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Všechny sazby pronájmu jsou v Kč (bez DPH 21 %) za 1 kalendářní den (24 hodin).www.kerous.cz2

Úvod
keRoUŠ S.R.o. je RyZe čeSká SPoLečnoST, ZaBÝvající Se PRonájMeM
STaveBnícH STRojů, MonTáŽnícH PLoŠIn a MaLÉ MecHanIZace. 

vÝHody PřI ZaPůjčení STRoje:

kaUce

vÝHody ReGISTRace PRo FIRMy

PoTřeBnÉ dokUMenTy k PRonájMU:

pracujete s novými technologiemi

nezatěžujete fi rmu dlouhodobými závazky

znáte přímé náklady na danou zakázku

jste schopni obsáhnout širší okruh zakázek

u nových zákazníků je vyžadována kauce 

její výše je závislá na typu stroje

při vrácení stroje a zaplacení pronájmu 
se kauce vrací zpět

nepotřebujete hotovost

neplatíte kauci

přehledná fakturace

výpis z obchodního rejstříku + osvědčení 
o registraci DIČ

živnostenský list + osvědčení o registraci DIČ

živnostenský list + občanský průkaz

občanský průkaz + řidičský průkaz

Momentálně provozujeme pět poboček: Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Znojmo

Díky našim letitým zkušenostem a individuálnímu přístupu rádi doporučíme optimální řešení pro Vaši zakázku, 
ať se jedná o stavbu zahradního domku či atomové elektrárny…

Společnost Kerouš s.r.o. se nezabývá pouze půjčováním stavební mechanizace, ale i prodejem jak použitých, 
tak nových strojů.

Provádíme také autorizovaný záruční i pozáruční servis stavební techniky.

Společnost Kerouš s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu. Společnost neodpovídá za tiskové chyby.
Sídlo společnosti: Kerouš s.r.o., Řemenovská 1999, 39301 Pelhřimov
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Pravidla půjčování nářadí

Fyzická osoba
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Úvod
keRoUŠ S.R.o. je RyZe čeSká SPoLečnoST, ZaBÝvající Se PRonájMeM
STaveBnícH STRojů, MonTáŽnícH PLoŠIn a MaLÉ MecHanIZace. 

vÝHody PřI ZaPůjčení STRoje:

kaUce

vÝHody ReGISTRace PRo FIRMy

PoTřeBnÉ dokUMenTy k PRonájMU:

pracujete s novými technologiemi

nezatěžujete fi rmu dlouhodobými závazky

znáte přímé náklady na danou zakázku

jste schopni obsáhnout širší okruh zakázek

u nových zákazníků je vyžadována kauce 

její výše je závislá na typu stroje

při vrácení stroje a zaplacení pronájmu 
se kauce vrací zpět

nepotřebujete hotovost

neplatíte kauci

přehledná fakturace

výpis z obchodního rejstříku + osvědčení 
o registraci DIČ

živnostenský list + osvědčení o registraci DIČ

živnostenský list + občanský průkaz

občanský průkaz + řidičský průkaz

Momentálně provozujeme pět poboček: Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Znojmo

Díky našim letitým zkušenostem a individuálnímu přístupu rádi doporučíme optimální řešení pro Vaši zakázku, 
ať se jedná o stavbu zahradního domku či atomové elektrárny…

Společnost Kerouš s.r.o. se nezabývá pouze půjčováním stavební mechanizace, ale i prodejem jak použitých, 
tak nových strojů.

Provádíme také autorizovaný záruční i pozáruční servis stavební techniky.

Společnost Kerouš s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu. Společnost neodpovídá za tiskové chyby.
Sídlo společnosti: Kerouš s.r.o., Řemenovská 1999, 39301 Pelhřimov
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ať se jedná o stavbu zahradního domku či atomové elektrárny…

Společnost Kerouš s.r.o. se nezabývá pouze půjčováním stavební mechanizace, ale i prodejem jak použitých, 
tak nových strojů.

Provádíme také autorizovaný záruční i pozáruční servis stavební techniky.

Společnost Kerouš s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu. Společnost neodpovídá za tiskové chyby.
Sídlo společnosti: Kerouš s.r.o., Řemenovská 1999, 39301 Pelhřimov

Úvod
keRoUŠ S.R.o. je RyZe čeSká SPoLečnoST, ZaBÝvající Se PRonájMeM
STaveBnícH STRojů, MonTáŽnícH PLoŠIn a MaLÉ MecHanIZace. 

vÝHody PřI ZaPůjčení STRoje:

kaUce

vÝHody ReGISTRace PRo FIRMy

PoTřeBnÉ dokUMenTy k PRonájMU:

pracujete s novými technologiemi

nezatěžujete fi rmu dlouhodobými závazky

znáte přímé náklady na danou zakázku

jste schopni obsáhnout širší okruh zakázek

u nových zákazníků je vyžadována kauce 

její výše je závislá na typu stroje
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Pelhřimov, řemenovská 1999, 393 01

Jihlava, humpolecká 13/1, 586 01

havlíčkův Brod, Průmyslová 1285, 580 01

TřeBíč, Žďárského 196, 674 01

ZnoJmo, kotkova 3609/5, 669 02
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Vibrační pěchy, vibrační technika, 
hladičky betonu

vibrační pěchy 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

vibrační pěchy 50–70 kg 300 500 450 400 750

vibrační technika 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

mechanický ponorný vibrátor 220 v 210 350 315 280 525

vysokofrekvenční ponorný vibrátor 380 v 270 450 405 360 675

vibrační lišta 2 m 180 300 270 240 450

vibrační lišta 7 m 600 1 000 900 800 1 500

hladičky betonu 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

hladička betonu 60 benzínový motor – 600 540 480 900

hladička betonu 60 elektromotor – 600 540 480 900

hladička betonu 90 benzínový motor – 750 675 600 1 125

vibrační pěchy
 • Slouží ke zhutňování zeminy ve výkopech, zhutňování kolem sloupů a na těžko přístupných    

 místech. Není vhodný k hutnění štěrku a kamene.

vibrační technika
 • Ponorné vibrátory slouží ke zhutnění betonu. Vibrační lišty jsou nezbytnou pomůckou při zpracování   

 a úpravě betonových povrchů.

hladičky betonu
 • Slouží k vyhlazení podlah a potěrových betonů, k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal,  

 skladů, garáží, rodinných domů apod.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017
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jednosměrné vibrační desky 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

70–100 kg 270 450 405 360 675

reverzní vibrační desky 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

do 120 kg 300 500 450 400 750 

140–200 kg 360 600 540 480 900 

250–350 kg 510 850 765 680 1 275 

400–510 kg 660 1 100 990 880 1 650 

550–750 kg 900 1 500 1 350 1 200 2 250 

příslušenství

Gumová podložka pro vibrační desku 120 kg 100 

Gumová podložka pro vibrační desku 400 kg 400

 • Jednosměrné vibrační desky jsou lehké, ale účinné stroje vhodné na opravy povrchů vozovek    
 nebo ke zhutňování zeminy a živičných směsí.

 • Reverzní vibrační desky jsou vhodné pro zámkovou dlažbu (možnost připevnění gumové podložky),   
 pro opravu silnic, parkovišť, pro hutnění příkopů, terénních úprav, chodníků a podkladových vrstev.

 • Reverzní vibrační desky nad 500 kg jsou ideální k hutnění písku, štěrku, základů a k opravám silnic.   
 Svým výkonem mohou nahradit tandemové válce.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Vibrační desky
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vibrační válce 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Jednoválec 500 kg 450 750 675 600 1 125

ručně vedený válec 800 kg 510 850 765 680 1 275

Tandemový válec 1,5 t 1 080 1 800 1 620 1 440 2 700

Tandemový válec 3 t 1 500 2 500 2 250 2 000 3 750

Tahačový válec 8 t cena na vyžádání

Tahačový válec 12–15 t cena na vyžádání

Ježkový válec 1,5 t (kloubový) 1 140 1 900 1 710 1 520 2 850

Ježkový válec 1,5 t (smykový) 1 020 1 700 1 530 1 360 2 550

Vibrační válce 

vibrační válce
 • tandemové – silnice, chodníky, větší rovné plochy
 • ježkové – hutnění výkopů a nerovných ploch
 • ručně vedené – menší plochy, dětská hřiště
 • tahačové – vysoký hutnící výkon, vhodné na všechny druhy prací, využití na silnicích, mostech a velkých plochách
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jádrová vrtací jednotka 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Jádrová vrtací jednotka eibenstock dBe 162 do 160 mm 480 800 720 640 1 200

Jádrová vrtací jedn. eibenstock dBe 352 do 3550 mm 780 1 300 1 170 1 040 1 950

vrtací kladiva 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

vrtací kladiva do 2,5 kg 120 200 180 160 300

vrtací kladiva do 2,5 kg – akU 120 200 180 160 300

kombinovaná kladiva 6–9 kg 240 400 360 320 600

aku vrtačka 120 200 180 160 300

bourací kladiva 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Sekací kladiva 4–6 kg 210 350 315 280 525

Bourací kladiva 7–9 kg 240 400 360 320 600

Bourací kladiva 10–12 kg 270 450 405 360 675

Bourací kladiva 17 kg 300 500 450 400 750

Bourací kladiva nad 30 kg 360 600 540 480 900

hydraulická kladiva 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

hydraulické bourací kladivo CaT 126 180 300 270 240 450

hydraulický agregát CaT PP 120 300 500 450 400 750 

benzínová bourací kladiva 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Benzínové bourací kladivo 23 kg 300 500 450 400 750 

 • Vrtací kladiva jsou vhodná pro vrtání otvorů o malém průměru do betou, zdiva apod.
 • Bourací kladiva jsou vhodná pro bourání konstrukcí z kamene, betonu a zdiva. Dobře poslouží pro sekání  

 drážek a prostupů pro instalační vedení.
 • Hydraulický agregát slouží k bourání konstrukcí většího rozsahu a oproti vzduchovým nebo elektrickým  

 kladivům má větší účinnost a plně nahradí kompresor.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Bourací a vrtací
technika
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Řezací a brousicí 
technika – asfalt, beton

 • Stroje určené pro dělení, broušení a frézování – asfalt, beton a kámen.

 • Náš tým vám milerád poradí s vhodným výběrem.

řezací  technika – asFalt, beton 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

elektrická rozbrušovací pila – kotouč 350 mm 210 350 315 280 525

motorová rozbrušovací pila – kotouč 350 mm 270 450 405 360 675

řezač spár – kotouč 350 mm 240 400 360 320 600

řezač spár – kotouč 400 mm 270 450 405 360 675

řezač spár – kotouč 450 mm 300 500 450 400 750

řezač spár – kotouč 500 mm 450 750 675 600 1 125

drážkovací fréza – kotouč 150 mm 150 250 225 200 375

brousicí technika – asFalt, beton 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Fréza na beton kladívková 200 mm 
(cena včetně opotřebení) 1 740 2 900 2 610 2 320 4 350

Fréza na beton kladívková 320 mm
(cena včetně opotřebení) 3 120 5 200 4 680 4 160 7 800

ruční diamantová bruska průměr 125 mm 180 300 270 240 450

Bruska na beton – kotouč 250 mm 480 800 720 640 1 200

Podlahová bruska průměr 410 mm – diaCaT 330 550 495 440 825

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017
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řezací technika – dřevo 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Stolní pila makiTa 2704 – kotouč 260 mm 180 300 270 240 450

Pila kotoučová na dřevo (cirkula) 150 250 225 200 375

Pokosová pila makiTa lS1013 – kotouč 310 mm 150 250 225 200 375

okružní pila BoSCh, ProTool – kotouč 180 mm 90 150 135 120 225

Přímočará pila deWalT dW 331k 72 120 108 96 180

brousicí technika – dřevo 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Bruska na parkety hireTeCh hT8 – válcová 360 600 540 480 900

Bruska na parkety hireTeCh hT7-2 210 350 315 280 525

Bruska na parkety diaCaT BF410 330 550 495 440 825

Pásová bruska makiTa – záběr 100 mm 150 250 225 200 375

el. hoblík deWalT dW677 – záběr 80 mm 84 140 126 112 210

el. hoblík makiTa – záběr 170 mm 270 450 405 360 675

excentrická bruska deWalT d26441 90 150 135 120 225

Protahovačka deWalT dW733 – záběr 317 mm 360 600 540 480 900

horní frézka deWalT dWT oF – 1800ve 90 150 135 120 225

 • Nářadí a stroje vhodné pro úpravu dřevěných materiálů.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Řezací a brousicí 
technika – dřevo
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Řezací a brousicí 
technika – ostatní

řezací technika – ostatní 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Úhlová bruska – kotouč 115–125 mm 72 120 108 96 180

Úhlová bruska – kotouč 230 mm 120 200 180 160 300

Pila ocaska hiTaChi Cr13v 120 200 180 160 300

ruční řezačka na dlažbu 400 mm 120 200 180 160 300

ruční řezačka na dlažbu 600 mm 150 250 225 200 375

ruční řezačka na dlažbu 900 mm 180 300 270 240 450

el. stolní pila na keramiku – kotouč 160 mm 120 200 180 160 300

el. stolní pila na keramiku – kotouč 200 mm 180 300 270 240 450

Bloková stolní pila – kotouč 350 mm 300 500 450 400 750

Bloková stolní pila – kotouč 900 mm 540 900 810 720 1 350

lamačka dlažby do 80 mm 90 150 135 120 225

lamačka dlažby do 120 mm 120 200 180 160 300

řezačka polystyrénu 210 350 315 280 525

el. nůžky na plech 210 350 315 280 525

Plazmová řezačka 210 350 315 280 525

brousicí technika – ostatní 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

oscilační bruska 210 350 315 280 525

Sanační fréza eiBenSToCk 1503 (včetně opotřebení) 300 500 450 400 750

 • V této kategorii je vše potřebné pro řezání a úpravu betonových tvarovek, cihelných bloků, obkladů,   
 dlažeb a dalších materiálů.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017
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Řezací a brousicí 
technika – ostatní

dumpery 1–3 dny 4–14 dní 15–29 dní 30 a více

motorové kolečko Belle (nosnost 300 kg) 600 540 480 420

Pásový mini dumper JCB (nosnost 500 kg) 1 300 1 170 1 040 910

TereX hd 1000 (nosnost 1 t ) 1 500 1 350 1 200 1 050

BarFord SX 3000 (nosnost 2–3 t) 2 300 2 070 1 840 1 610

TereX PS 6000 (nosnost 6 t) 3 500 3 150 2 800 2 450

Pásový minidumper samonakládací (500 kg) 1 500 1 350 1 200 1 050

 • Univerzální pomocníci na stavbách, v zemědělství, zahradnictví, v nerovných a špatně přístupných   
 terénech a všude tam, kde je kvůli ztíženým podmínkám obtížná bezpečná manipulace a přeprava   
 jakýchkoliv těžkých nákladů.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017 Dumpery
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Pásové minibagry

pásové minibagry 1–3 dny 4–14 dní 15–29 dní 30 a více

0,8–1,2 t JCB micro, kUBoTa k 0008 1 900 1 710 1 520 1 330

1,4–1,8 t TakeUChi TB 016, kUBoTa kX018 2 400 2 160 1 920 1 680

2–2,8 t TakeUChi TB 125 2 700 2 430 2 160 1 890

3–3,8 t TakeUChi TB  230 3 200 2 880 2 560 2 240

do 4 t TakeUChi TB 240 3 800 3 420 3 040 2 660

do 5 t TakeUChi TB 250 4 500 4 050 3 600 3 150

do 9 t TakeUChi TB 290 6 400 5 760 5 120 4 480

do 15 t TakeUChi TB 1140 7 600 6 840 6 080 5 320

příslušenství

Bourací kladivo, zemní vrták, lžíce různých šířek

 • Společnost Kerouš nabízí pronájem minirypadel a rypadel od 1 do 15 tun s různými šířkami lžic  
    a dalším příslušenstvím – bourací kladiva, zemní vrtáky.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017
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smykem řízený nakladač 1–3 dny 4–14 dní 15–29 dní 30 a více

Gehl Sl5640, nosnost 1,5 t 3 100 2 790 2 480 2 170

Gehl 4240e, nosnost 0,61 kg 2 700 2 430 2 160 1 890

příslušenství

lopata, vidle, zametací koště, míchačka na beton

kolový nakladač 1–3 dny 4–14 dní 15–29 dní 30 a více

kloubový nakladač Wacker neuson Wl 34, nosnost 1,5 t 3 100 2 790 2 480 2 450

teleskopický manipulátor 1–3 dny 4–14 dní 15–29 dní 30 a více

manipulátor JlG 4017, nosnost 4 t, dosah 17 m cena na vyžádání

manipul. manitou mT1235 e2, nosnost 3,5 t, dosah 12 m cena na vyžádání

terénní vysokozdvižný vozík 1–3 dny 4–14 dní 15–29 dní 30 a více

nosnost 3 tuny cena na vyžádání

 • Nakladače, manipulátory, vysokozdvižné vozíky slouží ke snadné manipulaci a převážení materiálu.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Nakladače, manipulátory, 
vysokozdvižné vozíky 
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Vysavače, vysokotlaké čističe,
kalová čerpadla

vysavače 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Průmyslový vysavač 210 350 315 280 525

čistič koberců 240 400 360 320 600

vysokotlaké čističe 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

malý čistič do 100 bar 150 250 225 200 375

velký čistič 140–160 bar 240 400 360 320 600

elektrický čistič – s ohřevem 360 600 540 480 900

Benzínový čistič – spalovací motor 360 600 540 480 900

kalová čerpadla – vč. hadic 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

el. kalové čerpadlo 200 l/min 120 200 180 160 300

el. kalové čerpadlo 500 l/min 240 400 360 320 600

kalové čerpadlo naftové  800 l/min 360 600 540 480 900

 • V této kategorii je vše potřebné pro efektivní úklid, dále kalová a benzínová čerpadla, která Vám například  
    pomohou odčerpat nežádoucí vodu.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017 Elektrocentrály, 
svářecí technika
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Vysavače, vysokotlaké čističe,
kalová čerpadla

elektrocentrály jednoFázové 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

elektrocentrála 230 v, 2.5 kva 180 300 270 240 450

elektrocentrála 230 v, 4–6 kva 240 400 360 320 600

elektrocentrály tříFázové 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

elektrocentrála 400 v, 7 kva 300 500 450 400 750

elektrocentrála 400 v, 10 kva 390 650 585 520 975

elektrocentrála 400 v, 12–15 kva 570 950 855 760 1 425

elektrocentrála 400 v, 17–22 kva 1 020 1 700 1 530 1 360 2 550

elektrocentrála 400 v 24 kva 1 380 2 300 2 070 1 840 3 450

svářečky 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Svářecí invertor do 200 a 180 300 270 240 450

Svářecí agregát honda 300 500 450 400 750

Svářečka plastových trubek 120 200 180 160 300

Svářecí pistole na folie leiSTer Triac-S 230 v 180 300 270 240 450

příslušenství 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

kabel prodlužovací 400 v 25 m – 250 225 200 –

kabel prodlužovací 240 v 25 m – 150 135 120 –

 • Jednofázové a třífázové elektrocentrály s vysokou spolehlivostí provozu a dlouhou životností. Tyto agregáty 
    využívají spolehlivých benzinových motorů značky Honda. Elektrocentrály  se hodí především pro využití  
    na stavbách, u záchranných sborů, v dopravě atd., čili všude tam, kde je potřeba spolehlivý agregát  
    se zaručenými vlastnostmi.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017Elektrocentrály, 
svářecí technika
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Měřicí a laserová 
technika

měřicí a laserová technika 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Potrubní laser ToPCon, hilTi 420 700 630 560 1 050

rotační laser s kladkovým stativem 240 400 360 320 600

rotační laser s kladkovým stativem – sklon v ose X 
a Y do ± 10 % 300 500 450 400 750

nivelační přístroj, hliníkový stativ, lať 144 240 216 192 360

křížový laser 180 300 270 240 450

dálkoměr deWalT 90 150 135 120 225

 • Nejen ve stavebnictví, ale i jiných oborech je důležitá kvalitní měřicí technika. Laserová měřidla vzdáleností  
 a výškových úrovní jsou již používané na většině staveb. Měřicí přístroje jsou dnes na vysoké technické úrovni.  
 Usnadní Vám práci a zvyšují její bezpečnost. Potřebujete zjistit, kde vede rozvod vody nebo elektriky, použijte  
 měřicí přístroj – podpovrchový detektor materiálů. Měřicí přístroje potřebuje plynař na detekci plynu,   
 soustružník na měření svých výrobků pomocí mikrometru a mnoho jiných oblastí průmyslu nebo domácích  
 dílen. Měřicí technika nejsou jen přístroje, ale také bohaté příslušenství.

 • Na všech pobočkách provádíme kalibraci, repase baterií, údržbu a čištění měřicí techniky.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017 Topidla a odvlhčovače
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topidla 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

naftové topidlo infra 5–17 kW 240 400 360 320 600

naftové topidlo infra 29–43 kW 330 550 495 440 825

naftové topidlo 7–20 kW 150 250 225 200 375

naftové topidlo 29 kW 180 300 270 240 450

naftové topidlo 39 kW s nepřímým spalováním 228 380 342 304 570

naftové topidlo 44 kW 192 320 288 256 480

naftové topidlo 81 kW s nepřímým spalováním 390 650 585 520 975

Plynové topidlo maSTer 3–15 kW 138 230 207 184 345

Plynové topidlo maSTer 16–44 kW 168 280 252 224 420

elektrické topidlo výkon 3–5 kW, 220 v 120 200 180 160 300

elektrické topidlo výkon 7–12 kW, 380 v 150 250 225 200 375

elektrické topidlo 13–20 kW 180 300 270 240 450

elektrické topidlo 21–30 kW 210 350 315 280 525

hadice teplovzdušná pružná 1 den – 50 kč

odvlhčovače 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

odvlhčovač do 25 l/den 120 200 180 160 300

odvlhčovač do 26–40 l/den 180 300 270 240 450

odvlhčovač do 41–65 l/den 210 350 315 280 525

odvlhčovač nad 65 l/den 240 400 360 320 600

 • Horkovzdušná topidla jsou navržena s ohledem na bezpečnost, výkonnost a životní standardy. Topidla  
    jsou vybavena bezpečnostními zařízeními zaručujícími jejich nepřetržitý provoz a minimální hlučnost. 

 • Teplovzdušná hadice slouží pro rozvod teplého vzduchu. Je vhodná pro topidla s nepřímým spalováním.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Topidla a odvlhčovače
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Kompresory a míchačky

kompresory 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

kompresor elektrický 180 300 270 240 450

kompresor přívěsný do 2 m3/min 390 650 585 520 975

kompresor přívěsný 2–4 m3/min 570 950 855 760 1 425

kompresor přívěsný 4,1–6 m3/min 720 1 200 1 080 960 1 800

kompresor přívěsný 7–10 m3/min 1 320 2 200 1 980 1 760 3 300

kompresor přívěsný 11,4 m3/min 1 800 3 000 2 700 2 400 4 500

míchačky 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

míchačka stavební 150 l, 240 v 120 200 180 160 300

ruční míchadla 150 250 225 200 375

Bádie 0,75 m3 360 600 540 480 900

 • Míchačky Belle patří k nejoblíbenějším míchačkám na našem trhu. MINI 150, „Rolls-Royce“ mezi míchačkami, 
    splňuje ty nejnáročnější požadavky. Velmi snadno se převáží a lze ji naložit do jakéhokoliv osobního auta  
    v provedení kombi.

 • Mobilní dieselové kompresory o tlaku 6–11 bar a průtoku 2–11,4 m3/min jsou vhodné pro pohon   
 pneumatických zařízení.

 • Koš na beton s rukávem (Bádie) slouží k přepravě betonu.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017
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 sloupové elektrické

Model Prac. výška (m) Nosnost (kg) Rozměry (š × d) Hmotnost (kg)

Upright Tm 12 6 227 0,76 × 1,39 m 776

 kloubové elektrické

Model Prac. výška (m) Nosnost (kg) Rozměry (š × d) Hmotnost (kg)

haulotte ha12l 12 230 1,85 × 5,84 m 4 950

Genie Z-34/22n 12,5 227 1,47 × 4,19 m 5 171

JlG e450aJ dual Power 16 226,8 2,01 × 6,45 m 6 670

 • Firma Kerouš s. r. o. nabízí pronájem pracovních plošin různých velikostí a typů. Součástí pronájmu pracovních  
 plošin je rovněž spolehlivý servis a také poradenské služby.

ceny na vyžádání.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Pracovní plošiny 
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Pracovní plošiny 

 teleskopické elektrické

Model Prac. výška (m) Nosnost (kg) Rozměry (š × d) Hmotnost (kg)

Genie Z30/20n 11 227 1,2 × 5,3 m 6 500

 nůžkové elektrické

Model Prac. výška (m) Nosnost (kg) Rozměry (š × d) Hmotnost (kg)

Genie GS 2046 8 544 1,16 × 2,26 m 1 961

JlG 2030 eS 8 363 0,76 × 2,3 m 2 010

Genie GS 1932 8 227 0,81 × 1,83 m 1 510

Genie GS 2646 10 454 1,17 × 2,41 m 2 427

Genie GS 3246 12 318 1,17 × 2,41 m 2 800

JlG 3246 eS 12 318 1,17 × 2,5 m 2 257

Upright X32 n 12 317 1,22 × 2,54 m 2 486

JlG 3969-e 14 340 1,8 × 3,2 m 3 964

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

ceny na vyžádání.
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kloubové dieselové 4 × 4

Model Prac. výška (m) Nosnost (kg) Rozměry (š × d) Hmotnost (kg)

Genie Z45/25 16 227 2,29 × 6,83 m 6 930

Genie Z60/34 20 227 2,46 × 8,15 m 9 734

haUloTTe ha 20PX 20 250 2,38 × 6,9 m 12 260

 nůžkové dieselové 4 × 4

Model Prac. výška (m) Nosnost (kg) Rozměry (š × d) Hmotnost (kg)

Genie GS 3268 rT 12 454 1,73 × 2,67 m 4 000

Genie GS 3369 rT 12 454 1,75 × 3,12 m 3 490

Genie GS 3384 rT 12 1 134 2,13 × 3,94 m 6 520

Genie GS 3390 rT 12 1 134 2,29 × 4,88 m 7 537

JlG 260 mrT 12 567 2,29 × 4,88 m 3 338

JlG 40 rTS 14 340 1,8 × 3,2 m 5 799

Genie GS 4390 rT 15 680 1,8 × 3,98 m 6 695

Genie GS 5390 rT 18 680 1,83 × 2,89 m 7 125

přívěsné plošiny

Model Prac. výška (m) Nosnost (kg) Rozměry (š × d) Hmotnost (kg)

niftylift 1200dC 12 200 1 160

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Pracovní plošiny 

ceny na vyžádání.
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Vybavení staveniště

mobilní oplocení, stavební stojky 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

mobilní oplocení plné cena na vyžádání

mobilní oplocení drátěné cena na vyžádání

mobilní zábrany cena na vyžádání

Stavební stojky ocelové, výškově nastavitelné cena na vyžádání

mobilní buňky 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

obytné buňky cena na vyžádání

Skladové kontejnery cena na vyžádání

 • Zajistíme Vám dodávku stavebních buněk, které lze vedle kanceláří využít také jako šatny pracovníků, ubytovací jed- 
 notky či odpočinkové místnosti. Buňky lze připojit na inženýrské sítě a dovybavit elektrickým topidlem a nábytkem.

 • K ochraně stavby, pozemku, objektu nebo majetku lze využít mobilní oplocení, které nabízíme v různých velikostech.

 • K vymezení přístupu a zajištění bezpečnosti poslouží mobilní zábrany.

 • Mobilní toaleta je určena k použití na staveništích a na kulturních akcích. 

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

mobilní Wc 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

mobilní WC cena na vyžádání

staveništní rozvaděč 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Staveništní rozvaděč 250 225 200

shozy na suť 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Shozy na suť Geda 50 50 50
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žebříky, střešní výtahy 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

3 dílný žebřík 12 metrů 72 120 108 96 180

3 dílný žebřík 9 metrů 66 110 99 88 165

Střešní výtah Geda 200 (do 16 m) 360 600 540 480 900

Střešní vozíky na tašky 90 150 135 120 225 

pojízdné hliníkové věže 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

pracovní výška  (m) výška věže (m)

4,3 3,5 180 300 270 240 450

5,3 4,5 210 350 315 280 525

6,3 5,5 276 460 414 368 690

7,3 6,3 315 525 473 420 788

8,3 7,5 360 600 540 480 900

9,3 8,5 405 675 608 540 1 013

10,3 9,5 465 775 698 620 1 163

11,3 10,5 510 850 765 680 1 275

12,3 11,5 552 920 828 736 1 380

13,3 12,5 600 1 000 900 800 1 500

14,3 13,5 660 1 100 990 880 1 650

15,3 14,5 750 1 250 1 125 1 000 1 875

 • Široká nabídka pojízdných hliníkových věží umožňuje vybrat si sestavu podle individuálních požadavků.   
 Vyznačuje se jednoduchou manipulací a snadnou montáží.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Pojízdné věže , žebříky, 
střešní výtahy
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Zahradní technika

zahradní technika 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

křovinořez benzínový malý 180 300 270 240 450 

křovinořez benzínový velký 240 400 360 320 600

motorové nůžky na plot 180 300 270 240 450

Zahradní sekačka 210 350 315 280 525

Bubnová sekačka 480 800 720 640 1 200

motorový vertikutátor 270 450 405 360 675 

Štípačka dřeva, 12 tun 325 540 486 432 810 

Půdní jamkovač 240 400 360 320 600 

Zemní vrták eFCo – dvoumužný 360 600 540 480 900

motorový fukar listí 120 200 180 160 300

rotavátor 450 750 675 600 1 125 

vyvětvovací motorová pila 330 550 495 440 825

mulčovač reform Cutter 100 1 074 1 790 1 611 1 432 2 685

 • Do široké nabídky služeb společnosti Kerouš patří i půjčování zahradní techniky, která uspokojí nejen zahrádkáře  
    a domácí kutily, ale i profesionály.

 • Nemá smysl utrácet desetitisíce koupí vlastního stroje, když ho potřebujete jednou za rok. Při velkém úklidu zahrady 
    nebo sezonním prořezávání větví odvede dobrou službu zapůjčený štěpkovač nebo drtič větví.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017
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přívěsné vozíky 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

malý přívěsný vozík 180 300 270 240 450

nebrzděný přívěsný vozík do 750 kg 240 400 360 320 600 

Přívěsný vozík brzděný do 1 600 kg  300 500 450 400 750 

Přívěsný vozík brzděný – 2 700 kg 480 800 720 640 1 200 
(vhodný k transportu mechanizace)

 • Nebrzděné přívěsné vozíky řady Profi jsou svojí konstrukcí a použitými materiály určeny pro každodenní 
    použití. Osazeny jsou bezúdržbovou nápravou Knott na 750 kg. Rám přívěsu je kompaktní svařenec z úhelníku 
    50/50/4, který zajišťuje maximální tuhost přívěsu. Oj přívěsu je vyrobena z jeklu 70/70/4 a tvoří výztuhu pod  
    celou délkou podlahy přívěsu. Kovové díly jsou žárově zinkovány. Výplň rámu je z kvalitní vodovzdorné  
    překližky. Všechny spoje jsou šroubované.

 • Brzděné přívěsné vozíky jsou rozměrově shodné s přívěsy řady Profi plus. Osazeny nájezdovou brzdou a nápravou 
    Knott s couvací automatikou. Vzhledem k použitým komponentům a konstrukčnímu řešení je zajištěna dlouhá  
    životnost přívěsu při každodenním používání. Jízda s brzděným přívěsem je především bezpečná.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017

Přívěsné vozíky
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Ostatní

ostatní 1– 4 hod. 1–3 dny 4–14 dní 15 a více víkend

Plynový hořák 60 100 90 80 150 

Horkovzdušná pistole 120 200 180 160 300

Nastřel. pistole PASLODE IM 65 hřebíky 22–65 mm 210 350 315 280 525

Nastřel. pistole PASLODE IM 350/90 hřebíky 50–90 mm 210 350 315 280 525

Nastřelovací pistole (hřebíkovačka) HILTI DX 460 210 350 315 280 525

Svářecí pistole na folie LEISTER Triac-S 230 V 180 300 270 240 450

Shozy na suť GEDA – 50 50 50 –

Svářečka plastových trubek 120 200 180 160 300

Kleště na obrubníky 60 100 90 80 150

Kleště na obrubníky automatické, nosnost 600 kg 330 550 495 440 825

Elektrický lanový naviják 200 kg 180 300 270 240 450

Elektrický lanový naviják 320 kg 210 350 315 280 525

Elektrický řetězový naviják 1000 kg 240 400 360 320 600

Přístroj na zmrazování trubek 420 700 630 560 1 050

 • Shozy na suť GEDA mají přednosti výrobků z umělé hmoty. Jsou nehlučné, lehké, snadno přepravitelné a rychle  
 montovatelné. Shozy na suť můžete namontovat až do výšky 40 m. Základní díl měří 1,1 m a váží 11,5 kg.

 • Kleště na obrubníky slouží pro manipulaci s obrubníky, kameny, žlaby a podobně. Doporučujeme, aby obrubníkové 
    kleště byly používány v párech.

Půjčovny nářadí

ceník 2016/2017
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 LeskoviceAukční areál
Frekvence aukcí: Jednou za čtvrt roku

www.setauctions.com
+420 739 063 686, info@setauctions.com

Bagry, traktorbagry, hutnící technika, 
nákladní i osobní automobily, zahradní 
technika, vybavení dílen, generátory,  
kompresory atd.  

 STAVEBNÍ, DOPRAVNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

ŽIVÉ AUKCE

Místo konání:

Inzerce

32



INTERNETOVÉ AUKCE

WWW.SETAUCTIONS.COM

+420 777 100 643, +420 735 174 723 
info@setauctions.com

Zprostředkováváme online 
prodej prostřednictvím vlastního 
aukčního portálu. 
Prodáme cokoliv od strojů 
až po nevyužité skladové 

Výhody: 
l propagace po celé Evropě, více kupců = vyšší zisk 
l rychlý prodej – vše prodáte během jednoho dne
l provize účtována pouze v případě úspěšného prodeje
l kamkoliv v ČR k vám přijedeme zdarma

Položky u vás zdarma 
nafotíme, popíšeme 
aktuální stav, 
doporučíme minimální 
prodejní cenu a spustíme 
prodej. 

NOVIN
KA

Inzerce
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Motorové  oleje

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.

www.fuchs-oil.cz

Oleje a maziva
Logistický areál Otice 40, 251 63  Strančice, dálnice D1 - exit 15 
Tel.: 603 899 915, e-mail: josef.frana@fuchs-oil.cz



Veškeré stroje navážíme 
vlastní dopravou.

Dále nabízíme práce:
- Kolovými či pásovými dumpery
- Smykovými a kolovými nakladači
- Manipulátory (zdvih 14m a 17m)
- Odvoz zeminy

STAVEBNÍ

Provádíme zemní a bourací 
práce pásovými minibagry 
o hmotnostech od 0,8t 
do 22t, včetne traktorbagru.

www.kerousstavebni.cz
730 872 714
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Lorem ipsum

www.rekupera.cz

Vykročte na cestu k energetické nezávislosti

Hybridní fotovoltaické elektrárny Tepelná čerpadla Vzduchotechnika

Díky dotacím, které za Vás vyřídíme se Vám systém vrátí ještě rychleji.

Propojením fotovoltaických panelů, baterií a tepelného čerpadla Vám uspoříme až 
90% ročních výdajů za energie. 

Vytvořili jsme systém, který přivede Váš dům na práh energetické nezávislosti.

reklamaPujcovna-bezOrezu.pdf   1   05/05/2017   16:14
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„Betonárka za Agrostrojem“ 
 

                       

 

                    dáváme betonu jiný rozměr 
 

        PSP s.r.o., Myslotínská 1048, Pelhřimov 
            email: psp.betonarka@seznam.cz 
                         info@psppelhrimov.cz 
               tel.: 606 627 378, 602 271 955 

 

• betonová směs všech tříd 
• stavební a zemní práce 

• zpracování, leštění a řezání betonu 
• zajištění mobilních a stacionárních čerpadel na beton 

• pronájem bednění PASCHAL 
• vlastní doprava (mix TATRA, sklápěč, multi) 

• prodej kameniva a písků 

www.psppelhrimov.cz 
ISO 9001:2009 
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                         info@psppelhrimov.cz 
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• zpracování, leštění a řezání betonu 
• zajištění mobilních a stacionárních čerpadel na beton 

• pronájem bednění PASCHAL 
• vlastní doprava (mix TATRA, sklápěč, multi) 

• prodej kameniva a písků 

www.psppelhrimov.cz 
ISO 9001:2009 
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SeRvIS PeLHřIMov
tel.: +420 601 384 071
servis@kerous.cz

SeRvIS jIHLava
tel.: +420 730 872 710
servis.ji@kerous.cz

SeRvIS HavLíčkův BRod
tel.: +420 735 174 724
hb@kerous.cz

Prodej

diamantové nástroje
 • řezné diamantové kotouče slouží k dělení materiálu (asfalt, beton, cihla a železobeton)
 • brusné kotouče – využití k povrchové úpravě ploch a různých nerovností

náhradní díly na bagry a jiné stavební stroje
 • podvozkové díly, gumové pásy, koncové, pojezdové hydromotory, pojezdové a nosné kladky,   

 vodicí kola, hnací ozubená kola atd.

Servis

Servis WEBER MT

604 200 911

Prodej stavebních strojů

provádíme záruční i pozáruční servis stavební techniky

repase stavebních strojů

prodáváme náhradní díly na stavební techniku

servis pracovních plošin, veškerých typů válců, vibračních
desek, pěchů, ale i minibagrů a dumperů

opravy lžic, rámů a úložných čepů

úpravy, přestavby upínání a montáže přídavných
hydraulických okruhů

expresní servis díky servisním vozidlům

možnost zapůjčení náhradního stroje

prodej nové i použité techniky
poskytujeme záruku na mechanizaci
stroj lze předvést či vyzkoušet
stroj dovezeme na místo určení

Weber MT je výrobce ručně vedené vibrační techniky

stroje jsou výkonné, praktické s dlouhou životností

společnost Kerouš s.r.o. je výhradní autorizovaný servis 

provádíme záruční i pozáruční servis strojů Weber MT

WeBeR MT HoTLIne

webermt@kerous.cz

SeRvIS PeLHřIMov
tel.: +420 601 384 071
servis@kerous.cz

SeRvIS jIHLava
tel.: +420 730 872 710
servis.ji@kerous.cz

SeRvIS HavLíčkův BRod
tel.: +420 735 174 724
hb@kerous.cz

www.pouzite-stavebni-stroje.cz

WWW.keRoUS.cZ

Servis

Servis WEBER MT
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SeRvIS jIHLava
tel.: +420 730 872 710
servis.ji@kerous.cz

SeRvIS HavLíčkův BRod
tel.: +420 735 174 724
hb@kerous.cz

www.pouzite-stavebni-stroje.cz

WWW.keRoUS.cZ
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opravy lžic, rámů a úložných čepů
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prodej nové i použité techniky
ježkové válce
plošiny

vibrační desky
pěchy
hliníkové lešení

Servis

Servis WEBER MT

604 200 911

Prodej stavebních strojů

provádíme záruční i pozáruční servis stavební techniky

repase stavebních strojů

prodáváme náhradní díly na stavební techniku

servis pracovních plošin, veškerých typů válců, vibračních
desek, pěchů, ale i minibagrů a dumperů

opravy lžic, rámů a úložných čepů
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poskytujeme záruku na mechanizaci
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stroj dovezeme na místo určení
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prodej náhradních dílů tel.: 604 203 061, sklad@kerous.cz 
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Úvod
keRoUŠ S.R.o. je RyZe čeSká SPoLečnoST, ZaBÝvající Se PRonájMeM
STaveBnícH STRojů, MonTáŽnícH PLoŠIn a MaLÉ MecHanIZace. 

vÝHody PřI ZaPůjčení STRoje:

kaUce

vÝHody ReGISTRace PRo FIRMy

PoTřeBnÉ dokUMenTy k PRonájMU:

pracujete s novými technologiemi

nezatěžujete fi rmu dlouhodobými závazky

znáte přímé náklady na danou zakázku

jste schopni obsáhnout širší okruh zakázek

u nových zákazníků je vyžadována kauce 

její výše je závislá na typu stroje

při vrácení stroje a zaplacení pronájmu 
se kauce vrací zpět

nepotřebujete hotovost

neplatíte kauci

přehledná fakturace

výpis z obchodního rejstříku + osvědčení 
o registraci DIČ

živnostenský list + osvědčení o registraci DIČ

živnostenský list + občanský průkaz

občanský průkaz + řidičský průkaz

Momentálně provozujeme pět poboček: Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Znojmo

Díky našim letitým zkušenostem a individuálnímu přístupu rádi doporučíme optimální řešení pro Vaši zakázku, 
ať se jedná o stavbu zahradního domku či atomové elektrárny…

Společnost Kerouš s.r.o. se nezabývá pouze půjčováním stavební mechanizace, ale i prodejem jak použitých, 
tak nových strojů.

Provádíme také autorizovaný záruční i pozáruční servis stavební techniky.

Společnost Kerouš s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu. Společnost neodpovídá za tiskové chyby.
Sídlo společnosti: Kerouš s.r.o., Řemenovská 1999, 39301 Pelhřimov
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