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205,00 €
/kos

SATA PIŠTOLA 100 RP 1.8 
(za filler) 145201
4027533112365

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.

DARILO
OB NAKUPU

TORBA SATA Z 99 % RABATOM
2100000118199

SIKKENS 
AUTOSURFACER 
UV 1K 0,75 L
8722500600093 - SIV, 8713707543061 - 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«.

52,00 €
/kos

SIKKENS 
AUTO-
SURFACER 
UV SIV V SPRAYU 0,4 L
8722500213118

Uv filler v sprayu za nanašanja 
na mala področja. Sušenje 
je ekstremno hitro, hkrati pa 
ni potrebno čistiti lončkov in 
pištole.

31,50 €
/kos

DYNACOAT RAZREDČILO FAST/MEDIUM 5 L
8713707199855 - FAST, 8713707199848 - MEDIUM

Zelo kvalitetna akrilna razredčila za nanašanje v različnih pogojih in za 
različne velikosti popravil. Primerna so za redčenje baz na osnovi topil, 
fillerjev in ostalih izdelkov na akrilni osnovi. 

31,00 €
/kos: velja ob nakupu vsaj 
dveh kosov HKRATI

35,00 €
/kos

DYNACOAT FILLER 4100 ČRN ali BEL 4 L
8594007014792 - BEL, 8594007014570 - ČRN

2K akrilni filler v beli ali črni barvi z zelo dobrimi karakteristikami brušenja 
in polnjenja. Lahko ga uporabljamo kot brusno verzijo ali mokro na 
mokro.

DYNACOAT RAZMAŠČEVALEC UNI 5L
8713707199824

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.

18,00 €
/kos: velja ob nakupu vsaj 
dveh kosov HKRATI

DYNACOAT FILLER HB 5+1 SIV SET 3,6 L (s trdilcem!)
8713707325483

Visokopolnilni filler v sivi barvi. Se hitro suši, enostavno nanaša in 
brusi. Poleg fillerja je v setu tudi pripadajoči trdilec.

40,00 €
/kos: velja ob nakupu vsaj 
dveh kosov HKRATI

DYNACOAT PROZORNI LAK 
6000 HS AS SET (8,5 L) 
EAN fast: 21-105595, EAN medium: 21-105601

Je prozorni lak odlične kakovosti s fantastičnim izgledom in izvrstnimi 
karakteristikami razlivanja ob hitrem času sušenja. Je prava in univerzalna 
izbira za profesionalne rezultate za nanašanje na baze na osnovi topil in na 
vodni osnovi, tako za mala, kot tudi večja popravila. Dovolj je nanašanje v 
2 nanosih. Prozorni lak 6000 HS AS je zelo enostavno nanašati in polirati. 
*Set vsebuje 1 x 5L laka, 1 x 2,5L trdilca in 1 x 1L razredčila.

99,00 €
/set

DYNACOAT KIT MULTIFILL 1,8 kg
8713707413791

Univerzalni poliesterski kit z odličnim oprijemom na pocinkano 
pločevino, pločevino in aluminij. Se enostavno nanaša in brusi.

8,70 €
/kos: velja ob nakupu vsaj 
8 kosov HKRATI

Za vsakih 449 € nakupa materialov 
iz avto programa (brez DDV) 
med 21. 3. in 1. 4. 2022, 
vam podarimo športno jopo Spekter!
Pogoji akcije:
• V znesek se šteje prodaja vseh artiklov avto programa 

iz redne zaloge Spekter, razen opreme.
• Število jop je omejeno, zato akcija velja do razdelitve jop.
• Jopa se na računu razknjiži s ceno 0,01 EUR na kodi 

86050400780991 (JOPA ŠPORTNA CLARK MODRA).

vam podarimo športno jopo Spekter!

DARILO:
športna 

jopa
Spekter!
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4,80 €
/kos

ROBERLO TESNILNA MASA ČRNA 310 ML
8436033648391 

RPS55 je enokomponentna poliuretanska zelo 
hitro sušeča elastična tesnilna masa, primerna za 
splošno tesnenje in lepljenje panelov iz različnih 
materialov, ki se pojavljajo v avtomobilskem 
sektorju. Enostavna za nanašanje in daje izvrsten 
oprijem na kovinske primerje kot tudi 2K barvne 
premaze, kovine in barvane plastike.

4,
/kos

ROBERLO TESNILNA MASA ČRNA 310 ML
8436033648391 

RPS55 je enokomponentna poliuretanska zelo 
hitro sušeča elastična tesnilna masa, primerna za 
splošno tesnenje in lepljenje panelov iz različnih 
materialov, ki se pojavljajo v avtomobilskem 
sektorju. Enostavna za nanašanje in daje izvrsten 
oprijem na kovinske primerje kot tudi 2K barvne 
premaze, kovine in barvane plastike.

79,00 €
/set

ROBERLO MULTIFILLER GRIP SIV 
4 L FILLERJA + 1 L TRDILCA P6000
21-120659

UHS filler v sivi barvi za nanašanje kot visokopolnilni filler, primer 
surfacer ali mokro na mokro. Njegova moderna formulacija, vsebnost 
antikorozivnih pigmentov ter kemična odpornost zagotavljajo 
dobre izolacijske lastnosti, kar omogoča da lahko nanašamo 
izdelek neposredno na različne vrste podlag – tudi na kataforezo in 
originalne plastične dele avtomobilov.  Ima tudi izvrstno polnilnost in 
se enostavno brusi. Mešalno razmerje s trdilcem P6000 ali P5000: 4:1.

6,40 €
/kos

ROBERLO BODY V SPRAYU 500 ML
8436033664315 - ČRN, 843633685990 - SVETLO SIV

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.

11,90 €
/kos

ROBERLO 
KIT MULTIPLAST 1 L
8436033651582

Elastičen poliesterski kit z zelo fino 
strukturo za plastične dele v antracitno 
sivi barvi.

39,00 €
/kos

ROBERLO 
MULTIEXPRESS 
BEL 4 L
8436033657379

Zračno sušeč filler v beli barvi. Nanaša 
se kot visokopolnilni, primer surfacer ali 
mokro na mokro. Trdilec: P6000 (hitri) ali 
P5000 (standard).

8,50 €
/kos

ROBERLO FILLER ISOFAST V SPRAYU SVETLO SIV, SIV, TEMNO SIV
8436033626948 - SVETLO SIV, 8436033614457 - SIV, 8436033626955 - TEMNO SIV

ISOFAST je 1k primer filler za izolacijo pri popravilih, dobavljiv v sivi, svetlo sivi in 
temno sivi barvi. Glavna prednost tega izdelka je v zelo hitrem sušenju in izvrstnem 
oprijemu na različne podlage na delih vozil. Isofast je idealen za male površine, ki 
jih je potrebno popraviti hitro, brez predhodnega brušenja prav zaradi hitrosti in 
fine strukture. ISOFAST lahko prekrijemo s katerim koli vrhnjim premazom. ISOFAST 
je ekonomičen izdelek za mala popravila, ker je v sprayu in ne zahteva priprave in 
čiščenja opreme.

Ob nakupu ROBERLO 
izdelkov v vrednosti vsaj 200 €,  

prejmete 1x SPREJ 
ZA DEZINFICIRANJE GRATIS!

SPREJ SE NA DOKUMENTU RAZKNJIŽI Z 99 % RABATOM 
NA KODI 8436033693131

news
4/20

Dear Customer,

In order to help you to continue with your activity, ensuring the correct cleaning of the body shop and the compliance 
with the necessary hygiene and safety regulations, our R&D team has developed a new formula: SANIUS SURFACE 
HYGIENIZING. It will be available next week to allow continuing with your activity with maximum guarantees. 

The health and safety of our customers is always crucial to us, and now more than ever. The team has developed in 
record time a new hydroalcoholic solution for maintaining the cleanliness and hygiene of the work environment. 

Moreover, we will continue innovating and we are working hard to bring more solutions in the coming months. Once 
again, this is another example of Roberlo’s ability to react in front of new situations and market needs.

The use of the new SANIUS spray is ideal for keeping all surfaces clean and safe in a comfortable and easy way.

Maximum cleanliness.

Suitable for any type of surface.

Easy to use.

Versatile product with multiple uses.

WE HELP YOU TO CONTINUE WITH YOUR ACTIVITY

Ctra. N-II, km 706,5 · 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) SPAIN · T+34 972 478 060 · F +34 972 477 394 · E-MAIL info@roberlo.com · www.roberlo.com

BODY
PARTS

INTERIOR
PLASTICS

ELECTRONIC
DEVICES TOOLS FURNITURETEXTILE

SANIUS

69313

CODE DESCRIPTION

SPRAY SANIUS surface hygienizing - 400 ml

SURFACE HYGIENIZING

-99 %
SPRAY

ROBERLO VELOX
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 finiš. Možno 
ga je nanašati kot debeloslojni filler, kot surfacer in mokro na 
mokro. Spada v dela Roberlovega asortimenta »Blu Tech« - 
izdelkov najvišje kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti. 

KMALU PRI NAS!

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.

NOVO

NOVO!
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3M PASTA FAST CUT PLUS EXTREME 51815
4054596420397 

Zagotovljeni so odlični rezultati poliranja po predhodnem 
brušenju s P3000 in P6000, odlično odstranjuje tudi rise po 
brušenju z 260L P1200 in P1500 ali po mokrem brušenju s 
P1500 ali P2000. Fast Cut Plus Extreme dosega najboljše 
rezultate z uporabo obstoječih zelenih polirnih gob. Lahko 
se uporabljajo gladke polirne gobe za hitrejši odrez ali 
valovite, ki manj grejejo površino.

DARILO ob nakupu 2 past
art. 51815: POLO MAJICA 3M! 

62,00 €
/set dveh past + MAJICA
  EAN

Nova generacija polirnih past 
• Hitrejše odstranjevanje risov
• Odlični rezultati na vseh vrstah barv
• Minimalno prašenje
• V krajšem času dosežen večji sijaj
• Dosti manjša poraba kot pri klasičnih polirnih pastah!

NOVO V NAŠI PONUDBI

3M BRUSNI PAPIR 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.

24,50 €
/rola (50 diskov)

4,00 €
/kos

3M / FESTOOL DISK 
PROTECTION PAD FI150 30089
4014549362396

Za zaščito in podaljšanje življenjske dobe 
podložnih diskov priporočamo uporabo 
zaščitne podloge 30089. Luknje za 
odsesavanje na podlogi so enake kot na 
Festool Mult-Jetstream diskih. 

3M ROLOC KOTNI BRUSILNIK 33577
4054596304932

Ob nakupu 3 paketov (3 x 15 kosov) brusnih 
diskov Roloc Cubitron II diskov (lahko mešane 
velikosti in granulacije), dobite Roloc brusilko 
samo za 50 € (neto brez DDV). Število brusilk 
je omejeno! 

V akcijo so vključeni diski: 
AKCIJA

3M ROLOC FI 50/75 CUBITRON II 786C

051131333772 FI50  36+ 33377

051131333796 FI50  60+ 33379

2100000107797 FI50  80+ 33380

051131333918 FI75   60+ 33391

051131333925 FI75  80+ 33392

272,00 €
/set

3M PIŠTOLA PSG 
SET S PPS 2.0 in 
ŠOBAMI Art. 26778
4054596831346

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).

3M Roloc pnevmatska kotna brusilka (Pistol Grip Sander) je majhna in lažja kot 1 kg ter zato enostavna za uporabo tudi pri zahtevnih delih in na težje 
dostopnih mestih. Primerna je za brušenje varov, kovine, plastike in drugih materialov. Ima nastavljivo hitrost vrtljajev. Za najboljše rezultate priporočamo 
uporabo skupaj s 3M Cubitron II Roloc diski.

NOVO

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

3M NET DISK 710W 150MM
4054596895447 P80 31650 4054596894471 P220 31654

4054596895478 P120 31651 4054596894501 P240 31655

4054596894440 P180 31653 4054596894389 P320 31656

Ob naročilu 
5 ŠKATEL (250 kosov) 
CUBITRON II DISKOV

a l i

Ob naročilu 6 ROL 
MREŽASTIH BRUSNIH DISKOV

CUBITRON II

DARILO:
LEDLENSER 
LUČKA!

RAZPRODANO!
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FINIXA POL 55
ELEKTRIČNA POLIRKA 1050 W
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.

118,00 €
/kos

7,00 €
/paket

FINIXA KRPA MIKROFIBER
40x40 MFS 40 4/1
5491196013427

Extra mehke polirne krpe, idealne 
za temnejše površine. 
Velikost 40 x 40 cm. 
2 različni barvi šivov, v paketu 4 krpe 
(2 z rdečimi in dve z zelenimi šivi).

PIŠTOLE IN ŠOBE FINIXA

FINIXA PIŠTOLA SGP 500 (brez šobe)
5491196905487

Kvalitetne ličarske pištole po res ugodni ceni. Ergonomski 
oprijem. Tehnologija LVLP: več kot 74 % učinkovitost porabe 
materiala. Lahko ohišje iz anodiziranega aluminija. Lahko 
se uporablja za materiale na vodni osnovi in na osnovi topil. 
Zahtevani dovodni pritisk: med 1,8 in 2,2 bara. S pištolo dobite 
tudi 500 ml PVC lonček (kasneje na voljo tudi kot rezervni del).

32,00 €
/kos

CH ŠOBA SPG 500K

5491196850589 1.3
5491196850596 1.5

5491196850602 1.8

5491196850619 2.0
5491196900574 2.5

FINIXA ŠOBA SPG 500K
Šobo izberete sami glede na namen 
lakiranja. Na voljo imamo šobe:

18,50 €
/kos

SPEKTER LONČKI ZA PRIPRAVO BARVE

LONČKI PCS 650 ML 125MU 50/1  6125
210000012039

Merilni lončki PCS (Paint Cup System) so namenjeni za 
pripravo in nanašanje avtomobilskih barv in lakov. V setu 
je 50 mehkih lončkov, 50 pokrovov s 125 mikronskimi siti, 25 
čepkov in en trd lonček z navojem. V ponudbi imamo tudi 
adapterje za namestitev lončkov na vse tipe lakirnih pištol. 
*Redna cena za 1 set: 32,50 €

NOVO

3M MASKE - RESPIRATORJI

od 0,96 €
/kos

EAN Filter Nivo zaščite Cena 

4046719303113 8812 P1 1,31 €
4046719487400 9310+ P1 0,96 €
4054596642423 9312+ P1 1,69 €
4054596642461 9322+ P2 2,47 €
4054596642485 9332+ P3 4,79 €

29,00 €
/kos

3M MASKA 
7502 MODRA 
VELIKOST M / L
4046719790678 - VELIKOST M

4046719790715 - VELIKOST L

3M PREDFILTRI ZA DELCE in FILTRI ZA PLINE IN HLAPE 
EAN Filter Nivo zaščite Zaščita pred Cena za par 

4046719550142 5925 P2R PREDFILTER: 
trdnimi in tekočimi delci 5,50 €

051141560540 501 NOSILEC FILTRA 6771 3,90 €

4046719695904 6059 ABEK1
FILTER: organski plini, 
anorganski plini in kisli plini, 
amonijak in derivati

11,65 €
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Edinstven, kompatibilen bajonetni pritrdilni sistem za 
filtre omogoča hitro nameščanje različnih vrst filtrov in 
tako zagotavlja optimalno in enostavno uporabo. 3M 
polmaske in celoobrazne maske izstopajo v smislu 
kakovosti in zanesljivosti. Izbira prave maske in filtra 
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.

3M™ filtri za pline in hlape serije 6000

filter nivo zaščite Protection against
6051 A1 organski plini in izpuhi
6054 K1 amonijak in derivati
6055 A2 organski plini, anorganski plini in kisli plini

6057 ABE1 organski plini, anorganski plini in kisli plini, 
amonijak in derivati

6059 ABEK1 organski plini, anorganski plini in kisli plini, 
amonijak in derivati

6075 A1+ 
formaldehid organski plini in formaldehid

filter za pline/hlape in delce:
6096 A1 HgP3R hlapi živega srebra in derivati
6098* AXP3R mešanica organskih hlapov (točka vrelišča 

pod 65°C in delcev
6099* ABEK2P3R organski plini, anorganski plini in kisli plini, 

amonijak, derivati in delci
*Samo za celoobrazne maske. 
Filtri serije 6000 so v skladu s slovenskimi standardi: SIST EN14387, SIST EN143, SIST EN371.

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

filter nivo zaščite zaščita pred
za kombinacijo s filtri za pline:
5911 P1R trdnimi in tekočimi delci
5925 P2R trdnimi in tekočimi delci
5935 P3R trdnimi in tekočimi delci
501 ohranjevalnik filtra

3M™ filtri za delce serije 6035/6038 s SIST EN143: 2000

filter nivo zaščite zaščita pred

6035 P3R trdnimi in tekočimi delci – v stabilni plastični 
kletki za težke aplikacije

6038 P3R

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

NOVO!

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 omejit-
vijo, 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

3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre

celoobrazne maske
3M™ polmaske in 

115,00 €
/kos

STOJALO ZA LAKIRANJE 
DELOV EQU 64
5491196000397

S kolesi za lažje premikanje, vrtljivo.

DELOVNA KLOP IZ ALUMINIJA
2100000119837

Kvalitetna delovna klop z nedrsečo 
podlogo in talnimi stabilizacijskimi 
letvami. Dimenzije: DŠV 95 x 30 x 50. 
Nosilnost: 150 kg 

94,00 €
/kos

210000012039

je 50 mehkih lončkov, 50 pokrovov s 125 mikronskimi siti, 25 
čepkov in en trd lonček z navojem. V ponudbi imamo tudi 
adapterje za namestitev lončkov na vse tipe lakirnih pištol. 
*Redna cena za 1 set: 32,50 €

28,90 €
/cena za set: velja ob nakupu VSAJ DVEH SETOV HKRATI
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SPRAY ČISTILO 
ZAVOR 90514 
750 ML
8711347220070

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

1,99 € 
/kos SPREJ DPF 

ČISTILO 90515 
500 ml                                                       
8711347228836

Čistilo za dpf filter 
sprej DPF CLEANER 
90515 je namenjeno 
za odstranjevanje 
pepelnih ostankov 
v dizelskih filtrirnih 
sistemih brez 
razstavljanja.

3,39 € 
/kos

SPREJ EGR 
ČISTILO 90516 
500 ml                                                                                                    
8711347228850

Čistilo za egr ventil 
sprej EGR CLEANER 
90516 je hitro 
delujoče čistilo za 
izpušne sisteme, 
ki topi umazanijo 
in usedline v EGR 
ventilih.

5,35 € 
/kos

SPRAY MULTI 
90206 
500 ML
8711347226320

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

SPRAY 
ODVIJAČ
90303 500 ML
8711347226160

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

SPRAY 
BELA MAST 
90204 
500 ML
8711347226283

Lepljivo mazivo za 
jeklene in plastične 
dele, preprečuje 
trenje (ležaji, tečaji 
vrat, ključavnice, 
vzmeti ...).    

4,19 € 
/kos

3,35 € 
/kos

3,32 € 
/kos

SPRAY 
BAKRENI 90301 
500 ML
8711347226122

Mazivo z visoko 
vsebnostjo 
bakra, posebej 
primerno za 
zaščito delov, ki so 
izpostavljeni visokim 
temperaturam in 
velikim obreme-
nitvam. 

4,85 € 
/kos

SPRAY ZA VARJENJE 
90404 500 ML
8711347226061

Sprej za preprečevanje 
lepljenja ostankov od 
varjenja na varilno šobo/
ustje in varilno zono. 
Sprej ni vnetljiv, je brez 
silikonov in nekoroziven. 
Zaradi edinstvene formule, 
ki vsebuje čisti dušik se 
dosega visoka pokrivnost. 

4,09 € 
/kos

MOTIP TEHNIČNI SPREJI:
navedene so akcijske cene sprejev na 

kos. Ta akcijska cena velja samo ob 
nakupu celega kartona!

8711347236114

4,70 €
SPRAY ZA KOLESNE OBROČE SREBRN 466397
Hitro sušeči akrilni lak z dolgotrajnim sijajem za olepšavo in popravilo jeklenih 
in aluminijastih platišč in pokrovov. Ima dobro pokrivnost in površinsko trdnost. 

8711347231089

4,85 €
SPRAY PRIMER SIVI 466410
Hitro sušeča temeljna barva za površine iz lesa, kovine, aluminija, stekla in kamna. 
MOTIP Primer se zelo enostavno brusi (grobost P400) in se lahko prebarva z 
vsemi lakirnimi sistemi.

8711347236138

4,73 €
SPRAY PROZORNI LAK 466403
Hitro sušeči akrilni lak z dolgotrajnim sijajem, za obdelane in neobdelane površine 
iz lesa, kovine, aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike. Preprečuje 
rjavenje in ima odličen oprijem.

8711347231065

4,73 €
SPRAY BARVA ČRNA SIJAJ 466342
Hitro sušeči akrilni lak z dobro pokrivnostjo in odličnim oprijemom. Za obdelane in 
neobdelane površine iz lesa, kovine, stekla in različnih vrst plastike.

NOTHING
YOU CAN’T FIX

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | WHEEL SILVER

Hitro sušeča akrilna barva za olepšavo in popravljanje 
platišč iz kovine in drugih lahkih kovin.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PRIMER SIVI

Hitro sušeča temeljna barva za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla in kamna. MOTIP Primer se zelo enostavno brusi (grobost P400) 
in se lahko prebarva z vsemi lakirnimi sistemi.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604007 Wheel Silver  600ml 8711347236114

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604054 Primer sivi      600ml 8711347236152

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | AKRILNA BARVA

Hitrosušeča akrilna barva za površine iz lesa, kovine, 
aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PROZORNI LAK

Hitro sušeči akrilni prozorni lak za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla, kamna in različnih vrst plastike. Prozorni lak se najbolje obnese 
kot končni sloj za akrilne in nitro-celulozne barve.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604005 Black Gloss 600ml 8711347231065
604006 Black Matt 600ml 8711347231089

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604009 Prozorni lak         600ml 8711347236138

PREDNOSTI LIMITED EDITION IZDELKOV

Excellent
Adhesion 

Quick Dry
5-10 min. 

Fast 
Drying

Coverage
2m² 

Excellent
Adhesive 

Non-fading
UV-resistant 

Non-fading
UV-resistant 

Odličen 
oprijem

Ne bledi, 
UV odpornost

Hitro 
sušenje

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen lesk

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Odlične polnilne lastnosti (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen sijaj

• Ne bledi in je UV odporen

• Preprečuje rjavenje

• Odpornost na vremenske vplive

• Dobra odpornost proti udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (4-5 kolesnih obročev)

• Dolgotrajen lesk in obstojnost

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi, udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Izjemna pokrivnost in zapolnjevanje (1,5-2 m2 / sprej)

• Anti-korozivnost

• Enostavno se brusi, tako mokro kot suho (od P400 naprej)

• Prebarva se lahko z vsemi vrstami barv

NOTHING
YOU CAN’T FIX

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | WHEEL SILVER

Hitro sušeča akrilna barva za olepšavo in popravljanje 
platišč iz kovine in drugih lahkih kovin.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PRIMER SIVI

Hitro sušeča temeljna barva za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla in kamna. MOTIP Primer se zelo enostavno brusi (grobost P400) 
in se lahko prebarva z vsemi lakirnimi sistemi.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604007 Wheel Silver  600ml 8711347236114

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604054 Primer sivi      600ml 8711347236152

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | AKRILNA BARVA

Hitrosušeča akrilna barva za površine iz lesa, kovine, 
aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PROZORNI LAK

Hitro sušeči akrilni prozorni lak za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla, kamna in različnih vrst plastike. Prozorni lak se najbolje obnese 
kot končni sloj za akrilne in nitro-celulozne barve.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604005 Black Gloss 600ml 8711347231065
604006 Black Matt 600ml 8711347231089

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604009 Prozorni lak         600ml 8711347236138

PREDNOSTI LIMITED EDITION IZDELKOV

Excellent
Adhesion 

Quick Dry
5-10 min. 

Fast 
Drying

Coverage
2m² 

Excellent
Adhesive 

Non-fading
UV-resistant 

Non-fading
UV-resistant 

Odličen 
oprijem

Ne bledi, 
UV odpornost

Hitro 
sušenje

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen lesk

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Odlične polnilne lastnosti (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen sijaj

• Ne bledi in je UV odporen

• Preprečuje rjavenje

• Odpornost na vremenske vplive

• Dobra odpornost proti udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (4-5 kolesnih obročev)

• Dolgotrajen lesk in obstojnost

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi, udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Izjemna pokrivnost in zapolnjevanje (1,5-2 m2 / sprej)

• Anti-korozivnost

• Enostavno se brusi, tako mokro kot suho (od P400 naprej)

• Prebarva se lahko z vsemi vrstami barv

NOTHING
YOU CAN’T FIX

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | WHEEL SILVER

Hitro sušeča akrilna barva za olepšavo in popravljanje 
platišč iz kovine in drugih lahkih kovin.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PRIMER SIVI

Hitro sušeča temeljna barva za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla in kamna. MOTIP Primer se zelo enostavno brusi (grobost P400) 
in se lahko prebarva z vsemi lakirnimi sistemi.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604007 Wheel Silver  600ml 8711347236114

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604054 Primer sivi      600ml 8711347236152

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | AKRILNA BARVA

Hitrosušeča akrilna barva za površine iz lesa, kovine, 
aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PROZORNI LAK

Hitro sušeči akrilni prozorni lak za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla, kamna in različnih vrst plastike. Prozorni lak se najbolje obnese 
kot končni sloj za akrilne in nitro-celulozne barve.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604005 Black Gloss 600ml 8711347231065
604006 Black Matt 600ml 8711347231089

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604009 Prozorni lak         600ml 8711347236138

PREDNOSTI LIMITED EDITION IZDELKOV

Excellent
Adhesion 

Quick Dry
5-10 min. 

Fast 
Drying

Coverage
2m² 

Excellent
Adhesive 

Non-fading
UV-resistant 

Non-fading
UV-resistant 

Odličen 
oprijem

Ne bledi, 
UV odpornost

Hitro 
sušenje

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen lesk

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Odlične polnilne lastnosti (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen sijaj

• Ne bledi in je UV odporen

• Preprečuje rjavenje

• Odpornost na vremenske vplive

• Dobra odpornost proti udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (4-5 kolesnih obročev)

• Dolgotrajen lesk in obstojnost

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi, udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Izjemna pokrivnost in zapolnjevanje (1,5-2 m2 / sprej)

• Anti-korozivnost

• Enostavno se brusi, tako mokro kot suho (od P400 naprej)

• Prebarva se lahko z vsemi vrstami barv

NOTHING
YOU CAN’T FIX

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | WHEEL SILVER

Hitro sušeča akrilna barva za olepšavo in popravljanje 
platišč iz kovine in drugih lahkih kovin.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PRIMER SIVI

Hitro sušeča temeljna barva za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla in kamna. MOTIP Primer se zelo enostavno brusi (grobost P400) 
in se lahko prebarva z vsemi lakirnimi sistemi.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604007 Wheel Silver  600ml 8711347236114

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604054 Primer sivi      600ml 8711347236152

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | AKRILNA BARVA

Hitrosušeča akrilna barva za površine iz lesa, kovine, 
aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PROZORNI LAK

Hitro sušeči akrilni prozorni lak za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla, kamna in različnih vrst plastike. Prozorni lak se najbolje obnese 
kot končni sloj za akrilne in nitro-celulozne barve.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604005 Black Gloss 600ml 8711347231065
604006 Black Matt 600ml 8711347231089

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604009 Prozorni lak         600ml 8711347236138

PREDNOSTI LIMITED EDITION IZDELKOV

Excellent
Adhesion 

Quick Dry
5-10 min. 

Fast 
Drying

Coverage
2m² 

Excellent
Adhesive 

Non-fading
UV-resistant 

Non-fading
UV-resistant 

Odličen 
oprijem

Ne bledi, 
UV odpornost

Hitro 
sušenje

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen lesk

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Odlične polnilne lastnosti (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen sijaj

• Ne bledi in je UV odporen

• Preprečuje rjavenje

• Odpornost na vremenske vplive

• Dobra odpornost proti udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (4-5 kolesnih obročev)

• Dolgotrajen lesk in obstojnost

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi, udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Izjemna pokrivnost in zapolnjevanje (1,5-2 m2 / sprej)

• Anti-korozivnost

• Enostavno se brusi, tako mokro kot suho (od P400 naprej)

• Prebarva se lahko z vsemi vrstami barv

NOTHING
YOU CAN’T FIX

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | WHEEL SILVER

Hitro sušeča akrilna barva za olepšavo in popravljanje 
platišč iz kovine in drugih lahkih kovin.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PRIMER SIVI

Hitro sušeča temeljna barva za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla in kamna. MOTIP Primer se zelo enostavno brusi (grobost P400) 
in se lahko prebarva z vsemi lakirnimi sistemi.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604007 Wheel Silver  600ml 8711347236114

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604054 Primer sivi      600ml 8711347236152

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | AKRILNA BARVA

Hitrosušeča akrilna barva za površine iz lesa, kovine, 
aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike.

MOTIP LIMITED EDITION 2022 | PROZORNI LAK

Hitro sušeči akrilni prozorni lak za površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla, kamna in različnih vrst plastike. Prozorni lak se najbolje obnese 
kot končni sloj za akrilne in nitro-celulozne barve.

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604005 Black Gloss 600ml 8711347231065
604006 Black Matt 600ml 8711347231089

Št. artikla      Opis Vsebina EAN-koda

604009 Prozorni lak         600ml 8711347236138

PREDNOSTI LIMITED EDITION IZDELKOV

Excellent
Adhesion 

Quick Dry
5-10 min. 

Fast 
Drying

Coverage
2m² 

Excellent
Adhesive 

Non-fading
UV-resistant 

Non-fading
UV-resistant 

Odličen 
oprijem

Ne bledi, 
UV odpornost

Hitro 
sušenje

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen lesk

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Odlične polnilne lastnosti (1,5-2 m2 / sprej)

• Dolgotrajen sijaj

• Ne bledi in je UV odporen

• Preprečuje rjavenje

• Odpornost na vremenske vplive

• Dobra odpornost proti udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Dobra pokrivnost (4-5 kolesnih obročev)

• Dolgotrajen lesk in obstojnost

• Ne bledi in je UV odporen

• Površinska trdnost

• Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

• Dobra odpornost proti obrabi, udarcem in praskam

• Odlična oprijemljivost na podlago

• Hitro sušenje

• Izjemna pokrivnost in zapolnjevanje (1,5-2 m2 / sprej)

• Anti-korozivnost

• Enostavno se brusi, tako mokro kot suho (od P400 naprej)

• Prebarva se lahko z vsemi vrstami barv

MOTIP SPECIAL SPREJI 600 ML



7 03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

8711347236114

4,70 €
SPRAY ZA KOLESNE OBROČE SREBRN 466397
Hitro sušeči akrilni lak z dolgotrajnim sijajem za olepšavo in popravilo jeklenih 
in aluminijastih platišč in pokrovov. Ima dobro pokrivnost in površinsko trdnost. 

8711347231089

4,85 €
SPRAY PRIMER SIVI 466410
Hitro sušeča temeljna barva za površine iz lesa, kovine, aluminija, stekla in kamna. 
MOTIP Primer se zelo enostavno brusi (grobost P400) in se lahko prebarva z 
vsemi lakirnimi sistemi.

8711347236138

4,73 €
SPRAY PROZORNI LAK 466403
Hitro sušeči akrilni lak z dolgotrajnim sijajem, za obdelane in neobdelane površine 
iz lesa, kovine, aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike. Preprečuje 
rjavenje in ima odličen oprijem.

8711347231065

4,73 €
SPRAY BARVA ČRNA SIJAJ 466342
Hitro sušeči akrilni lak z dobro pokrivnostjo in odličnim oprijemom. Za obdelane in 
neobdelane površine iz lesa, kovine, stekla in različnih vrst plastike.

SPECIALISTI ZA VSE BARVE IN LAKE

Debelina FASADE 10 cm Z zaključnim slojem cena 10,65 €/m2

Debelina FASADE 12 cm Z zaključnim slojem cena 11,63 €/m2

Debelina FASADE 15 cm Z zaključnim slojem cena 13,11 €/m2

FASADNI 
SISTEMI DO 
25 LET
GARANCIJE

*Možnost plačila na 36 obrokov. Pošljite povpraševanje za vaš objekt na 
e-naslov info@spekter-zalec.si ali pokličite na telefonsko številko 041 832 041.

Stiropor 
EPS F

Stirolfix WDVS 
25 KG lepilo

Mrežica 
oranžna 145 g

Grund universal 
25 kg

Plast akrilni omet 
beli 1,5 mm 25 kg

že od 
10,65 €/m2

STE VEDELI? V obeh trgovinah (Žalec in Maribor), svetujemo pri izbiri pravih 
materialov in postopkov dela za dosego najboljših rezultatov na področjih: 
avtolakov, premazov za les, stenskih in fasadnih barv ter barv za kovino. 

In ker prihaja čas, ko bomo lahko v naših domovih in delavnicah pričeli 
z vzdrževalnimi deli, je prav da se temu primerno pripravimo! Preverite 
ponudbo materialov za obnovo in naročite svoje, da boste lahko 
pravočasno začeli z delom! SVETOVANJE IN DOSTAVA BREZPLAČNA.

Cena vključuje naslednje materiale na m2:

PRENOVO FASAD

1

2

3 BIO ČISTILO ZA KOLO 500 ML
MOTIP 281  5,37 €

SPREJ ZA VERIGO 400 ML
MOTIP 271  8,79 €

ČISTILO VERIG GEL 400 ML
MOTIP 275  8,96 €

3 TOP ARTIKLI:

Obnova 
LESA že od 
1,30 €/m2

Obnova 
KOVINE že od 
1,08 €/m2



Vse cene so brez vključenega DDV. Cene veljajo od 
14. 3. 2022 do 31. 5. 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 in na www.spekter-zalec.si.

Delovni čas
Ponedeljek-petek: 8-17h

Sobota: 8-12h

Specialist za barve št. 1

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

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

KONEC MARCA OZ. V ZAČETKU APRILA 2022
bomo organizirali:

• Enodnevni TRENING PRIPRAVE, na katerem vam prikažemo pravilne 
postopke brušenja, nanašanja kita, pravilno razmaščevanje, 
nanašanje fillerja (brusno ali mokro na mokro) in zaključimo s 
prikazom nanosa baze in laka.

• Enodnevni TRENING LAKIRANJA: ta je namenjen strankam, ki imajo 
mešalnice Sikkens, Lesonal ali Dynacoat in tistim, ki se za nakup 
ene od teh mešalnic še odločajo. Namen treninga je prikaz različnih 
tehnik lakiranja baze, izpeljava popravila na prehod pri srebrnih in 
ostalih barvah, predstavitev prozornih lakov in postopek pravilnega 
nanašanja ter prehodi z lakom.

• Treninge bo vodil naš trener avtoreparature Matjaž Janžovnik.

TRENINGI ZA AVTOLIČARJE 2022
PRIJAVITE SE!

Prijavite se do 21. 3. 2022!
Vaše prijave zbiramo na
 jerneja.kuder@spekter-zalec.si 
Za več informacij lahko pokličete na 
031 683 885. 

Ostalo tehnično pomoč strankam izvajamo v 
naši ali vaši delavnici pod vodstvom izkušenega 
trenerja, mojstra avtoličarstva. Z veseljem vam 
bo svetoval glede uporabe naših materialov, 
vam predstavil novosti in vam pomagal pri 
reševanju morebitnih težav. 

Skenirajte QR-kodo za ogled predstavitve 
našega trening centra in ostalih vrst treningov, 

ki jih pripravljamo za vas!




