AKCIJA:
mizarska jesen
POHIŠTVENI LAKI

2,78 €
/cena za kg

2,99 €

2,99 €

3,98 €

Beli 2k temeljni PU lak
Akzo Nobel SC-P320H

Beli 2k temeljni PU lak
Akzo Nobel SC-P320V

Prozorni 2k temeljni PU lak
Akzo Nobel S-S130H

Prozorni 2k temeljni PU Acryl
lak Akzo Nobel QS 130

8711845929143

8711845929150

8711845929440

8711845929068

Dvokomponentni beli PU temeljni
premaz za skoraj vse vrste
lesenega pohištva v notranjih
prostorih. Za temeljni premaz
vseh običajnih vrst lesa in lesnih
materialov. Izdelek je optimiziran
za horizontalni nanos.
Embalaža: 20 kg.

Dvokomponentni beli PU temeljni
premaz za skoraj vse vrste
lesenega pohištva v notranjih
prostorih. Za temeljni premaz
vseh običajnih vrst lesa in lesnih
materialov. Izdelek je optimiziran
za vertikalni nanos.
Embalaža: 20 kg.

Dvokomponentni brezbarvni
PU temeljni premaz za skoraj
vse vrste lesenega pohištva v
notranjih prostorih. Za uporabo
z odprtimi in zaprtimi porami.
Izdelek je optimiziran za
horizontalni nanos.
Embalaža: 20 L.

Dvokomponentni PU temeljni
premaz na osnovi akrilata,
razredčen s topili in obstojen
na svetlobi za skoraj vse vrste
lesenega pohištva v notranjih
prostorih. Optimiziran za lesene
površine z odprtimi porami.
Embalaža: 20 L.

/cena za kg

/cena za kg

/cena za kg

T450V

4,98 €

5,03 €

3,99 €

3,99 €

Beli 2k končni PU lak
Akzo Nobel SC-T430H-25

Beli 2K PU lak Akzo Nobel
SC-T450V-25

Prozorni 2k končni PU lak
Akzo Nobel S-T220H-20

8711845929228

8711845929396

8711845929525

Dvokomponentni beli PU pokrivni
premaz, razredčen s topili, na
osnovi alkida. Za skoraj vse vrste
lesenega pohištva v notranjih
prostorih. Izdelek je optimiziran za
horizontalni nanos.
Embalaža: 20 kg.

Dvokomponentni PU visoko
pokrivni vertikalni premaz,
razredčen s topili, na osnovi
alkida in z belo pigmentacijo. Zelo
dobro polni in prekriva, dobro
je odporen na praske. Izdelek je
namenjen za vertikalen nanos.
Embalaža: 20 kg.

Dvokomponentni PU brezbarvni
lak na osnovi alkida in razredčen
s topili. Za skoraj vse vrste
lesenega pohištva v notranjih
prostorih. Lakiranje za zapiranje
ali puščanje odprtih por. Izdelek
je optimiziran za horizontalni
nanos. Izdelek je priporočljiv kot
končni premaz na temeljnem
premazu iz linije Solido.
Embalaža: 20 L.

Prozorni 2k končni PU
Acryl lak Akzo Nobel
QT 234-15

/cena za kg

Akcija traja od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020.
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV.

/cena za kg

/cena za kg

/cena za kg

8711845936530

Dvokomponentni PU brezbarvni
lak na osnovi akrilata, razredčen
s topili in obstojen na svetlobi.
Embalaža: 20 L. Optimiziran za
horizontalni nanos.
Embalaža: 20 L.

POHIŠTVENI LAKI
7,15 €

7,99 €

Prozorni 2k PUR acryl pohištveni lak
Heidelberg Solo pur

Prozorni 2k PUR acryl pohištveni lak
Heidelberg NANO PUR 620-0040

/cena za L 1/5

/cena za L

2100000099283, 2100000099290,

2100000102525 (30L)

2100000099306, 2100000099948

2100000099955 (5L)

Lak SOLO-PUR (en za vse) 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.
621-0029, 622-0029, 623-0029, 625-0029.
Embalaža 5 L.

5,59 €

/cena za L 1/30

Prozorni 2k PUR acryl pohištveni lak
Heidelberg Nano pur 623-0040
2100000101153

Lak NANO-PUR je hitro sušeč poliuretan-acrly
lak sistem sijaja 20. Film laka ima posebno
vizualnost in poseben dotik. 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. Embalaža: 30 L.

5,99 €

/cena za L 1/30

Lak NANO-PUR-NATURMATT je hitro sušeč
poliuretan-acrly lak sistem. Film laka ima
posebno vizualnost in poseben dotik. 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. Embalaža:
30 L.

3,72 €
/cena za kg

Prozorni 2K PUR ACRY ECO PUR
2100000099658

ECO PUR je hitro sušeč, nerumeneč lak, za
lakiranje manj zahtevnih površin. Nudi dobre
mehanske in kemijske zmogljivosti z visoko
trdoto in svilnate površine.

GARNITURE
277,99 €

304,99 €

Prozorni 2k PU
pohištveni lak
Akzo Nobel sijaj 20

Prozorni 2k PU
pohištveni lak
Akzo Nobel sijaj 40

2100000107063

2100000107070

Dvo-komponentna PU garnitura
(85 L) brezbarvnega laka, za
notranjo pohištvo, na osnovi alkida,
sijaja 20. Garnitura vsebuje: 20 L
temeljni lak SS130H, 20 L končni lak
ST 220H, 20 L trdilca HPU 6204 in
25 L razredčila TPU 9203F.

Dvo-komponentna PU garnitura
(85 L) brezbarvnega laka, za
notranjo pohištvo, na osnovi alkida,
sijaja 40. Garnitura vsebuje: 20 L
temeljni lak SS130H, 20 L končni lak
ST 220H, 20 L trdilca HPU 6204 in
25 L razredčila TPU 9203F.

/cena za kg

/cena za kg

*Neto cena za 1 L = 3,59 EUR.

*Neto cena za 1 L = 3,27 EUR.

313,11 €

241,44 €

169,99 €

Beli 2k PU pohištveni lak
Akzo Nobel

Prozorni 2k PU Acryl pohištveni lak
Akzo Nobel

Prozorni 2k acryl pohištveni lak
Heidelberg ECO PUR

/cena za garnituro

2100000105779

Dvo-komponentna PU garnitura (85 L) belega
laka, za notranjo pohištvo, na osnovi alkida,
sijaja 25. Garnitura vsebuje: 20 L temeljni lak SCP
320H, 20 L končni lak SCT430H, 20 L trdilca HPU
6204 in HPU 6121 in 25 L razredčila TPU 9203F.
*Neto cena za 1 kg = 3,68 EUR.

/cena za garnituro

2100000110230

Dvo-komponentna Acryl garnitura (54 L)
prozornega laka za notranje pohištvo, sijaja
15. Vsebuje: 20 L temeljni lak QS130, 20 L
končni lak QT23415, 4 L trdilca HPU 6301 in
10 L razredčila TPU 9302M.
*Neto cena za 1 L = 4,47 EUR.

/cena za kg

2100000099641

Dvo-komponentna Acryl garnitura (36 L)
brezbarvnega laka, za notranjo pohištvo, sijaja
20. ECO PUR je hitro sušeč, nerumeneč lak, za
lakiranje manj zahtevnih površin. Nudi dobre
mehanske in kemijske zmogljivosti z visoko
trdoto in svilnate površine. Garnitura vsebuje:
30 L laka, 3 L trdilca in 3 L razredčila.
*Neto cena za 1 L = 4,72 EUR.

Akcija traja od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020.
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV.

OLJA

Olja za znotraj
16,61 €
/0,75 L

52,25 €

49,44 €

38,65 €

61,30 €

PNZ Hartwachs evolution

PNZ olje arbeitsplaten

4011289005323 (0,75 L)

4011289415559

4011289004975 (2,5 L)

Olje arbeitsplatten nudi
dolgotrajno zaščito proti umazaniji
in vlagi v notranjosti. Je obstojno
in visoko odporno na vodo, vino
ipd. -Ima certifikat za stik z živili.
Embalaža: 2,5 L.

Olje vosek PROLIGNUM
Natur Hartwachs 811-0001

Olje natur N-IO 750
Akzo Nobel

21000000106462

4001378135642

Olje vosek NATUR HARTWACHS
je visoko kakovosten premaz, ki
temelji na pol-naravnih surovinah.
Primeren za stopnice, pohištvo in
celotno notranje leseno pohištvo.
Embalaža: 2,5 L.

Olje za skoraj vse vrste lesa v
notranjih področjih. Na primer tla
iz lesa in plute, pohištvo, delovne
plošče, leseni stropi, leseni tlak,
industrijski parket, stopnice itd.
Tudi za eksotične vrste lesa in vrste
lesa, bogate s sestavinami, je
mogoče premazati brez posebne
predhodne obdelave.
Embalaža: 5 L.

/2,5 L

/kos

Za vse obremenjene površine v
notranjosti, kot so lesena tla, pluta,
OSB plošče, lepljeni les, delovne
površine in pohištvo. Tudi v vlažnih
prostorih, kot so kopalnice in
kuhinje. Primerno za vrtce, šole,
negovalne domove itd. Trdo
voskasto olje evolution je površinski
izdelek, ki uravnava vlago in
temelji na naravnih surovinah
materialov. Obdelana območja
so zelo vodoodbojna in odporna
na običajna živila in gospodinjske
kemikalije. Ima certifikat za stik z
živili.

/kos

/kos

Olja za zunaj
14,49 €
/0,75 L

37,03 €

86,40 €

14,80 €

75,37 €

341,66 €

40,99 €

PNZ olje brezbarvno UV schutz

Macesnovo olje Sikkens SF 731

4011289082003 (0,75 L)

87111115322735 (5 L)

4011289082010 (2,5 L)

87111115322728 (20 L)

PNZ olje za terase
(bankirai naraven ali temen)

4011289082355 (5 L)

Macesnovo olje na bazi topil in naravnih
rastlinskih olj in smol za zunanjo uporabo.
Uporablja se kot enokomponentni sistem s
tremi nanosi. Interval renoviranja komponent
izpostavljenih vremenskim vplivom je približno
6 mesecev.

/5 L

/2,5 L

/0,75 L

/20 L

/5 L

PNZ olje UV schutz za zunanji vertikalen les,
kjer je zaželena posebno dolgotrajna zaščita.
Lesene fasade, balkoni, okna in polkna, ograje,
pergole, lesene skodle, vrtno pohištvo in vrtne
hiše, ograje itd. Enako primeren za vse vrste lesa.
Uporablja se kot končni premaz na predhodno
obarvanem lesu. Izdelek precej podaljša interval
prenove. Kot, vse v enem, premaz na navpični
površini upočasni proces sivenja.

/2,5 L

Terasno olje ohranja in ščiti vsak les na prostem.
Idealen za terase, lesene krove in vrtno pohištvo.
Zagotavlja dolgoročno zaščito pred UV-žarki
in vremenskimi poškodbami, medtem ko je
površina odporna proti obrabi, brez strupenih
snovi in brez vonja v suhem stanju. Primerno
za domači in eksotični les, kot so hrast, cedra,
macesen, douglazija, jelka, bangkirai, kambal,
robinia in drugi.

VEDNO UGODNO!

1,13 €

0,14 €

20,99 €

0,25 €

NITRO RAZREDČILO
DOLLMAR 25 L

SMIRDEX VELUR DISK
820 FI 150

SMIRDEX SOFT ROLA

SMIRDEX DISK NET 750 FI 150

/cena za L

8006937016482

Kvalitetno razredčilo
za razredčevanje barv
in pranje orodja.
Embalaža: 25 L.

/cena za kos

Brusni diski granulacij od
P100-P500. Pri naročilu
min 100 kosov diskov ene
granulacije.

/cena za karton

Brusni papir na 4mm peni. Za
uporabo v avtoreparaturi in
na lesu. Rola 25 m, perforirana
115 X 125 mm.

/cena za kos

Brusni diski na mrežici različnih granulacij.
Za uporabo v avtoreparaturi in na lesu.
Pri naročilu min 50 kosov net diskov ene
granulacije.

03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

237,00 €
/kos - HVLP

429,00 €

194,00 €

/kos - HVLP

/kos - RP

Vsestranska visoko kvalitetna pištola za
nanašanje prozornih lakov (RP) ali baze (HVLP).
Odlikuje jo ergonomičen ročaj, velik prihranek
pri porabi materiala in ne povzroča meglic. V
kompletu s PVC 0,6 L lončkom in hitro spojko.

Kvalitetna in zelo hitra pištola za
nanašanje primerjev in fillerjev. Odlikuje
jo varčnost, z njo delamo zelo gladke
površine, kar nam prihrani veliko časa. V
setu s PVC 0,6 L lončkom.

69,00 €

239,00 €

/kos - RP

/kos - RP

SATA MASKA AIR STAR F

SATA PIŠTOLA 1000 RP

4027533133254

Zelo kvalitetna maska (art. 134353), ki že
vsebuje filtra, nosilca filtrov in predfilter.

Zelo robustna in vsestranska pištola
za nanašanje v raznih vejah industrije
posebej v mizarstvu zaradi širokega
izbora šob od 0,8 do 5,0 ter možnost
kombiniranja z lončki pod pritiskom in
mešalniki. V setu s PVC 0,6 L lončkom.

*Slika je simbolična, akcija ne zajema
zaščitnih očal.

239,00 €

735,00 €

SATA LONEC BVD

SATA LONEC POD PRITISKOM
10 L 14662

/kos

/kos

4027533257752

Set vsebuje: lonček 0,75L, zračni
mikrometer, povezevalno cev. Prednosti:
idealno za nanos visoko viskoznih
materialov z malo odpada, viskoznosti
materiala ni potrebno nastavljati,
posamezna nastavitev tlaka materiala.
Za SATA jet 3000, jet 2000 HVLP, jet RP,
LM 2000.

NAGRADE ZA
LOJALNOST

/kos - RP

SATA PIŠTOLA 5000 RP ALI HVLP

SATA PIŠTOLA 100 RP ALI HVLP

1

424,00 €

2

Vse cene so brez vključenega DDV.
Cene veljajo od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020
oziroma do spremembe cen dobavitelja.
Možne so napake v tisku. Pridržujemo si pravico
do sprememb v tisku brez predhodnega
obvestila. Za morebitne napake v tisku in
ponudbi ne odgovarjamo, se pa zanje iskreno
opravičujemo. Slike so simbolične.

3

4027533011750

Lonec pod pritiskom iz nerjaveče kovine.
Cenejši sistem, z nižjimi stroški vzdrževanja,
enostavnejši za čiščenje, s podobno hitrostjo
nanosa kot pri air mix sistemu.Uporabljamo
ga za barve, dekorativne premaze, disperzije,
lepila, ometov za strojno nanašanje.

Nagrajujemo zvestobo

ter skrbimo za vaše zdravje in kvalitetno delo
V obdobju od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020 vas nagradimo za nakupe
AKZO NOBEL in/ali Heidelberg prozornih in barvnih lakov. Več o pogojih
akcije si lahko preberete na naši spletni strani www.spekter-zalec.si

SPEKTER d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec
t: 03/713 25 00
e: info@spekter-zalec.si
Za vse informacije o izdelkih ali
ponudbi pokličite na 03 713 25 00 in na
www.spekter-zalec.si.

Delovni čas
Ponedeljek - petek: 8-17h
Sobota: 8-12h

Specialist za barve št. 1

