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WIE ZIJN WIJ?

Bijna 70 jaar geleden begon GERMANS BOADA in de stad Rubí (Barcelona) na
de uitvinding van de eerste tegelsnijder, die wereldwijd een revolutie in de
bouwsector teweegbracht. Vandaag de dag is GERMANS BOADA een wereldwijd
bedrijf dat bestaat uit 11 dochterondernemingen en 3 productiecentra over
de hele wereld en een verkoop in meer dan 120 landen op 5 continenten.
Internationaal erkend als een innovatief merk, is RUBI een leider in de sector
van de keramische tegels. Het technologisch leiderschap van Rubi herken
je aan meer dan 58 gepatenteerde producten en en hun oneindige inzet bij
onderzoek, innovatie en design. Dankzij deze technologische capaciteit helpen
de producten van RUBI de kwaliteitsnormen van de markt te bepalen.

sLAB SYSTEM

Bij RUBI ontwikkelen we voortdurend nieuwe oplossingen voor de vakman. Een
voorbeeld hiervan is het SLAB SYSTEM assortiment, dat speciaal ontworpen is
om grootformaat keramische tegels te verwerken en garandeert de veiligheid en
efficiëntie op de werf van de vakman.
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HANDLING

slab trans
heavy duty

01

Het SLAB Trans Heavy Duty draagsysteem is speciaal ontworpen voor de verwerking van
grootformaat tegels tot 360 cm bij 160 cm.
Het bestaat uit een set van twee versterkte aluminium profielen, in de lengte intrekbaar
en verstelbaar van 170 tot 380 cm, en twee loodrechte dwarsbalken die de robuustheid en
stabiliteit van het apparaat garanderen, vooral bij het hanteren van de zwaarste stukken.
Voorzien van 6 zuignappen met vacuümpompen die gemakkelijk verplaatst kunnen
worden en waarmee de bevestigingspunten kunnen worden aangepast voor het veilig
hanteren van grootformaat tegels. Het systeem bevat 4 handgrepen (2 per geleider) die
over de gehele lengte van de geleiding (profiel) kunnen worden gepositioneerd, zodat de
SLAB Trans Heavy Duty snel kan worden aangepast aan elk gewenst formaat.
Door een gedurfd en innovatief ontwerp beschikt de SLAB Trans Heavy Duty over een
maximaal draagvermogen tot 140 kg. Compatibel met de SLAB trolley (ref. 18934).

DRAAG- EN HANDLINGSYSTEEM VOOR
GROOTFORMAAT
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01

HANDLING

Montage zonder
gereedschappen
Drukverliesindicator
(rode markering)
EENVOUDIGE
BEVESTIGING

EENVOUDIGE
HANDLING

2 loodrechte dwarsbalken.
Garandeert de stabiliteit van
het systeem.
Rubberen steunpunten
SLAB Heavy Duty Ref. 18936

ERGONOMISCH

INCLUSIEF 6st.

year s
years

360 x 160 cm

Afmetingen:

COMPATIBEL

380 cm

Versterkte aluminium profielen.
Garandeert de stevigheid van
de structuur.

ACCESSOIRES:
Zuignap
Ref. 18827
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170 cm

11

HANDLING

slab
trolley

02

Transport- en handlingsysteem voor grootformaat tegels. Ontworpen als aanvulling
op onze Trans Heavy Duty Slab en vergemakkelijkt het transport en de verwerking van
grootformaat tegels. Het Easy Fix systeem maakt een snelle en eenvoudige montage en
demontage van de SLAB Trolley mogelijk.
De trolley is licht en compact. De versterkte aluminium profielen geven het een grote
structurele sterkte met een minimum aan gewicht.
De RUBI SLAB trolley heeft een uitschuifbare arm om het laden en lossen te vergemakkelijken.
Met de arm ingeklapt kan de SLAB trolley met het frame door een standaarddeur gaan
zonder complexe of risicovolle manoeuvres, zelfs bij volledige belading. Uitgerust met vier
360° zwenkwielen met het Stop & Fix vergrendelsysteem is de veiligheid optimaal tijdens
laad- en losmanoeuvres.
Met de SLAB trolley kan de gebruiker tegels tot 140 kg en een formaat tot 360 cm x 160
cm verwerken.
Met de toevoeging van de dwarsbalkenset (ref. 18919) wordt ook het Slim Easy Trans
draagsysteem compatibel met de SLAB trolley.

TRANSPORT- EN HANDLINGSYSTEEM VOOR
GROOTFORMAAT
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HANDLING

02

Uitschuifbare arm

EENVOUDIGE
BEVESTIGING

Rubberen steunpunten

EENVOUDIGE
HANDLING

360° DRAAIBAAR
MET REM

Zwenkwielen met rem

INKLAPBAAR
Trolley Ref. 18934
COMPATIBEL
360 x 160 cm
14

year s
years

15

HANDLING

slab
table

03

De SLAB tafel is gemaakt om grootformaat tegels op te kunnen snijden en zagen, en te
bewerken. Met het Easy Fix verbindingssysteem is de montage en demontage van de SLAB
tafel zeer eenvoudig en snel. De extra verstevigde aluminium profielen geven de SLAB
tafel een hoge mate van stijfheid en stabiliteit, evenals een maximaal draagvermogen
tot 250 kg. De ruimte tussen de 5 aluminium profielen stelt de gebruiker in staat om
gaten te boren en te snijden en zagen zonder dat hij bang hoeft te zijn om de tafel zelf te
beschadigen. De structuur van de SLAB tafel en de stelvoeten zorgen voor een grotere
stabiliteit. De inklapbare poten zijn voorzien van een veiligheidssysteem dat het onbedoeld
inklappen van de poten voorkomt. Met ingeklapte poten is de SLAB tafel minder dan 20 cm
hoog, zodat hij gemakkelijk kan worden opgeborgen. De werkhoogte van de tafel is 70 cm
om de ergonomie te garanderen. Hij is compatibel met onze trolley (ref.18934). De tafel
is 180 cm lang en 104 cm breed. Met het Easy Fix systeem kan een tweede tafel worden
toegevoegd om een ideaal werkoppervlak tot 360 cm te creëren.

HANDLING VAN GROOTFORMAAT
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HANDLING

03

EENVOUDIGE
BEVESTIGING

Ergonomische
werkhoogte

Montage zonder
gereedschap

Rubberen steunpunten

VEILIGHEIDSSYSTEEM

Table Ref. 18935

In hoogte
verstelbare poten

VERSTERKT

year s
years

180 cm

Inbegrepen accessoires:

104 cm

70 cm

Afmetingen:

18

Verbindingsstuk
om de tafels te
koppelen
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HANDLING

slim easy
trans

03

Het Slim Easy Trans draagsysteem is speciaal ontworpen voor de verwerking van
grootformaat tegels tot 320 cm lengte. Dit systeem bestaat uit een set van twee geëxtrudeerde
aluminium profielen, in lengte intrekbaar en verstelbaar van 160 tot 320 cm.
Beschikt over 10 zuignappen voor een goede bevestiging van het systeem. Het wordt
aanbevolen om te controleren of het oppervlak van de tegel schoon is (vrij van stof of
ander vuil) om het systeem in de best mogelijke omstandigheden te kunnen gebruiken.
De zuignappen van de Slim Easy Trans zijn geschikt voor zowel gladde als ruwe of licht
gestructureerde oppervlakten. De set bevat 4 handgrepen (2 per geleider) die over de
gehele lengte van de geleider (profiel) kunnen worden aangepast en gepositioneerd, zodat
de Slim Easy Trans snel kan worden aangepast aan elk formaat. Het draagvermogen
van de set is 60 kg. Dit kan worden vergroot tot een maximum van 110 kg, door twee
zuignappen toe te voegen voor elke extra 10 kg. We kunnen de Slim Easy Trans aanvullen
met een set dwarsbalken die het systeem meer stabiliteit geven. De rubberen doppen
ondersteunen en beschermen het systeem. Het geheel is compatibel met onze Slab trolley.

TRANSPORT- EN HANDLINGSYSTEEM VOOR
GROOTFORMAAT TOT 60 KG
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HANDLING

04

Aluminium profielen

EENVOUDIGE
HANDLING
FÁCIL
MONTAJE

RUWE
OPPERVLAKTEN

Zuignappen

DUNNE
TEGELLS
TEGE
TEGELS
Slim Easy Trans Ref. 18910

SOFTGRIP

INCLUSIEF 10st.

COMPATIBEL

met ref.18819

Afmetingen:
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320 x 160 cm

320 cm

160 cm

year s
years

accessoires:

Dwarsbalkenset
Ref. 18819
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SNIJDEN EN ZAGEN

slim
cutter

05

De Slim Cutter is de meest veelzijdige en lichtste tegelsnijder op de markt. Het is een zeer
eenvoudig te gebruiken snijsysteem, speciaal ontworpen voor grootformaat tegels.
Het gehele systeem wordt geleverd in een transporttas met compartimenten.
Het bestaat uit 3 geëxtrudeerde aluminium geleiders die zijn gemonteerd om een perfecte
geleiding van grootformaat tegels tot 320 cm te garanderen.
De snijlengte kan worden vergroot door het toevoegen van extra geleiders. Met twee
zuignappen kan de geleider aan het oppervlak van de tegel worden bevestigd. Het
snijmechanisme bestaat uit een 22 mm Extreme snijwieltje, ideaal voor het snijden van
zeer harde materialen met een ruwe en gestructureerde afwerking.
De tang maakt het mogelijk om tegels met een dikte tot 6 mm te breken. Voor tegeldiktes
van meer dan 6 mm en tot 15 mm wordt het gebruik van de Slim Breker (ref. 18917)
aanbevolen.

GROOTFORMAAT TEGELS SNIJDEN
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SNIJDEN EN ZAGEN

05

Zuignappen voor alle
soorten oppervlakten

PRECISIE

LICHT

INLCUSIEF
TRANSPORTTAS

Geëxtrudeerde
aluminium geleiders
van 110 cm

Inclusief Extreme snijwieltje

Slim Cutter Ref. 18911
met ref.18917

KERAMISCHE TEGELS

accessoires:
Extra geleider
Ref. 18913
Verlengt de snijlengte
met 110 cm
26

Slim Breker
Ref. 18917

Extreme
snijwieltje
Ref. 01901

Zuignap
Ref. 18957
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SNIJDEN EN ZAGEN

kit
tc-125

06

De TC-125 zorgt voor een gladde en precieze zaagsnede, ideaal voor grootformaat. Voor
een goede werking van de TC-125 is het noodzakelijk de Slim geleiders te gebruiken,
waardoor u een vlotte en precieze snede krijgt.
Met de RUBI TC-125 kunt u zowel droog als nat zagen. Ofwel door aansluiting op een
stofzuiger (droog zagen) ofwel door gebruik te maken van water (nat zagen). De kop van
de TC-125 is tot 45° kantelbaar en in hoogte verstelbaar.
Voor verstekken is de TC-125 voorzien van een extra ergonomische handgreep, die de
controle en het zicht tijdens het zagen vergroot en de werkergonomie verbetert. U kunt
twee schijfdiameters gebruiken: 115 en 125 mm.
De TC-125 is voorzien van een beschermingskap met een snelsluitdeksel, waardoor het
makkelijker is om de schijf te verwisselen.
Daarnaast is er een zijbeschermer toegevoegd om de prestaties van het
stofbestrijdingssysteem te verbeteren.

CIRKELZAAG VOOR GROOTFORMAAT
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SNIJDEN EN ZAGEN

06

PRECISIE

SOEPEL ROLLEN

Verstelbare klemmen
langs de geleiders

Beschermingskap

STOFREDUCTIESYSTEEM

Inclusief TCR-125
diamantzaagblad
VERSTEKSNEDEN

KIT TC-125 (230V-50Hz) Ref.51901

ACCESSOIRES
INVALEFFECT

ERGONOMISCH
30

voor HET SLIM CUTTER
geleidesysteem:
TC-125 230V-50hz
Ref. 50953

TVA
Ø115mm - Ref. 31932
Ø125mm - Ref. 31933

TVR
Ø115mm - Ref. 30986
Ø125mm - Ref. 30987

ECD
Ø115mm - Ref. 31964
Ø125mm - Ref. 31965
31

VERWERKING

accessoires
VOOR HET LEGGEN VAN GROOTFORMAAT TEGELS

32
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RUBI heeft het grootste assortiment accessoires voor de installatie van grootformaat
tegels. Hieronder presenteren we de essentiële accessoires voor dit soort projecten.
In een grootformaat installatie moeten de perforaties, de lijmapplicaties en het egaliseren
met specifiek gereedschap worden uitgevoerd. De tegels kunnen gemanipuleerd worden
met aangepaste tegeldragers.
Het schoonmaken is een essentieel onderdeel van een correcte plaatsing. De
eindschoonmaak van de werkzaamheden zorgen voor het beste eindresultaat voor het
project. Het is aan te raden om een breed assortiment aan lijmkammen en spanen te
hebben voor verschillende situaties. RUBI levelsystemen garanderen een perfecte
nivellering tussen de tegels en leveren ten slotte een perfecte afwerking.
De juiste keuze van accessoires bespaart tijd en leidt tot een optimaal resultaat.
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VERWERKING

tegeldrager met
vacuümpomp

tegeldrager met vacuümpomp voor alle
soorten oppervlakten
Tegeldragers voor het verwerken van grote en zware keramische tegels.
Geschikt voor alle oppervlakten.
Bevestiging door middel van een handmatige vacuümpomp.
Drukverliesindicator (rode markering).
Drukontlastingsmechanisme. Maximaal draagvermogen: 110 kg.
Ref.18919
34
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tegeldrager

tegeldragers voor ruwe oppervlakten
Tegeldragers voor het verwerken van keramische tegels met ruwe en/of
licht gestructureerde oppervlakten.
Behuizing van geïnjecteerd polycarbonaat. Zeer licht in gewicht.
Metalen wapening op de basis van de hefboom voor een grotere treksterkte.
Ergonomisch polypropyleen handvat.
Natuurlijk rubber.
Diameter van de zuignappen: 120 mm.
Draagvermogen: 25 kg.
Draagvermogen met dubbele zuignappen: 50 kg.
Ref. tegeldrager: 66929
Ref. tegeldrager dubbele nop: 66952
35

VERWERKING

07

9N PLUS
Ref.26922
Ref.26924
(met koffer)

16 ERGOMAX
Ref.24994
Ref.24998
(met koffer)

Slim breker

Aanvulling voor de Slim Cutter

RUBIMIX

VOOR HET MIXEN VAN LIJMEN EN ANDERE MATERIALEN

De Slim breker is de perfecte aanvulling bij het snijden van grootformaat
tegels met de Slim Cutter bij tegeldiktes van 6 mm tot 15 mm.
Naast de belangrijkste toepassing (het breken van grootformaat tegels)
kan de Slim breker ook worden gebruikt als hulpbreker bij keramische
platen.

De belangrijkste functie van de Rubimix mixer is het correct en homogeen mengen van lijmen, harsen en andere materialen om de best mogelijke prestaties en hechting te verkrijgen.

De Slim breker is uitgerust met een ergonomische SOFT-GRIP
handgreep om de inspanning van de gebruiker tijdens het gebruik te
minimaliseren.

E-10 ENERGY
9N
36

Ref.25940; Ref.24986 (met adapter); Ref.24958 (met koffer).

Ref.18917

Ref.26965
37
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VERWERKING

Clips
3-12 mm/1mm:
100 st. Ref.02850
200 st. Ref.02851
400 st. Ref.02839
2400 st. Ref.02870
3-12 mm/1,5mm:
100 st. Ref.02840
200 st. Ref.02841
400 st. Ref.02842
2400 st. Ref.02855

Keggen
100 un. Ref.02843
200 un. Ref.02844
400 un. Ref.02845
1200 un. Ref.02857

Tang
Ref.03901

3-12 mm/2mm:
100 st. Ref.02852
200 st. Ref.02853
400 st. Ref.02854
2400 st. Ref.02856

KIT delta
level system
Het gebruik van een levelsysteem bij het leggen van grootformaat
tegels wordt aangeraden. Levelsystemen garanderen een perfecte
afwerking, waardoor onregelmatigheden tussen tegels (zowel bij
vloer- als wandtegels) worden geëlimineerd.

38

6-15 mm/3mm:
100 st. Ref.02866
200 st. Ref.02867
400 st. Ref.02868
2400 st. Ref.02869

KIT
0,5mm Ref. 03933
1mm Ref. 03913
1,5mm Ref. 03914
2mm Ref. 03915

11-20 mm/1,5mm:
100 st. Ref.02846
11-20 mm/2mm:
100 st. Ref.02858
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VERWERKING

tegelklopper

voor een correcte plaatsing van de tegels
Voor het aanklopppen van tegels.
Waterafstotend hout met een hoge slijtvastheid.
Perfecte vlakheid.
Basisafmetingen: 40 x 14,5 cm.
Met een witte natuurrubberen laag om beschadiging van het tegeloppervlak te voorkomen.
Ref. 72980
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diamantpads voor het polijsten
POLIJSTEN VAN DE RANDEN

Polijsten van randen, sneden en oppervlakten van keramische tegels en natuursteen.

DIAMANTZAAGBLADEN
TVR: Schijf geschikt voor harde materialen en is zo ontworpen dat de weerstand bij het zagen minimaal is. Hoge zaagsnelheid.

Het wordt aanbevolen om elke snede te polijsten om snijwonden bij het hanteren van de stukken te vermijden.
Korrel #60 Ref. 61974; Korrel #120 Ref. 61975; Korrel #200 Ref. 61976; Korrel #400 Ref. 61977.

TVA: Schijf geschikt voor harde materialen, uitgerust met een doorlopende kroon van diamant voor
een hoge zaagsnelheid zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de afwerking.

07

ECD

DIAMANTZAAGBLAD
voor zagen en slijpen
Aanbevolen voor het zagen en slijpen (polijsten) van keramiek en materialen zoals zacht natuursteen.
Wordt gebruikt voor zeer nauwkeurige snedes en hoogwaardige afwerking. Aan beide zijden voorzien
van gegalvaniseerde diamant voor maximaal gebruik van de schijf.
41

VERWERKING

4DRILL

DIAMANTBOREN DROOG
VOOR DE (ACCU)BOORMACHINE
Droogboren voor keramische tegels, natuursteen en kunststeen. Hoogwaardige afwerkingen, geschikt
voor elektrische boren van 1000 tot 2500 rpm.

42
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EASYGRES

DRYGRES

diamantboren droog

Spanen en
lijmkammen

Gegalvaniseerde diamantboren voor boren met een boormachine zonder klopstand. Ideaal voor
hoogwaardige afwerkingen, de snelheid van het gebruik moet tussen 400 en 1000 rpm liggen.
Verkrijgbaar van Ø 6 mm tot Ø 120 mm.

Droogboren voor keramiek, steengoed en porselein. Bedoeld voor gebruik op de haakse slijper.
Diameters van 6 mm tot 75 mm met een maximale werksnelheid
van 14.000 rpm.

Breed assortiment aan spanen en lijmkammen met Rubiflex of houten handvatten en een stalen of
roestvrijstalen blad, goed bestand tegen slijtage en corrosie.

diamantboren nat
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VERWERKING

Rubber
inwasspanen
Voor het voegen van keramische tegels met comfortabele handgrepen en verschillende hardheden
van rubber.
44
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flextub
Troffels

voor het aanbrengen van lijmmortels

Breed assortiment aan troffels voor alle toepassingen, met een Rubiflex of een houten handvat.

kunststof kuipen
4o L.
Breed assortiment aan sterke, flexibele en functionele kunststof- en rubberen kuipen. Ideaal voor
gebruik met het Rubimix-assortiment. Bestand tegen extreme temperaturen en zeer eenvoudig te
reinigen.
Ook handig voor het afvoeren van puin.

RUBICLEAN

voor een perfecte schoonmaak
REINIGINGSKIT voor een hoogwaardige afwerking van de voegen en de eindschoonmaak van het project.
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4
SNIJDEN (SLIM CUTTER)

1

2
VOORBEREIDING VAN DE WERKPLEK

stap
voor
stap
hoe grootformaat tegels te verwerken
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3
TRANSPORT

AANBRENGEN VAN DE LIJM OP DE WAND

HANDLING

4
ZAGEN (TC-125)

47

6
AANBRENGEN VAN DE LIJM OP DE TEGEL (OP DE TROLLEY)

7

8
PLAATSEN VAN DE TEGELS

9
NIVELLEREN VAN DE TEGELS

10
AANKLOPPEN VAN DE TEGELS

HET INWASSEN EN DE EINDSCHOONMAAK

6
AANBRENGEN VAN DE LIJM OP DE TEGEL (OP DE TAFEL)
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3-4 mm
5-6-8 mm
10mm

12 mm

3600x1600 mm
3200x1400 mm
3000x1000 mm

2600x1200 mm
1800x195 mm

1500x750 mm
1200x1200 mm

FORMATEN
LENGTES, BREEDTES EN DIKTES
50

1000x1000 mm
600x
1200
mm

500x1000 mm

51
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GERMANS BOADA S.A.

Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpíades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
gboada@rubi.com
GERMANS BOADA S.A. MADRID
Thomas Edison 4 Bloque 2 Planta 1 Oficina 2110
28521 Rivas Vaciamadrid - SPAIN
T. 34 914 99 48 63
F. 34 914 99 48 70
gboada.madrid@rubi.com

Registreer je RUBI aankopen via onze
APP en profiteer van

ca

ru

TR

LUSARUBI Lda.

Rua da Ribeira de Eiras, S/N
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
lusarubi@rubi.com

RUBI FRANCE S.A.R.L.

Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
F. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

RUBI TOOLS USA Inc.

3980 W 104th St, Hialeah,
FL 33018
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

DE
at

NL

gb

Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 478 12 60
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

ie

RUBI BENELUX BV.

Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

RUBI UK LTD.

Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

pl

RUBI POLSKA Sp. z o.o.

Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City, Jiangsu
Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

mx

GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV.

it

ITALIA

co

RUBI COLOMBIA

in

RUBI INDIA

cl

RUBI CHILE

ma

RUBI MAROC

lu
be

cn

RUBI CANADA

T. 1866 872 7824
F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

RUBI DEUTSCHLAND GmbH

Suzhou Rubi Technologies Co. ,Ltd.

T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240,
El marqués, QRO
T:+52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotà D.C. COLÒMBIA
T. (+ 571) 749 85 08

RUBI ROSSIA

моб. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India.
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

RUBI TÜRKIYE

Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah. Tersane Cd. No.114
Karaköy / İstanbul - Türkiye - Turkey
T. (212) 237-2224
F. (212) 237-2252
rubiturkiye@rubi.com

EXCLUSIEVE VOORDELEN!

GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (56-2) 2 933 74 92
rubichile@rubi.com

Indusmat S.A.R.L
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
T. +212 22.37.80.22
F. +212 22.97.80.49
rubimaroc@rubi.com

Ref. 92686
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www.rubi.com

