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STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Striekacia pištoľ vytvára veľmi jemný aerosól a rovnomerný obraz nástreku a zároveň 
znižuje stratu prestrekom. Je veľmi robustná a vďaka svojej ergonómii príjemne 
padne do ruky. Konvenčnú pištoľ je možné použiť na rôzne aplikácie aj použité 
materiály, vrátane UV lakov. Nádobka na materiál s objemom 0,6 l je určená na časté 
zmeny lakov a obzvlášť jednoducho sa čistí. K dispozícii s tryskou 1,4 alebo 1,8 mm.

STRIEKACIA PIŠTOĽ FPRO G

Spojka z mosadze DN-7,2 vhodná na prípojky 
vzduchu ¼“ na striekacie pištole Kremlin.

VSUVKA RÝCHLOSPOJKY S VNÚTORNÝM ZÁVITOM
✓  mosadzná spojka
✓   rýchla a jednoduchá montáž
✓   vhodná pre prípojky vzduchu 

s vnútorným závitom ¼“

Viskozita materiálu 
podľa DIN 4 Nádobka ID trysky 

v mm
Šírka striekaného 

prúdu
< 15 s

PEHD 0,6 l
1,4

20 – 30 cm
15 – 30 s

1,8
2,2

Čís. ID trysky Obj. č. Balenie
1 1,4 mm 962600030001

1 ks
2 1,8 mm 962600030101

Čís. Obj. č. Balenie
4 952800030011 1 ks

Striekacia pištoľ vyvíja prídavný tlak v materiálovej nádobke, aby jemne rozprášila 
obzvlášť materiály s vyššou viskozitou. Regulátor tlaku umožňuje presné nastavenie 
tlaku v nádobke, v závislosti na viskozite farby. Robustný a ergonomický dizajn zaisťuje 
veľmi dobrý pracovný komfort.  Nádobku na materiál s prídavnou vzduchovou hadicou 
s Ø 4 mm je možné veľmi ľahko vyčistiť. K dispozícii s tryskou 1,8 mm.

STRIEKACIA PIŠTOĽ FPRO G GSP

Viskozita materiálu 
podľa DIN 4 Nádobka ID trysky 

v mm
Šírka striekaného 

prúdu
< 15 s

PEHD 0,6 l
1,4

20 – 30 cm
15 – 30 s

1,8
2,2

Čís. ID trysky Obj. č. Balenie
3 1.8 mm 962700030001 1 ks



Nádobka na striekaciu pištoľ FPro G pre materiály 
s normálnou viskozitou – bez prídavného tlaku.

NÁDOBKA NA STRIEKANIE

Nádobka na materiál s možnosťou tlakovania na striekaciu pištoľ FPro G GSP. 
Vďaka prídavnému tlaku je možné nanášať materiály s vyššou viskozitou.

TLAKOVÁ NÁDOBKA NA STRIEKANIE

Súprava tesnení a vložka do vortexu pre striekacie pištole FPro G a FPro G GSP.

SADA TESNENÍ / VLOŽKA DO VORTEXU

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
5 0,6 l 963300030001 1 ks

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
6 0,6 l 963400030001 1 ks

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
11 tesnenie FPro G 963100030017

1 sada
12 tesnenie FPro GSP 963100030117
13 vložka do Vortexu pre pištole FPro 962600030201 1 ks

Tryskovú hlavu je možné jednoducho vymeniť. Trysky vrátane ihiel sú
k dispozícii v rozmeroch 1,4 mm, 1,8 mm a 2,2 mm a zabezpečia kvalitné 
rozprášenie materiálu a vytvoria rovnomerný lúč.

TRYSKOVÁ HLAVA / TRYSKY A IHLY

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
7 trysková hlava 965700030001 1 ks
8 tryska + ihla 1,4 mm 963000030017

1 sada9 tryska + ihla 1,8 mm 963000030117
10 tryska + ihla 2,2 mm 963000030217
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Náhradná nádobka pre striekaciu pištoľ M22 G HPA, pre lakovanie 
materiálmi normálnej viskozity – bez tlakového ventilu.

VRCHNÁ NÁDOBKA

Tento systém ponúka viac funkcií:
miešanie materiálu, nános materiálu, doplnenie
a uskladnenie materiálu. Pri použití so striekacou
pištoľou M22 G HPA je nutný prídavný adaptér.
Dodávame v objeme 0,3 a 0,6 l; s 200 μm sitkom.

SATA JEDNORAZOVÁ NÁDOBKA | ADAPTÉR

✓   kompletný systém pozostáva 
z pohárika, veka a sitka

✓  skracuje čas prípravy na aplikáciu
✓   znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov
✓   nádobka je uzatvárateľná a môže slúžiť 

na krátkodobé uskladnenie náterových hmôt 
(moridiel alebo jednokomponentných lakov)

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
14 0,6 l 9645401 1 ks

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
20 nádobka 0,6 l 962300030017 60 ks
21 adaptér 9646701 1 ks

STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Trysky zabezpečujú perfektnú kvalitu rozprašovania
a rovnomerný nástrek. Rozprašovač z nerezu. Dostupné 
v rozmeroch 1,4 mm, 1,8 mm iba ako tryska;
2,2 mm vrátane rozprašovacej jednotky.

TRYSKOVÁ SADA
✓  perfektná kvalita rozprašovania
✓  rovnomerný nástrek
✓  materiál z nerezovej ocele

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
16 1,4 mm 9644701

1 ks17 1,8 mm 9644801
18 2,2 mm 9644601

Súprava náradia pre opravy tlakových striekacích pištolí M22 G HPA a M22 G HPA GSP.

OPRAVNÁ SADA

Čís. Obj. č. Balenie
19 9645001 1 ks

Náhradná nádobka pre striekaciu pištoľ M22 G HPA GSP.
Tlaková nádobka pre nános vysoko viskóznych materiálov.

TLAKOVÁ NÁDOBKA NA STRIEKANIE

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
15 0,6 l 9643201 1 ks



Mini Merkur je spoľahlivé a vysoko profesionálne 
striekacie zariadenie, ktoré je zvlášť vhodné na spracova-
nie malých množstiev a časté zmeny nanášaných mate-
riálov. Zariadenie je veľmi univerzálne a dá sa tak ľahko 
prispôsobiť potrebám v dielni. Na prevádzku Mini Merkur 
je potrebný kompresor. Rozsah dodávky: Mini Merkur 30:1, 
dvojitá hadica 7,5 metra (vzduchová hadica a hadica 
na materiál), pištoľ Perform AA, tryska 413 v držiaku 
trysky, sací a vratný systém a 118 ml olej na pumpu.

MINI MERKUR ES
✓   systém rýchleho čistenia,  

očistené za pár minút
✓   vytvára prvotriedny 

a rovnomerný povrch
✓   flexibilný vďaka kompaktnému dizajnu
✓  ideálny na malé množstvá

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
22 Mini Merkur ES 940100030017 sada
23 sací filter Mini Merkur 940300030017 3 ks/bal.
24 sacie potrubie Mini Merkur 940400030011 1 ks
25 sacia hadica Mini Merkur 940500030011 1 ks

PRÍSLUŠENSTVO NA MINI A MAXI MERKUR

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
30 filter 100 μm 940200030017 5 ks / bal.

31 olej na pumpu 940800030011

1 ks

32 vzduchová hlavica 940900030011

33 striekacia tryska AAM 211 940600030011

34 striekacia tryska AAM 213 940600030111

35 striekacia tryska AAM 409 940600030411

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
36 striekacia tryska AAM 411 940600030211

1 ks

37 striekacia tryska AAM 413 940600030311

38 striekacia tryska AAM 513 940600030511

39 striekacia tryska s pred-rozprašovačom AAF 210 940700030011

40 striekacia tryska s pred-rozprašovačom AAF 212 940700030111

41 striekacia tryska s pred-rozprašovačom AAF 410 940700030211

42 striekacia tryska s pred-rozprašovačom AAF 412 940700030311

Maxi Merkur je vysokovýkonné striekacie zariadenie, 
ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou. Regulátory 
stlačeného vzduchu, ktoré sú ľahko prístupné, 
zabezpečujú jednoduché nastavenie a monitorovanie. 
Vďaka svojej veľkosti a hmotnosti je zariadenie 
univerzálne použiteľné. K dispozícii v 2 verziách: 
s nasávacou hadicou alebo nádobou na materiál 
s objemom 5 l. Rozsah dodávky: Maxi Merkur 30:1, 
dvojitá hadica 7,5 metra (vzduchová hadica a hadica  
na materiál) vrátane ochrannej hadice, pištoľ Perform 
AA, tryska 413 v držiaku trysky, filter pištole, 236 ml olej 
na pumpu, sacia hadica alebo 5 l zásobník na materiál.

MAXI MERKUR SO ZÁSOBNÍKOM
✓   konštrukcia čerpadla z nehrdzavejúcej 

ocele s dlhou životnosťou
✓   nízka spotreba vzduchu zaisťuje 

zlepšenú účinnosť
✓   regulátory vzduchu umožňujú 

jednoduché nastavenie a monitorovanie
✓  vytvára prvotriedny a rovnomerný povrch
✓  flexibilný vďaka kompaktnému dizajnu

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
26 Maxi Merkur vrát. sacej hadice + náhradné bal. 941000030017 sada
27 Maxi Merkur vrát. 5 l zásobníka na materiál + náhradné bal. 941000030117 sada
28 sací filter Maxi Merkur 940300030117 10 ks/bal.
29 sacia hadica Maxi Merkur 940500030111 1 ks
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STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Striekacia pištoľ GM 4700 určená na pripojenie
k piestovým pumpám Wagner.

PIŠTOĽ WAGNER GM 4700AC

Čís. Obj. č. Balenie
49 K130037 1 ks

Striekacia pištoľ štandard. Vhodná na aplikáciu
nábytkových moridiel a rozpúšťadlových lakov.
Nádobka 0,6 l s rýchloupínacím systémom.
Tryskové sady 1,0 – 5,0 mm.

SATAJET 1000 B RP

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
43 1,3 mm K130052

1 ks
44 1,8 mm K130001

Kompletná sada striekacieho zariadenia. Dodávka obsahuje piestovú pumpu 
Wagner Puma 28-40 AC s vysokotlakovými hadicami 7,5 m, pištoľou GM 4700, 
štvornožkou a regulátorom tlaku. Vhodná na aplikáciu náterov s vyššou 
hustotou, napr. pri lakovaní drevených okien.

SPRAYPACK PUMA 28-40 AC GM 4700

Čís. Obj. č. Balenie
48 K130029 1 ks

Kompletná trysková sada, obsahujúca trysku, ihlu a klapku.

TRYSKOVÁ SADA PRE SATAJET 1000 B RP

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
45 1,3 mm K130003

1 ks46 1,8 mm K130045
47 2,0 mm K130004



Filtre pre striekacie pištole radu GM 3000 ‒ GM 4600.
Farba filtračnej vložky určuje jej jemnosť (vyjadrená jednotkou mesh).

FILTRE PRE GM 3000 – GM 4600

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
50 červený K130007

1 ks
51 žltý K130013

Tryska nekalibrovaná pre piestové pumpy s pištoľami 
Wagner radu GM 3000 ‒ GM 4700.

TRYSKY PRE PIŠTOLE RADU GM 3000 – GM 4700

Filtre pre striekacie pištole radu GM 4700.
Farba filtračnej vložky určuje jej jemnosť (vyjadrená jednotkou mesh).

CAGE FILTRE PRE GM 4700

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
52 červený K130044

1 ks53 žltý K130063
54 modrý K130038

Obj. č. Balenie
pozri tabuľku nižšie 1 ks

Čís. Veľkosť Obj. č.
55 07/20 K130064
56 07/40 K130088
57 09/20 K130018
58 09/30 K130111
59 09/60 K130090

Čís. Veľkosť Obj. č.
60 10/20 K130095
61 11/10 K130019
62 11/20 K130006
63 11/30 K130054
64 11/40 K130025

Čís. Veľkosť Obj. č.
65 11/80 K130091
66 12/20 K130096
67 12/40 K130101
68 13/20 K130050
69 13/40 K130089
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Zariadenie na čistenie striekacích pištolí
iMAGO SMART z nehrdzavejúcej ocele čistí nádobkové
a hadicou napájané pištole zvnútra aj zvonka. Okrem
čistenia tiež dochádza k automatickému oplachovaniu.
Kompaktný iba s jednou čistiacou oblasťou;
rozmery (š x h x v): 640 x 510 x 370 mm.

AUTOMAT NA ČISTENIE STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ IMAGO SMART
✓  pre všetky typy striekacích pištolí
✓    automatické čistenie a oplachovanie
✓   je možné čistenie rozpúšťadlom a vodou
✓   k dispozícii na upevnenie na stenu alebo 

voliteľný podstavec (670 x 510 x 750 mm)

Kompaktné a výkonné striekacie zariadenie je vyrobené výhradne z nerezovej ocele a je preto
veľmi robustné. Vďaka chrómovaným dvojitým piestom, ventilovým guľôčkám a doštičkám
zariadenie ponúka dlhú životnosť. Striekacia pištoľ v eloxovanej čiernej farbe sa vďaka svojej
ergonómii veľmi dobre drží a zároveň umožňuje dosiahnuť vynikajúcu kvalitu povrchu. Vďaka
optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa dosahuje veľmi jemné rozprášenie a vzniká extrémne
málo hmly z materiálu. Filter je možné vymeniť bez použitia náradia. Oblasť použitia: všetky laky
na báze vody a rozpúšťadiel. Rozsah dodávky: nerezové piestové čerpadlo 33:1 na hliníkovom
stojane. Súprava mäkkých hadíc s dĺžkou 7,5 m, striekacia pištoľ čierno eloxovaná, rozprašovacia
trysková hlava s otvorom 0,33 mm a uhlom rozstreku 50°, s ručne odnímateľným filtrom
a otočným kĺbom, separačným prostriedkom, zemniacim káblom a návodom na obsluhu.

STRIEKACIE ZARIADENIE AIRCOMBI

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
89 iMAGO Smart 981100030011

1 ks
90 podstavec 981100030111

Čís. Označenie Montáž Obj. č. Balenie
70 sada s pevným 

nasávaním (310 SL)
hliníkový stojan 941100030017

1 sada

71 montáž na stenu 941100030027
72 sada s nádobkou 

s objemom 6 l (320 SL)
hliníkový stojan 941100030117

73 montáž na stenu 941100030127
74 sada s flexibilným 

nasávaním (330 SL)
hliníkový stojan 941100030217

75 montáž na stenu 941100030227

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY K AIRCOMBI
Čís. Označenie Obj. č. Balenie
76 pevné nasávanie NW 20 vrátane nasávacieho potrubia + sitka 941100030311 1 sada
77 nádoba na materiál 6 l vrátane potrubia + pripojenia 941100030411 1 sada
78 flexibilné nasávanie NW 19 vrátane sitového koša 941100030511 1 sada
79 tryska 06094 0,28 mm otvor a uhol rozstreku 40° (pre laky na báze rozpúšťadiel) 941200030011 1 ks
80 tryska 09114 0,33 mm otvor a uhol rozstreku 50° (pre laky na báze rozpúšťadiel) 941200030111 1 ks
81 tryska 0,28 mm otvor a uhol rozstreku 30° (s predrozprašovačom pre vodouriediteľné laky) 941200030211 1 ks
82 tryska 0,33 mm otvor a uhol rozstreku 40° (s predrozprašovačom pre vodouriediteľné laky) 941200030311 1 ks
83 tesnenie trysky pre trysku 09 + 12 941200030417 10 ks/bal.
84 tryskové sito pre trysku 06 941200030517 10 ks/bal.
85 filter do pištole dlhý, jemný (červený) 941300030017 10 ks/bal.
86 filter do pištole dlhý, stredný (žltý) 941300030117 10 ks/bal.
87 HD filter Inox 100 (z nehrdzavejúcej ocele) pre transparentné a pigmentované laky 941300030211 1 ks
88 HD filter Inox 50 (z nehrdzavejúcej ocele) pre plnič + hrubovrstvové lazúry 941300030311 1 ks

STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO
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Súprava slúži na úpravu znečistenej vody vzniknutej 
pri čistení aplikačných zariadení alebo polievacích 
kabín pre odbornú likvidáciu do kanalizácie. Pridaním 
flokulačného prostriedku a miešaním koagulačnou 
tyčou sa nečistoty vyzrážajú a vysedimentujú a následne 
je možné ich odfiltrovať.

Obsah:  • 2 x 30 l plastové nádoby 
 • 1 nadstavec z dierovaného plechu 
    s oporným trojuholníkom 
 • 10x rúno z hrubých filtračných vlákien 
    (jemné filtračné vrecko) 
 • 1x jemný filter (hrubé filtračné vrecko) 
 • 25 kg flokulačný prostriedok 
 • 1 pneumatická koagulačná tyč

KOAGULAČNÁ SADA NA ÚPRAVU VODY
✓   jednoduché použitie
✓   nízke investičné náklady – 

vysoká účinnosť
✓  šetrí miesto

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
91 kompletná sada 941600030017 1 sada
92 jemný filter 941600030117 1 ks
93 rúno z hrubých filtr. vlákien 941600030217 10 ks
94 flokulačný prostriedok 941600030301 25 kg

Filtre zlepšujú stupeň zachytávania prestreku 
v striekacej kabíne na princípe odstredivej separácie. 
Vďaka vysokej kapacite a rovnomernému zachytávaniu 
prestreku aj pri vyššom naplnení kapacity je odpor 
prúdenia konštantný a podmienky odsávania sú 
stabilnejšie a homogénne. K dispozícii v rolke 
1 m x 10 m, ako aj 0,75 m x 13,35 m dĺžky.

SKLADANÝ PAPIEROVÝ FILTER

✓   vysoká kapacita zachyteného prestreku farby
✓  optimálna odstredivá separácia
✓  vysoká tvarová stabilita

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
96 10 m x 1 m 9535601

1 rolka
97 13,35 m x 0,75 m 967300030011

Plastová ochranná mriežka je jednoducho nasunuteľná 
na kovové rošty v striekacej kabíne, čím zabraňuje ich 
kontaminácii prestrekom. Kryt možno ľahko vymeniť. 
Rozmery: 497,5 x 501,6 x 35 mm; veľkosť ôk: 30 x 30 mm.

BIELA OCHRANNÁ MRIEŽKA
✓   chráni rošt pred znečistením
✓  jednoducho vymeniteľná

Čís. Obj. č. Balenie
95 967200030017 1 kartón à 17 ks.
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Filter sa skladá z vysokoobjemovej netkanej textílie
a je konštruovaný tak, že odsávanie dosahuje optimálny 
výkon a kapacitu zachytávania prachových častíc aj
pri nízkom tlakovom rozdiele. Aktívna podložka 
zabezpečuje bezpečnosť voči prieniku prachových častíc. 
Hustota vlákien klesá na strane výstupu čistého vzduchu 
z filtra, a tým zlepšuje ukladanie častíc prestreku
alebo prachu. K dispozícii v rolke 1 m x 20 m.

PLOŠNÝ FILTER
✓    netkaná textília zo syntetických 

organických vlákien
✓  vlhkostne a teplotne odolný
✓  chráni proti ukladaniu prestrekov náterov

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
98 20 m x 1 m 9535801 1 rolka

Vysokokvalitný filter špeciálne na filtráciu častíc lakov 
na vodnej báze v striekacích kabínach. Plošný filter 
zaručuje vysoký stupeň filtrácie pri súčasne nízkej strate 
tlaku. Umožňujú to obzvlášť jemné, veľmi elastické 
sklenené vlákna. Rozmery: 1 m x 20 m.

PLOŠNÝ FILTER PRE LAKY NA VODNEJ BÁZE
✓   vysoký stupeň filtrácie (účinná ochrana 

motorov a výfukových potrubí)
✓   vysoká kapacita a dlhá životnosť
✓    šetrenie nákladov na energiu vďaka 

vysokej vnútornej stabilite

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
99 20 m x 1 m 9635801 1 rolka

STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO
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17-dielna čistiaca sada na dôkladné čistenie 
a starostlivosť o striekacie pištole a telo
pištole. Vhodná na všetky laky, odolná voči 
vode a rozpúšťadlám. Sada pozostáva z:

ČISTIACA SÚPRAVA NA PIŠTOLE
✓   4 rôznych okrúhlych kefiek 

(3 s nylonovými, 1 s prírodnými štetinami)
✓  čistiacej kefky (s nylonovými štetinami)
✓     5 rôznych malých presných okrúhlych kefiek 

(s nylonovými štetinami)
✓  jemnej kefky (s nylonovými štetinami)
✓  6 rôznych presných ihiel

Čís. Obj. č. Balenie
100 9639401 1 sada

Samolepiaca ochranná fólia odolná voči UV žiareniu
na oblepenie veľkých plôch, ako napr. striekacie kabíny 
a flutovacie systémy. Odolná LDPE fólia je vhodná na 
použitie v interiéri aj exteriéri. Dĺžka 100 m, šírka 50 cm.

LEPIACA FÓLIA
✓   na oblepovanie napr. striekacích kabín, 

flutovacích systémov
✓     pre profesionálnu ochranu 

pri rôznych prácach, vrátane 
sklenených povrchov

✓   odoláva teplotám až do 40 °C

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
104 100 m x 50 cm 9535401 1 rolka

Vhodné na jednoduché čistenie dýz a striekacích pištolí.
Tryska sa nepoškodí. Ideálne pre veľkosti trysiek 11 až 18.

IHLY NA ČISTENIE TRYSIEK Č. 10 SO ŠPIRÁLOVITOU RUKOVÄŤOU

Čís. Obj. č. Balenie
101 954700030017 12 ks

Na odstránenie vlákien, prachu a nečistôt z čerstvo natretých, stále 
vlhkých povrchov a dielov bez poškodenia povrchu. Malé ihly s najjemnejšími
spätými háčikmi, dodávané spolu s perom na uchytenie.

SADA IHIEL NA NEČISTOTY

Čís. Obj. č. Balenie
102 966400030011 1 sada
103 966400030117 15 ks ihiel

13



Polyamidové filtračné sieťované vrecko so 
sťahovacou šnúrkou sa veľmi ľahko a prakticky používa. 
Nečistoty sa zachytávajú na tkanine a zostávajú v 
sieťovanom vrecku. Materiál zostáva bez prachu a iných 
nečistôt. Vrecko z filtračnej tkaniny sa dá ľahko 
pripevniť na výpuste a kohútiky. Veľkosť: cca 13 cm 
široké a 30 cm dlhé, veľkosť ôk: 150 µm.

VRECKO Z FILTRAČNEJ TKANINY
✓    jednoduchý, ale veľmi efektívny proces 

odstraňovania nečistôt
✓   vysoký prietok
✓   ľahko sa čistí

Čís. Obj. č. Balenie
108 966800030017 25 ks / bal.

Nylonové sitko sa vkladá priamo do pohára a zostáva 
v ňom počas lakovania. Je odolné voči rozpúšťadlám 
a neuvoľňuje žiadne vlákna. Jemnosť filtra 190 μm.

METEX® BECHERSIEB S 5000 (SITKO DO POHÁRA)
✓   počas lakovania zostava v pohári
✓  opakovane použiteľné
✓   umožňuje rýchlejšiu prácu

Čís. Obj. č. Balenie
105 9617117 20 ks

STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Sitko do nádob striekacích pištolí Kremlin.
Je praktické a ľahko montovateľné. Spoľahlivo
zachytáva nečistoty v laku.

KREMLIN ZASÚVACIE SITKO

Čís. Obj. č. Balenie
107 9645617 5 ks

Sitko na filtráciu lakov a moridiel, na odstránenie
drobných nečistôt. Jemnosť ôk 190 μm.

NYLONOVÉ SITKO
✓  na filtráciu lakov a moridiel
✓  odolné voči rozpúšťadlám

Čís. Obj. č. Balenie
106 9617017 125 ks
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Ponorný výtokový pohárik vyrobený z hliníka je 
určený na kontrolu viskozity počas výroby alebo počas 
spracovania povrchových úprav. Pomocou tejto 
jednoduchej metódy je možné merať viskozita kvapalín, 
ako napr. impregnácií, produktov na flutovanie, 
lakov a olejov. K dispozícii s výtokovou tryskou Ø 2 mm 
pre produkty na flutovanie a Ø 4 mm a 6 mm pre rôzne 
typy lakov. Objem pohárika 100 ml.

PONORNÝ VÝTOKOVÝ POHÁRIK
✓  s rukoväťou
✓   na rýchle meranie doby výtoku

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
109 Ø 2 mm 982900030011

1 ks110 Ø 4 mm 982900030111
111 Ø 6 mm 982900030211

PH-METER VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA
Merací prístroj na určovanie hodnoty pH a teploty 
produktov na flutovanie. Je odolný proti striekajúcej 
vode. S pevne pripojenou tyčovou elektródou je vhodný 
najmä na pravidelné kontroly vo výrobe a na meranie 
pH v nádobách. Jednoduché ovládanie vďaka funkcii 
kalibrácie jedným tlačidlom. Rozmery: 225 x 35 x 20 mm

✓     rozsah merania pH 0 až 14,00 pH, 
presnosť +/- 0,1

✓   možná automatická kalibrácia 
✓   funkcia podržania (Hold) 

a indikátor stavu batérie

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
113 pH meter vrátane batérií 982800030017 1 ks
114 kalibračný roztok pH 7,00 982800030111 250 ml
115 kalibračný roztok pH 10,01 982800030211 250 ml
116 roztok na uskladnenie elektródy 982800030311 75 ml
117 proteínový čistiaci roztok 982800030411 55 ml

Ergonomicky tvarovaný merací prístroj na meranie 
klímy v miestnosti so zobrazením rosného bodu.
Teplotu a vlhkosť vzduchu nameria rýchlo a jednoducho 
a rýchlo identifikuje kritické hodnoty. Plastové puzdro, 
rozmery (d x š x v): 170 x 50 x 17 mm

TEPLO-/VLHKOMER
✓  vysoká presnosť merania
✓  uloženie hodnôt MIN a MAX
✓  súčasné zobrazenie 2 nameraných hodnôt

Čís. Obj. č. Balenie
112 983300030017 1 ks
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Excentrická brúska Mirka DEROS je nenáročná na údržbu,
spoľahlivá a odolná. Ideálna na brúsenie lakov. Vďaka
symetrickému dizajnu môžete pracovať rovnako 
pohodlne ľavou, ako aj pravou rukou. Veľmi nízke vibrácie 
a nízka úroveň hlučnosti uľahčujú prácu a zároveň 
chránia zdravie používateľa. Rozsah dodávky: 
excentrická brúska so zdvihom 2,5 mm, brúsna 
podložka 150 mm, ochranná podložka

DEROS-EXZENTER ELEKTRO
(EXCENTRICKÁ BRÚSKA)

✓   napájanie 220 V
✓   odsávanie brúsneho prachu 

priemyselnými vysávačmi
✓   možnosť pripojenia snímača 

vibrácií a pripojenia cez Bluetooth*

Brúsny pad pre excentrickú brúsku Deros s centrálnym
prívodom vzduchu. Kanály na okrajoch padu smerujú 
čerstvý vzduch do jeho stredu. Prach sa efektívne 
extrahuje zo stredu padu. Tvorba prachových uzlov 
je výrazne znížená. Rozmer: Ø 150 mm

BRÚSNY PAD
✓   5/16“ vlákno
✓   pre 6, 7 a 15 dier a tiež 

aj pre disky Abranet

Aby sa zabránilo poškodeniu brúsneho padu, 
používa sa ochranná podložka z veľmi odolného 
materiálu. Ochranná podložka sa uchytí na brúsny 
pad pomocou suchého zipsu. Rozmer: Ø 150 mm

OCHRANNÁ PODLOŽKA ABRANET
✓   chráni brúsny pad pred poškodením
✓   s obojstranným suchým zipsom

Čís. Zdvih Obj. č. Balenie
118 2,5 mm 954000030001

1 ks
119 5 mm 954000030101

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
120 stredný 954100030001

1 ks
121 tvrdý 954100030101

Čís. Obj. č. Balenie
122 9541517 5 ks

NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE



* Podrobné informácie nájdete na: www.mirka.com

Tento univerzálny brúsny papier umožňuje takmer 
bezprašné brúsenie lakov, plastov, hliníka, mäkkého dreva 
atď. Celoplošné dierovanie zlepšuje odsávanie brúsneho 
prachu. K dispozícii Ø 150 mm a zrnitosti P80 – P1000.

BRÚSIVO PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY ABRANET
✓   ideálny pre medzibrúsenie lakov
✓    výhodný na brúsenie pred 

a po základovaní
✓   vhodný pre brúsenie 

profilov, hrán a falcov
✓   ideálny pre zbrusovanie 

starých náterov

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
- - pozri tabuľku nižšie 50 ks

123 P 60 955400030017 25 ks

Čís. Zrnitosť Obj. č. Zrnitosť
134 P 800 9541017

50 ks
135 P 1000 9541117

Čís. Zrnitosť Obj. č.
124 P 80 9540017
125 P 100 9540117
126 P 120 9540217
127 P 150 9540317
128 P 180 9540417

Čís. Zrnitosť Obj. č.
129 P 240 9540517
130 P 320 9540617
131 P 360 9540717
132 P 400 9540817
133 P 600 9540917

17



Priemyselný vysávač Mirka 1230 M AFC je
vybavený výkonným motorom s výkonom 1200 W
a jednostupňovou turbínou, ktorá pri prúde vzduchu 
4500 l/min. dosahuje sací výkon 250 mbar.
Priemyselný vysávač má funkciu automatického
štartu a automatického čistenia filtra, ako aj snímač 
prietoku. Rozsah dodávky: antistatická nasávacia
hadica 4 m, fleecové vrecko, upevnenie puzdra.

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ 1230 M AFC
✓   ľahko prístupné ploché filtre
✓   veľké kolesá pre lepšiu ovládateľnosť
✓  trieda prašnosti M

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
142  1230 M 954200030001 1 ks

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
143 Fleecové vrecko 954300030017 5 ks

NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

Brúsne kotúče s papierovým podkladom sú vynikajúcim
brúsivom na univerzálne brúsenie dreva, lakov, plničov
a plastov. Vzor s 15 dierami podporuje optimálne
odsávanie prachu. Rozmer: Ø 150 mm.

BRÚSNE KOTÚČE SO SUCHÝM ZIPSOM 15 DIER
✓    môže byť použitý s excentrickými 

brúskami, ručnými brúsnymi 
taniermi alebo držiakmi

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
136 P 120 953700030017

100 ks
137 P 150 953700030117
138 P 180 953700030217
139 P 240 953700030317
140 P 320 953700030417

Kontrolný púder sa používa na vizuálnu kontrolu
brúsených povrchov. Zviditeľní najjemnejšie nerovnosti
a najmenšie nedostatky. Používateľ tým získa väčšiu
bezpečnosť pri ručnom a strojovom brúsení.

KONTROLNÝ ČIERNY PÚDER
✓   na vizuálnu kontrolu 

brúseného povrchu
✓  s pružným ručným držiakom
✓  možné ihneď prebrúsiť
✓  na svetlé povrchy

Čís. Obj. č. Balenie
141 953900030011 1 ks



Brúsny blok podporuje ergonomické brúsenie.
Vhodný pre brúsne mriežky Abranet DN 150 mm. 
Rozmery: 78 x 87 x 148 mm.

BLOK NA RUČNÉ BRÚSENIE MIRKA
✓   jednoduché a ergonomické použitie
✓  pre dokonalý výsledok brúsenia
✓   vhodné pre brúsne mriežky 

Abranet DN 150 mm

Čís. Obj. č. Balenie
144 954800030011 1 ks

3M 618 je vynikajúci brúsny papier na brúsenie
laku. Otvorený posyp brúsnych zŕn karbidu kremíka 
a povlak odpudzujúci prach zabraňujú predčasnému 
zaneseniu. Určený pre ručné brúsenie, rovnako aj
do vibračných brúsok. K dispozícii v zrnitosti
P180 ‒ P280. Rozmery: 115 mm x 50 m.

JEMNÝ BRÚSNY PAPIER ‒ ROLKA
✓   pre ručné brúsenie 

a vibračné brúsky
✓  žiadne zanášanie
✓   otvorený posyp, 

prach odpudzujúca vrstva

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
152 P 150 951300030011

1 rolka
153 P 180 9552401
154 P 220 9552501
155 P 240 9552601
156 P 280 9552701

3M 618 brúsny papier na mimoriadne flexibilnom
A-papier nosiči. Je veľmi adaptabilný a dosahuje vynikajúce 
výsledky pri brúsení laku na profilovaných dielcoch.
K dispozícii v zrnitosti P80 ‒ P400, rozmery: 230 x 280 mm.

JEMNÝ BRÚSNY PAPIER ‒ HÁRKY
✓    optimálny pre brúsenie 

lakovaných profilovaných dielcov
✓   otvorený typ posypu, 

odpudzuje brúsny prach
✓   vysoko flexibilný

Obj. č. Balenie
pozri tabuľku nižšie 50 ks

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
151 P 400 9552217 50 ks

Čís. Zrnitosť Obj. č.
145 P 150 9551617
146 P 180 9551717

Čís. Zrnitosť Obj. č.
147 P 220 9551817
148 P 240 9551917

Čís. Zrnitosť Obj. č.
149 P 280 9552017
150 P 320 9552117
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Brúsne rúno je ideálne na čistenie, odstraňovanie 
vyčnievajúcich vlákien, matovanie alebo dosiahnutie 
dekoratívneho vzoru na všetkých lakoch, druhoch dreva, 
železných a neželezných kovov a plastov. Dostupné 
v rolkách, 100 mm x 10 m.

BRÚSNE RÚNO ‒ ROLKA
✓   odstraňuje nečistoty, oxidáciu a špinu
✓   môže sa používať na suchých 

a vlhkých povrchoch

Prémiové brúsivo s nosičom z latexového papiera je 
možné použiť špeciálne na brúsenie lakovaných a tvrdých 
povrchov. Farba: sivobiela; oblasti použitia: drevo, plnič, lak, 
tmel, plast; k dispozícii v hárkoch a rolkách.

BRÚSNY PAPIER SIVO-BIELY

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
168 10 m x 100 mm 965900030111 1 rolka

Čís. Označenie Zrnitosť Obj. č. Balenie
157

hárok
230 x 280 mm

P 180 983000030417

100 ks
158 P 220 983000030517
159 P 240 983000030617
160 P 280 983000030717
161 P 320 983000030817
162

rolka
50 m x 115 mm

P 180 983100030417

1 rolka
163 P 220 983100030517
164 P 240 983100030617
165 P 280 983100030717

Brúsne zrná sú rovnomerne rozložené po celom vlákne.
Rúno tak ponúka veľmi dobré brúsne vlastnosti a je
vhodné na použitie na suchých a vlhkých povrchoch.
Dostupné v rozmeroch 150 x 230 mm, v 10-kusovom balení.

BRÚSNE RÚNO
✓   zjednotený výsledok brúsenia
✓   na vlhký a suchý povrch

Čís. Odtieň Zrnitosť Obj. č. Balenie
166 červená veľmi jemné 964000030017

10 ks
167 sivá ultra jemné 964000030117

NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE
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Táto univerzálna hubka je vhodná na brúsenie profilov, 
hrán a drážok. Môže sa použiť na medzibrúsenie 
pri lakovaní, vyhladenie pred a po všetkých základných
náteroch a na jemné brúsenie dreva. Dostupné
v zrnitosti P150 ‒ P220, rozmery: 100 x 70 x 27 mm.

BRÚSNA ŠPONGIA ČIERNA
✓   optimálna na medzibrúsenie pri lakovaní
✓   vyhladenie pred a po všetkých 

základných náteroch
✓   vhodné pre profily, hrany a drážky

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
169 P 150 965600030117

50 ks
170 P 220 965600030217

Biely flexibilný brúsny molitan, špeciálne na brúsenie
svetlého dreva a svetlých odtieňov laku. K dispozícii
v zrnitosti P100 ‒ P220. Rozmery: 123 x 98 x 12 mm.

BRÚSNY MOLITAN BIELY
✓   biele brúsivo na oboch stranách
✓   mimoriadne flexibilný pri hranách 

a malých zaobleniach
✓   ideálny na svetlé drevo 

a svetlé odtiene

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
176 P 100 969800030017

50 ks177 P 150 969800030117
178 P 220 969800030217

Špongia s bielou vrstvou je univerzálne použiteľná
a je vhodná na brúsenie profilov, hrán a záhybov 
na svetlom dreve a svetlých farebných odtieňoch. Môže
sa použiť na medzibrúsenie pri lakovaní, vyhladenie 
pred a po všetkých základných náteroch a na jemné
brúsenie dreva. Dostupné v zrnitosti P100 ‒ P220, 
rozmery: 100 x 70 x 27 mm.

BRÚSNA ŠPONGIA BIELA
✓   optimálna na medzibrúsenie pri lakovaní
✓   vyhladenie pred a po všetkých 

základných náteroch
✓    obzvlášť vhodná na svetlé drevo 

a svetlé farebné odtiene

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
171 P 100 969900030017

50 ks172 P 150 969900030117
173 P 220 969900030217

Na rozdiel od špongie je tento molitan veľmi 
flexibilný. Je zvlášť vhodný na brúsenie hrán
a malých zaoblení. Dostupné v zrnitosti
P150 ‒ P220, rozmery: 123 x 98 x 12 mm.

BRÚSNY MOLITAN ČIERNY
✓   obzvlášť flexibilný
✓   na brúsenie hrán a malých zaoblení
✓   jednoduché čistenie

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
174 P 150 964400030117

50 ks
175 P 220 964400030217
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ŠKRABKA
Profesionálny presný nástroj na lokálne odstraňovanie
menších povrchových defektov, ako sú prachové inklúzie
alebo stečené kvapky laku. Rozmery: 48 x 28 mm.

Flexibilný dokončovací brúsny papier na 4 mm penovej
podložke je možné použiť na suché aj mokré brúsenie.
Vďaka svojej flexibilite je vhodný najmä na ručné
brúsenie rohov, uhlov, profilov, tvarovaných dielcov
a plôch. Dostupný v zrnitosti P150 – P400, rozmery:
25 m x 115 mm x 125 mm.

JEMNÝ BRÚSNY PAPIER NA ROLKE
✓    flexibilný dokončovací papier 

na penovej podložke
✓    na ručné brúsenie rohov, 

uhlov, profilov, tvarovaných 
dielcov a plôch

✓   perforovaný

Čís. Obj. č. Balenie
184 982700030011 1 ks

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
179 P 150 953600030017

1 rolka180 P 220 953600030217
181 P 320 953600030517

NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

HOBLÍK NA LAKY
Ergonomicky hoblík na laky z kovu na odstraňovanie vyschnutých
stečených kvapiek laku a podobne. Čepeľ je možné použiť obojstranne
(hrubá a jemná) a drží ju magnet. Nepoužívať na povrchoch
s vysokým leskom! Rozmery: 20 x 42 mm.

Čís. Obj. č. Balenie
183 982600030011 1 ks

Brúsna hubka, ktorá je na jednej strane zaoblená 
a na druhej strane skosená s 30° uhlom, je ideálna
pre individuálne, náročné spracovanie v rôznych
oblastiach použitia. Môže sa používať na brúsenie 
lakov, farieb, plničov, tmelov, plastov, kovov a na jemné
brúsenie dreva. Špongia je vyrobená z čiernej
PU peny. Rozmery: 98 x 69 x 26, zrnitosť: 
označenie 100 (zodpovedá zrnitosti P220).

BRÚSNA ŠPONGIA COMBI
✓   brúsna hubka COMBI: 

so zaoblenou a šikmou hranou (30°)
✓   materiál: PU pena 

so strednou pevnosťou
✓   farba: čierno-hnedá

Čís. Obj. č. Balenie
182 953000030017 10 ks
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Škrabka na odstraňovanie starých náterov,
voskov alebo olejov, ako aj na korekcie malých
nepravidelností laku.

ŠKRABKA NA LAK
✓  na odstránenie starých lakových náterov
✓   korekcie malých nepravidelností laku

Ručná kefa na čistenie s prírodnými vláknami je vhodná
na dôkladné čistenie drevených a plastových povrchov.
Veľkosť: 165 x 37 mm, dĺžka štetín 22 mm.

KEFA S PRÍRODNÝMI VLÁKNAMI
✓   ručne vyrobená
✓   s prírodnými vláknami
✓    na čistenie drevených 

a plastových povrchov

Čís. Obj. č. Balenie
185 9591001 1 ks

Čís. Obj. č. Balenie
188 954900030011 1 k

Určená pre okefovanie a očistenie starých, zvetraných 
povrchov dreva. Ľahké prehnutie drevenej rúčky 
umožňuje dobré uchopenie a presnú prácu. 
emne zvlnené mosadzné drôty dobre odstraňujú
zvyšky starých náterov z pórov.

MOSADZNÁ 4-RADOVÁ KEFA
✓   na čistenie starých, 

zvetraných drevených dielov
✓   mäkké mosadzné drôty
✓   odstraňuje zvyšky a uvoľnené 

časti starých náterov

Čís. Obj. č. Balenie
186 9695001 1 k

Kefa na odstraňovanie hrdze, čistenie starých, 
zvetraných drevených plôch a na vykefovanie pórovitých 
drevín. Mäkké mosadzné drôty odstránia do hĺbky pórov
zvyšky náterov a uvoľnené časti podkladu. Veľká plocha 
kefy umožňuje rovnomerné okefovanie väčších plôch. 
Veľkosť: cca 215 x 100 mm.

MOSADZNÁ KEFA S KOŽENÝM REMIENKOM
✓   na očistenie starých, 

zvetraných drevených plôch
✓   na okefovanie pórovitých drevín
✓   odstráni zvyšky náterov 

a uvoľnené substancie

Čís. Obj. č. Balenie
187 9600501 1 k
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Priemyselný vysávač na odsávanie brúsneho 
prachu, so zabudovaným HEPA filtrom. Sada
s pripojením dvoch pracovísk vrátane odsávacích
4 m hadíc. Obsah vysávača 90 litrov.

Pneumatická orbitálna brúska s brúsnym tanierom D150 mm. Určená pre priemyselné
prevádzky. Výkon motora 193 W. Možnosť výmeny motora systémom Drop-In. Celokovový 
motor. K dispozícii vo viacerých prevedeniach: bez odsávania, s vlastným odsávaním
alebo s odsávaním pomocou vysávača (vybraný typ je potrebné upresniť pri objednávaní).

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ „RAPTOR VAC“

DYNORBITAL SILVER SUPREME

Čís. Obj. č. Balenie
189 K140110 1 ks

NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

✓    v odsávacích hadiciach je 
integrovaný prívod vzduchu 
pre pneumatické brúsky

✓    pri pripojení pneumatických 
brúsok vyžaduje aj vysávač 
pripojenie na stlačený vzduch

Pneumatická vibračná brúska na brúsenie detailov
s pripojením na odsávanie brúsneho prachu. 2 mm excenter. 
Možnosti brúsnej podložky 80 x 130, 74 x 109 mm alebo 
tvar delta 100 x 150 mm. Výkon motora 112 W.

DYNABUG II

Čís. Obj. č. Balenie
190 K140115 1 ks

Pneumatická orbitálna brúska s brúsnym tanierom D150 mm. Určená pre menšie 
a stredné prevádzky. Výkon motora 186 W. Možnosť výmeny motora systémom Drop-In. 
K dispozícii vo viacerých prevedeniach: bez odsávania, s vlastným odsávaním alebo
s odsávaním pomocou vysávača (vybraný typ je potrebné upresniť pri objednávaní).

DYNORBITAL SPIRIT

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
193 2 mm K140016

1 ks
194 3 mm K140012

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
191 2 mm K140070

1 ks
192 3 mm K140069



Dynabrade 51458 je leštička s priemerom 6 ‒ 8 palcov (152 mm ‒ 203 mm). Obojručná pravouhlá 
vzduchová leštička, nevákuová, na rýchlu a ľahkú opravu miest na rôznych povrchoch. Môžu sa použiť 
penové disky 152 mm, 178 mm, 203 mm. Nástroj s maximálnym počtom otáčok za minútu 2500, 
menovitým výkonom (hp/W) 0,7 (522) s hmotnosťou 2,4 kg, vonkajší závit M14 x 2.
Náhodný orbitálny pohyb. Štandardná páka bezpečnostného zámku.

VZDUCHOVÁ LEŠTIČKA DYNABRADE 51458

Čís. Obj. č. Balenie
195 K140134 1 ks

Štartovacia sada na tvorbu vysokého lesku.
Obsahuje elektrickú leštičku, základnú sadu brúsiv, leštiace pasty,
excentrickú, antihologramovú leštiacu hlavu a drobné príslušenstvo.

SADA NA VYSOKÝ LESK

Čís. Obj. č. Balenie
196 K140025 1 ks

Leštiaca pasta extra ostrá so silným úberom. Vhodná pri vyzretých 
lakovaných plochách na prvotné rozleštenie. Zrnitosť P800 ‒ P1200.

DYNACOARSE

Čís. Obj. č. Balenie
197 K140115 1 ks

Leštiaca pasta ostrá. Určená pre základné leštenie. Zrnitosť P1000 ‒ P1500. 
Na leštenie odporúčame použiť leštiaci kotúč z ovčej vlny.

DYNARED

Čís. Obj. č. Balenie
198 K140094 1 ks

Leštiaca pasta jemná. Zrnitosť P2000 ‒ P2500. Určená na finálne leštenie bežných lakov
a svetlých odtieňov krycích farieb. Na leštenie odporúčame použiť kotúč z molitanu.

DYNATEAL

Čís. Obj. č. Balenie
199 K140027 1 ks
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NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D 150 mm, 
zrnitosť P280 – P1500, 15 dier. Nosič brúsiva – fólia.

Brúsne výseky pre Dynabug II 100 x 150 mm, 
7 dier. Nosič brúsiva – papier.

BRÚSIVO DG-922 ‒ S DIERAMI

BRÚSIVO DV-722 DELTA

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
200 P 120 K140103

100 ks
201 P 150 K140104
202 P 180 K140105
203 P 240 K140107
204 P 320 K140106

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
214 P 120 K140095

100 ks
215 P2 40 K140131

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
205 P 500 K140005

1 ks206 P 1000 K140008
207 P 1500 K140007

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D 150 mm zrnitosť 
P1000 ‒ P1500, bez dier. Nosič brúsiva – fólia.

BRÚSIVO DG-922 ‒ BEZ DIER

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
208 P 800 K140124

1 ks209 P 1000 K140035
210 P 1500 K140036

Brúsne výseky pre Dynabug II 80 x 130 mm, 
4 + 4 dier. Nosič brúsiva – papier.

BRÚSIVO DV-722

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
211 P 80 K140142

100 ks212 P 120 K140032
213 P 240 K140132



Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky na finálne brúsenie
vysokého lesku. Zrnitosť P2000. Nosič brúsiva ‒ PUR pena.

Náhradný pad pre orbitálne 
brúsky D152 mm. Počet dier: 6

JEMNÝ BRÚSNY KOTÚČ DM-555

PAD D150 MM

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
216 P 2000 K140026 1 ks

Čís. Obj. č. Balenie
219 K140081 1 ks

Náhradný pad pre brúsku Dynabug II.
Rozmer 80 x 130 mm, 4 + 4 dier.

PAD DYNABUG II

Čís. Obj. č. Balenie
217 K140031 1 ks

Náhradný pad pre brúsku Dynabug II.
Rozmer 100 x 150 mm, 7 dier.

PAD DYNABUG II DELTA

Čís. Obj. č. Balenie
218 K140055 1 ks
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LEŠTIACE PROSTRIEDKY

3M Perfect-it III leštiaci kotúč z ovčej vlny je vhodný
na strojové leštenie lakov. Vysoká intenzita leštenia
sa dosahuje použitím leštiaceho kotúča z ovčej vlny 
spolu s leštiacou pastou. Po použití je kotúč možné
čistiť stlačeným vzduchom; kotúč je opakovane 
použiteľný. K dispozícii v Ø 133 mm.

Rýchle a úplné odstránenie zvyškov leštidla a pasty 
po brúsení/leštení. Použitie na materiály ako kov, plasty, 
kompozitné materiály, laky na drevo a sklo. Priemer
D135 mm, hrúbka 25 mm.

LEŠTIACI KOTÚČ Z VLNY

MODRÝ MOLITANOVÝ LEŠTIACI KOTÚČ

✓   prednostne na použitie s hrubými 
leštiacimi pastami

✓   zlepšuje výkon leštiacej pasty
✓   so suchým zipsom
✓   jednoduché čistenie 

stlačeným vzduchom

Čís. Obj. č. Balenie
220 9697217 2 ks

Čís. Obj. č. Balenie
223 K140011 1 ks

Leštiaci kotúč z ovčej vlny. Priemer D127 mm.

LEŠTIACI KOTÚČ BIELY

Čís. Obj. č. Balenie
222 K140010 1 ks

3M Finesse-it je ideálny na leštenie pri tvorbe
vysokého lesku v kombinácii s 3M leštiacimi pastami. 
Špeciálna konštrukcia leštiaceho filcového kotúča 
zaisťuje dlhú životnosť. K dispozícii v Ø 127 mm.

FILCOVÉ LEŠTIACE KOTÚČE
✓   prednostne na použitie s hrubými 

leštiacimi pastami
✓   na leštenie lakovaných povrchov
✓   dlhá životnosť
✓   so suchým zipsom

Čís. Obj. č. Balenie
221 9697317 5 ks
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3M Extra Life je oranžový leštiaci molitanový kotúč
so zvlnenou leštiacou plochou a suchým zipsom.
Vhodný na leštenie s leštiacimi pastami. Špeciálna 
zvlnená štruktúra napomáha lepšiemu ochladzovaniu 
leštenej plochy. Používa sa na odstraňovanie
mikroškrabancov. K dispozícii v Ø 133 mm.

MOLITANOVÝ LEŠTIACI KOTÚČ
✓   prednostne na použitie s extra 

jemnými leštiacimi pastami
✓   s lepším ochladzovaním
✓   na odstránenie drobných škrabancov

Čís. Obj. č. Balenie
224 9697417 2 ks

Na rýchle odstránenie stečeného laku 
„pomarančovej kože“. Zaručuje rovnomerné brúsenie
pri vysokej životnosti. Pri použití sa uvoľňujú stále
nové ostré brúsne zrná, čím si počas celého brúsenia 
zachováva rovnomerné brúsne vlastnosti. Dostupné
v zrnitosti P3000, priemer 150 mm.

TRIZACT – JEMNÝ BRÚSNY KOTÚČ
✓   pyramídová štruktúra, 

dlhá životnosť
✓   rovnomerné brúsenie
✓   jemná zrnitosť

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
225 P 3000 9697117 15 ks

Flexibilné brúsivo s vysokou prispôsobivosťou
na dizajnové hrany a krivky. Umožňuje brúsenie 
náročných oblastí za mokra alebo za sucha. Jeho
použitie umožňuje rýchlejšie a rovnomernejšie
brúsenie s menej hlbokými škrabancami. Brúsne zrno 
je pokryté antiadhéznym povlakom z alumíniumoxidu. 
Dostupné v zrnitosti P1000 a P1500, Ø 150 mm.

BRÚSNY KOTÚČ HOOKIT
✓   vysoká flexibilita a prispôsobivosť
✓   veľmi dobrý brúsny výkon
✓  vynikajúci povrch po brúsení

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
226 P 1000 968400030017

25 ks
227 P 1500 968400030117

3M Finesse-it Trizact brúsne kvetinky na fólii určené 
na rýchle vybrusovanie jemných škrabancov. Po spracovaní 
konvenčnými brúsivami a pred prvým leštením. K dispozicii 
Ø 32 mm, zrnitosť P3000, 100 kusov v balení.

BRÚSNE KVETINKY
✓      narýchle brúsenie 

jemných škrabancov
✓   použite pred prvým leštením

Čís. Zrnitosť Obj. č. Balenie
228 P 3000 9697917 1 listy à 100 ks.
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LEŠTIACE PROSTRIEDKY (VYSOKÝ LESK)

Utierka z jemného mikrovlákna na odstraňovanie brúsneho
prachu a zvyškov leštiacich pást z povrchov dielcov. Rozmer: 40 x 40 cm.

MIKROVLÁKNOVÁ UTIERKA ORANŽOVÁ

Čís. Obj. č. Balenie
232 K140014 5 ks

3M utierka z mikrovlákien je vhodná na čistenie citlivých 
povrchov. Vďaka špeciálnej štruktúre mikrovlákien má 
utierka extrémne vysokú absorpčnú schopnosť 
na zachytenie zvyškov nečistôt, prachu a mastnoty. 
K dispozícii v zelenej farbe, rozmer 36 x 32 cm.

MIKROVLÁKNOVÁ UTIERKA ZELENÁ
✓   na čistenie citlivých povrchov
✓   vysoká absorpčná schopnosť

Čís. Obj. č. Balenie
231 9697517 5 ks

Čistiaca hubka na rýchle a jednoduché čistenie 
lakovaných povrchov. Vďaka špeciálnej nano povrchovej 
úprave sa dá ľahko odstrániť zahmlenie na náteroch.

NANO EASY CLEANER
✓    rýchle a ľahké čistenie 

lakovaných povrchov
✓   špeciálna nano povrchová úprava

Čís. Obj. č. Balenie
230 953800030011 1 ks

3M obojstranný brúsny blok Trizact je určený na použitie 
so všetkými brúsnymi kvetinkami 3M. Gumová podložka 
je určená na zarovnanie nerovností a mäkká podložka 
na konečné brúsenie. K dispozícii v Ø 32 mm.

TRIZACT BRÚSNY BLOK
✓   vhodný pre všetky brúsne kvetinky 3M
✓   z gumy
✓  s mäkkou plochou

Čís. Obj. č. Balenie
229 9698001 1 ks



3M Polish Rosa ošetrovací vosk je posledný krok,
ktorý sa používa na ochranu vysoko lesklých lakovaných 
povrchov. Okrem toho zvyšuje trvanlivosť lesku
na lakovaných povrchoch. Ochranný vosk je obzvlášť 
ľahko spracovateľný. K dispozícii v 1-litrovom balení.

OŠETROVACÍ VOSK
✓   chráni vysoko lesklé povrchy
✓  predlžuje životnosť vysokého lesku
✓   dobré spracovanie

Čís. Obj. č. Balenie
236 9697601 1 ks

Utierka na univerzálne použitie je vyrobená z prírodných 
viskózových a polyesterových vlákien. Mierne priľnavá 
perforovaná tkanina neobsahuje žiaden silikón, vosk 
a rozpúšťadlá, a preto je ekologicky odbúrateľná. Vďaka 
nízkej priľnavosti a štruktúre povrchu s výstupkami 
dosahuje tkanina vynikajúci čistiaci výkon a dobré kĺzavé 
vlastnosti aj na nerovných povrchoch. Môže sa univerzálne 
použiť na všetky materiály na ľahké odstránenie brúsneho 
prachu. Rozmery: približne 320 x 400 mm.

UTIERKA NA PRACH
✓   na suché čistenie rôznych 

výrobkov a materiálov
✓    univerzálne použiteľná a šetrná 

k životnému prostrediu
✓    mierna priľnavosť
✓    nesavá

Čís. Obj. č. Balenie
233 953100030017 50 ks

3M Perfect-it III leštiaca pasta PLUS, s ktorou sa
dosahuje vysoký lesk pri rovnako vysokej výkonnosti. 
Ostrá leštiaca pasta s dobrou roztierateľnosťou a dlhým 
časom spracovateľnosti. K dispozícii v 1 kg balení.

LEŠTIACA PASTA HRUBÁ
✓   vysoký lesk
✓   veľmi dobrá roztierateľnosť
✓  dlhá spracovateľnosť

Čís. Obj. č. Balenie
234 9697701 1 ks

3M Perfect-it III Extra Fine leštiaca pasta PLUS je
vhodná najmä pre odstránenie malých a drobných 
škrabancov. K dispozícii v 1-litrovom balení.

LEŠTIACA PASTA EXTRA JEMNÁ
✓   jednoduché odstránenie stôp zaprášenia 

lakom, stôp po brúsení a prestrekov
✓   žiadne pruhy na tmavých lakoch
✓   vhodné pre strojové spracovanie

Čís. Obj. č. Balenie
235 9697801 1 ks
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Poly-Spachtel s vláknami je dvojzložkový tmel na báze
polyesterovej živice s prísadou sklenených vlákien. Tento
polyesterový tmel vykazuje dobrú rozťažnosť a výbornú
priľnavosť ku kovom, drevu, kameňom a plastu.
K dispozícii v olivovo-zelenej farbe, v 250 g a 500 g 
balení, vrátane tužidla.

POLY-SPACHTEL S VLÁKNAMI
✓   dobré prekrytie menších 

poškodení (až do cca Ø 3 cm)
✓  na zosilnenie tenkých plechov
✓  vysoko plnivý a nestekavý

biely čierny

hnedý
(cca RAL 8024)

tmavohnedý
(cca RAL 8028)

Profesionálny dvojzložkový polyesterový tmel s dobrou
rozťažnosťou, obzvlášť krémovej konzistencie. Je vhodný 
najmä na tmelenie prasklín a jemných nerovností alebo 
chýb nábytku a vybavenia interiéru z dreva, ako aj na 
vyrovnanie kovových povrchov. K dispozícii v bielej farbe 
(iba 1 kg balenie); v čiernej, hnedej a tmavohnedej farbe 
v 1 kg balení a v 1,5 kg nádobe vrátane tužidla.

POLY-FEINSPACHTEL
✓   rýchle vytvrdzovanie 

a dobrá brúsiteľnosť

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
237 250 g 9613425

1 ks
238 500 g 9613450

Čís. Veľkosť Odtieň Obj. č. Balenie
242 250 g plechovka biely 752600030914

1 ks

243

1 kg plechovka

biely 9613111
244 čierny 9613911
245 hnedý 752600030701
246 tmavohnedý 752600030801
247

1,5 kg nádoba
čierny 752600030611

248 hnedý 752600030711
249 tmavohnedý 752600030811

Poly-Füllspachtel béžový je dvojzložková plniacia zmes
na báze polyesteru. Je vhodná na vyplnenie veľkých 
poškodení hrubými vrstvami. Zmes je možné použiť 
na kov, drevo, kameň a tvrdené PVC. K dispozícii v 250 g, 
1 kg a 2 kg balení, vrátane tužidla a plastovej špachtle.

POLY-FÜLLSPACHTEL BÉŽOVÝ
✓  brúsiteľný po cca 10 ‒ 15 minútach

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
239 250 g 9613025

1 ks240 1 kg 9613011
241 2 kg 9613020



Dvojzložkový tmel na báze polyesteru s vytvrdzovaním 
pomocou peroxidového tužidla. Tento opravný tmel je 
ideálny na opravy dreva (okná, dvere, atď.). Nie je možné 
ho použiť ako povrchový tmel! K dispozícii v 1200 g 
balení, biely alebo béžový, vrátane tužidla.

WOODFILL ‒ OPRAVNÝ TMEL
✓  vysoko elastický
✓   vynikajúca spracovateľnosť a brúsiteľnosť
✓    v hrubých vrstvách vytvrdzuje 

rýchlejšie ako v tenkých

Tužidlo pre bežné dvojzložkové tmely a živice na báze polyesteru.
Nie je vhodné pre Poly-Spachtel transparentný. K dispozícii
v 30 a 60 g balení. Pre 1,5 kg balenie Poly-Feinspachtel tuba 40 g.

POLYHÄRTER ‒ TUŽIDLO

Čís. Odtieň Obj. č. Balenie
255 biela 9686601

1 ks
256 béžová 9685601

Čís. tuba Obj. č. Balenie
250 30 g 9613630

1 ks
251 60 g 9613660

Čís. nádoba Obj. č. Balenie
252 40 g 751700021011 1 ks

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
257 náhradná tuba tužidla 400 g 9685701 1 ks

Vynikajúci dvojzložkový tmel na báze polyesteru na drevo 
na vnútorné aj vonkajšie použitie. Na vyplňovanie
malých dier, poškodení a iné opravy. Okrem dreva je tiež
vhodný na použitie na kameň, betón, železo a plast.
Nie je možné ho použiť ako povrchový tmel!
K dispozícii v 1400 g balení, biely, vrátane tužidla.

COMPA ‒ OPRAVNÝ TMEL
✓   rýchle schnutie, rýchla brúsiteľnosť
✓   pre efektívne a trvalé opravy

Čís. Odtieň Obj. č. Balenie
254 biely 9685501 1 ks

Dávkovacia pištoľ Woodfill umožňuje jednoduché 
a efektívne dávkovanie dvojzložkového Woodfill opravného 
tmelu spolu s tužidlom.

WOODFILL ‒ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ

Čís. Obj. č. Balenie
253 9686001 1 ks
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Vysokopružný tmel s extrémne vysokým obsahom
sušiny na báze vodouriediteľných polymérov. Určený
pre tmelenie V-spojov na drevených oknách a dverách.
K dispozícii v 320 ml tube, biely a bezfarebný.

ARTEKO-ELASTIK
✓    zabraňuje absorpcii vody do kapilár 

priečneho rezu dreva
✓   trvalo elastický aj po rokoch 

zaťaženia poveternosťou

Tento dvojzložkový tmel na báze polyesteru je vhodný
na opravu poškodení, ktoré majú zniesť aj ťažké 
namáhania. Nie je možné ho použiť ako povrchový tmel. 
V tenkých vrstvách nedôjde k vytvrdnutiu. Použiteľný
na drevo a plasty v exteriéri aj interiéri. K dispozícii
v 250 g balení vrátane tužidla.

POLY-SPACHTEL TRANSPARENTNÝ
✓   na opravu chýb
✓   ideálny pre vysoko namáhané povrchy

Čís. Odtieň Obj. č. Balenie
264 biely 9687001

1 ks
265 bezfarebný 9687101

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
258 250 g 9613825 1 ks

Akrylový disperzný tmel určený na opravy malých trhlín, 
dier alebo menších plôch na dreve v interiéri alebo 
muriva a kovov v interiéri aj exteriéri. Prelakovateľný 
vodouriediteľnými lakmi, disperznými farbami
alebo lakmi zo syntetických živíc. K dispozícii
v 400 g a 1300 g, v bielej farbe.

FEINSPACHTEL – JEMNÝ TMEL
✓   vodouriediteľný
✓   univerzálne použiteľný 

na rôznych podkladoch
✓   vysoká výdatnosť

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
262 400 g 4109904

1 ks
263 1300 g 4109913

Biely tmel zo syntetických živíc určený na opravy 
prasklín v dreve a tiež kovov v interiéri aj exteriéri. 
Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi, disperznými 
farbami alebo lakmi zo syntetických živíc. K dispozícii 
v 200 g, 400 g a 1 kg balení v bielej farbe.

KUNSTHARZ-SPACHTEL TMEL ZO SYNTETICKÝCH ŽIVÍC
✓  jednoduché spracovanie
✓   veľmi vysoká plnivosť výdatnosť
✓   vytvrdnutie po sušení cez 

noc aj pri nepriaznivých 
podmienkach sušenia

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
259 200 g 5408518

1 ks260 400 g 5408514
261 1 kg 5408511
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Samovytvrdzujúce práškové lepidlo je vhodné
na dyhovanie a nalepovanie fólií za tepla
v rozmedzí 70 °C ‒ 140 °C. Lepidlo sa vyznačuje
extrémne nízkym obsahom formaldehydu.
K dispozícii v 25 kg kartóne, po 5 x 5 kg vreciach.

W-LEIM PLUS 3000
✓   pre lepenie dýh a fólií za tepla
✓  nízky obsah formaldehydu

Multifunkčná trojdielna sada stierok
na vyhladenie tmelov na hladkých, drsných
a zvlnených povrchoch, ako aj na úzkych miestach, 
ko sú V-spoje a zaoblenia. Nie sú potrebné žiadne 
čistiace ani iné oddeľovacie prostriedky.

STIERKY – 3-DIELNA SADA
✓   nie je potrebné maskovanie
✓   vhodný pre všetky tmely

Čís. Obj. č. Balenie
269 9680925 1 carton

Čís. Obj. č. Balenie
266 983200030017 1 sada

Univerzálne použiteľné lepidlo s dlhým otvoreným 
časom. Je vhodný na všetky druhy lepeného dreva 
pre použitie v interiéri a spĺňa podmienky lepeného 
spoja D2 podľa EN 204. K dispozícii v 5 kg a 30 kg balení.

ADLER WEISSLEIM D2
✓   dlhý otvorený čas
✓   na lepenie dreva v interiéri
✓   pevnosť spoja skupiny D2

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
267 5 kg 9580305

1 ks
268 30 kg 9580330
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TESNIACE HMOTY | LEPIDLÁ | TMELY

Silikónový tesniaci tmel obzvlášť vhodný na utesnenie izolačného skla
v drevených rámoch s vodouriediteľnými lakovacími systémami, ako aj 
na utesnenie spojov. Dobrá priľnavosť bez základného náteru, nekorozívny,
kompatibilný s farbou, odolný proti oderu. Balenie: 310 ml tuba alebo 600 ml saláma.

SILIKÓN RAMSAUER 120 NEUTRAL

Čís. Odtieň Obj. č. Balenie
270 biely K110002

1 ks

271 Bronce K110004
272 transparentný K110005
273 Lehmbraun K110006
274 Antracit K110033
275 čierny K110040
276 Vogelnest K110071

130 Alkoxy je silikónový tmel bez zápachu na utesnenie sklenených
štruktúr a okien. Dobre priľne bez základného náteru, kompatibilný
s nátermi, odolný proti oderu. K dispozícii vo viacerých farebných
odtieňoch. Balenie: 310 ml tuba alebo 600 ml saláma.

SILIKÓN RAMSAUER 130 ALKOXY

Čís. Odtieň Obj. č. Balenie
277 biely K110009

1 ks
278 čierny K110024

Tesniaci tmel určený na utesnenie drážky medzi krídlom a zasklievacou lištou, 
zabraňujúci vnikaniu interiérovej vzdušnej vlhkosti do drevenej časti konštrukcie
drevených okien a dverí. Balenie: 310 ml tuba alebo 600 ml saláma.

RAMSAUER 490 GLASLEISTEN FÜLLER ROSA

Čís. Obj. č. Balenie
279 K110012 1 ks

Tento hybridný tmel je vhodný na utesňovanie výsuvných a kompozitných okien
s voľným tmelom (podľa RoTa veľkosti 1) v drevených rámoch upravených lazúrami
alebo lakmi (na vodnej báze). Produkt vytvára po vytvrdnutí bezúdržbový povrch,
ktorý je možné povrchovo upraviť. Balenie: 310 ml tuba alebo 600 ml saláma.

RAMSAUER 430 DREIECK FASE BIELY

Čís. Obj. č. Balenie
280 K110079 1 ks



Vodouriediteľný plnivý elastický tmel do škár
na akrylátovo-disperznej báze, s vyšším obsahom
sušiny. Rýchle schnutie, dobrá plnivosť a odolnosť 
voči poveternosti. Balenie: 250 g.

V-FUGENSIEGEL

Čís. Odtieň Obj. č. Balenie
281 transparentný 5563014

1 ks
282 biely 5563114

Profi stierka na sťahovanie silikónu pri zasklievaní okien a dverí.

STIERKA

Čís. Obj. č. Balenie
286 K110012 1 ks

Pneumatická pištoľ na aplikáciu tmelov v salámovom balení max. 600 ml.

PIŠTOĽ RM5

Čís. Obj. č. Balenie
284 K110036 1 ks

Manuálna pištoľ na aplikáciu tmelov v salámovom balení max. 600 ml.

PIŠTOĽ RH5

Čís. Obj. č. Balenie
285 K110062 1 ks

Hladiaci roztok na sťahovanie prebytku silikónu pri zasklievaní okien.
V 5-litrovom balení. Pripravený na použitie.

506 GLÄTTMITTEL SPEZIAL HLADIACI ROZTOK

Čís. Obj. č. Balenie
283 K110018 1 ks
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Štetec v profesionálnej kvalite pre rozpúšťadlové laky 
a lazúry. Tento špeciálny štetec umožňuje dosiahnuť 
perfektné nátery bez viditeľných ťahov štetcom. 
Má veľmi jemné polyesterové vlákna a je odolný voči 
rozpúšťadlám. Dostupný v šírkach 50 a 100 mm.

ŠTETEC SOLVAMAXX PLUS
✓   pre rozpúšťadlové laky a lazúry
✓   perfektný náter 

bez viditeľných ťahov
✓   veľmi dlhá životnosť

Štetce línie Aquamaxx sú ideálne pre vodouriediteľné 
farby a laky. Sú zladené s novými typmi farieb
a technikami lakovania a poskytujú dokonalý výsledok. 
Štetce sú vybavené ergonomickou drevenou rukoväťou
a exkluzívnym polyesterovým vláknom. K dispozícii
v šírke 40 a 60 mm a ako plochý štetec 100 x 30 mm.

ŠTETEC AQUAMAXX PLUS
✓   na farby a laky na vodnej báze
✓   vysoká elasticita, rozmerovo 

stabilné, hladké štetiny
✓   vynikajúca absorpcia farieb 

s rovnomerným nánosom farieb
✓   unikátna jednotná optika nánosu
✓   odolné

APLIKAČNÉ POMÔCKY

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
287 50 mm 9612511

1 ks
288 100 mm 9612611

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
292 40 mm 950800030011

1 ks293 60 mm 950800030111
294 100 x 30 mm 950800030211

Plochý štetec vyrobený z vysokokvalitnej zmesi 
polyesterových štetín s plastovým telom a rukoväťou.

PLOCHÝ ŠTETEC LM
✓   na aplikáciu prostriedkov na ochranu 

dreva na báze rozpúšťadiel
✓ dostupný v šírke 70 a 120 mm

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
290 120 x 30 mm 9612917

12 ks
291 70 x 30 mm 959900030017

Kvalitný šetec z prírodných štetín určený
na opravy a nové nátery na drevených oknách
s produktom Pullex Fensterlasur. Výhodou krátkych 
štetín je rovnomerný nános na ploche a vytváranie 
štruktúry. K dispozícii v 50 mm šírke.

ŠTETEC NA LAZÚRY HS 50
✓   krátke štetiny
✓   zvlášť vhodný na okná
✓   vytvára štruktúru dreva

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
289 50 mm 9612011 1 ks
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Profesionálny štetec pre všetky vodouriediteľné
rozpúšťadlové farby a laky. Štetec má drevenú
nelakovanú rukoväť z tvrdého dreva a objímku
z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka vysokej absorpcii
a distribúcii farby zabezpečuje veľmi dobrý rozliv farby
a veľmi dobrý konečný výsledok povrchovej úpravy.

PLOCHÝ ŠTETEC ULTIMO
✓   pre všetky laky na báze vody a rozpúšťadiel
✓   veľmi vysoká absorpcia a distribúcia farby
✓   zabezpečuje veľmi dobrý rozliv 

farby a veľmi dobrý konečný 
výsledok povrchovej úpravy

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
295 30 mm 9693601

1 ks
296 40 mm 9693602
297 50 mm 9693603
298 60 mm 9693604
299 80 mm 9693605

Držiak s rukoväťou na manuálne nanášanie oleja
na nábytok. Na držiak môžete pripevniť všetky pady
s rozmermi 13 x 9 cm. Rozmery: 13 x 9 cm.

DRŽIAK NA PADY NA NANÁŠANIE OLEJA
✓   držiak s ergonomickou rukoväťou
✓  na ručné nanášanie oleja
✓   pre pady s rozmermi 13 x 9 cm

Čís. Obj. č. Balenie
300 953200030011 1 ks

Žltý pad sa dá použiť na pohodlné ručné 
zapracovanie oleja do dreva. Rozsah dodávky: 
bez držiaka. Rozmery: 13 x 9 cm, žltý.

PAD NA NANÁŠANIE OLEJA – ŽLTÝ
✓   pad na ručné nanášanie oleja
✓   vhodné pre držiak 13 x 9 cm

Čís. Obj. č. Balenie
301 953300030017 10 ks

Táto špeciálna kefa je určená na olejovanie podláh. 
Vďaka vysokohodnotným prírodným štetinám sa olej 
optimálne votrie do podlahy. Dostupná v šírke 220 mm.

ROZTIERACIA KEFA NA PODLAHY PRE OLEJE
✓   obzvlášť vhodná na aplikáciu 

olejov na podlahy
✓  vysokohodnotné prírodné štetiny
✓   optimálne „vmasírovanie“ 

oleja do dreva

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
302 220 mm 9612811 1 ks
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Hrubá kefa na vyhladenie voskovaných povrchov.
Kožené prúžky napomôžu rýchlo dosiahnuť hladký
povrch a želaný lesk. Špeciálne určená pre voskové
moridlo Arova Wachsbeize.

KEFA NA MORIDLÁ S KOŽENÝMI PRÚŽKAMI
✓   na vyhladenie voskovaných povrchov
✓   rýchly výsledok
✓   vytvára prirodzený odlesk

Tento valec je určený na lakovanie jemných povrchov 
lakmi na báze vody a lakmi na báze syntetických živíc 
s nízkym obsahom rozpúšťadiel. Nezanecháva žiadne
stopy, jeho jemné vlákna farbu prijímajú veľmi dobre.
Dostupný v šírke 100 mm, Ø 35 mm.

LAKOVACÍ VALEC KONKAV SUPERFLOCK
✓   nanášanie bez šmúh a stôp 

po hranách valca
✓   dobré naberanie farby vďaka 

oddeleným jemným vláknam
✓   pre laky na báze vody a laky 

na báze syntetických živíc s nízkym 
obsahom rozpúšťadiel

Čís. Obj. č. Balenie
303 9521301 1 ks

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
306 100 mm 9694217 10 ks

Jemná kefa z konských vlasov je vhodná na vyhladenie 
voskovaných povrchov. Tie vďaka nej dosiahnu pekný 
odlesk. Jemné vlasy zanechajú jednotné povrchy
bez škrabancov. Kefa určená špeciálne na voskové 
moridlo Arova Wachsbeize.

KEFA NA MORIDLÁ OVÁLNA
✓  na vyhladenie voskovaných povrchov
✓   prirodzený odlesk bez škrabancov
✓   z konských vlasov

Čís. Obj. č. Balenie
304 9521101 1 ks

Táto jemná kefa slúži na roztieranie vhodných 
moridiel na báze vody. Zaisťuje dobrý prienik moridla 
do pórov a rovnomerný výsledok. Môže sa tiež použiť 
na odstránenie prachu a čistenie všetkých povrchov.
K dispozícii s rozmermi 160 x 32 mm, dĺžka štetín 60 mm.

KEFA NA MORENIE A ODSTRÁNENIE APRACHU
✓   na roztieranie 

vodouriediteľných moridiel
✓  podporuje prienik do pórov
✓   rovnomerný výsledok

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
305 160 x 32 mm 9521201 1 ks

APLIKAČNÉ POMÔCKY
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Vysokokvalitný valček vyrobený z mikrovlákna
a polyesterových vlákien z dĺžkou 5 mm. Krátky vlas 
valčeka je vhodný pre nánosy akrylových, alkydových, 
PUR lakov a olejov. S optimálnym rozlivom farieb, 
neuvoľňuje vlákna, povrchy ostávajú hladké, bez pruhov 
po nanášaní. K dispozícii v šírke 100 a 250 mm.

VALEC S KRÁTKYM VLASOM
✓   žiadne pásy a pruhy po valci
✓   dobrý rozliv
✓   vhodný pre vodné laky, 

laky na báze rozpúšťadiel a oleje

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
307 100 mm 9645817

10 ks
308 250 mm 9646017

Držiak určený na nasadenie lakovacieho valca. 
Z kovu, s plastovou rukoväťou.
Na šírku valca 100 a 250 mm.

RÚČKA K LAKOVACIEMU VALCU
✓   rukoväť pohodlne padne do ruky
✓   antikorové prevedenie
✓   určený na aplikáciu 

maliarskymi valčekmi

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
311 100 mm 9645911

1 ks
312 250 mm 9646111

Tento lakovací valec z veľmi jemnej peny je vhodný
na aplikáciu náterových hmôt na báze syntetických
živíc a je krátkodobo odolný voči rozpúšťadlám.
K dispozícii v šírke 100 mm.

PROFI PENOVÝ VALEC
✓   žiadne bubliny pri aplikácii
✓   vyrobené z extra-jemnej peny
✓   pre laky na báze syntetických živíc

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
309 100 mm 9694117 10 ks

Nepolstrovaný valec na nanášanie stenových 
a fasádnych farieb. Je vhodný na aplikáciu
na hladké, alebo jemne štrukturované povrchy 
na dosiahnutie rovnomerného nánosu.
K dispozícii v šírke 250 mm, Ø 102 mm.

EXQUISIT ‒ LAKOVACÍ VALEC
✓   na vnútorné i vonkajšie použitie
✓   nepolstrovaný
✓   pre hladké a jemne 

štruktúrované povrchy

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
310 250 mm 9694601 1 ks
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Univerzálna plastová vanička na farby vyrobená 
z odolného plastu, odolná voči rozpúšťadlám. 
Vhodná pre aplikáciu farieb a lakov s malým valčekom. 
Vanička na farby s rebrovaním, stohovateľná,
s možnosťou zavesenia.

PROFI VANIČKA NA FARBU
✓   pre optimálny nános lakov a farieb
✓   nerozbitná a odolná 

voči rozpúšťadlám
✓   s rebrovaním, stohovateľná, 

možnosťou zavesenia

APLIKAČNÉ POMÔCKY

Tento jemný štetec je určený na opravy rôznych
povrchov. K dispozícii v šírke 1,5 mm.

JEMNÝ ŠTETEC 150/P1
✓  umožňuje presnú prácu
✓   zvlášť vhodný na opravy
✓   na bodovú aplikáciu

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
313 210 x 220 mm 9692802 1 ks

Čís. Obj. č. Balenie
316 9612411 1 ks

Táto nanášačka lepidla s valčekom umožňuje rýchle
a úplne rovnomerné nanášanie všetkých druhov 
lepidiel. Šetrí čas a materiál vďaka jednoduchej
manipulácii a ľahkému nanášaniu lepidla. Na hranách 
nie je nutné stieranie lepidla. Lepidlo je možné ľahko 
nanášať na zakrivené povrchy. Pracovná šírka:
150 mm, valček nie je súčasťou balenia.

PFOHL NANÁŠAČKA LEPIDLA
✓   nanášačka lepidla vyrobená z hliníka
✓   pre všetky typy lepidiel
✓  úplne rovnomerné nanášanie lepidla

Čís. Obj. č. Balenie
314 953400030011 1 ks

Penový gumový valček sivý má rebrovaný,
neporézny povrch a môže sa použiť na disperzné
lepidlá, lepidlá s prísadou tužidla a iné
vodouriediteľné lepidlá. Veľmi jednoduché čistenie.

PENOVÝ GUMOVÝ VALČEK SIVÝ 150 MM
✓   rebrovaný neporézny povrch
✓   na disperzné lepidlá a lepidlá 

s prísadou tužidla
✓   jednoduché čistenie (pozor: valček 

nie je odolný voči kyselinám)
Čís. Obj. č. Balenie
315 953500030011 1 ks



Pre nános lepidiel na plošné a montážne lepenie. 
Použiteľná na všetky typy drevín. Vyrobená z nereze 
s drevenou rukoväťou. Šírka: 180 mm

STIERKA NA LEPIDLO
✓   na nanášanie lepidla
✓   z nerezovej ocele 

s drevenou rukoväťou
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Praktický nástroj na meranie hrúbky vrstvy
mokrého filmu (napr. hrubovrstvových lazúr).
Merateľné hrúbky v rozmedzí 25 – 2000 μm.

MERACÍ HREBEŇ

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
317 180 mm 9687201 1 ks

Čís. Obj. č. Balenie
320 9600301 1 ks

Preval-sprej je ručný rozprašovač s plynom hnanou 
kartušou pre ľubovoľné tekutiny. Je vhodný pre všetky 
rovnomerné tekutiny, má vynikajúce charakteristiky 
postreku, jednoduché použitie a čistenie. Lúč je 
rovnomerný, ostro ohraničený. Nie sú potrebné 
žiadne ďalšie dodatočné zariadenia a prípojky.

PREVAL-SPREJ
✓   ľubovoľne meniteľné tekutiny
✓   pre použitie v teréne
✓   výborné výsledky striekania 

a jednoduché čistenie
✓   použiteľný hlavne pri opravách 

hotových výrobkov

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
318 sada 9646801

1 ks
319 kartuša 9646901

43



OCHRANNÉ POMÔCKY

*Detailné informácie o vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkoch nájdete v karte bezpečnostných údajov produktov, ktoré majú byť spracovávané.

Pre šetrné čistenie tela ochrannej masky
od potu a špiny. Obsah balenia: 40 ks

ČISTIACA HANDRIČKA NA OCHRANNÚ MASKU

Overal chráni pri lakovačských prácach pred špinou
a farebnými fľakmi a zároveň je priedušný. Sťahovacie 
gumičky sú zapracované v kapucni, rukávoch, nohaviciach, 
ako aj v páse. Dostupný vo veľkostiach L, XL a XXL.

JEDNORAZOVÝ OVERAL 3M
✓  priedušný
✓  kapucňa so sťahovacou gumičkou
✓  guma v rukávoch, nohaviciach a v páse

Čís. Obj. č. Balenie
326 9642817 1 kartón à 40 ks

Čís. Obj. č. Veľkosť Balenie
321 957300030011 L

1 ks322 957300030111 XL
323 957300030211 XXL

Ergonomický respirátor FFP2 vďaka elastickým pásikom 
ponúka príjemný komfort pri nosení, dobre sedí 
a je možné ho upraviť pomocou nosovej svorky. Spĺňa 
normy FFP2 EN149: 2001 a A1: 2009 FPP2 NR a je CE 
certifikovaný (CE 2163). Užívateľ je chránený pred 
znečisťujúcimi časticami, ako je prach z dreva a lakov, 
a pred kvapôčkovou infekciou, vírusmi a baktériami. 

RESPIRÁTOR FFP2*
✓   hygienický respirátor ako osobný 

ochranný prostriedok 
✓   ergonomický strih 

s nosovou svorkou 
✓  samostatne balený

Čís. Obj. č. Balenie
324 960100030217 20 ks

Špeciálny dizajn týchto masiek poskytuje vynikajúce 
pohodlie a súčasne ochranu pred plynmi a prachovými 
časticami v súlade s úrovňou ochrany FFA2P3D podľa 
(EN 405:2002). Nízky odpor pri dýchaní a neobmedzené 
zorné pole zabezpečujú pohodlné a príjemné použitie.

OCHRANNÁ MASKA FFA2P3D*
✓   ochrana proti parám, 

plynom a prachovým časticiam
✓   nízky odpor pri dýchaní
✓  neobmedzuje zorné pole užívateľa

Čís. Obj. č. Balenie
325 9642701 1 ks



POLOMASKA NA OPAKOVANÉ POUŽITIE SR 900 SADA

Čistiace obrúsky na každodenné čistenie a dezinfekciu
ochrannej dýchacej masky a časti priliehajúcej k tvári.

SR-ČISTIACE OBRÚSKY

Čís. Obj. č. Balenie
332 962400030417 50 ks

SR-sada na ochranu dýchania je ideálnym základným
balíkom. Opakovane použiteľná polomaska SR 900
na ochranu dýchacích ciest uložená do krabičky má
dva výdychové ventily, ktoré zaisťujú mimoriadne nízky
odpor dýchania. Tvárová časť v tvare misky poskytuje
bezpečné a pohodlné nosenie. S plynule nastaviteľným
pásikom na hlavu je možné masku individuálne nastaviť
tak, aby priliehala k tvári. Praktická úložná krabička
chráni polomasku pred znečistením a poškodením.

Obsah sady na ochranu dýchania:
✓   1 ks polomaska SR 900 veľkosť M
✓   1 ks filter častíc SR 510 P3 R
✓   5 ks predfiltrov SR 221
✓   1 ks držiak predfiltra
✓   1 ks čistiace obrúsky SR
✓   1 ks návod

Čís. Obj. č. Veľkosť Balenie
327 962400030017 M 1 sada
328 962400030021 L 1 ks (bez filtra)

Vysokovýkonný filter pevných častíc na ochranu proti
všetkým druhom znečisťujúcich častíc je možné
ľahko kombinovať s plynovými filtrami. Poznámka:
po 2 – 4 týždňoch filter pevných častíc vymeniť!

FILTER PEVNÝCH ČASTÍC SR 510*
✓   ochrana proti časticiam všetkého druhu
✓   je možné ho kombinovať 

s rôznymi plynovými filtrami

Čís. Obj. č. Balenie
329 962400030101 1 ks

Plynový filter triedy 2 Typ A chráni pred
organickými plynmi a parami. Plynový filter je
možné kombinovať s časticovým filtrom SR 510
a poskytuje tak ochranu proti aerosólom z laku.

PLYNOVÝ FILTER SR 218-3*
✓   chráni proti organickým plynom a parám
✓    je možné ho kombinovať 

s časticovým filtrom SR 510
✓    použitie: pri lakovaní rozpúšťadlovými 

lakmi a čistení benzínom
Čís. Obj. č. Balenie
330 962400030201 1 ks

Predfilter zachytáva veľké častice a chráni plynový
filter a filter častíc pred hrubými nečistotami.
Poznámka: predfilter by sa mal meniť každý deň!

PREDFILTER SR221
✓  zachytáva veľké častice
✓   predlžuje životnosť plynového filtra 

& filtra pevných častíc

Čís. Obj. č. Balenie
331 962400030317 5 ks
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OCHRANNÉ POMÔCKY

OCHRANNÉ OKULIARE*
Veľmi ľahké kompaktné ochranné okuliare vhodné 
do prašného prostredia. Poskytujú vynikajúcu ochranu 
vďaka dynamickému dizajnu, aj pre malú tvár.
Povrch neumožňuje usadzovanie nečistôt.

✓   priliehajúce
✓   zvlášť ľahké
✓   vhodné pre všetky typy tvárí

Jednorazové nitrilové ochranné rukavice ponúkajú veľmi 
vysoký komfort nosenia, vysokú hmatovú citlivosť a lepší 
úchop vďaka zdrsneným končekom prstov. Veľmi dobrá 
chemická odolnosť (trieda ochrany III) a zvýšená odolnosť 
proti roztrhnutiu vlastnosti rukavíc ešte vylepšujú.
Rukavice sú šetrné k pokožke a neobsahujú alergénne 
látky, takže sú ideálne na každodenné použitie.

JEDNORAZOVÉ RUKAVICE DERMATRIL P
✓  vysoký komfort nosenia
✓   veľmi dobrá chemická 

a mechanická odolnosť
✓   certifikácia podľa EN-455 

Čís. Obj. č. Balenie
333 9731501 1 ks

Čís. Obj. č. Veľkosť Balenie
337 945500030017 M

50 ks
338 945500030117 L
339 945500030217 XL
340 945500030317 XXL

Jednorazové ochranné rukavice vyrobené z vysokokva- 
litného nitrilkaučuku, s dobrou odolnosťou voči olejom 
a tukom. Jednorazové rukavice poskytujú ochranu 
pri striekaní voči rozpúšťadlám a tiež aj voči vodouriedi-
teľným a UV vytvrdzujúcim živiciam. Sú veľmi šetrné 
k pokožke, pretože neobsahujú latexové proteíny.
Vnútorná strana bez púdru. Trieda ochrany III.

NITRILOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE*
✓   jednorazové ochranné rukavice
✓   ochrana proti rozpúšťadlám
✓  bez latexových proteínov

Čís. Obj. č. Veľkosť Balenie
334 9681117 M 100 ks
335 9681217 L 100 ks
336 9681317 XL 90 ks

* Detailné informácie o vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkoch nájdete v karte bezpečnostných údajov produktov, ktoré majú byť spracovávané.



Profesionálne rukavice z jemného bezšvového
nylonového úpletu, povrchovo upravené nitrilovou 
penou s protišmykovou potlačou. Rukavice
poskytujú vysokú odolnosť voči oderu a veľmi dobrý
cit pri dotyku. Sú priedušné, odpudzujú kvapaliny,
odolné voči olejom a tukom.

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*
✓   veľmi dobrý cit pri dotyku, 

priľnavé na hladkých povrchoch
✓  odpudzujúce kvapaliny, priedušné
✓  odolnosť voči olejom a tukom

Čís. Obj. č. Veľkosť Balenie
341 956800030117 Veľkosť 9

12 párov342 956800030217 Veľkosť 10
343 956800030317 Veľkosť 11

Vysokokvalitné nitrilové rukavice odolné proti
rozpúšťadlám, benzínu a živiciam UV-lakov.
Mimoriadne robustné a odolné voči chemikáliám.
Vnútri s velúrovou úpravou.

OCHRANNÉ RUKAVICE SOL-VEX® PREMIUM 37-900*
✓   trieda ochrany III
✓   vysoká odolnosť voči chemikáliám
✓   vnútri s velúrovou úpravou

Čís. Obj. č. Veľkosť Balenie
344 9682001 Veľkosť 7

1 pár
345 9682101 Veľkosť 8
346 9682201 Veľkosť 9
347 9682301  Veľkosť 10
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* Detailné informácie o vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkoch nájdete v karte bezpečnostných údajov produktov, ktoré majú byť spracovávané.

STOKO DÁVKOVAČ
Dávkovač z nerezovej ocele určený pre prípravky STOKO 
na ochranu, čistenie a ošetrovanie pokožky, dodávané 
v 1- a 2-litrových mäkkých fľašiach. Spoľahlivý s ľahkou 
manipuláciou pri napĺňaní. Prostredníctvom „upside-down 
systému“, dochádza k dokonalému vyprázdneniu. 
Vďaka tomu,. že prostriedky nie sú v priamom styku 
s dávkovačom, je absolútne hygienický.

✓   robustný a variabilný dávkovač 
na 1- a 2-litrové mäkké fľaše

✓   dobré plnenie aj vyprázdňovanie
✓  mimoriadne hygienický

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
351 1-dielny 9731301

1 ks
352 3-dielny 9731401

KRESTO PAINT ČISTIČ POKOŽKY*
Špeciálny čistiaci prostriedok na ruky bez mydla 
s veľmi silným čistiacim účinkom na odstránenie silne 
priľnutých vodou nerozpustných materiálov, ako sú oleje,
farby, lepidlá alebo živice. K dispozícii v 2-litrovom balení.

✓   odstraňuje priľnuté živice, laky a lepidlá
✓   odstraňuje aj silné znečistenie pokožky
✓   dobre znášaný pokožkou
✓   s prírodnými abrazívnymi zložkami

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
348 2 l 9731001 1 ks

STOKOLAN SOFT & CARE OŠETRENIE POKOŽKY*
Veľmi rýchlo sa vstrebávajúci hydratujúci, nemastný gél, 
s glycerolom a ureou, bez obsahu silikónov, na ošetrenie 
pokožky. Gél obsahuje pleť povzbudzujúci kreatín 
a je parfumovaný. K dispozícii v 1-litrovom balení.

✓  ošetrovací gél na ruky a tvár
✓   nezanecháva mastný film
✓   rýchle vstrebávanie

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
350 1 l 9731201 1 ks

TRAVABON S CLASSIC OCHRANA POKOŽKY*
Na ochranu pokožky rúk pri kontakte s mastnými,
vo vode nerozpustnými činidlami a s olejovými emulziami. 
Tavabon S Classic tiež uľahčuje čistenie pokožky
po práci od silne priľnutých vodou nerozpustných
materiálov, ako sú oleje, farby, lepidlá alebo živice.
K dispozícii v 1-litrovom balení.

✓   zabraňuje priľnutiu živíc, lakov, lepidiel
✓   chráni pleť pred silným znečistením
✓  dobre znášaný pokožkou

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
349 1 l 9731101 1 ks

OCHRANNÉ POMÔCKY



MASKOVACIA PÁSKA BIELA
Papierová maskovacia samolepiaca páska na všeobecné 
maskovacie práce. Lepidlo z prírodného kaučuku zaisťuje 
okamžitú priľnavosť a odstránenie bezo zvyškov.

✓  tepelná odolnosť do 100 °C
✓   vhodná na lakované, drevené, 

kovové a plastové povrchy

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
361 18 mm x 50 m 945200030017 48 ks
362 30 mm x 50 m 945200030117 32 ks
363 48 mm x 50 m 945200030217 24 ks

POMOCNÉ PRÍSLUŠENSTVO

MASKOVACIA PÁSKA PRO TAPE MASK 458
Maskovacia páska v profesionálnej kvalite. Táto
univerzálna maskovacia páska zabezpečí čisté línie
farebných hrán a je tepelne odolná až do 80 °C.
K dispozícii v rôznych šírkach, návin 50 m.

✓   pre čisté farebné línie
✓   profesionálna kvalita
✓   odoláva teplotám do 80 °C

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
353 19 mm 9510617 48 ks
354 30 mm 9510817 32 ks
355 50 mm 9511017 24 ks

MASKOVACIA PÁSKA PRO TAPE GOLD 488
Maskovacia páska v profesionálnej kvalite
na dosiahnutie ostrých hrán v interiéri a exteriéri,
odolná voči UV žiareniu a tepelne odolná až do 125 °C.
K dispozícii v rôznych šírkach, dĺžka 50 m.

✓   ostré línie hrán
✓   na použitie v interiéri a exteriéri
✓  odolná voči UV žiareniu

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
356 19 mm 956100030201

1 ks357 25 mm 956100030001
358 38 mm 956100030101

MASKOVACIA PÁSKA MODRÁ UV-STABILNÁ
Maskovacia páska v profesionálnej kvalite vhodná
na použitie na hladkých povrchoch, ako sú okná a nábytkové 
plochy. Je vhodná aj pri tvorbe dvojfarebných náterov
a opravách. Pri zaťažení slnečným žiarením odstrániteľná
do 1 týždňa bez zanechania zvyškov na podklade.
Dostupná v 30 a 48 mm šírke, dĺžka 50 m.

✓   na použitie na hladkých povrchoch
✓   odolná voči UV žiareniu
✓   odstránenie bezo zvyškov

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
359 30 mm 951500030111

1 ks
360 48 mm 9510501
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MASKOVACÍ PAPIER – ROLKA
Vysokokvalitný maskovací papier na bezpečné
zakrytie počas lakovačských a maliarskych prác.
Možno použiť na väčšie plochy, ako je nábytok
a podlahy. Rozmery: 50 m x 30 cm.

✓   papier na zakrytie 
väčších plôch

✓  odoláva chôdzi

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
371 50 m x 30 cm 945100030011 1 rolka

MASKOVACIA PÁSKA ŽLTÁ
Papierová maskovacia samolepiaca páska na kvalitné 
maskovanie. Vynikajúca prispôsobivosť a odstránenie 
absolútne bezo zvyškov.

✓   tepelná odolnosť do 120 °C
✓   odolná voči rozpúšťadlám a vode
✓   vhodná na lakované, drevené, 

kovové a plastové povrchy

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
364 18 mm x 50 m 945300030017 48 ks
365 30 mm x 50 m 945300030117 30 ks
366 48 mm x 50 m 945300030217 18 ks

MASKOVACIA PÁSKA SVETLOMODRÁ
Vodoodolná a UV-odolná maskovacia páska
na maskovacie práce v interiéri a exteriéri.
Bezproblémové odstránenie bezo zvyškov.

✓   tepelná odolnosť do 100 °C
✓   vhodná na použitie v interiéri 

a exteriéri

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
367 18 mm x 50 m 945400030017 48 ks
368 30 mm x 50 m 945400030117 32 ks
369 48 mm x 50 m 945400030217 24 ks

MASKOVACÍ PAPIER S LEPIACOU PÁSKOU
Maskovací papier a lepiaca páska v jednom. Na zakrytie
a prelepenie malých, úzkych plôch, ako sú napr. parapety.
Lepiaca páska zabraňuje skĺznutiu maskovacieho papiera.
Rozmery: 20 m x 18 cm.

✓   krycí papier a lepiaca páska v jednom
✓   vysokoodolný proti roztrhnutiu

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
370 20 m x 18 cm 945000030011 1 rolka

POMOCNÉ PRÍSLUŠENSTVO



51

MIEŠADLO
Miešadlo na farby a laky s plastovými lopatkami je 
ideálne na miešanie ľahkých a tekutých materiálov. 
Sú miešané v bočnom smere. Dostupné v rôznych 
prevedeniach a veľkostiach.

✓   na farby a laky
✓   jednoduché čistenie 

plastových lopatiek

Čís. Označenie Obj. č. Balenie

372
60 x 350 mm pre 1 až 5 kg

upínací tŕň: kruh
982400030011

1 ks
373

116 x 600 mm pre 10 až 15 kg
upínací tŕň: šesťhran (HEX 10)

982400030111

374
85 x 400 mm pro 15 až 25 kg
upínací tŕň: šesťhran (HEX 8)

odolný voči rozpúšťadlám
982400030211

DRŽIAK NÁDOB KIPP-BOY
Kipp-Boy vyrobený z pevného oceľového plechu
sa ideálne hodí na bezproblémové liatie kvapalín
z väčších nádob, napríklad na plnenie tužidla 
do menších nádob. Konštrukcia sa dá ľahko pripevniť
na podlahu alebo na stenu. Vďaka tomu je nádoba
vždy dobre umiestnená a a umožňuje rýchle plnenie.
Variabilne nastaviteľný pre nádoby do 30 kg.

✓   stabilná zváraná konštrukcia pre bezproblémové 
a jednoduché liatie bez námahy

✓   materiál: pozinkovaný, práškovo 
upravený v žltej farbe

✓   pre veľkosti nádob do 30 kg
✓  možné pripevnenie na stenu a podlahu

Čís. Obj. č. Balenie
377 981000030011 1 ks

STOLOVÁ DIGITÁLNA VÁHA 0,2 AŽ 30 KG
Digitálna váha na rýchle a spoľahlivé váženie lakov
a farieb. Táto digitálna váha s nosnosťou 0,2 do 30 kg
zaručuje rýchle a spoľahlivé váženie. Lak a tužidlo je
možné odvážiť a zmiešať v krokoch po 1 g.

✓  rýchle a spoľahlivé váženie
✓   prepínateľný displej kg/g/ks
✓   s plochou z nehrdzavejúcej 

ocele 218 x 260 mm
✓   dodanie vrátane batérie a nabíjačky

Čís. Obj. č. Balenie
375 952900030011 1 ks

KRYT NA DIGITÁLNU STOLOVÚ VÁHU
Plastový kryt chráni digitálnu váhu od 0,2
do 30 kg pred nečistotami a poškodením.

Čís. Obj. č. Balenie
376 952900030111 1 ks
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POMOCNÉ PRÍSLUŠENSTVO

PLASTOVÝ POHÁRIK S VRCHNÁKOM
Na miešanie a skladovanie malých množstiev lakov
(napr. na prípravu tekutých vzoriek). K dispozícii s objemom 250 ml.

PLASTOVÁ PASTEUR PIPETA
Chemikáliám odolná plastová pipeta s objemom 2,2 ml
pre presné dávkovanie minimálneho množstva kvapaliny.

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
378 250 ml 9616201 1 ks

Čís. Obj. č. Balenie
385 957900030017 500 ks

DISPOSABLE INSERT MIXING CUP
Jednorazový systém pre miešanie, odlievanie a sklado- 
vanie náterových hmôt. Na vonkajšej strane sú čitateľné 
pomerové stupnice (1:1 až 8:1, 20:1 a 10:7). Odpadajú 
náklady na čistenie jednorazových pohárikov. K dispozícii 
s objemom 1,3 l a 2,23 l. Vrchnáky sú dostupné samostatne.

✓  jednoduché použitie
✓   rôzne stupnice pomerov 

pre presné miešanie farieb
✓   hospodárne, bez nákladov na čistenie

Čís. Odmerka Obj. č. Balenie
379 1,3 l 9611117

200 ks
380 2,23 l 9611317

Čís. Vrchnák Obj. č. Balenie
381 1,3 l 9611417

50 ks
382 2,23 l 9611217

PLASTOVÁ ODMERKA
Na miešanie lakov, moridiel a ďalších kvapalín. K dispozícii s objemom 1 l alebo 3 l.

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
383 1 l 9600201

1 ks
384 3 l 9600203
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PE FÓLIA T400
Transparentná zakalená PE fólia (200 MY) na dosiahnutie prirodzeného 
vzhľadu betónu/betónového efektu. Rozmery 1 m x 25 m, 200 MY.

ČISTIACI PAPIER BASIC
Tieto kvalitné, univerzálne papierové utierky sú
vhodné najmä na čistenie a odstránenie nečistôt,
olejov a tukov. Dvojvrstvový papier má výbornú
saciu schopnosť a odolnosť voči pretrhnutiu.
Rozmery: 22 x 38 cm, návin 380 m.

✓   na čistenie nečistôt, olejov a tukov
✓   dvojvrstvový
✓   vynikajúca sacia schopnosť 

a odolnosť voči pretrhnutiu

Čís. Obj. č. Balenie
388 980900030001 1 rolka

Čís. Obj. č. Balenie
386 9690617 2 rolky

LEŠTIACA UTIERKA
Leštiaca utierka odolná voči rozpúšťadlám, na čistenie
a leštenie vysoko citlivých materiálov. Hodnotná leštiaca
tkanina je vyrobená zo 100 % netkanej viskózy.
Rozmery: 40 x 38 cm, návin 200 m.

✓   na čistenie a leštenie
✓   odolná voči rozpúšťadlám

Čís. Obj. č. Balenie
387 9690701 1 rolka
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OPRAVA | ÚDRŽBA

GRILITH HOLZKITT – TMEL NA DREVO
✓   na opravy chýb dreva v interiéri
✓   je možné ho moriť, je prelakovateľný
✓   odtiene sú navzájom miešateľné
✓   rýchloschnúci, s opracovateľnosťou 

ako masívne drevo

Tmel na opravy drobných trhlín, zle zosadených spojov 
dýh alebo hrčí v dreve. Aplikuje sa priamo na podklad 
pred brúsením a samotnou povrchovou úpravou. Pružný 
tmel s mechanickou odolnosťou pri zosychaní netvorí 
trhliny. Široká škála odtieňov pre rôzne farby dreva. 
K dispozícii v balení 100 ml alebo 200 ml.

Erle Nussbaum dunkel Kirschbaum Mahagoni Weiß Schwarz

Ahorn Fichte/Birke/Esche Natur Kiefer Eiche Buche/Lärche Nussbaum

Veľkosť Balenie
100 ml 1 ks
200 ml 1 ks

Čís. Odtieň 100 ml 200 ml
389 Ahorn (javor) 5097018 5097014

390 Fichte/Birke/Esche
(smrek/breza/jaseň) 5097118 5097114

391 Natur (prírodný) 5097218 5097214
392 Kiefer (borovica) 5097318 5097314
393 Eiche (dub) 5097418 5097414
394 Buche/Lärche (buk/smrekovec) 5097518 5097514

Čís. Odtieň 100 ml 200 ml
395 Nussbaum (orech) 5097618 5097614
396 Erle (jelša) 5097718 5097714
397 Nussbaum dunkel (orech tmavý) 5097818 5097814
398 Kirschbaum (čerešňa) 5097918 5097914
399 Mahagoni (mahagón) 5098018 5098014
400 Weiß (biela) 5098118 5098114
401 Schwarz (čierna) 5098218 5098214

✓   na opravy drobných odrenín, prasklín, 
dier alebo jamiek

✓   na mechanicky nenamáhané plochy
✓   na masívne drevo, dyhované materiály, 

ako aj plastové povrchy v interiéri

Voskové tyčinky na opravy poškodení na morených, lazúro- 
vaných alebo lakovaných menej namáhaných drevených 
povrchoch v interiéri. Napríklad škrabance od nechtov, otvory 
po skrutkách, drobné chyby po úderoch na nábytku alebo 
drevených obkladoch. Mäkké vosky sú tvárne pri izbovej 
teplote a pripravené priamo na aplikáciu. Vosky sú farebne 
stále, nevypadávajú a môžu byť prelakované Grilith Klarlack-
spray-om. K dispozícii samostatne alebo ako sada 20 ks.

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN VOSKOVÉ TYČINKY

 *sada neobsahuje bezfarebný vosk ani odtieň Kiefer rötlich

Čís. Obj. č. Balenie
– pozri tabuľku nižšie 1 ks

402 9582917 sada à 20 ks*

Čís. Odtieň Obj. č.
403 Weiß (biela) 9583011
404 Ahorn (javor) 9583111

405 Fichte/Birke/Esche
(smrek/breza/jaseň) 9583211

406 Esche (jaseň) 9583311
407 Kiefer (borovica) 9583411
408 Eiche (dub) 9583511
409 Kirschbaum (čerešňa) 9583611
410 Nussbaum (orech) 9583711

Čís. Odtieň Obj. č.

411 Buche/Lärche
(buk/smrekovec) 9583811

412 Kirsch (čerešňa) 9583911
413 Lichtgrau (svetlosivá) 9584011
414 Natur (prírodný) 9584111

415
Nussbaum dunkel 
(orech tmavý)

9584211

416 Erle (jelša) 9584311
417 Macore 9584411

Čís. Odtieň Obj. č.
418 Mahagoni (mahagón) 9584511

419 Mahagoni dunkel
(mahagón tmavý) 9584611

420 Mittelgrau (stredne sivá) 9584711
421 Nuss (orech) 9584811
422 Schwarz (čierna) 9584911
423 Farblos (bezfarebná) 9585011

424 Kiefer rötlich
(borovica načervenalá) 9585111



✓  na zarovnanie tvrdých voskov
✓   na aplikáciu mäkkých voskov 

a tmelu Holzkitt

Plastový hoblík je určený na opracovanie a zarovnanie
po opravách chýb tvrdými voskami, mäkkými voskami,
ako aj tmelmi na drevo.

HOBLÍK NA TVRDÉ VOSKY

Vysokokvalitné tvrdé vosky použiteľné na opravy poškodení 
dreva a plastových povrchov. Vhodné aj na plochy a hrany
s vysokým mechanickým zaťažením. Grilith tvrdé vosky
sú tiež vhodné na opravy dverí a okien. Tvrdé vosky sa
aplikujú na plochu pomocou taviča voskov. Tvrdnú
relatívne rýchlo, neodlupujú sa a sú farebne stabilné.

GRILITH HARTWACHSSTANGEN TVRDÉ VOSKOVÉ TYČINKY
✓   na opravy namáhaných povrchov
✓   vhodné aj na poškodené hrany

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
448 40 mm 9591101 1 ks

Obj. č. Balenie
pozri tabuľku nižšie 1 ks

Čís. Odtieň Obj. č.
425 Farblos (bezfarebný) 9586001
426 Weiß (biela) 9586101
427 Buche Hell (buk svetlý) 9586201
428 Weide (vŕba) 9586301
429 Gold (zlatá) 9586401
430 Buche (buk) 9586501
431 Rüster Hell (brest svetlý) 9586601
432 Kirsch Hell (čerešňa svetlá) 9586701
433 Kirsch P3 (čerešňa P3) 9586801
434 Rüster P6 (brest P6) 9586901
435 Birnbaum (hruška) 9587001

Čís. Odtieň Obj. č.
436 Hellbraun/Gold (svetlohnedá/zlatá) 9587101
437 Hellbraun/Fichte Hell (svetlohnedá/smrek svetlý) 9587201
438 Maisgelb-Eiche (žltá-dub) 9587301
439 Mittelbraun-Honig (stredne hnedá-medová) 9587401
440 Afzelia-Eiche (afzélia-dub) 9587501
441 Teak/Natur (teak/prírodný) 9587601
442 Teak/Kiefer (teak/borovica) 9587701
443 Fichte/Mora (smrek/mora) 9587801
444 Dunkelbraun/Kiefer (tmavohnedá/borovica) 9587901
445 Dunkelbraun/Mahagoni (tmavohnedá/mahagón) 9588001
446 Schwarz (čierna) 702600030001

✓   praktický a ľahko ovládateľný
✓   s rýchlym ohrevom

Na profesionálne spracovanie tvrdých voskov. Malý, ľahko 
použiteľný tavič na drobné opravy dreva. Ohrev behom 
niekoľkých sekúnd. Batérie sú súčasťou dodávky.

TAVIČ TVRDÝCH VOSKOV

Čís. Obj. č. Balenie
447 980500030011 1 ks
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✓   bezfarebný priehľadný lak v spreji
✓   pripravený na použitie
✓   rovnomerný nános, 

žiadne pásy po lakovaní

Sprej na opravu, ako aj nové lakovanie morených,
základovaných alebo lakovaných drevených povrchov
v interiéri. Rýchloschnúci, s rovnomerným nánosom
a jednotným rozlivom, s dobrou chemickou odolnosťou. 
Bezfarebný lak je k dispozícii v štyroch stupňoch lesku.
Na prelakovanie opotrebovaných, odretých alebo
opravovaných miest. K dispozícii v 150 ml balení.

GRILITH CLEAR LACQUER SPRAY

✓   na opravy malých škrabancov 
na lakovaných povrchoch

✓  pripravené na použitie
✓   k dispozícii v mnohých farebných odtieňoch

Fixky na retušovanie drobných škrabancov alebo
odretých plôch v interiéri. Retušovacie fixky sú k dispozícii 
v rôznych lazúrovacích odtieňoch alebo odtieňoch moridiel. 
Rýchloschnúce, s dobrou priľnavosťou a farebne stále. 
Pomocou flexibilnej jemnej špičky nimi možno
retušovať aj najmenšie škrabance a dokresliť tiež
textúru dreva. Predávané jednotlivo.

GRILITH RETUŠOVACIE FIXKY

✓   dobrá priľnavosť a tvrdosť povrchu
✓   jednoduché použitie
✓   rýchle schnutie

Na retušovanie poškodených bielych hrán.
Opravené miesto nie je potrebné prelakovať.
K dispozícii v bielej farbe.

GRILITH LAKOVACIE PERO

Čís. Odtieň Obj. č. Balenie
460 biela 9536001 1 ks

Čís. Stupne lesku Obj. č. Balenie
461 lesklý 9632615

1 ks à 150 ml
462 polomatný 9632715
463 matný 9632815
464 hlboko matný 241700010515

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
– pozri tabuľku nižšie pozri tabuľku nižšie

1 ks
449 prázdna fixka 9647001

Čís. Odtieň Č. pol.
450 Buche (buk) 9647111
451 Eiche hell (dub svetlý) 9647211
452 Eiche mittel (dub stredný) 9647311
453 Kirschbaum (čerešňa) 9647411

454 Mahagoni braun
(mahagón hnedý) 9647511

Čís. Odtieň Č. pol.
455 Nussbaum mittel (orech stredný) 9647811
456 Nussbaum dunkel (orech tmavý) 9647911
457 Rustikal (rustikálny) 9648011
458 Teak 9648111
459 Schwarz (čierna) 9648211
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Riedidlo pre Grilith Holzkitt (tmel na drevo).
K dispozícii v 500 ml balení.

GRILITH RIEDIDLO

✓   vysokoúčinný odstraňovač náterov
✓   jednoduché a rýchle nanášanie
✓   vďaka gélovej konzistencii vhodný 

aj na zvislé plochy

Vysokoúčinný odstraňovač náterov s gélovou
konzistenciou je vhodný najmä na odstraňovanie
starých okenných náterov na vodnej báze. Vďaka
gélovej konzistencii je ideálny na zvislé plochy. Abbeizer 
Express odstráni hrubé vrstvy laku v jednom kroku.
Bez pridania chlórovaných uhľovodíkov.

ABBEIZER EXPRESS – ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
465 500 ml 8004712 1 ks

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
469 500 ml 831300030012 1 ks

✓   veľmi rýchloschnúci
✓   veľmi dobrý rozliv
✓   bez tvorby pásov po lakovaní

Sprej na drobé opravy lakovaných povrchov nábytku
a vnútorné dokončovacie práce. Napríklad na opravu 
škrabancov pri montážnych prácach alebo opravách
nábytku a vnútorného zariadenia z dreva.
K dispozícii v 400 ml balení, v stupňoch lesku
G70 lesklý alebo G30 hodvábny mat.

NITRO SPRAYLACK

Čís. Stupne lesku Obj. č. Balenie
466 lesklý G70 9632037

1 ks à 400 ml
467 hodvábny mat G30 9632137

✓   na odstránenie starých náterov
✓   jednoduchá a rýchla aplikácia

Vysokoúčinný sprej s gélovou konzistenciou
na odstraňovanie starých náterov a rôznych vrstiev
farby na podkladoch, ako sú drevo, kov a murivo.

ABBEIZER SPRAY

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
468 400 ml 9512637 1 ks
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* Jednotlivé položky ošetrovacej sady je možné objednať aj samostatne.

Vhodná na čistenie lakovaných a iných viditeľných povrchov v domácnosti.
Čistič nábytku obsahuje čistiace prostriedky odstraňujúce prach, nečistoty
a odtlačky prstov. Produkt môže byť pravidelne používaný. Sada sa skladá
z 500 ml nábytkového čističa, rozprašovača a čistiacej handričky.
K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.

CLEAN MÖBELREINIGER SET
(ČISTIACA SADA NA NÁBYTOK)

✓  v hliníkovom prevedení
✓  vymeniteľná 65 mm čepeľ

Škrabka s vymeniteľnou čepeľou na odstránenie starých 
lakov. Perfektná v kombinácii s produktmi ADLER Abbeizer.

ŠKRABKA NA ODSTRAŇOVANIE STARÝCH NÁTEROV

Obsahuje veľa dôležitých materiálov na opravu drobných poškodení
povrchov nábytku. S týmto kufrom máte vždy všetky potrebné materiály
a náradie poruke. Taktiež vždy prehľadne uložené, chránené a čisté. 
Všetky komponenty môžu byť dodané aj jednotlivo. Obsah: 20 Grilith 
mäkkýchvoskových tyčiniek, 10 Grilith tvrdých voskových tyčiniek,
2 Grilith lakovacie perá (biele a čierne), Grilith retušovacie fixky
(10 farieb, 2 prázdne na naplnenie), Grilith Spraylack (lesklý, polomatný, 
matný), tavič tvrdých voskov, hoblík na tvrdé vosky, oceľová vlna,
1 vrecúško Trikot, brúsny papier P360 A4, štetec jemný, škrabka na lak,
Preval sprej sada, špeciálna leštiaca pasta s filcom.

ADLER NÁBYTKOVÝ SERVISNÝ KUFOR

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
473 sada 9649017

1 ks
474 jednotlivo 500 ml 9649012

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
470 škrabka 951000030011 1 ks
471 náhradné čepele 951000030117 3 ks

Čís. Obj. č. Balenie
472 9644017 kompletný kufor
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* Jednotlivé položky ošetrovacej sady je možné objednať aj samostatne.

Jemne odstraňuje prach a nečistoty bez upchávania drevných pórov, má vodoodpudivý účinok 
a povrch nábytku chráni pred znečistením. Lesklý alebo matný stupeň lesku povrchu nábytku 
je zachovaný. Sada pozostáva z 250 ml ošetrovacieho prostriedku na nábytok Möbelpflege Plus, 
vrátane rozprašovača a čistiacej handričky. K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.

CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET
(OŠETROVACIA SADA NA NÁBYTOK PLUS)

Kompletný balíček na čistenie a ošetrovanie podláh. 
Obsahuje Parkettreiniger – čistič, ktorý odstraňuje nečistoty a odolné 
škvrny z drevených, laminátových, korkových podláh a PVC podlahovín 
a Parkettpflege – ošetrovací prostriedok, ktorý obnovuje ich
odolnosť. K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.

CLEAN PARKETTREINIGER UND -PFLEGE
(CLEAN ČISTIČ A PROSTRIEDOK NA ÚDRŽBU PARKIET)

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
475 sada 722200021017

1 ks
476 jednotlivo 250 ml 722200021014

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
478 Parkettreiniger – čistič 1 l 4219811

1 ks
479 Parkettpflege – ošetr. prostr. 1 l 4219911

Obsah:*
✓   ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
✓  ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
✓   1 čistiaca utierka

Kompaktná systémová starostlivosť na čistenie
a starostlivosť o lakované a iné utierateľné povrchy
v domácnosti. Jemne odstraňuje prach a nečistoty
bez toho, aby sa upchávali póry dreva. Táto starostlivosť
na nábytok má vodoodpudivý účinok a poskytuje
povrchu nábytku ochranu pred znečistením. Stupeň
lesku alebo matu zostane zachovaný.

CLEAN EASY-CARE
(ÚDRŽBOVÁ SADA NA NÁBYTOK)

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
477 sada 200 ml 722800021017 1 sada
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Obsah*
✓   ADLER Top-Cleaner 250 ml
✓   ADLER Top-Care 250 ml
✓   2 rozprašovače
✓   1 čistiaca handrička žltá 

(ADLER Top-Cleaner)
✓   1 handrička na ošetrenie 

modrá (ADLER Top-Care)

Systémová starostlivosť na povrchovo upravené drevené, 
hliníkové a PVC okná a dvere, ako aj záhradný nábytok, 
pozostávajúca z čistiaceho prostriedku (Top-Cleaner)
a prípravku na ošetrenie (Top-Care). Chráni povrch 
voči nasiakaniu vody, oleja a usádzaniu nečistôt. 
Uzatvára mikrotrhliny a póry v lakovom filme, a tým 
predlžuje životnosť povrchovej úpravy. Nie je vhodná
na povrchy s vysokým leskom.

WINDOOR CARE-SET
(ÚDRŽBOVÁ SADA NA OKNÁ A DVERE)

✓   na použitie na vysoko lesklých povrchoch
✓   chráni proti poškriabaniu
✓  odstraňuje najjemnejšie škrabance

Odstraňuje jemné škrabance, čistí lesklé povrchy a zvyšuje 
ich odolnoť voči poškriabaniu. Súčasťou balenia je 
špeciálna leštiaca handrička. K dispozícii v 100 ml balení.

SPEZIAL-POLISH 181 LEŠTIACA PASTA

* Jednotlivé položky ošetrovacej sady je možné objednať aj samostatne.

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
480 sada 722900030017

1 ks481 Top-Cleaner 250 ml 5169614
482 Top-Care 250 ml 722700021014

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
484 100 ml 9649501 1 ks

Prostriedok na údržbu a starostlivosť o všetky pohyblivé 
komponenty na rámoch okien a dverí. Obsah: 20 ml

OLEJ NA KOVANIE

Čís. Obj. č. Balenie
483 721800030020 1 ks
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✓   čistí, ošetruje a trvalo zušľachťuje 
drevené a parketové podlahy

✓   univerzálne použiteľné aj na iné 
olejované povrchy, napr. drevené 
obklady stien a stropov

✓   elegantný matný efekt

Vysokokvalitné mydlo na drevené podlahy
Legno-Holzbodenseife sa používa na pravidelné čistenie
a ošetrovanie olejovaných, voskovaných a lúhovaných
drevených a parketových podláh, ako aj olejovaných
korkových a laminátových podláh v interiéri.

LEGNO-HOLZBODENSEIFE
(LEGNO ‒ MYDLO NA DREVENÉ PODLAHY)

Jemná utierka na mokré čistenie drevených, laminátových
a korkových podláh a PVC podlahovej krytiny.

ČISTIACA UTIERKA NA PODLAHY

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
488 1 l 703100021011

1 ks
489 2,5 l 703100021002

Čís. Obj. č. Balenie
485 9621101 1 ks

Univerzálna flísová utierka na čistenie drevených povrchov, ako je nábytok, okenné rámy
alebo vchodové dvere. Utierka veľmi dobre zotrie špinu a mastnotu, je možné ju prať do 95 °C.

ČISTIACA UTIERKA ŽLTÁ

Čís. Obj. č. Balenie
486 955100030117 25 ks / bal.

✓   mäkká, nepúšťa vlákna
✓   možné prať do 95 °C

Univerzálna utierka z mikrovlákna na čistenie, ošetrovanie
a leštenie drevených povrchov, ako sú nábytok, schody,
podlahy, okenné rámy alebo vchodové dvere.

MIKROVLÁKNOVÁ UTIERKA MODRÁ

Čís. Obj. č. Balenie
487 969000030017 25 ks / bal.
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✓  vysokokvalitný čistiaci prostriedok na olejované drevené povrchy
✓   bez námahy odstraňuje silné nečistoty a mastnotu
✓   mierny zápach

LEGNO-REINIGER (LEGNO ‒ ČISTIČ)

Obsah
✓   Legno-Reiniger 125 ml
✓  Legno-Pflegeöl 125 ml
✓  brúsne rúno
✓  čistiaca handrička
✓   pokyny pre starostlivosť

Vysokokvalitná sada na pravidelné čistenie a ošetrovanie 
olejovaných drevených povrchov, ako sú nábytok, drevené
a parketové podlahy a interiérové vybavenie. S čističom 
Legno-Reiniger ľahko vyčistíte znečistené a mastné
povrchy. Údržbový olej Legno-Pflegeöl ošetruje
a chráni drevo a znovu ho rozžiari.

LEGNO-PFLEGESET
(LEGNO ‒ OŠETROVACIA SADA)

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
490 250 ml 8002514

1 ks
491 1 l 8002511

Čís. Označenie Obj. č. Balenie
493 sada 702900021001 1 ks

Tento univerzálny olej bol vyvinutý na ošetrovanie olejovaných plôch
nábytku a drevených olejovaných plôch v interiéri (drevené obklady,
drevené stropy). Plochy, ktoré sú ľahko zašpinené, je možné pomocou
ADLER Legno-Pflegeöl veľmi rýchlo vyčistiť a oživiť.

LEGNO-PFLEGEÖL (LEGNO ‒ OŠETROVACÍ OLEJ)

Čís. Veľkosť Obj. č. Balenie
492 250 ml 5088214 1 ks
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youtube.com/Adler Slovensko s. r.o.facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko

ADLER.SK

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň  
značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. 

Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: 
naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu 

dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.  

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.


