
NOVINKA! Výkonná 18V řada akumulátorů s lithium-iontovou technologií.
Jeden akumulátor pro všechny – pro kutilské a zahradní nářadí Bosch•	
18V lithium-iontový akumulátor – výkon a flexibilita na nejvyšší úrovni•	
Výhodnější cena – pružně doplňte nářadí bez akumulátoru a ušetřete•	

Více informací na www.bosch-do-it.cz. To vás chytí.

Energie pro všechny.
Vyměňujte nářadí, ne akumulátor.



Vezměte revoluci do ruky –  
pouze s jedním akumulátorem!

Vítejte 
    v rodině! 

„Power4All“ je akumulátorový systém s lithium-iontovou 
technologií pro celou řadu nářadí Bosch pro domácnost 
a zahradu! Maximální výkon díky jedinečnému výkonnému 
18V akumulátoru vhodný pro veškeré akumulátorové nářa-
dí nového systému: vrtací šroubováky, vrtací šroubováky 
s příklepem, vrtací kladiva, kmitací pily, brusky, svítilny 
a dokonce strunové sekačky a nůžky na živé ploty. 

Pro vás to znamená: Výkon na nejvyšší úrovni a absolutní 
flexibilita. Díky různým možnostem kombinací nářadí 
a akumulátoru můžete provádět nejdůležitější práce doma 
a na zahradě. A to nejlepší: Můžete řadu vašeho 18V nářadí 
kdykoliv doplnit akumulátorovým nářadím bez akumulátoru 
a nabíječky a ušetříte tak peníze. 





Jednoduše dělejte,  
co chcete.

V domácnosti 
             i na zahradě.

Chcete nejdříve našroubovat polici nebo stříhat živý plot? 
Náš tip: Dělejte, co chcete! Jednoduše zastrčte  
18V akumulátor do nářadí a pusťte se do toho. A jakmile 
jste hotovi: Vytáhněte akumulátor a zastrčte jej do  
dalšího nářadí – a pokračujte dál. 

Tak vidíte: Technici společnosti Bosch to zase domácím 
kutilům a zahradním nadšencům o pořádný kus usnadnili. 
Naprosto stejné, ať už se jedná o vrtání, řezání nebo 
stříhání živých plotů. Usnadněte si to také a vstupte do 
světa nové 18V řady společnosti Bosch.



Nápady pro dům a zahradu jsou zde:

Hledáte dobré nápady, tipy a triky? Pak se jednoduše  
podívejte na stránky bosch-do-it. Zde najdete skvělé  
podněty pro domácí kutilské projekty od jídelního stolu  
až po válendu.
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Už je konec s akumulátory a nabíječkami, které se k sobě 
nehodí a jen zbytečně stojí peníze a zabírají místo. Neboť 
v nové 18V řadě Bosch je zde jeden pro všechny ostatní. 
A to znamená: jeden akumulátor a jedna nabíječka pro 
veškeré nářadí!

Začněte například sadou vrtacího šroubováku, akumulá-
toru a nabíječky a postupně ji doplňujte dalším nářadím 
podle vaší volby – a to bez akumulátoru a nabíječky. Je 
zřejmé, že přitom ušetříte mnoho peněz. Ostatně: Člena 
řady rozpoznáte podle loga „Power4All“.

Systémové  
        kombinace!

Ušetřete za nadbytečné  
akumulátory a nabíječky.

18V kódování

Tak poznáte všechny členy řady  
vašeho akumulátoru.

Robustní zacvakávací mechanismus

Usnadňuje všechny výměny.

Funkce nabíjení na vnější straně 

Abyste nemuseli během nabíjení  
odpojovat akumulátor od nářadí  
(kromě typu PSM 18 LI).



… a flexibilně doplňujte  
     vaše nářadí!

A B
Začněte  
sadou …

… nebo kombinujte  
podle vašeho přání …

Na zahradu to jsou: 
18V akumulátorová strunová sekačka ART 26 LI*•	
18V akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 52 LI•	 * od ledna 2011



Stejný výkon při  
poloviční velikosti 
Velikost a hmotnost akumu-
látorů je cca o 60 % menší než 
u běžných nikl-kadmiových 
akumulátorů – a to při stejném 
výkonu.

Vždy plný výkon
Žádné samovybíjení, žádný  
paměťový efekt: konstantní  
kapacita akumulátoru po  
celou dobu životnosti. 

Kompaktní, vytrvalý  
   a rychle nabíjecí.

Nářadí, v němž je použita lithium-iontová technologie je prakticky 
stále připraveno k použití. Nezáleží na tom, zda je akumulátor 
nabitý plně, zpola, nebo zda je vybitý – bez dalšího přemýšlení 
jej klidně zastrčte do nabíječky. Na samovolné vybíjení nebo  
paměťový efekt můžete přitom zapomenout.

Z důvodu krátkých nabíjecích časů je akumulátorové nářadí 
Bosch s lithium-iontovou technologií nejen rychle připraveno 
k provozu, ale především vytrvalé. Plně nabitý lithium-iontový 
akumulátor zůstává i po 4 měsících nepoužívání stále ještě  
nabitý asi z 92 %. Na rozdíl od dosavadních niklkadmiových  
akumulátorů tak máte akumulovaný výkon Bosch k dispozici po 
6krát delší dobu. Krátce řečeno: malý akumulátor, velký pokrok.

Systémové akumulátory  
s lithium-iontovou technologií.

Přehled výhod lithium-iontové technologie:



Výkon, rychlé nabíjení, 
nízká hmotnost
Akumulátorové nářadí Bosch 
s lithium-iontovou technologií 
vždy přesvědčí svojí velmi  
kompaktní konstrukcí, nízkou 
hmotností a velmi dobrou  
ovladatelností během použití. 
Tím ušetříte spoustu síly při 
všech pracích.

Dlouhá životnost
Inteligentní elektronická 
ochrana akumulátorových 
článků Bosch ECP chrání  
lithium-iontové akumulátory 
před přehřátím a přetížením. 
Tím jim zajišťuje obzvláště 
dlouhou životnost.

Technické vybavení 18V akumulátoru:
Bez paměťového efektu, nedochází  `
k samovolnému vybíjení: Vždy při-
praven k použití díky lithium-iontové  
technologii
Prodloužená životnost díky ochraně  `
akumulátorových článků Bosch 
Electronic Cell Protection (ECP)
O 30 % větší síla díky novým   `
akumulátorům Power

Technické vybavení 18V nabíječky:
1 hodinová lithium-iontová nabíječka  `
s inteligentním rozpoznáváním plného 
stavu nabití akumulátoru
Pro všechny lithium-iontové rychlou- `
pínací akumulátory s napěťovým  
kódováním

Nabíječka 18 V
Doba nabíjení 100 % 60 min

80 % 30 min
Indikátor stavu nabití ü
Hmotnost 406 g

Lithium-iontový akumulátor 18 V
Napětí / Kapacita 18 V / 1,5 Ah
Doba nabíjení 100 % 60 min

80 % 30 min
Hmotnost 333 g



10 |

       Síla a výdrž  
             v ruce:
Dvourychlostní akumulátorový vrtací  
                             šroubovák PSR 18 LI-2

S 18V akumulátorovým vrtacím šroubovákem jde vrtání 
a šroubování rychle dopředu. Výborně padne do ruky 
a s plnou energií 18V lithium-iontového akumulátoru se 
můžete pustit do práce.

Technická výbava:
Nejlepší ovladatelnost ve své třídě díky zvlášť lehké  `
a kompaktní konstrukci.
Dvourychlostní vysoce výkonná planetová převodovka  `
s vysokou životností a nejlepším přenosem výkonu:  
vysoký výkon na 1. stupeň k šroubování, vysoká rych-
lost na 2. stupeň k vrtání
Zašroubujte až 300 šroubů na plné nabití akumulátoru `

Optimálně vhodný pro:
Velké stavební a montážní projekty,   `
jako je výroba nábytku a stavba střechy
Vrtání do dřeva a kovu `
Nástěnná instalace `

PSR 18 LI-2
Napětí / Kapacita 18 V / 1,5 Ah
Ø šroubů do 8 mm
Ø vrtání do dřeva 35 mm
Ø vrtání do oceli  10 mm
Volnoběžné otáčky  
(1. / 2. stupeň)

0 – 400 min–1 / 
 0 – 1 250 min–1

Stupně krouticího momentu 25 + 1
Max. krouticí moment  
(měkký / tvrdý šroubový spoj)

25 / 46 Nm

Sklíčidlo Bosch Auto-Lock
Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,45 kg



PowerLight ApplicationAuto-Lock

Můžete vrtat a šrou-
bovat s plnou silou 
bez kabelu a zásuvky.
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Univerzál  
      s velkým výkonem:
Dvourychlostní akumulátorový vrtací  
        šroubovák s příklepem PSB 18 LI-2

PSB 18 LI-2
Napětí / Kapacita 18 V / 1,5 Ah
Ø šroubů do 8 mm
Ø vrtání do dřeva / oceli 35 / 13 mm
Ø vrtání do zdiva / betonu 15 / 12 mm
Volnoběžné otáčky (1. / 2. stupeň) 0 – 400 min–1 / 

 0 – 1 650 min–1

Max. krouticí moment  
(měkký / tvrdý šroubový spoj)

30 / 48 Nm

Stupně krouticího momentu 30 + 2
Sklíčidlo Bosch Auto-Lock
Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,8 kg

Ať už při vrtání s příklepem, vrtání nebo šroubování:  
S výkonným 18V akumulátorovým vrtacím šroubovákem 
s příklepem s lithium-iontovou technologií Bosch odvedete 
dobrou práci při každém použití. 30 nastavení krouticího 
momentu pro správné utažení šroubu.

Technická výbava:
Nejlepší ovladatelnost ve své třídě díky zvlášť lehké  `
a kompaktní konstrukci.
Dvourychlostní vysoce výkonná planetová převodovka  `
s vysokou životností a nejlepším přenosem výkonu
Nastavovací kroužek pro 30stupňovou předvolbu   `
krouticího momentu, stupeň pro vrtání bez příklepu 
a stupeň pro vrtání s příklepem

Optimálně vhodný pro:
Velké stavební a montážní projekty a demontážní práce `
Těžké vrtací práce do dřeva, kovu, zdiva a betonu `
Šroubování `



PowerLight ApplicationAuto-Lock

Vrtání s příklepem,  
vrtání, šroubování: 
Bosch PSB 18 LI-2 
ukazuje, co znamená 
všestrannost.
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S pilou Bosch PST 18 LI máte v ruce lithium-iontovou 
akumulátorovou kmitací pilu, která ideálním způsobem 
spojuje výkon, přesnost a kompaktní ovladatelnost. 
Snadno vytvoříte přesné křivky a u přímých řezů vás na 
čáře udrží systém CutControl.

Technická výbava:
Maximální přesnost a kontrola s inovačním systémem  `
Bosch CutControl a integrovaným osvětlením  
PowerLight
Bosch Electronic a ovládání počtu zdvihů pro   `
jednoduché spuštění pily a práci odpovídající typu 
materiálu
4stupňový orbitální pohyb pro rychlý postup řezání  `
a dlouhou životnost pilového listu

Optimálně vhodný pro:
řezání dřevěných podlah, panelů a prken `
navrhování dekoračních kusů a hraček `
obkládání stěn a stropů `
přizpůsobení, úprava a použití plastových trubek   `
a hliníkových profilů

PST 18 LI
Napětí / Kapacita 18 V / 1,5 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu 0 – 2 400 min–1

Základová deska Ocel
Hloubka řezu do dřeva a oceli 80 / 10 mm
Elektronika Bosch ü
4stupňový orbitální pohyb pilového plátku ü
Systém Bosch-SDS ü
Nízké vibrace Bosch „Low Vibration“ ü
Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,9 kg

Kompaktní a bez kabelu  
 k přesnému řezání:
                   Akumulátorová kmitací pila  
                                  PST 18 LI



PendulumCutControl PowerLight

Bezpečně, rychle  
a bez nástrojů: výměna 
pilového plátku se  
systémem Bosch SDS.

Řez po řezu vše pod 
kontrolou: se systémem 
Bosch CutControl.
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Brousí  
      v každém rohu:
Akumulátorová multibruska PSM 18 LI

Ať už dřevo nebo kov – s bruskou Bosch PSM 18 LI 
zbrousíte všechno: malé a větší plochy, rohy a hrany. Pro 
všestrannější použití má tento univerzál k dispozici různé 
brousicí nástavce.

Technická výbava:
Čisté broušení a leštění s mikrofiltračním systémem  `
Bosch: odsává prach přímo do integrovaného boxu 
mikrofiltru
Suchý mikrozip pro rychlou a pohodlnou výměnu  `
brusných papírů a systém SDS pro použití různých  
nástavců
Dvoudílná brusná deska s otočnou trojúhelníkovou  `
špičkou pro optimální využití brusného papíru

Optimálně vhodný pro:
broušení okenních rámů a dřevěného zábradlí `
broušení a leštění nábytku `
broušení obtížně přístupných míst `

PSM 18 LI
Napětí / Kapacita 18 V / 1,5 Ah
Počet brusných kmitů 22 000 min–1

Ø okruhu kmitání 1,6 mm
Brusná plocha 104 cm2

Mikrofiltrační systém ü
Brusná deska SDS ü
Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,3 kg



micro-
filtersystem Microklett

Pohodlná výměna 
brusných papírů:  
docela jednoduše  
suchým mikrozipem.

Čistě: zachycuje  
brusný prach do  
boxu mikrofiltru.
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    Široce zářící  
         jasné světlo:
     Akumulátorová multifunkční svítilna  
                                  PML LI

PML LI
Napětí / Kapacita 18 V / 1,5 Ah
Světelný tok 270 lm
Doba běhu 6,5 h
Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 0,6 kg

Silné osvětlení pro hobby, sport a volný čas získáte díky 
svítilně Bosch PML LI všude tam, kde potřebujete  
dobře vidět. Nejvyšší mobilita, zcela nezávisle na kabelu 
a zásuvce. 

Technická výbava:
Vysoká svítivost díky třem kvalitním diodám (3x 1 W) `
Optimální flexibilita díky praktické sadě: s držákem  `
s labutím krkem pro použití na dílenském nebo pra-
covním stole, držák na řídítka jízdního kola (použití  
na veřejných komunikacích není dovoleno!) a držák  
na čelence
Bez akumulátoru a nabíječky `

Optimálně vhodný pro:
Práce v tmavých rozích `
Použití pro hobby, sport a volný čas `



Ať už v tmavých rozích, 
na psacím stole nebo 
na cestách: svítilna 
Bosch PML LI je vždy 
u toho.
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* od ledna 2011 ** podle nové směrnice EPTA

Uneo Maxx*
Napětí / Kapacita 18 V / 1,5 Ah
Ø vrtání do betonu 10 mm
Ø vrtání do oceli  8 mm
Ø vrtání do dřeva 10 mm
Ø šroubů do 6 mm
Volnoběžné otáčky 0 – 900 min–1

Sklíčidlo+ Systém  
Bosch SDS-Quick

Počet příklepů 0 – 5 000 min–1 
Síla jednotlivého úderu ** 0,6 J ** (1,1 J)
Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,4 kg

18V akumulátorové vrtací kladivo Uneo Maxx s lithium- 
iontovou technologií vrtá bez problému do betonu.  
Neboť pneumatické příklepové ústrojí zatlouká vrták 
i do nejtvrdšího betonu. Vrtá a šroubuje samozřejmě  
do jakéhokoli podkladu.

Technická výbava:
Kompaktní, lehké, ovladatelné – s maximální silou  `
a pohodlím jednoduše na vše: vrtání s příklepem,  
vrtání a šroubování
Maximální síla příklepu díky pneumatickému   `
příklepovému ústrojí
Systém SDS-Quick pro jednoduchou výměnu vrtáku `

Optimálně vhodný pro:
Výkonné vrtání do betonu `
Výkonné, těžké vrtací práce do dřeva, kovu,   `
zdiva a betonu
Šroubování `

Maximálně všestranná,  
   maximálně výkonná:
  Akumulátorové vrtací kladivo  
               Uneo Maxx*



SDS-Quick
Pneumatic

Hammer

Pneumatické příkle-
pové ústrojí dělá 
z kladiva Bosch Uneo 
Maxx kompaktního  
siláka.



Volnost  
   v nejlepší formě!
Akumulátorové nůžky na živý plot  
     AHS 48 LI* a AHS 52 LI

Stříhání živého plotu bez kabelu má mnoho výhod.  
Především lehké nůžky Bosch AHS 48 LI a AHS 52 LI: 
Postupují rychle kupředu a dokonce i práce nad hlavou 
lze provádět rychle a jednoduše. Elektronický antibloko-
vací systém umožňuje plynule pokračovat ve stříhání 
i tam, kde by to jiné nůžky na živé ploty už dávno vzdaly.

Technická výbava:
Kompaktní a lehké: Akumulátorové nůžky na živý   `
plot AHS 48 LI váží pouze 2,2 kg a typ AHS 52 LI  
pouze 2,3 kg
Antiblokovací systém pro mimořádný stříhací výkon `
Optimální těžiště nářadí a ergonomické umístění   `
rukojeti pro pohodlné a spolehlivé vedení nářadí

Optimálně vhodný pro:
Výkonné a `  vytrvalé stříhání i větších a delších živých 
plotů. Díky malé hmotnosti a optimálnímu vyvážení  
postupuje práce mimořádně rychle.

AHS 48 LI* AHS 52 LI
Napětí / Kapacita 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah
Délka čepele 480 mm 520 mm
Rozestup nožů 15 mm 15 mm
Doba chodu na jedno  
nabití akumulátoru

až 50 min až 50 min

Počet zdvihů při volnoběhu 2 200 min–1 2 200 min–1

Hmotnost nářadí  
včetně akumulátoru

2,2 kg 2,3 kg

* k dispozici pouze v sadě s akumulátorem a nabíječkou



LIGHTWEIGHT

up to 
50 min

LONG RUN TIMEANTI-BLOCKING-SYSTEM

Je jedno. jestli jste 
pravák nebo levák:  
Akumulátorové nůžky 
na živý plot Bosch  
lze dokonale vést 
v každé poloze.
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  Výkon  
až pro 1 000 metrů:
       Akumulátorová strunová sekačka  
                 ART 26 LI*

ART 26 LI *
Napětí / Kapacita 18 V / 1,3 Ah
Průměr střihu 26 cm
Řezný výkon na jedno  
nabití akumulátoru

až 1 000 m

Nastavení výšky 80–114 cm
Sekací systém Plastový nůž
Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 2,4 kg

* od ledna 2011

Akumulátorová strunová sekačka Bosch ART 26 LI 
dělá péče o trávník pohodlnou práci pro volný čas. 

Ať už chcete vyžínat hrany nebo pod keři:  
Akumulátorová strunová sekačka Bosch má dostatek 

energie pro mnoho stovek metrů okraje trávníku.

Technická výbava:
Nejvyšší flexibilita díky nastavitelné teleskopické   `
násadě, nastavitelné pomocné rukojeti a otočné  
hlavici nářadí
Přesné stříhání díky distančnímu oblouku na ochranu  `
rostlin pro dostatečnou a stále stejnou bezpečnou 
vzdálenost
Inovační sekací systém s plastovým nožem pro úsporu  `
energie a dlouhé a přesné sečení

Optimálně vhodný pro:
Výkonné a vytrvalé vyžínání dlouhých okrajů trávníků.  `
Díky flexibilním možnostem nastavení dosáhnete do 
všech rohů.



Flexibilní nožová  
hlava se bez problé-
mu dostane do rohů 
a k okrajům a vše  
čistě vyseče.



3,6 V

   Všestranná  
akumulátorová energie!

Ixo
Šroubování s nejprodáva-
nějším elektrickým nářadím 
na světě!

Xeo 
Ještě ostřejší stříhání –  
univerzální nůž s funkcí  
AutoSharp+.

10,8 V

PSR 10,8 LI
Lehký a kompaktní jedno-
rychlostní akumulátorový  
vrtací šroubovák.

PSR 10,8 LI-2
Všestranný a nejkompaktnější 
dvourychlostní akumulátorový 
vrtací šroubovák ve své třídě.

PMF 10,8 LI
Nejvšestrannější svého  
druhu – řezání, dělení, frézo-
vání, broušení a škrabání  
bez kabelu.

Přehled dalšího elektrického  
nářadí Bosch s lithium-iontovou 
technologií:



14,4 V

Lithium-iontová energie Bosch je vám k dispozici ve všech rozměrech:  
od malého kompaktního šroubováku 3,6 V až po výkonný příklepový vrtací  
šroubovák 14,4 V. Pro vás to znamená: Vy určíte úkol – společnost Bosch  
má vhodné akumulátorové nářadí. Pusťte se do toho!

PSR 14,4 LI 
a PSR 14,4 LI-2
Kompaktní jednorychlostní 
a dvourychlostní vrtací  
šroubovák – vysoký výkon 
a dlouhá výdrž.

PSB 14,4 LI-2
Kompaktní akumulátorový 
příklepový dvourychlostní  
vrtací šroubovák – šroubování 
a vrtání i s příklepem!

7,2 V

PSR 7,2 LI
Lehký, kompaktní – přesto  
výkonný při šroubování!

Prio 
Malá a kompaktní bruska  
pro veškeré plochy a rohy.

PKP 7,2 LI 
Rychlý pomocník:  
bezkabelové lepení za  
tepla vždy a všude.

Uneo
Malý bratr kladiva Uneo 
Maxx – kompaktní výkonná 
sada 3-v-1 ke klepání,  
vrtání, šroubování.



3,6 V

10,8 V

Přehled zahradního nářadí 
Bosch s lithium-iontovou 
technologií:

Akumulátorové nůžky  
na trávu Isio
Kompaktní a lehké: jen 500 g 
pro pohodlnou práci.

Akumulátorové nůžky  
na keře Isio
Originál: lehký a výkonný.

Akumulátorové zahradní 
nůžky Bosch Ciso
Snadné stříhání rostlin.

Akumulátorové nůžky  
na trávu AGS 10,8 LI
Dlouhá výdrž a vynikající  
pohyblivost.

Akumulátorové nůžky 
na keře ASB 10,8 LI
Naše nejvýkonnější nůžky na 
keře s nejvyšší pohyblivostí.

   Všestranná  
akumulátorová energie!



14,4 V

Lithium-iontová energie Bosch je vám i v případě zahradního  
nářadí k dispozici ve všech rozměrech: od kompaktních  
3,6 V nůžek Ciso až po vytrvalou 14,4 V strunovou sekačku. 

7,2 V

Akumulátorové nůžky na trávu 
AGS 7,2 LI
Kompaktní: hmotnost 750 g a pohodlná 
pogumovaná rukojeť Softgrip pro  
trvalou práci.

Akumulátorová strunová  
sekačka ART 23 LI
Výkon až 800 m bez kabelu.

   Všestranná  
akumulátorová energie!



36 V / 1,3 Ah

36 V / 2,6 Ah

Akumulátorové nůžky na živé 
ploty AHS 54-20 LI
Mobilita bez kabelu a maximální výkon.

Akumulátorová sekačka na trávu 
Rotak 34 LI
Sekání okrajů trávníku není problémem.

Akumulátorová sekačka na trávu 
Rotak 37 LI
Volnost práce bez kabelu: konec potíží 
se zamotanými či přeříznutými kabely 
a zničenými květinami.

Přehled dalšího zahradního 
nářadí Bosch s lithium-iontovou 
technologií:



36 V / 2,6 Ah

Akumulátorová sekačka na trávu  
Rotak 43 LI
Plný výkon bez benzinu i kabelu.

Akumulátorová řetězová pila  
AKE 30 LI
Nezávislá: více než 100 řezů do borového  
hranolu o rozměrech 10 x 10 cm na jedno  
nabití akumulátoru.

Výkon 36V akumulátorové zahradní nářadí.  
Vy určíte úkol – společnost Bosch má vhodné  
akumulátorové nářadí. Pusťte se do toho!



Máte ještě  
   více nápadů?
Nechte se inspirovat ohledně zkrášlo
vání domova a designu na stránkách  
www.bosch-do-it.cz. Najdete zde nejen 
tipy a triky týkající se běžných prací 
v domě, ale i konstrukční návody na  
mimořádné designové objekty a samo
zřejmě aktuální a rozsáhlé informace  
o veškerém nářadí Bosch pro kutily.

Robert Bosch odbytová s. r. o.
Elektrické nářadí 
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 – Krč
www.bosch-do-it.cz
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