
Festés újradefiniálva.

Az új PPR 250 elektromos  
        festőhenger falfestékekhez.

ÚJ! A Bosch PPR 250 elektromos 
festőhenger – a legegyszerűbb módja 
a fal- és mennyezetfestésnek. További 
 információk: www.bosch-do-it.hu.  
Meg fog lepődni.

  A falhoz. 
Rajt. 

Kész!



Falhoz    
 és mennyezethez is!

Fal- és latex-
festékekhez



Még több ötlet érdekli?
Az otthona szépítésével és formatervezéssel kapcsolatos 
 tippekért látogasson el a www.bosch-do-it.hu weboldalra.  
Nem csak ötleteket és tippeket talál a szokásos ház körüli 
 feladatokhoz, hanem különleges designtárgyak szerelési 
 leírásait is, valamint természetesen aktuális és átfogó infor-
mációkat valamennyi Bosch barkácsgépről.

Robert Bosch Kft.
Elektromos Kéziszerszám Üzletág
Gyömrői út 120.
H. – 1103 BUDAPEST
Magyarország
www.bosch-do-it.hu
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Aki már valaha festett falat, annak ismerős a probléma: 
először körülményes leragasztgatás, aztán az idegesítő 
foltok és összefröcskölés, ezek után pedig a takarítás. 
Ennek mostantól vége. Az új PPR 250 elektromos 
 festőhengerrel most sokkal gyorsabban és biztosabban 
festhet falat, ill. mennyezetet. A PaintControl techno-
lógia segítségével egyenletesen és cseppmentesen 
hordható fel a festék, a közvetlen festékfelvitelnek 
köszönhetően pedig nem kell többé oda-vissza 
 rohangálnia a festékes vödörhöz. Ezzel időt takarít 
meg és nem kell annyit leragasztgatni sem.  
Az elvégzett munka után pedig az Easy Clean 
technológiának köszönhetően a rendszer 
 gyorsan és hatékonyan tisztítható.

Gyorsan és tisztán!



Festés? 

Így kerül a festék a falra.
Egyszerűen akassza a PPR 250 elektromos  festőhengert 
a festékes vödörre. A vödör mérete itt nem lényeges. 
A nyitott rendszernek köszönhetően minden szokásos 
fal- és latexfestékhez alkalmas. A tömlőt lógassa a 
 festékbe. A festék felhordása a PaintControl technoló-
giával irányítható. És már kezdheti is a munkát.

Kellemetlen fröcskölés és csepegés nélkül.
Egy gombnyomás segítségével mindig csak annyi festék 
vihető fel, amennyire épp szüksége van. A festékelosz-
tó különleges kialakításának köszönhetően a festék 
egyenletesen kerül felvitelre a hengerre. Mivel a hengert 
 burkolat védi, ezért nem is fröcsköl többé. Egy teljesen 
tiszta ügy.



Fessen egyszerűen!
  Az új, kényelmes PPR 250 E WALLPaint festőhengerrel.

PaintControl technológia
Az áthelyezhető távvezérlővel 
irányítható rendszer, amely 
a festékelosztó különleges 
kialakítását, a minőségi 
festőhengert és a közvet-
len festékfelvitelt jelenti, 
gondoskodik az egyen-
letes és tiszta festék-
felhordásról.

Toldat
A toldat egészen könnyedén 
felcsavarozható, ami a 40 cm-es 
munkahosszúságot 120 cm-re növeli.

Közvetlen festékfelvitel
Egész egyszerűen a festékes vödörre 
kell akasztani, így biztosítja a festék 
felhordását.

Nyitott rendszer
A Bosch minőségi hengere szükség 
 esetén cserélhető és más  gyártók 
megfelelő hengere is felhasználható.



Fessen egyszerűen!
  Az új, kényelmes PPR 250 E WALLPaint festőhengerrel.

Festékfelhordás
Az innovatív PaintControl techno-
lógia részeként a burkolat alatt 
egyenletesen eloszlik a festék 
a hengeren. Emellett a burkolat 
a felesleges fröcskölődéstől is  
véd.

PaintControl technológia
A toldat nélküli használatkor a 
távvezérlő egyszerűen áthelyezhető.

Nyílt rendszer
Az 5 m-es hossznak köszönhetően 
elég nagy sugárban végezhető 
a munka. Mindez helytakarékosan 
tárolható és egyszerűen hozzáférhető.

Ki-/bekapcsoló gomb

Műszaki adatok PPR 250

Névleges teljesítmény-
felvétel 35 W

Felhordási teljesítmény 0 – 600 g/perc

Zajkibocsátás <70 dB

Festékfelhordás 2 m2/min

Festékfelhordó súlya kb. 700 g (festékkel)

Tömlőhossz 5 m



Előnyök  
      áttekintése

A PPR 250 a festékes vödörre 
akasztható, így szükség esetén 
könnyedén szállítható. Az 5 m-es 
tömlő biztosítja a szükséges 
 rugalmasságot.

EasyClean technológia: a tisztításhoz minden festéket vezető rész szer-
szám nélkül eltávolítható, melyeket a vízcsaphoz csatlakoztatva egysze-
rűen átöblíthet.

A PaintControl technológia egyenletes és tiszta festékfelhordást tesz  
lehetővé. A távvezérlővel gombnyomásra vihető fel a festék közvetlenül 
a festékes vödörből, valamint a távvezérlő áthelyezhető a toldatra is.


