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September 2017
Ponudba velja do 30. oktobra.

AKZO NOBEL LAK BREZBARVNI
Dvokomponentni PU prozorni lak, na osnovi alkida.

Št. izdelka
2100000107063 20% SIJAJ
2100000107070 40% SIJAJ

85 L garnitura

275,61 €

AKZO NOBEL LAK BELI
Dvokomponentni PU beli lak, na osnovi alkida.

Št. izdelka
2100000105779 25% IN 35% SIJAJ

85 L garnitura

314,20 €

HD ECO PUR LAK 643-0001
HD-ECO PUR je hitro sušeč, ne rumeneči lak, za lakiranje manj zahtevnih
površin.
Nudi dobro mehansko in kemijsko zmogljivost z visoko trdoto
in svilnato površino.

Št. izdelka
2100000099641 20 SIJAJ

36 L garnitura

169,99 €

HD NANO PUR 620-0040 NATUR MAT
HD NANO PUR je hitro sušeč poliuretan lak sistem. Film laka ima posebno
vizualnost. Lak ne rumeni in je dodatno zaščiten z zaščito pred soncem proti
prezgodnjem rumenenjem. Z uporabo nano delcev površina kaže izjemno
trdnost in odpornost na praske. Površina je enostavna za čiščenje in je
odporna na kemične obremenitve.
Ta vrsta laka je posebej primerna za površine z odprtimi porami.
Št. izdelka 2100000099955 NATUR MAT

5L =

42,23 €

HD LAK SOLO PUR 62X-0029
HD-SOLO-PUR je hitro sušeč, nerumeneč lak za pohištvo z dobro polnilno
močjo in izjemno odpornostjo proti obrabi.
Proizvod nudi dobro mehansko in kemično odpornost z visoko trdoto in
elastičnostjo.
VSE STOPNJE SIJAJA

5L =

37,89 €

HD KOMBI LAK
Hd Kombi lak se uporablja kot 1k ali kot 2K (5% trdilca 600-0262) za pohištvo
in lesene konstrukcije, ki so izpostavljene navadnim obremenitvam.

Št. izdelka
2100000103706 POL MAT

30 L =

99,98 €

HD-AQUAPUR 72X-0008
HD AQUAPUR je vodni, eno-komponentni lak za lesena tla in masivne
lesene stopnice, primeren za temeljni in končni nanos. Je okolju prijazen
in skoraj brez vonja. Površina, po utrditvi laka, kaže skoraj podobne
karakteristike kot 2 K poliuretan lak sistemi. Primeren za vso leseno
pohištvo.
Št. izdelka
2100000099382 POL MAT
2100000099375 POL SIJA

5L =

49,98 €

AKZO NOBEL OLJE N-IO 750
Natur olje z vsebnostjo topil, z globokim prodiranjem in brez medsebojnega
učinkovanja z lesom. Področje uporabe: skoraj vse vrste lesa v notranjih
področjih, npr. tla iz lesa in plute, pohištvo, delovne plošče, leseni stropi,
leseni tlak, industrijski parket, stopnice itd. Tudi eksotične vrste lesa, bogate s
sestavinami je mogoče premazati brez posebne predhodne obdelave.

Št. izdelka
4001378135642

5L =

64,34 €

HD NATUR HARWACHS 811-0001
HD-HARTWACHS je primeren za vsa notranja lesena dela. Zaradi visoke
odpornosti je proizvod HARTWACHS posebej primeren za premazovanje
lesenih stopnic in podov.

Št. izdelka
2100000106462

2,5L =

37,88 €

SIKKENS CETOL SF 731
Macesnovo, mat, olje na bazi topil in naravnih rastlinskih olj in smol. Za osnovni,
srednji in končni premaz zunanjih lesenih konstrukcijskih delov (profilni les,
oboki, vrtno pohištvo,itd).

Št. izdelka
8711115322728
8711115322735

20 L =
5L=

341,37 €
89,78 €

SADOLIN EXTRA UV
Extra UV je brezbarvna, prozorna lazura za zunanjo uporabo, ki dolgotrajno
ščiti les, tudi če želimo ohraniti naravno barvo lesa. Extra UV lazura za zunanjo
uporabo zagotavlja izjemno UV zaščito

Št. izdelka
5904078085400

2,5 L =

22,98 €

3M HOOKIT 255P FI 150
Novi brusni diski 255P+ zagotavljajo učinkovitejše rezultate in
izboljšanje storitve na področju brušenja.
Prednosti: učinkovitejše brušenje, zaščita proti zapolnjevanju in
izboljšan sistem odsesovanja prahu

Akcijsko pakiranje 110 kom
(+10% gratis)

Akcijska cena:
Ob naročilu 400 kosov diskov (lahko različne granulacije) je akcijska cena

0,21 € / kos

SMIRDEX VELUR DISK FI 150
Brusni diski granulacij od P100-P500.

*Cena velja pri nakupu min. 100 kom.

0,15 € / kos

SMIRDEX ABRASOFT
Rola 25 m, perforirana 115 X 125 mm.

19,98 € / kos

Več granulacij

SIA GOBICA MODRA FINA in SUPER FINA
Uporablja se za brušenje barv in lakov. Omogoča skoraj popolno
porazdelitev pritiska pri brušenju in se prilagodi delovnemu elementu.

Št. izdelka
5060126290865 SUPER FINA

*Cena velja pri nakupu min. 10 kom.

0,39* € / kom

LEPILO UNICOL NUNIVIL 1000 D3
Specialno PVA lepilo za vodo-odporno lepljenje s skladnostjo EN204-205
D3 standardom in testom WATT 91. V kombinaciji s 5% trdilca 302 po 7
dnevih strditvi ustreza DIN standardih EN204-205 skupine D4.

Št. izdelka
2100000060351

25 KG =

69,88 €

LEPILO UNICOL RESINA 405
Resina 405 je smola z urea-formaldehid osnovo, z zelo nizko vsebnostjo
formaldehida, z nobeno obveznostjo nalepke za nevarnost. Zaradi visoke
donosne vrednosti, dolgotrajnega roka uporabe in nič kapljanja, se uporablja
v lesni industriji za vroče lepljenje.
Primeren je za proizvode E1 razreda.
Št. izdelka
2100000083879

25 KG =

49,99 €

3M SLUŠALKE OPTIME I
Nastavljivi, zelo lahki glušniki z optimalnim udobjem nošenja. Primerni so
za srednje močan hrup. Tesnilni obroči so napolnjeni z mešanico tekočine
in pene, kar omogoča dobro tesnenje in minimalni pritisk.

Št. izdelka
4046719387908

13,19 €

3M KONTROLNI PRAH
Kontrolni prah je nova, revolucionarna metoda odpravljanja napak z
nanašanjem kontrolnega prahu na površino, ki je potrebna popravila. Ta
sistem prinaša znatne prednosti v primerjavi z dosedanjimi postopki,
predvsem ga odlikujeta enostavnost uporabe in doseganje boljših rezultatov.

Št. izdelka
4046719802975 3M PRAH KONTROLNI 9560 2x + 9561

44,60 €

DELMEQ - ELEKTRIČNA ORBITALNA BRUSILKA FI 150 2,5 MM
Velikost podložne plošče: 150 mm, Hod (orbit): 2,5 mm
Teža: 1,38 kg, Višina: 100 mm, Dolžina: 265 mm
Nivo hrupa: 69 dBa, Nivo vibracij: 2,52 m/s2
Multihole podložna plošča, brezkrtačni motor, 7-stopenjski regulator
hitrosti, euro priključek
Št. izdelka
8719146006082

279,00 €

SAGOLA BRUSILKMA 2,5MM L252
Hod: 2,5 mm
Teža: 900 gr.
Hitrost: 12.000 obr./min.
Izredno trpežno ohišje
Odlična kakovost brušenja
Št. izdelka
8423305273184

139,39 €

HAMACH BRUSILKA EHP 165 L 5MM
Brusna plošča: 150mm,
Hod: 5mm,
Poraba zraka: 360L/min,
Teža:1200 g ;
ekscentrična
Št. izdelka
8714247768327

269,50 €

GHIBLI SESALEC 1900 W AS59/M-P A40
SESALEC ZA MOKRO-SUHO SESANJE AS59-P 1900W: Izjemno učinkovit in
močan sesalec na kolesih. Sestavljen iz termoplastičnega materiala, ki je
odporen na elektro šok. Je zvočno izoliran, ima 2 motorja in dvo-polarno
stikalo. Kapaciteta rezervoarja 96L/sek. Oznaka IK ima inox ohišje.
Dva motorja- moč: 1600 W
Hlajenje: By-pass
Pretok zraka: 96 litrov /s
Št. izdelka 8034094170853

Kapaciteta rezervoarja: 58 litrov
Dimenzije: 610 x 520 x 920 mm
Nivo hrupa: 62 dB(A)

319,98 €

PIŠTOLA DETE GGM 25
Za lakiranje v industriji pohištva, kovinsko-predelovalni in
avtomobilski industriji.
Igle in dize so iz nerjavečega jekla.
Pištola je iz ekstrudiranega aluminija.
Dize: 1.5, 1.8, 2.0, 2.5.

155,72 €

SATA 5000 RP 1,8
Top model, SATAjet 5000 B postavlja nove standarde v smislu kakovosti
lakiranja, medtem ko je lakiranje postalo tako enostavno, kot še ni bilo nikoli
doslej. Prilagodljivost, ki jo omogoča ta visoko zmogljiva pištola med
brizganjem, razdaljo in tlakom je prelomna. Zdaj ima lakirar možnost
nastavitve tlaka in razdalje, ki ga predpisuje barva, ki se uporablja, klimatske
pogoje in način dela, da doseže popolen izdelek.
Št. izdelka
4027533194309

373,99 €

SUN SET 827/828
Set je sestavljen iz : pištola 827 ( 1,4 mm) , pištola 828 (1mm),
2 lončka ( 0,6 L in 0,125 L) , dveh adapterjev, ključa za vijake in nosilne torbe.

Št. izdelka
210000048533

117,69 €

SAGOLA FILTER TROJNI 5300 – za popolni zrak
*Filter odlične kakovosti + aktivno oglje (odstrani delce do 0,01 mikrona)
*Za vodne in HS barve
*dvojni izhod
*Max. delovni pritisk: 12 barov
*pretok zraka: 2.500 L/min
*Max. temp. odpornosti: 120 C
Št. izdelka
8423305268210

619,89 €

BA PAPIR ZA BRISANJE 3 SLOJNI
Art. 515: Troslojen papir za brisanje iz čiste celuloze, reliefen.
Iz naravnih vlaken, uporaben tako v avtoreparaturi kot tudi pleskarstvu
in podobnih dejavnostih.

Št. izdelka
2100000088805

AKCIJA 2 ROLI

13,70 €

SITA NYLON 1520 - 125 ALI 190 MIKRONSKA
Sita nylon 125 li 190 mikronska za filtriranje barv.

Št. izdelka
2100000107650 - 125 MIKRONOV
2100000107674 -190 MIKRONOV

1000 KOS =

49,50 €

ACETON KEMIJSKO ČIST 99,9%
Aceton je močno, agresivno organsko topilo. Uporablja se za čiščenje
orodja, odstranjevanju madežev po nanašanju barv... Po čiščenju ne
pušča nobenih sledov.

Št. izdelka
3830045720734

20 L =

42,59 €

NITRO RAZREDČILO SPEKTER 25L
Nitro razrečilo za splošno uporabo.

Št. izdelka
8020182087660

25 L =

36,89 €

