
www.bosch-do-it.com

Make it your home. Varázsold lakhelyed saját otthonoddá a Bosch PFS 2000, PFS 3000-2  
és PFS 5000 E festékszóró rendszerekkel. Az innovatív ALLPaint technológia révén a beltéri 
 falfestékek, lakkok és lazúrok felhordása a legkülönbözőbb felületekre egyszerűbb,  
mint valaha. Mindez készülékcsere nélkül.

Egy szórórendszer mindenhez: 
falfestékekhez, lakkokhoz  

és lazúrfestékekhez

Egyszerű  
festékszórás

Szebb  
lakás



Sok ötlet és tipp található az  
interneten is: www.bosch-do-it.com

A plafontól a padlóig – –  
minden egyetlen  

készülékkel
Miután megtalálta álmai lakását, már csak a megfelelő festés van hátra. Ez 
egy bonyolult és időrabló tevékenység, hiszen minden felület más-más kihí-
vást rejt magában. A Bosch ALLPaint technológiának köszönhetően most 
egyetlen készülékkel beltéri falfestékeket, lakkokat és lazúrokat is szórhat. 
A festékszóró rendszerek egyénileg beállíthatók minden anyaghoz, így 
 nagyobb erőráfordítás nélkül is kiváló eredmény érhető el. 



A plafontól a padlóig – –  
minden egyetlen  

készülékkel

Egyszerű kezelés,  
lenyűgöző eredmény

Kímélje meg magát az ecsettel és kézi festőhengerrel végzett fáradságos és időigényes munkától. 
 Töltsön akár 1 liter festéket a nagy festéktartályba. Elegendő festék még a legfélreesőbb sarkok és élek 
festéséhez is. Egy választókapcsoló segítségével kényelmesen választhat a különféle  festéktípusok közül. 
Különösen praktikus: a könnyebb PFS 3000-2 festékszóró rendszer egy vállpánttal felcsatolható, míg a 
nagy teljesítményű PFS 5000 E rendszer görgőkön gurulva bárhova követi Önt.



Sokoldalú  
minden felületen
A fafelületek egészen különleges hangulatot kölcsönöznek a lakásnak. Most csak Önön a sor: 
adjon új ragyogást a fa természetes struktúrájának áttetsző lazúrral vagy a lakkozott fafelületnek 
egy friss réteget. A famennyezettől kezdve a durva fagerendán keresztül egészen a csiszolt 
 lépcsőig vagy a felújításra váró bútorig – az ALLPaint festékszóró rendszerekkel egyenletes  
festési eredményt ér el minden felületen. 

Egyenletes eredmény az utolsó sarokig. Nem számít, hogy kültér vagy beltér – 
védje és lakkozza fafelületeit.



A famennyezet elkészült! Most a falakon a sor: könnyedén és gyorsan 
cserélheti a különböző festékeket. A rendszert pár mozdulattal az új 
 felülethez igazíthatja. Ehhez mindössze gyorsan át kell öblíteni a rend-
szert, ki kell cserélni a fúvókát, és át kell kapcsolni a készülék festékmó-
dozatát. És már folytatódhat is a munka. Az egyenletes, finom festéksu-
gárral könnyedén hozzáfér minden sarokhoz, még a legutolsó zughoz is. 
A ConstantFeed festéktartálynak köszönhetően a szórópisztoly festékkel 
történő ellátása egyenletes marad minden pozícióban. Így rekordidő 
alatt végez a festéssel.

Nagy felületek festése rekordidő alatt. Új fényben tündökölhetnek a legkisebb 
hézagok is.

Festékcsere  
és folytatás



PFS 5000 E

A nagy teljesítményű készülék 

Sokoldalú

ALLPaint technológia: minden 
 festéktípus egyszerű felvitele

Kényelmes

Festéktartály praktikus SDS-
rendszerrel a festék gyors után-
töltéséhez és az egyszerű 
 tisztításhoz. ConstantFeed 
funkció az egyenletes festékel-
látásért minden pozícióban Kitartó

ConstantFeed funkció az egyenletes festékellátá-
sért fej fölötti vagy padlóközeli munkák során is

Praktikus

Nagy hatótávolság az 
egyszerűen feltekerhető 
4 m-es tömlőnek és 
az integrált görgőknek 
köszönhetően

Lábkapcsoló

A készülék ki- és 
 bekapcsolásához

Erőteljes

Az 1200 W-os motor 
lehetővé teszi hígítatlan 
festékek alkalmazását



Nagy teljesítményű

650 W-os motor  
2 fokozatú beállítással  
fa- és falfestékekhez

Sokoldalú

ALLPaint technológia:  
minden festéktípus 
 egyszerű felvitele

Kényelmes

Festéktartály praktikus SDS-rendszerrel a festék 
gyors utántöltéséhez és az egyszerű tisztításhoz. 
ConstantFeed funkció az egyenletes festékellátá-
sért minden pozícióban

Rugalmas  

Különösen hajlékony 
2 m-es tömlő. Leállítható 
vagy kényelmes vállpánttal 
felcsatolható

PFS 3000-2

A mindentudó 
Egyszerű

Magától értetődő szimbólumok 
és színkódok könnyítik meg a 
készülék beállítását



PFS 1000 és PFS 2000 – az egyszerű  
festékszóró rendszerek  

kisebb felületekhez
A festék ecsettel és hengerrel való felvitele időigényes, fáradságos és gyakran nem kielé-
gítő az eredmény. Ezért jobb szórni a lekenés helyett. A PFS 1000 és PFS 2000 festék-
szóró rendszerek egyszerűen kezelhetőek és gondoskodnak pl. a bútorokra, játékokra 
és más fafelületekre történő egyenletes festékfelvitelről. A PFS 2000 készülékkel ezenkí-
vül falfestékkel is dolgozhat. A kis méretű és könnyű háznak, ill. a praktikus vállpántnak 
köszönhetően a vele való munkavégzés tiszta szórakozás, a szép eredmény pedig nem 
kérdéses. 

Egyenletes festékfelvitel még finoman 
strukturált felületekre is.

Hígan folyó lazúrfestékek alkalmazása 
ugyanazzal a készülékkel.



Rugalmas

Minőségi, nagy 
hajlíthatóságú cső

Sokoldalú

ALLPaint technológia: minden 
festéktípus egyszerű felvitele 
(PFS 2000)

Brilliáns

A SprayControl technológia a legfino-
mabb festékszórást teszi lehetővé, és 
ezzel az egyenletes festékfelvitelt is

Kényelmes

Kompakt ház vállpánttal  
a rugalmas munkavégzésért 
 bármilyen szituációban

Egyszerű

A festékmennyiség pontos beállítása 
az adott alkalmazáshoz az optimális 
eredményértVariálható

3 fokozatban állítható  
festékfecskendő: 
 vízszintes, függőleges 
vagy kerek festékszó r-
áshoz

Kitartó

800 ml-es festéktartály





Festékszóró rendszerek és alkalmazások áttekintése

Műszaki adatok PFS 5000 E PFS 3000-2 PFS 2000 PFS 1000

Névleges felvett teljesítmény 1200 W 650 W 440 W 410 W

Felhordási teljesítmény 500 ml/perc 300 ml/perc 200 ml/perc 100 ml/perc

Szükséges hígítás  
falfesték / lakk esetén

0% / 0% 5% / 0% 10% / 5–10% – / 5–10%

Festéktartály térfogata 1000 ml 1000 ml 800 ml 800 ml

ALLPaint rendszer –

Alkalmazások

lakk
lazúrok

lakk
lazúrok

lakk
lazúrok

lakk
lazúrok

lakk
lazúrok

lakk
lazúrok

lakk
lazúrok

lakk
lazúrok

falfesték falfesték falfesték –

falfesték falfesték falfesték –



www.bosch-do-it.com

Robert Bosch Kft.
Elektromos Kéziszerszám Üzletág
Gyömrői út 120.
H. – 1103 BUDAPEST

Még több ötlet érdekli?
Az otthona szépítésével és formatervezéssel kapcsolatos tippekért lá-
togasson el a www.bosch-do-it.com weboldalra. Nemcsak ötleteket és 
tippeket talál a szokásos ház körüli feladatokhoz, hanem különleges 
designtárgyak szerelési leírásait is, valamint természetesen aktuális és 
átfogó információkat valamennyi Bosch barkácsgépről.
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