400W. Komplet z art. 72D/72DP + 72E

36A5D Urządzenie z gwintem M14

36A5PD Urządzenie z gwintem 5/8-11 UNC

 Akcesoria na zamówienie

36C4
Zestaw do mocowania urządzenia do blatu w celu 
cięcia skosów płytek cokołowych. Do art. 36A4-36A4P

WYTRZYMAŁE diamentowe kamienie szlifierskie 
Ø 100, rekomendowane do fazowania szerokości
większych niż 4 mm. Prędkość: 5000/11000 obr./min.

72 Diamentowe kamienie szlifierskie Ø 100 gwint M14

72P Diamentowe kamienie szlifierskie Ø 100 gwint 5/8-11 UNC

Rekomendowane do fazowania szerokości mnie-
jszych niż 4 mm. Prędkość: 3000/11000 obr./min.

72D Dysk diamentowy Ø 100

72DP Gwint M14 do kamienia polerskiego z rzepem

Ściernica Ø100mm, 4” z rzepem

72E0050
Dysk diamentowy Ø100 z rzepem, gradacja 50, 
do chropowacenia

72E0200
Dysk diamentowy Ø100 z rzepem, gradacja 200, 
do wykańczania

72E0800
Dysk diamentowy Ø100 z rzepem, gradacja 800, 
do wykańczania

72E1500
Dysk diamentowy Ø100 z rzepem, gradacja 1500,  
do polerowania

72
72P

Art. 36C4

Art. 36A4D Art. 36A4PD

SIMPLE - BEVEL

72D / 72DP 72E0050

PLN netto

72E0050 72E0200 72E0800 72E1500 72D, 
72DP
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50 51

R Na sucho

R Na mokro

prędkość

wykończenie

żywotność 350 metrów bieżących

grubość wydajność
porcelana 6 - 25 mm

gres szkliwiony 6 - 25 mm
dekton 6 - 25 mm
kamień 6 - 25 mm
granit 6 - 25 mm

marmur 6 - 25 mm
jednokrotnie wypalane 6 - 25 mm

beton 6 - 25 mm
cegła 6 - 25 mm

porcelana 3 - 12 mm
gres szkliwiony 3 - 12 mm

dekton 3 - 12 mm
kamień 3 - 15 mm
granit 3 - 15 mm

marmur 3 - 15 mm
jednokrotnie wypalane 3 - 15 mm

beton 3 - 15 mm
cegła 3 - 15 mm

sigmaitalia

porcelana 3 - 12 mm
gres szkliwiony 3 - 12 mm

dekton 3 - 12 mm
kamień 3 - 15 mm
granit 3 - 15 mm

marmur 3 - 15 mm
jednokrotnie wypalane 3 - 15 mm

beton 3 - 15 mm
cegła 3 - 15 mm

grubość wydajność
porcelana 3 - 6 mm

gres szkliwiony 3 - 6 mm
dekton 3 - 6 mm
szkło 3 - 20 mm

mozaika szklana 3 - 10 mm

MADE IN ITALY

porcelana 6 - 60 mm
gres szkliwiony 6 - 60 mm

dekton 6 - 60 mm
kamień 6 - 60 mm
granit 6 - 60 mm

marmur 6 - 60 mm
jednokrotnie wypalane 6 - 60 mm

beton 6 - 60 mm
cegła 6 - 60 mm

100533

1073

Tarcze diamentowe

R Na sucho

R Na mokro

R Na sucho

R Na mokro

R Na sucho

R Na mokro

R Na mokro

prędkość

wykończenie

żywotność 400 metrów bieżących

grubość wydajność
500 metrów bieżącychżywotność

wykończenie

prędkośćprędkość

wykończenie

żywotność 350 metrów bieżących

grubość wydajność

wydajnośćgrubość

400 metrów bieżącychżywotność

wykończenie

prędkość



5352

sigmaitalia

72D/72DP

72E0050 
Chropowacenie

72E0200 
Wykańczanie

72E0800 
Wykańczanie

72E1500 
Polerowanie

porcelana

zalecane 4 000
max 7 000

gres szkliwiony
dekton
granit

marmur

szybkość szlifowania

wykończenie

RPM wydajność
porcelana

gres szkliwiony
kamień
granit

marmur
pojedyńczo wypalane

Art. 72L

Art. 72V**S

do użytku z JOLLY EDGE

32

22

13

7
0

prędkość szlifowania

wykończenie

żywotność 500 cm3 gresu porcelanowego

RPM wydajność
porcelana

zalecane 6 000
max 11 000

gres szkliwiony
kamień
granit

marmur
jednokrotnie wypalane

beton
cegła

130 cm3 gresu porcelanowego

porcelana
gres szkliwiony

kamień
granit

marmur
jednokrotnie wypalane

beton
cegła

Tarcze diamentowe

R Na sucho

R Na mokroR Na sucho

R Na mokro

R Na sucho

R Na mokro

R Na mokro

R Na sucho

wydajnośćRPM

30 cm3 gresu porcelanowegożywotność
wykończenie

prędkość szlifowania

zalecane 6 000
max 11 000

max 10 500

wydajnośćRPM

żywotność

wykończenie

prędkość szlifowania

R Na sucho

R Na mokro



54 55

35
 m

m

Wosk chłodzący do wiercenia na sucho gresu porcelanowego, 
marmuru, granitu itp.
Używany podczas wiercenia zwiększa żywotność wiertła.

37 mm

sigmaitalia

Do wiercenia na morko lub sucho w: gresie porcelanowym, 
marmurze, granicie, itd.

Mocowanie: 9 mm
sześciokątne/gwint M14

Przy odpowiednim użyciu, otwornicą można wykonać ponad 
60 otworów w gresie porcelanowym o grubości 1 cm.

prędkość szlifowania

żywotność

ręcznie/prowadzone wydajność
porcelana 0-15 / 35 mm

gres szkliwiony 0-15 / 35 mm
dekton 0-15 / 35 mm
kamień 0-15 / 35 mm
granit 0-15 / 35 mm

marmur 0-15 / 35 mm
jednokrotnie wypalane 0-15 / 35 mm

beton 0-15 / 35 mm
cegła 0-15 / 35 mm

Art. 54020

Art. 53G

Otwornice diamentowe

R Na sucho

R Na mokro

R Na mokro

R Na suchoR Na sucho



5756

Kielnia Beat Tile Trowel 16x33 cm, daje 
możliwość prawidłowego wydalania 

powietrza spod płytki.

Art. 51G

Kielnia ze stali nierdzewnej NO-AIR 49H no-air do nakładania 
kleju, wskazana dla płytek wielkoformatowych ( 11,5x11,5 mm).
W przypadku podwójnego smarowania połączyć z art. 49E (ząb 
4x4 mm).

Art. 49E

Art. 49H

Art. 42E

NO-AIR

4 x 4 mm

Przyssawki MOVE niezbędne do pracy
z ciężkimi materiałami o szorstkiej 
powierzchni, cztery niebrudzące 

przyssawki o dużej sile ssania nie mają 
sobie równych.

Narzędzia i akcesoria do klejenia



55

Akcesoria

Art. Opis

Krzyżyki dystansowe, w paczkach po 500 szt.

40-X1 500 szt. X, grubość 1 mm, wys. 4 mm

40-X2 500 szt. X, grubość 2 mm, wys. 4 mm

40-X3 500 szt. X grubość 3 mm, wys. 4,5 mm

40-X5 500 szt. X grubość 5 mm, wys. 4,5 mm

40-X10 500 szt. X grubość 10 mm, wys. 8 mm

40-C 500 klinów 0-5 mm

40-T1 500 szt. T grubość 1 mm, wys. 4 mm

40-T2 500 szt. T grubość 2 mm, wys. 4 mm

40-T3 500 szt. T grubość 3 mm, wys. 4,5 mm

40-T5 500 szt. T grubość 5 mm, wys. 4,5 mm

40-T10 500 szt. T grubość 10 mm, wys. 8 mm

50

41D

51P1

51B

42B

51L

10518

51F

Art. Opis

51P1
Przyssawka pompowana Ø150, również z walizką, 
idealna do chropowatych powierzchni. Maks. 
Udźwig 90 kg (45 kg według norm CE)

51F1 Filtr Ø 11 do przyssawki Ø 150 mm

10518 Osłona na gumę przyssawki Ø150mm

51L

Podwójna, silna przyssawka aluminiowa Ø 120 
mm. Przeznaczona do nierównych powierzchni. 
Maks. Udźwig 80 kg (40 kg zgodnie z oznaczeni-
em CE). Guma odporna na zabrudzenia.

51B
Aluminiowa przyssawka Ø120, silny uchwyt. 
Specjalnie do chropowatych powierzchni. Maks. 
udźwig 40kg (10 kg według norm CE)

51F Guma do przyssawki 51B-D-A Ø120

50 Mieszadło śr. 120 mm, sześciokątne, do wiertarki 
elektrycznej

42B Gumowy młotek NO-MARK 700 g

41E Łamak 0>15 mm

41D Łamak 0>20 mm

PLN netto

PLN netto
41E

Art. Opis

Materiały wystawowe  
(warunki specjalne na zamówienie)

107210a Przezroczysta etykieta samoprzylepna 500 x 200 
mm

107210b Baner materiałowy 2000 x 800 mm

101215 Plakat 685 x 960 mm

95E
Stojak pionowy z półkami, wys. 200 cm, zestaw 
do mocowania urządzeń do cięcia płytek art. 
3G*-3L*-3A*-3B*- 3C*-3D*-3P*-3E*-3F*-5B*-4A*

49H 49B

49E 49F

49G

Art. Opis

49E
Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby 4 x 4 mm

49F
Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby 6 x 6 mm

49G
Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby 10 x 10 mm

49L
Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby 12 x 12 mm

49H

Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby No-Air do cienkich 
płytek, większych płytek, mozaik (odpowiednik 
11,5 x 11,5 mm)

Art. Opis

46 Profesjonalne nakolanniki z silikonowymi paskami

46A Profesjonalne nakolanniki jednoczęściowe

46C1 Komplet 8 zaślepek (4+4) do Art. 46

46D1 Komplet 4 silikonowych pasków do Art. 46 (4szt.)

46E1 Komplet 2 wymiennych wkładek do Art. 46 (2szt.)

107210a
107210b

95E

49L

PLN netto

PLN netto

PLN netto

46

46A

46D1

46C146E1

NOWOŚĆ

58 59
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1

2

2

3

48L7C48L7RC

48L7
48L7R

48L7T48L7RT

48C7
48C7R

48DS1

48A7

48AG1

48DF

48DF2

48DF1

48M2

48DS

Stwórz swoją konfigurację

48L7T47M7

48L7RT

100554

100534
48F3

100555

100556

Art. 5A cm.51

Art. 5B cm.62

Art. 4A cm.75

48DS1

Art. 3LK cm.52

Art. 3B4K cm.64

Art. 3D4K cm.92

Art. 3E4K cm.129

Art. 3C2K cm.74

Art. 3P2K cm.102

Art.  6   cm.35

Akcesoria
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Warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze warunki sprzedaży dotyczą wszystkich zamówień przekazanych do firmy Sig-
ma di Evaristo Ambrogiani & C. Snc (zwanej dalej „Sprzedawcą”) przez osoby fizyczne 
lub prawne (zwane dalej „Nabywcą”) posiadające siedzibę we Włoszech lub za gra-
nicą, i uznaje się je za przyjęte bez zastrzeżeń, chyba że strony postanowią inaczej 
na piśmie. Przestrzeganie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, jak i wszystkich 
umów oraz zachowanie stron wynikające z postanowień tych dokumentów nie ozna-
cza, że między Sprzedawcą a Nabywcą nastąpiło nawiązanie stosunku współpracy 
polegającego na przedstawicielstwie handlowym, franczyzie, pełnomocnictwie/li-
cencji, agencji itp.; nie daje także Nabywcy prawa do korzystania, w żadnej formie, 
z własności przemysłowej i/lub znaków towarowych oraz charakterystycznych sym-
boli należących do Sprzedawcy i/lub używanych przez Sprzedawcę na podstawie 
licencji.

1. PRODUKTY
a) Ceny, jakość, materiały, kolory i wszystkie inne dane figuratywne przedstawione 

w katalogach, informatorach, okólnikach, cennikach oraz innych dokumentach, jak 
również charakterystyka próbek i modeli wysyłanych później Nabywcy, są przybli-
żonymi wskaźnikami i nie są objęte gwarancją zgodnie z art. 1497 k.c.

b) Ceny katalogowe nie zawierają VAT, ani innych rodzajów podatków, za które odpo-
wiada Nabywca.

2. ZAMÓWIENIA
a) Złożone zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez Sprzedawcę. Zamówienie zło-

żone przez potencjalnego nabywcę, jak i oferty sprzedaży składane przez przed-
stawicieli handlowych, reprezentantów lub asystentów sprzedaży nie są dla Sigma
wiążące.

b) Niezależnie od postanowień art. 3.a, zamówienie może zostać potwierdzone
poprzez dostarczenie towarów do przewoźnika.

c) Zamówienia muszą zawierać numer kodu produktu znajdujący się w cenniku lub 
w katalogu, a jeśli wcześniej zostały przekazane telefonicznie lub drogą pisemną 
/e-mailową, muszą zostać oznaczone jako „uprzednio przekazane zamówienie” 
(“order already transmitted”). Jeśli z powodu niespełnienia powyższych warunków 
zamówienie zostanie wysłane dwukrotnie, koszty zwrotu ponosi Nabywca.

d) Za zamówienia ekspresowe oraz zamówienia części zapasowych o wartości nie-
przekraczającej 50,00 euro pobierane są dodatkowe opłaty administracyjne w wy-
sokości 5,00 euro. Za zamówienia o wartości mniejszej niż 150,00 euro pobierana
jest przedpłata.

3. CZAS I PROCEDURY DOSTAWY
a) Czas dostawy wskazany w zamówieniu musi zostać uzgodniony przez strony oraz

uznany jedynie za przybliżony i niewiążący Sprzedawcy.
b) Opóźnienie w dostawie nie daje Nabywcy prawa do odmowy przyjęcia towaru, roz-

wiązania umowy lub działania w celu naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia 
lub niedostarczenia zamówienia.

c) Sigma zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych, które Nabywca musi zaak-
ceptować i uiścić opłatę za dostarczone produkty; dostawa zostanie zrealizowana 
zgodnie z punktem 5.a. Koszt transportu nie jest wliczony w cenę.

d) Oczekujące na odpowiedź Kupującego potwierdzenie zamówienia jest ważne 
15 dni od dostarczenia go.

4. WARUNKI DOSTAWY
a) O ile nie ustalono inaczej na piśmie, towary są dostarczane EXW (2010 INCOTERMS) 

transportem wybranym przez Nabywcę.
b) Bez względu na sposób dostawy, towary transportowane są na ryzyko Nabywcy;

dlatego też każda reklamacja musi być kierowana bezpośrednio do przewoźnika
oraz wykazana na liście przewozowym przed podpisaniem pokwitowania odbioru.
Zaleca się sprawdzenie przesyłki, liczby kartonów, a także sprawdzenie, czy mate-
riał oraz plomba SIGMA nie zostały naruszone.

c) Nie ponosi się odpowiedzialności za brak zgodności towarów z opisem wynikający
ze zgnieceń i zarysowań produktów spowodowanych transportem.

5. OPAKOWANIE
a) Niemożliwy jest odbiór jakichkolwiek opakowań od Sprzedawcy.
b) Nabywca jest odpowiedzialny za utylizację opakowań zgodnie z przepisami obo-

wiązującymi w jego kraju, na własny koszt i bez możliwości ubiegania się o zwrot
kosztów z jakiekolwiek powodu.

6. REKLAMACJE
a) Nabywca jest zobowiązany zgłosić na piśmie wszelkie wady i usterki jakościowe

towarów w ciągu 8 dni od otrzymania towarów zgodnie z art. 1495 włoskiego K.C.
b) Wymiana lub naprawa (wedle naszego uznania), uprzednio zatwierdzona na piśmie, 

będzie możliwa pod warunkiem, że zwrot zostanie wysłany „przewozem opłaco-
nym” wraz ze zwykłym dokumentem przewozowym. W innym przypadku zwrot nie 
zostanie przyjęty. Należy dołączyć kopię faktury zakupu. Transport nie jest wliczony.

c) Reklamacje dotyczące faktur i wyciągów z konta bankowego należy wysłać na piś-
mie do Sprzedawcy w ciągu 15 dni od daty wydania. 

7. ZWROTY
a) Niezależnie od postanowień art. 2) a), żaden towar nie może być zwrócony bez

uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Towar musi zostać odesłany na koszt 
Nabywcy i zawierać dokument zwrotu oraz dowód zakupu.

b) Za produkty, których zwrot został przyjęty, zwracana jest kwota zakupu po odjęciu
min. 15% (w stosunku do wartości faktury), a także kosztów wysyłki.

c) Produkty, które zostały przyjęte do wymiany lub naprawy (nawet na mocy gwaran-
cji) podlegają zwrotowi zgodnie z punktem 4) a).

8. GWARANCJA 
a) Produkty są wytwarzane oraz obejmowane gwarancją zgodnie z prawem włoskim.
b) Kontrola jakości jest zawsze bardzo dokładna i często sygnowana małym, czerwo-

nym, okrągłym znakiem „qualità controllata”. 
c) Jeśli standardowa Gwarancja zostaje zwiększona, jest to odnotowane na  okrągłym

oznaczeniu w katalogu i instrukcji obsługi.
d) Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej SIGMA „Istruzio-

ni d’uso”, dostępnej na stronie internetowej www.sigmaitalia.com, zaś potwierdza-
jąc złożenie zamówienia, Nabywca potwierdza zapoznanie się z nią i jej akceptację. 
Dokumentacja ta stanowi integralną część niniejszych ogólnych zasad i warunków.

e) Gwarancji nie podlegają towary:
I uszkodzone w trakcie transportu.
II ze zmianami wykonanymi przez klienta.
III uszkodzone przez niewłaściwą instalację/użytkowanie.

f) Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich uszkodzonych części lub komponentów 
niezbędnych do przywrócenia właściwego funkcjonowania. 

g) Gwarancja nie obejmuje kosztów pracy związanej z wymianą, podróżą czy trans-
portem towaru.

h) W przypadku poniesienia nieprzewidywanych wydatków, koszty nie są zwracane.

9. PŁATNOŚĆ
a) Płatność powinna zostać uiszczona zgodnie z warunkami i w sposób określony 

na fakturze. Nabywca jest winien także opłacić wszystkie zaległe rachunki.
b) W przypadku opóźnienia lub nieregularności w płatnościach, Sprzedawca ma pra-

wo wstrzymać dostawę lub zerwać umowę, nawet niezwiązaną z takimi płatnościa-
mi, oraz domagać się odszkodowania. Sprzedawca jest uprawniony – po wygaśnię-
ciu terminu płatności, bez formalnego zawiadomienia – do naliczenia odsetek na
podstawie stopy procentowej EBC powiększonej o 7 punktów procentowych (zgod-
nie z Dyrektywą 2000/35/CE i wdrażającym ją włoskim dekretem legislacyjnym nr
231 z dnia 09.10.2002) oraz do zwrotu pieniędzy z tytułu jakichkolwiek poniesionych 
przez Sprzedawcę wydatków, które wyniknęły z powodu opóźnienia i/lub wstrzymy-
wanej zapłaty.

c) Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia pełnej kwoty, bez zaokrągleń ani potrą-
ceń, nawet w przypadku sporu lub kontrowersji. Nie jest także dozwolone potrące-
nie części kwoty z tytułu jakichkolwiek wierzytelności Sprzedającego.

10. PRAWO
a) Nabywca stanie się właścicielem towarów dopiero w chwili wpłacenia pełnej kwo-

ty zawartej w fakturze, ale przyjmie wszelkie ryzyko z nimi związane.
b) Zastrzeżenia co do prawa własności towaru będą również występować w przypad-

ku, gdy Nabywca objęty zostanie postępowaniem upadłościowym.

11. SIŁA WYŻSZA
a) Jeśli w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia wynikającego z działania siły wyższej

lub w przypadku nieprzewidzianych trudności przed realizacją zamówienia obo-
wiązki Sprzedawcy staną się chwilowo niemożliwe lub niewspółmiernie drogie,
Sprzedawca może wnieść o zmianę warunków umownych, a w przypadku niepo-
wodzenia rozwiązać umowę bez żadnych obciążeń dla Sprzedawcy.

12. PRAWO AUTORSKIE
a) Zawartość tego katalogu, wszystkie drukowane materiały, zdjęcia, filmy, nagrania

dźwiękowe, a także oficjalna strona internetowa SIGMA są objęte prawem autor-
skim zgodnie z ustawą 633/1941 (prawo własności autorskiej).

b) Prawa autorskie do wszystkich projektów fotografii oraz innych prac twórczych 
i opisów technicznych wytworzonych podczas opracowywania materiału marketin-
gowego związanego z towarami, należą do SIGMA di E. Ambrogiani & C. Snc wraz 
ze wszystkimi prawami projektowymi i innymi istniejącymi  prawami własności in-
telektualnej istniejącymi gdziekolwiek na świecie i/lub związanymi z Produktami.

c) Zabronione jest korzystanie ze wspomnianego tu chronionego prawem autorskim
materiału przy sprzedaży internetowej, dla której zalecane jest pisemne upoważnie-
nie wysyłane bezpośrednio do Sigma.

13. RÓŻNE 
a) Wszelkie zmiany wprowadzone przez strony do umów objętych niniejszymi ogól-

nymi warunkami sprzedaży sporządza się na piśmie, pod rygorem nieważności.
Odstępstwo od jednego lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków
sprzedaży nie powinno być interpretowane w sposób szeroki lub przez analogię 
i oznaczać, że pozostałe postanowienia także nie obowiązują.

14. PRYWATNOŚĆ 
a) Sprzedawca gwarantuje poufność danych osobowych Nabywcy oraz przestrzega-

nie wszystkich zobowiązań określonych przez D. Lgs. n. 196/2003 i późniejsze nowe-
lizacje.

15. SĄD WŁAŚCIWY I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
a) Wszelkie spory w jakikolwiek sposób związane z interpretacją, realizacją lub roz-

wiązaniem umów, których dotyczą niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zostaną
poddane jurysdykcji sądu w Rimini lub innego wskazanym przez Sprzedawcy.

b) Niniejsza umowa została sporządzona w języku włoskim i przetłumaczona na 
język angielski; w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, włoska wersja jest jedyną 
ważną i autentyczną wersją.

c) Ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu włoskiemu.62 63
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