
NOWOŚĆ! Quigo – genialny,  
poręczny laser krzyżowy firmy Bosch.  
Zero komplikacji. 100 % dokładności.  
Będziesz zachwycony.

               Zawsze  
      po mojej linii
                 Quigo firmy Bosch 



Robert Bosch Sp. z o.o. 
Dział Elektronarzędzi 
ul. Jutrzenki 105 
02-231 Warszawa
www.bosch-do-it.pl
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Wyczaruj z płytek  
przepiękne wzory

Płytki oferują nieskończenie wiele możliwości stworzenia 
oryginalnych projektów. Bosch Quigo pomoże Ci w ich 
perfekcyjnej realizacji. Przy pomocy kolorowych płytek 
możesz ułożyć atrakcyjną mozaikę ścienną. 

To bardzo proste
Na kartce w kratkę zaprojektuj najpierw wymarzony 
wzór. Dzięki liniom laserowym wyświetlanym przez laser 
Bosch Quigo w łatwy sposób przeniesiesz wzór na  
ścianę – płytka za płytką, idealnie równo rozmieszczone. 
Układanie płytek może być przyjemnością.





Tapetuj pokoje  
z zamiłowaniem i fantazją
Dzięki bogatej kolorystyce, różnej strukturze  
i wzorom tapety są elementem, który szybko 
wprowadza nastrój w urządzanych wnętrzach. 
Bosch Quigo ułatwi pracę, gdy zapragniesz  
wytapetować pokój dziecięcy. 



Najpierw, przy pomocy linii  
poziomej należy określić  
wysokość górnej krawędzi  
tapety. Następnie można  
rozpocząć przyklejanie pasów 
tapet, jeden obok drugiego. 

Tapety mogą stanowić  
efektowny akcent dekoracyjny, 
jeśli użyje się np. pojedynczego 
pasa lub ozdobi pokój  
bordiurą. Również  
w takim przypadku laser 
Bosch Quigo zapewni  
stuprocentową dokładność.



Pomysłowe 
półki

Regały i półki to praktyczne meble ułatwiające  
przechowywanie, np. książek. Jednak bardzo łatwo  
zmienić je w oryginalny element wystroju wnętrz.  
Czy przyszło Ci kiedyś do głowy, że można mieć  
półki zawieszone pionowo? Potrzebujesz do tego  
półek, kątowników i nieco umiejętności manualnych. 

Montaż półek na ścianie  
to prosta sprawa, jeśli  
użyjesz do pomocy lasera 
Bosch Quigo: wyznacz linię 
pionową, zaznacz miejsca, 
gdzie znajdą się otwory  
i wywierć je. Jeżeli montujesz 
kilka półek, wyznacz także 
linię poziomą, która pozwoli 
Ci umieścić otwory na takiej 
samej wysokości. Cokolwiek 
Ci wpadnie na myśl, Bosch 
Quigo pomoże w realizacji 
projektu.



Z pomocą Bosch Quigo wygodnie  
rozmieścisz:

półki•	
akcesoria łazienkowe / kuchenne•	
karnisze•	
sztukaterie•	



Farby, płytki, półki, tapety czy obrazy – cokolwiek  
zapragniesz umieścić na ścianie, Bosch Quigo zrobi to  
z najwyższą dokładnością. Poręczny laser krzyżowy posiada 
funkcję automatycznej niwelacji, co zapewnia idealny 
pion i poziom wyświetlanych linii laserowych. W ciągu 
paru sekund użytkownik ma dostępne linie odniesienia, 
które może wykorzystać w pracy.

Twój największy pomocnik  
w układaniu płytek ma tylko 
6,5 cm wysokości

Zalety lasera Bosch Quigo:
ultrakompaktowy kształt, krawędź zewnętrzna  •	
ma długość zaledwie 6,5 cm
banalnie prosta obsługa•	
automatyczna niwelacja •	
zasięg pracy do 5 m •	
z zaciskiem do mocowania w dowolnym miejscu•	
baterie dołączone do urządzenia•	



Gotowy do pracy w ciągu paru chwil
Praktyczny włącznik / wyłącznik służy jednocześnie 
jako osłona. Wystarczy przesunąć go do góry, by po 
paru sekundach pojawił się promień lasera. Można 
przystąpić do pracy. Jej dokładność gwarantuje 
Bosch Quigo.

6,5 cm

6,
5 

cm



Bosch Quigo – zawsze na 
odpowiedniej wysokości

Laser Bosch Quigo można wygodnie zamocować  
w dowolnym miejscu, na wysokości, jaka aktualnie  
potrzebna jest do wykonania pracy. Załączony zacisk 
umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie lasera – zarówno 
na powierzchniach pionowych, jak i poziomych  
o grubości od 2 do 5 cm. Można także ustawić laser 
Bosch Quigo w dowolnym miejscu – lub podłożyć np. 
książki, aby uzyskać odpowiednią wysokość.

Zamocuj Włącz Działaj



Możliwości mocowania 
lasera Bosch Quigo:

stoły i krzesła•	
półki•	
drabiny•	
parapety•	
lampy stojące•	
drzwi•	
i wiele innych•	

Zacisk utrzymuje laser  
w określonej pozycji  
i nie pozostawia  
żadnych śladów  
nawet na delikatnych  
powierzchniach.



Bosch Quigo ułatwi pomalowanie ścian,  
na różne kolory i pomoże optymalnie  
wykorzystać ich powierzchnie. 

Zmień swoje ściany  
w dzieła sztuki



A może by tak wzór w stylu Mondriana?  
Na początku zawsze jest pomysł. Potem do  
akcji wkracza Bosch Quigo. 

Wzdłuż wyznaczonych przez laser linii nalep taśmę 
malarską. Pozwoli to uzyskać idealnie równe krawędzie. 
W pionie i w poziomie, w paski lub w kostkę – Bosch 
Quigo zapewnia artyście całkowitą wolność.

Przy pomocy Bosch Quigo wykonasz np.:
wzory poziome•	
wzory pionowe•	
prostokątne powierzchnie wypełnione kolorem•	

na ścianach, drzwiach, szafach, regałach  
i wielu innych powierzchniach.



Lustro w formacie panoramicznym, długa galeria zdjęć,  
a może kolekcja tatuaży ściennych – dzięki laserowi 
Bosch Quigo wystarczy jeden gest, by rozmieścić elementy 
z absolutną dokładnością.

Niech Twoje pomysły  
rozsadzą formę

Duży zasięg pracy i długość 
linii dochodząca do 5 m 
sprawiają, że zbędny staje 
się wielokrotny pomiar,  
tak jak to ma miejsce przy 
użyciu poziomnicy. Wzdłuż 
jednej wyświetlonej linii  
możesz wywiercić od razu 
wszystkie otwory lub np. 
rozpocząć klejenie tapet.



Przy pomocy Bosch Quigo rozmieścisz np.:
tatuaże ścienne•	
kolekcje zdjęć lub obrazów•	
lustra•	
postery•	


