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DARILO: brezrokavnik Spekter!

GRATIS

Za vsakih 449 € nakupa materialov iz avto programa (brez DDV)
med 17. 10. in 30. 12. 2022, vam podarimo brezrokavnik Spekter!
Pogoji akcije: V znesek se šteje prodaja vseh artiklov avto programa iz redne zaloge Spekter, razen
opreme. Število brezrokavnikov je omejeno, zato akcija velja do razdelitve. Brezrokavnik se na računu
razknjiži s ceno 0,01 EUR na kodi 21-121465 (BREZROKAVNIK). Na voljo številke S-XXL.

BODYSHOP SUSTAINABILITY

Glede trajnostnega razvoja uporabljajo v Sikkensu celosten pristop. Začne se s
ponovnim premislekom vsakega koraka v postopku popravila od začetka do konca.

Skeniraj QR kodo in si oglej
predstavitveni video o
pristopu RETHINK.

• Premazi, ki pomagajo zmanjšati emisije CO2e v postopku popravila.
• Digitalna orodja za iskanje barv in znižanje odpada barv ter vodijo k pravilnemu
ujemanju barv že v prvem poskusu.
• Storitve z dodano vrednostjo, ki ustvarjajo boljše delovno okolje za trajnostni poslovni
uspeh.

Znižanje emisij
CO2e do

Sistem ambient | S prehodom s konvencionalnega sistema na »Ambient« lahko
prihranimo pri energiji, znižamo emisije in skrajšamo čas procesa.

Skrajšanje časa
postopka do

12 %

41 %
Znižanje stroškov
energije do

14 %
WASHPRIMER | 1K kislinski primer z direktnim oprijemom na golo pločevino. Zagotavlja izvrstno antikorozijsko zaščito in oprijem vseh nadaljnjih nanosov.
AUTOSURFACER RAPID | 2K akrilni filler z zelo hitrim časom sušenja ter enostavnim nanašanjem in brušenjem. Nanašamo ga kot visokopolnilno
verzijo in mokro na mokro. AUTOWAVE MM | Sistem baze na vodni osnovi z odlično pokrivno močjo, kontrolo nad metaliki in izvrstnim nanašanjem.
AERODRY | Prozorni lak, ki ga lahko nanašamo zunaj lakirne kabine. Nudi enostavno nanašanje, izvrsten finiš in nezahtevno poliranje.

57,00 €

34,00 €

SIKKENS AUTOSURFACER
UV 1K 0,75 L

SIKKENS
AUTOSURFACER
UV SIV V SPRAYU 0,4 L

/kos

8722500615837 - SIV, 8722500609805 - SVETLO SIV

Filler UV – super inovativen izdelek, ki znatno poveča vašo
produktivnost in ga priporočamo za uporabo na vseh
manjših popravilih. Odlikuje ga izredno hitro nanašanje in
sušenje, za katerega potrebujete samo 5 minut s pomočjo
primerne UV lučke. Je 1K in tako pripravljen za uporabo. Ker
ne dodajamo razredčil, je neagresiven in ni težav z »venci«.

Akcija traja od 17. 10. 2022 do 30. 12. 2022
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV.

/kos

330,00 €
/kos

8722500213118

Uv filler v sprayu za nanašanja
na mala področja. Sušenje je
ekstremno hitro, hkrati pa ni
potrebno čistiti lončkov in pištole.
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UV LUČKA
NOVA-UV S
5708997358023

• Zelo močna baterijska UV led lučka primerna
za mala do srednje velika popravila
• Vgrajen timer 1 do 5 minut in indikator baterije
• Ne ogreva panela med sušenjem (primerno
tudi za plastične dele in materiale, občutljive
na temperaturo)
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529,00 €

Set je sestavljen iz:

/set

SIKKENS COLORBUILD
PLUS SET

1

Fillerji CBP
3L CBP bel, 3L CBP črn, 1L CBP zelen,
1L CBP moder, 1L CBP rdeč, 1L CBP rumen

2

Trdilec in razredčilo za mokro na mokro
1L Trdilec CBP non sanding
1L Razredčilo CBP non sanding

3

Aditiv za nanašanje na plastiko
1L CBP aditiv za plastiko

2100000095803

Sistem 6 barvnih fillerjev, ki vam
omogočajo, da zmešate enako podlago
kot jo imajo proizvajalci avtomobilov. S
tem prihranite pri porabi barve in pri času
nanašanja.
Nanašamo ga neposredno na kataforezo
ali na plastiko z uporabo plastik aditiva.
Uporabljamo ga za nanašanje mokro na
mokro ali kot brusno verzijo.
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SKUPAJ
13 litrov!

+ Dodatno prejmete: CBP pahljača barvnih
odtenkov | mešalna paletka | mešalni pokrovi
za vse barve CBP

COLORBUILD PLUS AKCIJA MOKRO NA MOKRO

Akcijska NETO cena seta:

3L
3L
1L
1L

EAN: 21-90884

289,00 €

Sikkens Colorbuild Plus črn
Sikkens Colorbuild Plus bel
Sikkens trdilec Colorbuild Plus non sanding
Sikkens razredčilo Colorbuild Plus non sanding

SIKKENS AUTOSURFACER RAPID SVETLO IN TEMNO SIV

Visoko polnilni dvokomponentni polnilni filler in primer surfacer mokro
na mokro z ekstremno hitrim sušenjem na zraku (45 minut pri 20 °C)
in z infrarjem. Autosurfacer Rapid se odlično nanaša in brusi in daje
izvrsten oprijem na vse Sikkens vrhnje premaze.

Akcijska NETO cena seta:

6 L Sikkens filler Autosurfacer rapid
3 L Sikkens trdilec Autosurfacer rapid

EAN svetlo siv: 21-70060, EAN temno siv: 21-70053

LESONAL PROZORNI LAK PREMIUM IN FAST 420

LESONAL FILLER 540 BEL, SIV IN ČRN - FAST

Prozorni lak z atraktivno ceno, zelo lepim sijajem, nizko porabo in
trajnostjo. Primerna za vse delavnice, ki iščejo kvaliteto in atraktivno
ceno.
10 L Lesonal prozorni lak fast / premium 420
6 L Lesonal trdilec 420
2 L Lesonal razredčilo 420

365,00 €

Akcijska NETO cena seta:
Akcijska NETO cena seta z acceleratorjem:

299,00 €

Filler v sivi, beli in črni barvi. Lahko ga nanašamo mokro
na mokro in kot surfacer z nižjo polnilnostjo.
6 L Lesonal filler 540 bel, siv ali črn
1 L Lesonal trdilec univerzalni fast
1 L Lesonal razredčilo fast

Akcijska NETO censeta:

369,00 €

185,00 €

EAN bel: 21-61587, EAN siv: 21-61570, EAN črn: 21-61563

EAN fast: 21-60016, EAN premium: 21-60207, EAN acc.: 21-108565

21,50 €

9,40 €

/kos: velja ob nakupu vsaj dveh kosov HKRATI

/kos: velja ob nakupu vsaj
8 kosov HKRATI

DYNACOAT RAZMAŠČEVALEC UNI 5L

DYNACOAT KIT MULTIFILL 1,8 kg

Izdelek je namenjen za čiščenje in razmaščevanje, da se odstranijo
ostanki maščobe, olj, voskov, silikona, peska itd. Če pred brušenjem
in nanašanjem barve objekta ne očistimo z razmaščevalcem, bo
prišlo do izgube oprijema.

8713707199824

8713707413791

Univerzalni poliesterski kit z odličnim oprijemom na pocinkano
pločevino, pločevino in aluminij. Se enostavno nanaša in brusi.
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DARILO: brezrokavnik Roberlo!

GRATIS

Za vsakih 449 € nakupa materialov iz avto programa (brez DDV)
med 17. 10. in 30. 12. 2022, vam podarimo brezrokavnik Roberlo!
Pogoji akcije: V znesek se šteje prodaja vseh artiklov avto programa iz redne zaloge Spekter, razen
opreme. Število brezrokavnikov je omejeno, zato akcija velja do razdelitve. Brezrokavnik se na računu
razknjiži s ceno 0,01 EUR na kodi 21-121465 (BREZROKAVNIK). Na voljo številke S-XXL.

Blutech je pečat linije izdelkov Roberlo,
ki dokazujejo najvišji nivo kvalitete,
učinkovitosti in inovativnosti.
Vse to je rezultat stalnih vlaganj v
raziskave in razvoj.

165,00 €

129,00 €

ROBERLO PROZORNI LAK
KRONOX 620 »NOVA RECEPTURA«

ROBERLO PROZORNI LAK KRONOX 510

/set

/set

EAN s trdilcem FAST: 21-109197, EAN s trdilcem STANDARD: 21-120390

Prozorni lak, ki se zelo enostavno nanaša in s
katerim dosegamo zelo visoko kvaliteto finiša pri
velikih in manjših popravilih. *V setu je 5 L laka in
2,5 L trdilca (fast ali standard)

2100000119738 - FAST, 2100000119745 - STANDARD

Ta 2K UHS prozorni lak daje izvrsten in trajen sijaj ob
zelo hitrem sušenju 10 min na 50°C. Uporabljamo ga v
kombinaciji s trdilci KX, s katerimi se lahko prilagajamo
razmeram in velikosti popravila. *V setu je 5 L laka in
2,5 L trdilca (fast ali standard).

79,00 €
/set

HITROST
Hitro sušenje, nanašanje brez vmesnega
odzračevanja, samo enkratno brušenje.
IZVRSTEN FINIŠ
Izvrsten finiš in visoka polnilnost.
RAZNOVRSTNO NANAŠANJE
Debeloslojni, surfacer in mokro na mokro.
ENOSTAVNO NANAŠANJE
Samozavest in gotovost.

ROBERLO FILLER VELOX
2100000121489 - ČRN, 2100000121472 - BEL

Je primer, ki ga odlikuje izredno visoka produktivnost in
učinkovitost. Suši se zelo hitro, saj ga je mogoče brusiti
po tridesetih minutah. Nanašamo ga v več nanosih brez
odzračevanja. Nudi izvrstno polnilnost in odličen gladek
finiš in zaradi tega lahko postopek brušenja izvedemo v le
enem koraku. Možno ga je nanašati kot debeloslojni filler,
kot surfacer in mokro na mokro. Spada v del Roberlovega
asortimenta »BluTech« - izdelkov najvišje kakovosti,
učinkovitosti in inovativnosti.

Skeniraj QR kodo in si oglej
predstavitveni video o
Roberlo Velox.

7,20 €
/kos

ROBERLO BODY V SPRAYU ČRN 500 ML
8436033664315

BODY V SPRAYU je elastični antikorozivni izdelek namenjen
zmanjšanju hrupa. S svojo elastičnostjo absorbira šok ter tako
ščiti karoserije vozil, kovine in barvo. Zaradi tega razloga je
priporočljivo nanesti material na vse notranje dele vozil, notranje
dele vrat, loke kolesnih obročev in podobno.
Zaradi njegove zvočne izolativnosti ga priporočamo za nanašanje
pod pokrovom motorja, saj učinkovito zmanjšuje vibracije. Ko
se posuši, vam izvrstna tekstura dopušča, da nanesete bazo in
doseganje perfektne stopnje sijaja. V kompletu z dvema šobama
(tudi s cevko) za lažje doseganje nedostopnih mest.

Akcija traja od 17. 10. 2022 do 30. 12. 2022
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV.
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18,50 €

/kos: velja ob nakupu vsaj
6 kosov HKRATI

ROBERLO KIT V KARTUŠI
BEŽ in BEL 1,3 L
8436033610145 - BEŽ, 8436033610091 - BEL

Zelo kvaliteten kit v kartuši za uporabo z aplikatorjem za
nanašanje kita. Prednost takšnega načina je konstantno in
pravilno doziranje trdilca.

0,60 €
/kos

3M BRUSNI DISKI CUBITRON II 737U FI 150 MM

Brusni diski 3M Cubitron II Multihole - revolucionarni napredek pri brušenju
v avtomobilski tehnologiji s trikotnimi oblikami keramičnih zrn, ki: režejo 30 %
hitreje kot premium abrazivi, trajajo do dvakrat dlje, dosledno zagotavljajo
enotne zaključke.
3M FI 150 CUBITRON 737U
4054596138711

P80

51369

4054596138858

P220

51423

4054596138742

P120

51370

4054596588820

P240

51424

4054596138773

P150

51421

4054596588882

P320

51426

4054596138803

P180

51422

4054596817098

P400

51428

Lokacija proizvodnje CII brusnega materiala, se je prestavila na prvotno proizvodno lokacijo v Ameriko.
Vizualno je to vidno v barvi materiala, kjer je uporabljen svetlejši stearate, katerega prednost je, da
se brusni disk ne zapolnjuje s prahom. Omenjeni diski delujejo na otip tako agresivno, kar pa ne vpliva
na sam »performance« materiala. Svetlejši CII diski iz ameriške tovarne niso novi in so v Ameriki enaki
v uporabi že od začetka in je na njih uporabljena ista količina CII minerala kot na prej proizvedenih v
EU. Diski so še vedno najproduktivnejši in najkvalitetnejši na tržišču.

22,90 €

GRATIS

/rola (100 diskov)

3M MODRI BRUSNI DISKI NA MREŽICI FI 150 mm

3M modri brusni diski fi 150mm na mrežici 310W so narejeni z mešanico
keramičnih mineralov, kar zagotavlja dober odrez in dolgo življenjsko
dobo. Nudijo vrhunsko odstranjevanje prahu po res konkurenčni ceni.

3M STOL
Darilo ob nakupu
3M brusnih materialov
Cubitron II (diski in bloki),
mrežastih »NET« materialov,
seti PPS 2.0 in PSG pištol ter
šob v vrednosti
vsaj 350,00 € neto
(brez DDV).

3M NET DISK 310W MODER 150MM 100/1
4054596895744

80+

36420

4054596895867

220+

36424

4054596895775

120+

36421

4054596896345

240+

36425

4054596895805

150+

36422

405496896314

320+

36426

4054596895836

180+

36423

26,10 €

/rola (50 diskov)

3M BRUSNI DISKI NA MREŽICI V CUBITRON II KVALITETI

3M Cubitron II Mrežasti abrazivi so narejeni tako, da trajajo 2x dlje od
ostalih mrežastih abrazivov. Omogočajo brušenje skoraj brez prahu.
Narejeni so tako, da omogočajo enakomeren odrez preko celotne
življenjske dobe diska in brušenje z manjšim pritiskom na površino.
Vrhunski izdelek je na voljo v edinstvenem vzorcu abraziva in vsebuje
3M ™Precision Shaped Grain brusna zrna, ki nudijo odličen odrez in
odstranjevanje prahu.

3M mrežasti "NET" brusni materiali
modri in CII so na voljo tudi v rolah
115 mm x 10 m in 70 mm x 10 m.

3M NET DISK 710W 150MM
4054596895447

P80

31650

4054596894471

P220

4054596895478

P120

31651

4054596894501

P240

31655

4054596894440

P180

31653

4054596894389

P320

31656

31654

51,00 €

272,00 €

SET LONČKOV 3M PPS 2.0
125 MIKR. 650 ML Art. 26026

3M PIŠTOLA PSG
SET S PPS 2.0 in
ŠOBAMI Art. 26778

/cena za set:
velja ob nakupu vsaj dveh setov HKRATI

/set

04054596313293

4054596831346

Komplet vsebuje 50 lončkov in
50 pokrovov s siti 125 micr.

Set vsebuje: 1x pištola PSG, 1x manometer, 5x PPS 2.0
lončki, pokrovi, 1x trd lonček, 15x šoba (5x 1.2, 5x 1.3, 5x 1.4).

V akcijo "3M STOL" se štejejo tudi ostali seti 3M PPS 2.0.

V akcijo "3M STOL" se štejejo tudi posamezne šobe in pištole PSG.
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214,00 €

459,00 €

SATA PIŠTOLA 100 RP
(za filler) 145201

SATA PIŠTOLA X 5500
RP ALI HVLP

/kos - HVLP

/kos

4027533112365 - 1.8, 4027533112488 - 2.0

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.

/kos - HVLP

465,00 €
/kos - RP

SATA PIŠTOLA X 5500 FUTURE

Posebna izdaja pištol X5500 v zelenočrni kombinaciji. Zelena je barva narave
in prihodnosti. Na zalogi:
RP 1,2 O RPS FUTURE 1158501
HVLP 1,3 I RPS FUTURE 1158858

26,30 €

SATA MAST ZA PIŠTOLE 3 g

/kos

4027533234951

Originalno SATA mazivo, ki se uporablja za praktično
vse novejše lakirne pištole. Ker je redno mazanje
pištol bistvenega pomena za vrhunsko in brezhibno
delovanje, je mast zasnovana na posebni formuli, da
lahko podmazuje tako brizgalne kot mešalne dele
lakirnih pištol.

2 in 3 STOPENJSKI FILTRI (serija 200)

475,00 €

PRI NAKUPU SATA 5000 in X 5500 DOBITE
LONČEK PO AKCIJSKI CENI:

Darilo se na dokumentu razknjiži z 99 % rabatom.

/kos

/kos - RP

Pištola najvišje kakovosti, ki se
individualno prilagaja potrebam
ličarjev s šobami I in O. Omogoča
velik prihranek pri porabi materiala, je
zelo tiha. V kompletu so 3 RPS lončki.

DARILO OB NAKUPU SATA PIŠTOLE: MAST ZA PIŠTOLE 3 g

2,16 €

449,00 €

SATA PVC LONČEK 0,6 L
UNIVERZALNI 27243
4027533102601

PVC Lonček za večino novih pištol.
Volumen 0,6 L.

Cenovno ugodni filtri s pretokom zraka 2000 NL/min. Dvostopenjski je primeren za
lakirnice, kjer se nanašajo topila, trostopenjski pa za nanašanje baz na vodni osnovi.

849,00 €

609,00 €

SATA TROJNI FILTER 284 141218

SATA DVOJNI FILTER
244 44404

/kos

/kos

4027533106258

Zelo zmogljiv filter s tremi stopnjami ki je nujen
za delavnice, ki uporabljajo baze na vodni
osnovi. Prva stopnja čisti delce, ki so večji od
5µm. Druga stopnja očisti delce ki so večji od
0.01 µm (99.998 %). Tretja stopnja je oljni filter (100
%). Vsebuje tudi regulator pritiska in priklop.

4027533444046

Pripravna grupa za zrak 2v1
244 SATA je zelo zmogljiv
dvostopenjski kombinirani filter,
sestavljen iz sintranega in filtra za
drobne delce.

755,00 €

79,00 €

SATA RCS CLEAN COMPACT

SATA SET ZA VZDRŽEVANJE
PIŠTOL (162628)

/kos

/kos

4027533160465

Zelo majhen in priročen pralec pištol dimenzij 310 x 465
x 225 mm in teže 7 kg. Montira se zunaj lakirnice ali v
mešalnici. Primeren za čiščenje orodja za nanašanje
izdelkov na vodni osnovi ali na osnovi topil. En postopek
čiščenja traja le 25 sekund, porabimo pa minimalno
količino čistilnega sredstva. Omogoča prihranek pri
času in pri porabljenem čistilnem sredstvu.

Akcija traja od 17. 10. 2022 do 30. 12. 2022
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV.
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4027533141297

Set vsebuje: • 1 veliko ščetko za
čiščenje, • 5 srednje velikih ščetk za
čiščenje, • 5 dvostranskih ščetk za
čiščenje, • 12 igel za čiščenje šob, • 1
mast za pištole 100 g

1

PNEVMATSKE BRUSILKE HAMACH
8714247702307

1

BRUSILKA PNEVMATSKA EKSCENTRIČNA EHP300V FI200 5 MM

8714247768327

2

BRUSILKA PNEVMATSKA EKSCENTRIČNA EHP165V FI150 5 MM

8714247701607

3

8714247760918

4

BRUSILKA PNEVMATSKA EKSCENTRIČNA HD983 FI150 2,4 MM

8714247760246

5

BRUSILKA PNEVMATSKA EKSCENTRIČNA HD98 FI150 5 MM

8714247701591

6

Za začetne faze brušenja, primerna za večje površine.

Za končne faze brušenja. Zelo ergonomična in udobna.

BRUSILKA PNEVMATSKA PLANETARNA PHP300VD FI200 5 MM
Posebej oblikovana za pripravljalna dela (brušenja) na velikih površinah.

Za fino brušenje primerjev in spot popravila. Z nastavkom za odsesavanje prahu.

Za fino brušenje barv, lesa, kitov in primerjev. Z nastavkom za odsesavanje prahu.

BRUSILKA PNEVMATSKA PLANETARNA PHP165VD FI150 5 MM
Za brušenje barve in ostalih reparaturnih materialov. Ergonomična n tiha.
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2

329,00 €
299,00 €
329,00 €

4

3

5

199,00 €
179,00 €
299,00 €

1.649,00 €

118,00 €

/kos

AVTOMATSKI PRALEC
PIŠTOL AGC 21

/kos

FINIXA POL 55
ELEKTRIČNA POLIRKA 1050 W

5491196900697

• Avtomatski pralec pištol, 15 šob
• Za barve na bazi topil ali na
vodni bazi
• S čopičem za prvo čiščenje
• Nerjaveče jeklo
• Volumen in pritisk se nastavita
na kontrolni plošči
• Zunanje dimenzije (v x š x g):
1400 mm x 990 mm x 410 mm

5491196902257

Nastavljivo število obratov: 700-2500,
teža: 2,6 kg. S polirko v kompletu dobite
tudi podložni disk, stranski ročaj in
rezervni par karbonskih krtačk.

24,80 €
/set 2 kosov

FINIXA OKROGEL PENASTI TRAK ZA
PREHODE, 13 mm x 50 m, 2 KOSA

AVTO NA
DALJINSKO
VODENJE

DARILO
OB NAKUPU
PRALCA

21-91775

Okrogel penasti trak / gobica za zaščito spojev med dvema panelkama,
pomaga pri prehodih prozornih lakov in akrila. Odlično zaščiti stike, vpije
lak in prepreči nastanek robov. Prihrani čas brušenja primerjev in poliranja
prozornih lakov. Cena: 12,40 EUR + DDV /kos ob nakupu vsaj 2 kosov hkrati.

399,00 €
/kos

SAGOLA PIŠTOLA 4600 XTREME
DIGITAL 1,2 ZA PROZORNI LAK
8423305313804

Lakirna pištola 4600 XTREME DIGITAL s šobo
1,2 za prozorni lak. Opremljena z vgrajenim
digitalnim manometrom.

AKCIJSKE CENE NA SAGOLO VELJAJO SAMO ZA
ARTIKLE DOBAVLJENE DO 30. 12. 2022.

199,00 €

199,00 €

49,00 €

SAGOLA PIŠTOLA
GTO 3300 HVLP FILLER

SAG PIŠTOLA
ZA BODY/BITUMEN
518 PRO 10330301

SAGOLA PIŠTOLA
ZA BODY/BITUMEN
416 20330401

/kos

8423305313255

Pištola za barvanje 3300
GTO EVO skupaj z visoko
učinkovitimi šobami prinaša
odličen kompromis med
kvaliteto in ceno.

/kos

8423305133303

Pištola je rešitev za
profesionalno uporabo
izdelkov pri zaščiti podvozja z
veliko možnostmi regulacije.
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/kos

8423305133303

Pnevmatska pištola
za nanašanje 1 L ali
1 kg voska, bitumna,
antikorozijskih premazov.

03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

NOVO V NAŠI PONUDBI
IONSTAR PIŠTOLA

POKLIČITE NAS ZA
PREDSTAVITEV V VAŠI
DELAVNICI.
Nad rezultati boste
navdušeni!

IONSTAR® antistatična pištola, s pomočjo katere enostavno razelektrimo površino pred
lakiranjem. S tem optimiziramo proces lakiranja, saj se skoraj 100% izognemo smetem,
posledično ponovnemu lakiranju oziroma poliranju, prihranimo na času in si znižamo stroške
popravila. IONSTAR® ionizacijska tehnologija izboljša oprijem barve in prepreči »oblačnost«
in temne robove na metalik barvah.
IONSTAR® odlikuje robusten in kompakten dizajn. Je zelo lahek – tehta samo 240gr. Ima
do 5 let garancije. Priključimo jo direktno na obstoječo cev s komprimiranim zrakom in že je
pripravljena za uporabo. Brez baterij, brez kablov, brez čakanja – samo priklopite jo na zrak in
že je pripravljena za uporabo. Po priključitvi komprimiranega zraka pištola generira potrebno
energijo s pomočjo turbine, ki je del pištole. Z laserjem označi področje, ki ga obdelujemo.

IONSTAR MAGNETNA ZAŠČITNA ŠKATLA

Na voljo tudi magnetna zaščitna škatlica z
avtomatskim zapiranjem za zaščito IONSTAR
pištole pred barvo in umazanijo.

POSEBNA PROMOCIJA
Do konca leta 2022:
ob nakupu pištole Ionstar,
vam zaščitno škatlico podarimo
(z 99 % popustom).
Vrednost darila: 99 EUR + DDV.

10,80 €

21,90 €

/kos

/kos

FINIXA ČISTILNI PLASTELIN CCB 00

FINIXA MAZIVO ZA PLASTELIN CCL 10

5491196017180

5491196017302

Čistilni plastelin zlahka odstrani različne površinski onesnaževalci (meglice barve, površinska rja, žuželke,
ptičji iztrebki itd.) iz lakiranih površine, steklo, krom, plastika in aluminij. Priporočamo uporabo s mazivom
CCL 10 za hitro in varno čiščenje brez tveganja za praske ali rise. Uporaba plastelina odpravlja potrebo
po bolj agresivnih kemikalijah, kot so topila, kisline in abrazivne spojine.

115,00 €

Za cene
DODATKOV
(diskov in krtač),
se obrnite na naše
komercialiste.

/kos

PNEVMATSKA PIŠTOLA PRD 55
5491196851210

Za hitro in enostavno odstranjevanje rje, barve, napisov, lepila in
nalepk, ne da bi pri tem poškodovala površino. Brezstopenjsko
nastavljiva hitrost do največ 4.000 vrt/min, nizka poraba zraka.

5491196995945 KRTAČKA ŽIČNA PRD 10
5491196995976 ADAPTER ZA KRTAČKO PRD 11
5491196851203 DISK ZA ODSTRANJEVANJE LEPILA, močnejši FI100mm PRD 05
5491196000564 DISK ZA ODSTRANJEVANJE LEPILA FI88mm PRD 01

27,90 €

83, €
90

/kos

/kos

COLAD RAZPRŠILKA ULTIMATE 9704

Superiorna razpršilka, ki je visoko odporna
na topila z nastavljivo pršilno šobo in visokim
nivojem kompresije, za brezhibno pršenje.
• Unikaten barvni kodirni sistem
• Tesnila visoko odporna na topila
• Visok pritisk
• Nagnjena šoba za nastavljiv nivo pršenja

COLAD RAZPRŠILKA PREMIUM 9703

Razpršilka z nastavljivo pršilno šobo in visokim
nivojem kompresije, za brezhibno pršenje.
Primerna za uporabo s Colad kodirnimi
barvnimi obroči.
• Učinkovit in ergonomičen ročaj in pršilka
• Varnostni ventil in gumb za izpust pritiska
• Nagnjena trpežna šoba za doseganje
težko dosegljivih mest
• Lestvica v litrih in unčah

KMALU NA ZALOGI
COLAD KERAMIČNI ZAŠČITNI SISTEM

Visoko odporni premaz za zaščito površine z oznako trdote 9H, ki nudi močno in dolgotrajno
zaščito površine in se enostavno čisti. Brez silikonov.
• Izjemna odpornost na praske zaradi oznake trdote 9H
• Zelo obstojna zaščita do 2 let
• Hidrofobni učinek in površina, ki se enostavno čisti
• Temperaturna odpornost (do 1000 °C)
• Uporablja se lahko na vseh barvanih in nebarvanih površinah, plastiki in kovini

Akcija traja od 17. 10. 2022 do 30. 12. 2022
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV.
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VLEČNI SISTEM

RAVNALNA TEHNIKA

2.899,00 €
/kos

SPANESI PULL UP! LIGHT
Art. 90PULUP060

PULL UP! je izdelek za avtokleparske delavnice,
zasnovan na specifični ravnalni tehniki, ki uporablja
sesalne nastavke, lepilo in udarne uteži (ali vlečnega
konja z Electropuller-jem).
Ustrezen je za uporabo tako na jeklu kot aluminiju,
omogoča izvajanje ravnanja z zunanje strani panela
oz. površine brez potrebe po demontaži ali montaži
notranjih delov.
Cena vključuje: 5 ekstraktorjev | 60 nastavkov | 32
zatičev z navojem | Voziček | ''Termična'' pištola | 5 kg
lepila v palicah NI NA ZALOGI / PO NAROČILU

689,00 €
/kos

SPANESI FLASH
Art. 90STR00010

SPANESI SESALNI SISTEM

Puller sistem za udrtine FLASH je idealen
sistem za pametna popravila. Sidranje
v tla poteka z "vakuumskim učinkom"
na površino tal in se vleče s pomočjo
vezalnega traka.

Sesalec Twister 1,1kW + odsesovalna roka 6M Spanesi
je učinkovit in ekonomičen sistem za sesanje finega
prahu. Sesalni komplet Spanesi Twister (AircoIntairco) ima samodejno čiščenje filtra in je namenjen
uporabi z največ dvema brusilkama hkrati.

• Natančna nastavitev višine in smeri
vlečenja
• Sposobnost vlečenja navzdol
• Združljivo s PULL UP! sistemom in
obstoječimi sistemi za puljenje udrtin

Sesalec je izdelan iz zanesljivih komponent, filtri pa se
samodejno odmašijo. Edino vzdrževanje je izpraznitev
posode za prah, ki je zelo dostopna.

Maksimalna vlečna moč 250 kg
Dimenzije podstavka: 480 mm x 600 mm
Višina: 1300 mm | Teža: 27 kg
Minimalni pritisk: 4 bare
NI NA ZALOGI / PO NAROČILU

3.399,00 €
ZA SESANJE FINEGA PRAHU

/kos

Cena vključuje:
90TWIS02 | SESALEC TWISTER 1,1 kW z avt. čišč. filtra
90BA011101 | SESALNA ROKA dolžine 6M
90204655 | SPECIALNA PRITRDILNA STENSKA PLOŠČA
90CEP11301 | CENTRALNA PITAGORA 230/230V 16A
90KA01CE | PNEVMATSKI SKLOP S 4 ANI PRIKLOPI
NI NA ZALOGI / PO NAROČILU

MOBILNO MINI DVIGALO

Skeniraj QR kodo in si oglej
predstavitveni video o
Spanesi Flash

1.190,00 €
/kos

CMO EASY LIFT 3000
Art. 21-70947

Prenosni mehanični dvižni sistem, enostaven za
uporabo in uporaben na vseh vrstah vozil. Zagotavlja
varnost v vseh položajih, nosilnost 1,5 T.
TEŽA DVIGALA S ČRPALKO | 85 kg
KAPACITETA DVIGA | 1.500 kg
MAX TEŽA VOZILA (ki ga lahko dvignemo) | 3.000 kg
MAX VIŠINA DVIGA | 995 mm
VIŠINA DVIGALA | 1.330 mm
ŠIRINA DVIGALA | 660 mm
DOLŽINA DVIGALA | 1.010 mm
FUNKCIONIRANJE | Hidro-pnevmatsko
NASTAVITEV HIDRO-PNEVMATSKE ČRPALKE | 350 bar
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489,00 €
/kos

CMO SET HIDRAVLIČNI 6 TON
2100000118762

Set hidravlični 6t (KI660.P) za popravilo
avtomobilske pločevine.

03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

0,28 €

S FI 125 SIASPEED 8L 1950

/kos

SIA BRUSNI DISKI SIASPEED
FI 125 8L 1950
SIA brusni diski 1950
SIASPEED so primerni za
uporabo v avtoreparaturi
in industriji: enostavno
brušenje kita, fillerja,
primerja, matiranje barve,
odstranjevanje pomaranče
na laku ...

0,34 €

7611123222885

P80

7611123223004

P240

7611123222908

P100

7611123223028

P280

7611123222922

P120

7611123223042

P320

7611123222946

P150

7611123223080

P400

7611123222960

P180

7611123223127

P600

7611123222984

P220

S FI 150 SIASPEED 15L 1950

/kos

SIA BRUSNI DISKI SIASPEED
FI 150 15L 1950

7611123221680

P80

7611123221802

P240

7611123221703

P100

7611123221826

P280

7611123221727

P120

7611123221840

P320

7611123221741

P150

7611123221888

P400

7611123221765

P180

7611123221901

P500

7611123221789

P220

3M™ polmaske in
celoobrazne maske

SMIRDEX BRUSNI DISKI
CERAMIC LINE VELUR 740
FI 150 MM

SMIR FI 150 15L 740 / kos
5205332740005

3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre

Brusni diski za hitro brušenje z
izboljšanimi zmogljivostmi, ki trajajo
Edinstven, kompatibilen bajonetni pritrdilni sistem za
bistveno dlje kot običajni abrazivi,
filtre omogoča hitro nameščanje različnih vrst filtrov in
saj stearatni premaz na vodni osnovi
tako zagotavlja optimalno in enostavno uporabo. 3M
zagotavlja največjo odpornost proti
polmaske in celoobrazne maske izstopajo v smislu
obremenitvi. Pakirano: 50 kos (P40,
kakovosti in zanesljivosti. Izbira prave maske in filtra
P60), 100 kos (ostale gran.)
je odvisna od specifičnosti vašega delovnega okolja in
individualnih zahtev.
Ker morajo vse maske opraviti stroge kontrole
kakovosti, zagotavljajo dosledno visoko raven zaščite.
Z vami analiziramo na kraju samem in ugotavljamo,
kateri izdelki so primerni za optimalne rezultate. 3M
maske nudijo zaščito in povečujejo produktivnosti.

SPEKTER LONČKI ZA PRIPRAVO BARVE

P40

5205332740104

P60

5205332740203

P80

5205332740401

P120

5205332740609

P180

5205332740708

P220

5205332740807

P240

0,29 €
0,26 €
0,23 €
0,21 €
0,21 €
0,21 €
0,21 €

5205332741002

P320

5205332741200

P400

5205332741309

P500

5205332741408

P600

5205332741507

P800

5205332741606

P1000

0,21 €
0,21 €
0,21 €
0,21 €
0,21 €
0,21 €

3M™ filtri za delce serije 2000 s SIST EN143: 2000
filter

nivo zaščite

zaščita pred

2125

P2R

trdnimi in tekočimi delci

2128

P2R

z dodatno zaščito pred organskimi in kislimi
plini in hlapi, kot tudi pred ozonom pod omejitvijo, dodatno pred organskimi in kislimi plini in
hlapi pod mejno vrednostjo

2135

P3R

trdnimi in tekočimi delci

2138

P3R

z dodatno zaščito pred organskimi in kislimi
plini in hlapi, kot tudi pred ozonom do NFZ
10, dodatno pred organskimi in kislimi plini in
hlapi pod mejno vrednostjo

28,90 €

39,00 €

/cena za set: velja ob nakupu VSAJ DVEH SETOV HKRATI

/cena za kos-folijo:
velja ob nakupu VSAJ DVEH FOLIJ HKRATI

LONČKI PCS 650 ML 125MU 50/1 6125
210000012039

FOLIJA MASKIRNA SPEKTER DIM. 4 m × 300 m
Merilni lončki PCS (Paint Cup System) so namenjeni za pripravo in nanašanje
2100000098828
avtomobilskih barv in lakov. V setu je 50 mehkih lončkov, 50 pokrovov s 125
3M™ filtri za delce serije 6035/6038 s SIST EN143: 2000
Zelo kvalitetna statična maskirna folija za zaščito vozil pred
mikronskimi siti, 25 čepkov in en trd lonček z navojem. V ponudbi imamo
filter
nivo zaščitelakiranjem.
zaščita pred Zložena in zvita v rolo omogoča enostavno aplikacijo.
tudi adapterje za namestitev lončkov na vse tipe lakirnih pištol.
trdnimi in tekočimi
delci – vsamo
stabilni plastični
Embalaža
se odpre
po sredini in omogoča, da folija ostaja
6035
P3R
kletki za težke aplikacije
Na voljo so tudi seti v dimenzijah 850 ml, 400 ml in 200 ml.
ves čas zaščitena pred prahom in umazanijo. Debelina: 10 µ.
6038

3M™ filtri za pline in hlape serije 6000

od 0,96 €
/kos

nivo zaščite

Protection against

6051
6054
6055

A1
K1
A2

6057

ABE1

6059

ABEK1

organski plini in izpuhi
amonijak in derivati
organski plini, anorganski plini in kisli plini
organski plini, anorganski plini in kisli plini,
amonijak in derivati
organski plini, anorganski plini in kisli plini,
amonijak in derivati

A1+
3M MASKE - RESPIRATORJI
6075

EAN

Filter

4046719303113

8812

4046719487400

9310+

4054596642423

9312+

4054596642461

9322+

4054596642485

9332+

NOVO!

filter

formaldehid

Nivo zaščite

Cena

organski plini in formaldehid

31, €
90

P3R

trdnimi in tekočimi delci - dodatno pred
organskimi in kislimi plini in hlapi pod mejno
vrednostjo - v stabilni plastični kletki za težke
aplikacije

3M™ filtri za delce serije 5000 s SIST EN143: 2000

3MnivoPREDFILTRI
ZA DELCE in FILTRI ZA PLINE IN HLAPE
filter
zaščite
zaščita pred
1, €
EAN s filtri za pline: Filter Nivo zaščite Zaščita pred
Cena za par
za kombinacijo
0, €
P1R
trdnimi in tekočimi delci FILTER: organski plini, anorganski plini
3M MASKA SERIJE5911 4046719695904
6059
ABEK1
12,70 €
5925
P2R
trdnimi in tekočimi delci in kisli plini, amonijak in derivati
1, €
7500 MODRA
5935
P3R
trdnimi in tekočimi delci PREDFILTER: zaščita pred trdimi in
5925
4046719550142 ohranjevalnik
P2R
5,99 €
filtra
tekočimi delci
2, €
VELIKOST M / L 501
Filtri serije 6000 so v skladu s slovenskimi standardi: SIST EN14387, SIST EN143, SIST EN371.
4046719790678 - VELIKOST M
501
051141560540
NOSILEC FILTRA 6771
P3
4,25 €
4,79 €
4046719790715 - VELIKOST L
filterP1za pline/hlape in
31delce:
/kos
6096 A1 HgP3R
hlapi živega srebra
in derivati
P1 AXP3R 96
6098*
mešanica organskih hlapov (točka vrelišča
pod 65°C in delcev
69
P1 ABEK2P3R
6099*
organski plini, anorganski plini in kisli plini,
amonijak, derivati in delci
47
*Samo
P2za celoobrazne maske.
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Akcija traja od 17. 10. 2022 do 30. 12. 2022
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV.
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Navedene so akcijske cene na
kos. Ta cena velja samo
ob nakupu vsaj 3 KOS!

3,99 €

3,99 €

3,49 €

SPRAY ČISTILO
ZAVOR 90563
500 ML

SPRAY ZA VŽIG
MOTORJA 90405
500 ML

SPREJ SILIKON
90107
500 ml

SPRAY MULTI
90206
500 ML

8711347225767

8711347226085

8711347226481

8711347226320

Kakovostno čistilo
zavornih sistemov z
odličnimi topilnimi
lastnostmi. Ne
pušča sledi, je
neprevoden in
nekoroziven.

Sprej Quick Start
je mešanica plinov
butana in propana,
ki pri izgorevanju
omogočata motorjem
z omejeno zagonsko
kapaciteto predvsem
lažji in hitrejši zagon.

Za mazanje in
zaščito plastičnih
in gumijastih delov,
preprečuje tudi
njihovo zmrzovanje
in izsuševanje.

Univerzalno
olje v spreju za
mazanje, zaščito
in čiščenje delov iz
kovine in plastike.
Ima odlične
penetracijske in
čistilne lastnosti.

1,99 €

/kos

/kos

/kos

/kos

3,29 €
/kos

SPRAY
ODVIJAČ
90303 500 ML
8711347226160

Sredstvo za
zaščito pred
rjavenjem,
ki omogoča
lahko odvijanje
zarjavelih delov in
vijakov. Vsebuje
MOS2 in grafit.

5,80 €

6, €
90

/kos

/kos

BITUMEN 033 1000 ML ČRN

BODY 1000 ML ČRN, SIV, BEL

Zaščita proti rji za avto BODY MOTIP je
idealen produkt za zaščito pred korozijo na
avtomobilskih pragih in ostalih vidnih mestih na
karoseriji.
Naredi odporen elastičen zaščitni sloj, ki ščiti
pred udarci kamenčkov in luščenjem. Zaščita
proti rji za avto v spreju se lahko uporablja tudi
kot blažilno sredstvo za kolesna ohišja ali dna
šasij.

Zaščita podvozja za pištole Motip BITUMEN predstavlja
zelo učinkovito sredstvo proti koroziji in se uporablja za
zaščito spodnjih delov avtomobila oziroma drugih karoserij.
Z nanosom zaščitnega sredstva nastane obstojen in
odporen sloj, ki učinkovito deluje proti udarom kamenja ter
vplivom rje in soli. Je odporen na vročino, led in omogoči
zelo učinkovit protihrupen efekt.
Zaradi njegove visoke trdnosti in stabilnosti ga je možno
uporabiti tudi na navpičnih bočnih elementih.

ZADNJI KOSI
12,00 €

21,00 €

/kos

ROBERLO KIT VITAL 1 L

/kos

8436033662670

ROBERLO SOFT ROLA 25M

Revolucionaren lahek univerzalen kit, ki je
uporabniku zelo prijazen. Ne vsebuje stirena in
je zato zdravju manj škodljiv.

8436033616796

P220

8436033616840

P800

545,00 €

15,00 €

SATA PIŠTOLA 5000 HVLP 1,3 DIG. 294516

LESONAL PROZORNI LAK 2K HS EXTRA 5L

4027533208778

8713707199695

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

2-komponentni prozorni lak ki je primeren za vse tipe
popravil v večini pogojev. Daje visokokakovostne
rezultate z brilijantno stopnjo sijaja po sprejemljivih
cenah.

/L

/kos
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03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

To smo mi,
specialisti za barve št. 1!
Hvala, ker nam zaupate že več kot 32 let!

Vse cene so brez vključenega DDV. Cene veljajo od
17. 10. 2022 do 30. 12. 2022 oziroma do spremembe
cen dobavitelja. Zaradi trenutno negotovih razmer z
dobavljivostjo in cen določenih izdelkov si pridržujemo
pravico o prekinitvi določenih ali vseh akcijskih izdelkov
v letaku, brez predhodnega obvestila. Za morebitne
napake v tisku in ponudbi ne odgovarjamo, se pa
zanje iskreno opravičujemo. Slike so simbolične. Za vse
informacije o izdelkih ali ponudbi pokličite na
03 713 25 00 ali obiščite www.spekter-zalec.si.

SPEKTER d.o.o.
Žalec: Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec
Maribor: Pirh barve-laki, Matičkova ulica 27, MB
t: 03/713 25 00, 051 680 666
e: info@spekter-zalec.si
www.spekter-zalec.si
www.kupibarve.si

Specialist za barve št. 1

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

24 h/dan, 7 dni/teden
možna naročila v spletni trgovini.

