
Firma ROJEK rozvíjí své výrobkové portfolio:
 v oblasti dřevoobráběcích strojů zn. ROJEK z řemeslnické 
řady EURO série 9 a průmyslové řady INDUSTRY série 9 
především s důrazem na zvýšení užitných vlastností a kom-
fortu obsluhy strojů, 

 v oblasti teplovodních kotlů na tuhá paliva zn. ROJEK 
z řady TEPELNÁ TECHNIKA, splňujících podmínky tzv. 
Ekodesignu, který je mimo jiné nutný pro dodávky kotlů 
v rámci „kotlíkových dotací“ po 1. 1. 2020.

Zavedením inovovaných produktů do výroby a jejich následné-
ho prodeje chce firma ROJEK naplnit očekávané cíle reorgani-
zace společností ROJEK, která je podporována rozhodujícími 
věřiteli.
Firma ROJEK se zaměřuje na dodávky vysoce kvalitních dře-
voobráběcích strojů a tepelné techniky, jejichž jednotlivé části 
jsou vyráběny a montovány ve výrobním závodě v Kostelci 
nad Orlicí pomocí vlastních obráběcích, tvářecích a roboti-
zovaných svařovacích technologií. Dřevoobráběcí stroje jsou 
montovány s použitím komponentů od špičkových evropských 
dodavatelů, jako jsou elektroinstalace pro ovládání a řízení 
strojů od francouzského Schneider Electric a německé firmy 
KEB, elektromotory italského výrobce CEG apod.

Zplynovací a automatické kotle ROJEK jsou ovládány řídícími 
jednotkami od polského výrobce TECH, které umožňují ekvi-
termní regulaci a vzdálený přístup ovládání topného systému 
budov a pro automatické podávání dřevních pelet a hnědého 
uhlí využívají italské převodovky TRANSTECNO. 
Prezentace výrobků značky ROJEK v roce 2019 proběhla na 
veletržních akcích LIGNA Hannover, DREMA Poznaň, BIFE 
Bukurešť, ZEMĚ ŽIVITELKA České Budějovice, FOR THERM 
Praha.
Firma ROJEK Vás zve na MSV Brno konaný ve dnech 
7. – 11. října 2019 a na firemní předváděcí dny v termínu 
6. – 8. listopadu 2019.

DM 10/2019

České truhlářské stroje ROJEK vlastní originální konstrukce 
s možností osobní specifikace a konfigurace zákazníkem přímo v továrně ROJEK

technologie – inzerce
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dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky ROJEK ve dnech
6. – 8. listopadu 2019

Dovolujeme si Vás pozvat do sídla společnosti v Častolovicích 
k návštěvě vzorkoven se sortimentem dřevoobráběcích strojů 

a tepelné techniky od 9.00 do 15.30 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
✔  Novinky v sortimentu pro rok 2020

✔  Akční ceny a nabídky

✔  Aktuální informace k probíhajícím dotacím

✔  Informace k nutné výměně kotlů do roku 2022

✔  Možnost prohlídky naší kotelny s automatickým 
kotlem ROJEK TKA
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ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

www.rojekstroje.cz
www.kotle-rojek.cz

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 731 421 894
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

ekstroje.cz

e-shop

PŘEDVÁDĚCÍ DNY

TEPELNÁ TECHNIKA
Mob.: 731 663 189
Tel.:  494 339 134/144
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Sídlo společnosti a vzorkovna v Častolovicích. Výrobní závod v Kostelci nad Orlicí.

Přijďte si nakonfigurovat provedení a zkontrolovat proces výroby Vašeho nového stroje do výrobního závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí.

Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce.
roby Vašeho nového stroje do vý
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štěvu. Výrobní závod v Kostelcci nad Orlicí.Výrobní závod v Kostelcilc nad Orlicí
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