
AKCIJA: 
mizarski svet
od 14. 3. do 31. 5. 2022

Akcija traja od 14. 3. 2022 do 31. 5. 2022 oz. do odprodaje zalog.
Vse cene so brez DDV. 

Wood 
Extralife
GARANCIJA 
Z DODATKI! 
Skeniraj QR-kodo
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5,90 €
/cena za kg

5,75 €
/cena za kg

BELI 2K PUR LAK 
SC-T450V-15
8711845929389

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva za znotraj

• Bolj polnilni, bolj bela barva
• Vertikalen nanos
• 100-160 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6212
• Embalaža: 20 kg

BELI 2K PUR LAK 
SC-T430H-25
8711845929228

• Standardni beli lak
• Za skoraj vse vrste lesenega 

pohištva za znotraj
• Horizontalni nanos
• 100-150 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6212
• Embalaža: 20 kg

PROZORNI 2K ACRYL LAK
Q-T234-05/15
8711845936516 (05), 8711845936530 (15)

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva za znotraj

• Obstojen na svetlobo
• Odprta pora
• MR: 10 % trdilec HPU 6301
• Embalaža: 20 L

PROZORNI 2K PUR LAK 
S-T220H-20/40
8711845929525 (20), 8711845929563 (40)

• Standardni lak
• Za skoraj vse vrste lesenega 

pohištva za znotraj
• Horizontalni nanos
• 1050-120 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6204
• Embalaža: 20 L

T450V

POHIŠTVENI LAKI AKZO NOBEL

5,20 €
/cena za L

PROZORNI 2K PUR LAK 
S-T240H-25
8711845929686

• Visoka odpornost na praske
• Za skoraj vse vrste lesenega 

pohištva za znotraj
• Horizontalni nanos
• 100-140 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6205
• Embalaža: 20 L

6,30 €
/cena za kg

BELI 2K PUR LAK 
SC-T470-10
8711845942883

• Premium kvaliteta
• Izjemna odpornost in obstojnost
• 100-140 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6205
• Embalaža: 20 kg

5,45 €
/cena za L
40 SIJAJ

4,60 €
/cena za L
20 SIJAJ

3,15 €
/cena za kg

3,50 €
/cena za L

4,60 €
/cena za L

BELI 2K PUR TEMELJNI 
LAK SC-P320H
8711845929143

• Standardni temeljni premaz
• Za skoraj vse vrste lesenega 

pohištva za znotraj
• Horizontalni nanos
• 120-140 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6204
• Embalaža: 20 kg

BELI 2K PUR TEMELJNI 
LAK SC-P320V
8711845929150

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva za znotraj

• Vertikalni nanos
• 150 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6210
• Embalaža: 20 kg

PROZORNI 2K PUR 
TEMELJNI LAK S-S130H
8711845929440

• Standardni temeljni premaz
• Za skoraj vse vrste lesenega 

pohištva za znotraj
• Horizontalni nanos
• 100-140 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6204
• Embalaža: 20 L

PROZORNI 2K ACRYL 
TEMELJNI LAK Q-S130H
8711845929068

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva za znotraj

• Obstojen na svetlobo
• Odprta pora
• MR: 10 % trdilec HPU 6301
• Embalaža: 20 L

3,40 €
/cena za kg

3,70 €
/cena za kg

BELI 2K PUR TEMELJNI 
LAK SC-P340H
8711845929174

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva za znotraj

• Horizontalni nanos
• 150-200 g/m2

• MR: 30 % trdilec HPU 6210
• Embalaža: 20 kg

4,30 €
/cena za kg

ČRNI 2K PUR TEMELJNI 
LAK SC-P350
8711845936622

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva za znotraj

• 120-1400 g/m2

• MR: 50 % trdilec HPU 6202
• Embalaža: 20 kg

5,10 €
/cena za kg

BELI 3K PE TEMELJNI 
LAK PC-P380
8711845929037

• Beli poliesterski temelj
• Visoko pokrivanje
• 250-350 g/m2

• MR: 100:2:2
• Embalaža: 20 kg

4,20 €
/cena za L

PROZORNI 1K VODNI LAK  
A-T220-20
8711845928658

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva za znotraj

• Na vodni osnovi
• 100-140 g/m2

• Embalaža: 20 L

PROZORNI 1K VODNI LAK  

7,70 €
/5 L

PROZORNI PU LAK 
ZA VISOKO MEHANSKO 
ODPORNOST S-T230-15
8711845936677

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva za znotraj

• Zelo primeren za predmete, ki 
morajo imeti visoko mehansko 
odpornost (mize ali delovne plošče)

• Temeljni premaz ali zaključni lak.
• 110-140 g/m2

• MR: 50 % ali 100 % trdilec HPU 6215
• Embalaža: 5 L

Akcija traja od 14. 3. 2022 do 31. 5. 2022 
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV. 

5,60 €
/cena za L

PROZORNI 3K PE 
TEMELJNI LAK P-S160
8711845929051

• Prozorni poliesterski temelj
• Visoko polnilen
• 250-300 g/m2

• MR: 100:2:2
• Embalaža: 20 L

4,80 €
/cena za L
05 SIJAJ

5,20 €
/cena za L
15 SIJAJ

Temeljni laki

Končni laki
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8,60 €
/cena za L

7,50 €
/cena za L

PROZORNI ACRYL LAK 
SOLO PUR 62X-0029
21-99283 - MAT, 21-99290 - POL MAT, 

21-99306 - POL SIJAJ, 21-99948 - GL. MAT, 

21-104574 - SIJAJ

• Univerzalen lak
• Hitro sušeč
• Ne rumeni
• Dobra kemična odpornost z 

visoko trdoto in elastičnostjo
• MR: 10 % trdilec 600-0626
• Sijaji: globoki mat, mat, pol 

mat, pol sijaj, sijaj
• Embalaža: 5 L

PROZORNI CRYL TOP PUR 
652-0004 
2100000101153

• 2K hitro sušeč lak
• Ne rumeni
• Lak za pohištvo z dobro polnilno 

močjo 
• Dobra odpornost na mehanske 

in kemijske obremenitve 
• Za visoko kakovostno pohištvo.
• MR: 10 % trdilec 600-0626
• Sijaji: pol mat
• Embalaža: 30 L

PROZORNI NATUR EFEKT 
ACRYL LAK NANO PUR
620-0040
2100000099955, 2100000102525

• Univerzalen lak
• Naravni videz
• Hitro sušeč
• Ne rumeni
• Nežen na dotik
• Izjemna kemična odpornost z 

visoko trdoto 
• MR: 10 % trdilec 600-0626

5,60 €
/cena za L

PROZORNI ACRYL LAK 
SOLO PUR 623-0029
2100000118278                        

• Univerzalen lak
• Hitro sušeč
• Ne rumeni
• Dobra kemična odpornost z 

visoko trdoto in elastičnostjo
• MR: 10 % trdilec 600-0626
• Sijaji: pol mat
• Embalaža: 30 L

AKZO NOBEL GARNITURA 
PROZORNI LAK
2100000107063 (SIJAJ 20), 2100000107070 (SIJAJ 40)

• Sijaj 20
• Sijaj 40
• Set vsebuje 85 L

*Neto cena za 1 L = 3,88 EUR (20)
*Neto cena za 1 L = 4,06 EUR (40)

270,00 €
/cena za garnituro

AKZO NOBEL GARNITURA 
BELI LAK
2100000105779 (H), 2100000105656 (V)

• H garnitura 25 sijaja
• V garnitura 15 sijaja
• Mala H
• Set vsebuje 85 kg

*Neto cena za 1 kg = 4,06 EUR (H)
*Neto cena za 1 kg = 5,18 EUR (V)

AKZO NOBEL 
GARNITURA ACRYL
2100000110230

• Sijaj 5
• Sijaj 15
• Set vsebuje 54 L

*Neto cena za 1 L = 5,00 EUR

330,00 €
/cena za garnituro
20 SIJAJ

345,00 €
/cena za garnituro
40 SIJAJ

345,00 €
/cena za garnituro
HORIZONTALNI

440,00 €
/cena za garnituro
VERTIKALNI

SOLO

623-0029

POHIŠTVENI LAKI HEIDELBERG

10,90 €
/cena za kg

13,50 €
/1 L

99,00 €
/10 L

PROZORNI 1K VODNI LAK 
ZA STOPNICE 72X-0008
2100000099382 

2100000099375

• Za lesena tla in masivne stopnice
• Skoraj brez vonja
• Zaščita skoraj ista kot pri 2K PUR 

lak sistemih
• Sijaj: pol mat in pol sijaj
• Embalaža: 5 kg

PROZORNI 1K VODNI LAK 
71X-0001
2100000101504 - 1 L, 2100000108022 - 10L

• Za skoraj vse vrste lesenega 
pohištva

• Vodni lak na poliuretanski in 
akrilni emulziji

• Sijaj: mat

4,45 €
/cena za L

PROZORNI ACRYL LAK  
ECOPUR 643-0000
210000099658

• Hitro sušeč
• Za manj zahtevne površine
• Dobra mehanska in kemična 

odpornost
• MR: 10 % trdilec 600-0621
• Embalaža: 30 L

GARNITURE POHIŠTVENIH LAKOV

188,00 €
/cena za garnituro

HEIDELBERG PROZORNI 
2K ACRYL POHIŠTVENI 
LAK ECO PUR
2100000099641

• Set vsebuje 36 L

*Neto cena za 1 L = 5,22 EUR

7,00 €
/cena za L
30 L embalaža

9,50 €
/cena za L
5 L embalaža

6,80 €
/cena za kg

PROZORNI LAK AQUA 
TOP 712-0001
2100000100415

• Vodni 1K mat lak
• Poliuretan akrilna disperzija
• Min. 100 g/m2

• Embalaža: 25 kg

NOVO

Temeljni laki
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OLJA ZA ZNOTRAJ IN ZUNAJ

18,60 €
/0,75 L

15,30 €
/0,75 L

42,00 €
/2,5 L

93,20 €
/5 L

14,80 €
/0,75 L

80,00 €
/5 L

353,00 €
/20 L

41,00 €
/2,5 L

60,00 €
/2,5 L

44,00 €
/2,5 L

PNZ HARTWACHS EVOLUTION
4011289005323 (0,75 L), 4011289004975 (2,5 L)

• Za vse obremenjene površine v notranjosti, 
kot so lesena tla, pluta, OSB plošče, lepljeni 
les, delovne površine in pohištvo

• Primerno za vrtce, šole, negovalne domove ...
• Vodoodbojen in odporen na običajna čistila
• Površina lahko pride v stik s hrano
• Do 50 m2/L

PNZ OLJE BREZBARVNO UV SCHUTZ 
4011289082003 (0,75 L), 4011289082010 (2,5 L), 4011289082355 (5 L)

• Za zunanji vertikalni les
• Dolgotrajna zaščita
• Lesene fasade, balkoni, okna, polkna, ograje, 

pergole, vrtno pohištvo…
• Eno komponentni sistem v dveh nanosih
• Do 25 m2/L

SIKKENS MACESNOVO OLJE 
CETOL SF 731
87111115322735 (5 L), 87111115322728 (20 L)

• Na bazi topil in naravnih rastlinskih olj in smol
• Enokomponentni sistem v 3 nanosih
• Do 12 m2/L

PNZ OLJE ZA TERASE 

ZWEIHORN NPO OLJE 
4001378120242 - 0,75 L

• Olje z vsebnostjo topil
• Za skoraj vse vrste lesa v notranjih področjih
• Za 8-15 m2/L

HEIDELBERG HARTWACHS 
811-0001
21000000106462

• Na naravnih sestavinah
• Obdelana površina lahko pride v stik s hrano
• Je vodoodbojen, brez toksinov, odporen proti 

slini in znoju
• Do 20 m2/L

PNZ OLJE ARBEITSPLATEN
4011289415559

• Nudi dolgotrajno zaščito proti umazaniji in 
vlagi v notranjosti za vse obdelane površine

• Primerno za vse surove ali lužene podlage v 
zaprtih prostorih

• Površina lahko pride v stik z živili
• Za 15 m2/L

11,20 €
/0,75 L

4011289102701 0,75 L
NARAVNI

4011289102718 2,5 L
4011289082201 0,75 L

TEMEN
4011289082218 2,5 L

Akcija traja od 14. 3. 2022 do 31. 5. 2022 
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV. 

66,40 €
/5 L

• Za ves les na prostem
• Idealen za terase, vrtno pohištvo, lesene krove
• Dolgoročna UV zaščita
• Odtenka: bankirai naravno obarvan in temen
• Primerno za domači in eksotičen les kot 

so: hrast, cedra, macesen, doglazija, jelka, 
bankirai, kamal, robinia idr.

• Do 20 m2/L

Olja za znotraj Olja za zunaj

VEDNO UGODNO!

1,40 €
/cena za L

NITRO RAZREDČILO 
DOLLMAR 25 L
8006937016482

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

17,20 €
/0,75 L

55,50 €
/2,5 L

ACETON 25 L
21-31245

Aceton, 99 % čisto, je močno, 
agresivno organsko topilo. Uporablja 
se za čiščenje orodja, odstranjevanju 
madežev po nanašanju barv. Po 
čiščenju ne pušča nobenih sledi. 

46,00 €
/cena za kos (25 L)
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425,00 €
/kos - RP

SATA PIŠTOLA 5000 RP
Zelo kakovostna pištola za doseganje vrhunskih rezultatov. 
Odlikuje jo ergonomičen ročaj, velik prihranek pri porabi 
materiala in ne povzroča meglic. Pištola je brez lončka.

245,00 €
/kos

SATA LONEC BVD
4027533257752

Set vsebuje: lonček 0,75 L, 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, 4000, 5000.

69,00 €
/kos

SATA SET ZA VZDRŽEVANJE 
PIŠTOL (162628)
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

LAKIRNA TEHNIKA

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 €

OSEBNA ZAŠČITA

265,00 €
/kos - RP

SATA PIŠTOLA 
1000 RP LIGNUM 
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.

IZVRSTEN DIZAJN • »LESEN« VIDEZ • ZA MIZARJE
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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 

VEDNO UGODNO!

BEL PAPIR ZA BRISANJE
Je iz čiste celuloze, 
v roli je 800 listov.

• 21-46966 Art. 510

• 21-75430 Art. 515

• 8054187713095 Art. 555

SATA PIŠTOLA X 5500 RP ALI HVLP
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.

427,00 €
/kos - RP

ART. 510: DVOSLOJNI PAPIR, 2 KOSA 14,00 €
ART. 510: DVOSLOJNI PAPIR, 10 KOSOV 63,00 €
ART. 515: TROSLOJNI PAPIR, 2 KOSA 18,20 €
ART. 515: TROSLOJNI PAPIR, 10 KOSOV 84,00 €
ART. 555: DVOSLOJNI PAPIR, 2 KOSA 8,00 €
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Akcija traja od 14. 3. 2022 do 31. 5. 2022 
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV. 

BRUSNI DISKI, TRAKOVI, GOBICE, ČOPIČI

SMIR FI 150 NET 750 / kos

5205332000307 P80 0,34 €
5205332000505 P120 0,30 €
5205332000604 P150 0,30 €
5205332000703 P180 0,30 €
5205332000901 P240 0,30 €
5205332001106 P320 0,30 €

SMIRDEX BRUSNI DISKI KERAMIČNI VELUR 750 FI 150 MM

SMIR FI 150 15L / kos

5205332624107 P60 0,18 €
5205332624206 P080 0,18 €
5205332624305 P100 0,17 €
5205332624404 P120 0,17 €
5205332624503 P150 0,17 €
5205332624602 P180 0,17 €
5205332624701 P220 0,17 €
5205332624800 P240 0,17 €
5205332624909 P280 0,17 €
5205332625005 P320 0,17 €
5205332625104 P360 0,17 €
5205332625203 P400 0,17 €
5205332625302 P500 0,17 €
5205332625401 P600 0,17 €
5205332625500 P800 0,17 €
5205332625609 P1000 0,17 €

SMIRDEX FI 150 LINIJA 750 / kos

5205332123402 P120 20 €
5205332125505 P150 20 €
5205332123600 P180 20 €
5205332123709 P220 20 €
5205332123808 P240 20 €
5205332125901 P280 20 €
5205332124003 P320 20 €
5205332124201 P500 20 €
5205332124102 P400 20 €
5205332124300 P600 20 €
5205332124409 P800 20 €

SMIRDEX ROLA 
ABRASOFT 135 SP
115*125 MM (lističi) x 25 M

Zahvaljujoč keramičnim zrnom, je Smirdex CERAMIC NET idealen za 
težjo in zahtevnejšo uporabo.  Ponuja tudi odlično zmogljivost in 
življenjsko dobo pri brušenju temeljnih premazov. Mrežna struktura 
tkanine iz velurja omogoča največjo absorpcijo brušenih delcev in 
tako zagotavlja brušenje brez prahu s čistejšimi površinami, kjer je za 
čiščenje potrebno manj časa in truda, ter veliko bolj zdravo delovno 
okolje, ki delavca varuje pred nevarnim prahom.

3M ZLATI BRUSNI DISKI 255P  
FI 150 MM 15 LUKENJ
Ob nakupu 5 paketov (5 x 100 kosov) brusnih 
diskov – lahko različnih granulacij – dobite 
6 paket (100 kosov) z 99 % popustom. 

3M FI 150 15L 255P
4046719127467 P80 50443 4046719127368 P240 50449

4046719127443 P120 50445 4046719126743 P320 50451

4046719127382 P150 50446 4046719126729 P400 50453

4046719127405 P180 50447  4046719127061 P500 50454

4046719127344 P220 50448  4046719126705 P600 50455

V akcijo so vključeni diski: 
AKCIJA: 5+1 GRATIS!

SMIRDEX BRUSNI DISKI 
YELLOW LINE VELUR 820 
FI 150 MM

Brusni diski so sestavljeni iz 
vrhunskega abrazivnega 
papirja ter so primerni za 
brušenje temeljnih premazov, 
kitov in lakov. Posebno ob-
delana zrna aluminijevega 
oksida zagotavljajo hitre re-
zultate brušenja. 

Brusna rola z lističi na peni je primerna za brušenje izdelkov iz lesa 
ter furnirja. Zrna iz aluminijevega oksida zagotavljajo hitre rezultate 
brušenja. Podloga iz pene se izkaže kot prednost pri ročnem brušenju 
vogalov ter kotov vseh možnih oblik pohištva. Pena obenem omogoča 
enakomeren pritisk na površino lista, s čimer se zmanjša nevarnost 
prebrušenja površine. Brusna rola vsebuje brusne lističe v dolžini 25 m.

SPOKAR ČOPIČ NOVA LAZUR
8593534902893 - 2', 8593534902916 - 3'

Čopič za barvanje lesa NOVA LAZUR Spokar je napolnjen z 
mešanico sintetičnih vlaken, ki vsebujejo tudi delež vlaken 
X-profila za dobro vpojnost lazur. Koničasti konci vlaken 
zagotavljajo kakovostno razlivanje. 
Vlakna so trša, kar omogoča bolj učinkovito prodiranje 
lazure v površino lesa. Ročaj z osemkotnim prerezom je 
prijeten za držanje, čopič lahko vedno brez težav obrnete 
v najprimernejši delovni položaj. Klinasti konec ročaja lahko 
služi kot strgalo ali lopatica. 

1,42 €
/2’ - 5,08 CM

1,97 €
/3’ - 7,62 CM

MASKIRNI KREP TRAK
Kvaliteten maskirni krep lepilni trak. 
Odporen na temperaturo do 60° C.

*To je akcijska cena na kos, ki velja 
ob nakupu celega kartona! 

5907758512739 48 MM X 50 M 24/1 1,30 €
3830065300442 38 MM X 50 M 48/1 1,09 €
3830065300497 100 MM X 50 M 18/1 2,28 €

SIA BRUSNA GOBICA FLEX
Mehka brusna gobica za suho brušenje lesa, lakov in sten. 
Posebej primerna za ročno brušenje težko dostopnih mest.

0,45 €
/kosS GOBICA 7983

5060126290865 98x120x13mm 180 SUPERFINA ZELENA 
5060126290919 98x120x13mm 60 SREDNJA ORANŽNA
5060126290926 98x120x13mm 100 FINA RUMENA 
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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

• Brez topil
• Mat
• Paroprepustna

Notranje kredne barve CRAYEE Shabby Chic PNZ so idealne za 
kreativno oblikovanje v zaprtih prostorih ali ustvarjanje vintage videza 
elementov vašega doma. Odlično se obnesejo na betonu, opeki, 
apnenčastem, cementnem, mavčnem in glinenem ometu, tapetah ter 
surovem lesu. Kredne barve so tudi univerzalne za barvanje pohištva. 
Crayee silikatne kredne barve ne vsebujejo topil in so obogatene s 
silicijevim dioksidom, zaradi česar so res idealne za vse prej naštete 
podlage.

Značilnosti: Crayee silikatne barve temeljijo na mineralnih surovinah 
in so zato varne za ljudi in okolje. Posebne sestavine v barvah tvorijo 
mikroporozno, neločljivo fuzijo s podlago. Rezultat tega je popoln 
oprijem in izredno visoka vzdržljivost tudi na kritičnih podlagah.

PNZ BARVA KREDNA-SILIKAT 0,14 L 14,31 €
PNZ BARVA KREDNA-SILIKAT 0,75 L 21,96 €
PNZ BARVA KREDNA-SILIKAT 2,5 L 50,51 €
PNZ VOSEK BREZBARVNI ZA KREDNE BARVE 0,25 L 12,35 €
PNZ VOSEK SIVI ZA KREDNE BARVE 0,25 L 13,97 €
PNZ PREMAZ ZAŠČITNI BREZBARVNI SIJAJ 0,75 L 22,92 €
PNZ PREMAZ ZAŠČITNI BREZBARVNI MAT 0,75 L 22,92 €

Odlična silikatna
kredna barva

• Na vodni osnovi
• Zaključni premaz za barvo
• Trpežen in vodoodporen
• Prozorni lak (mat / sijaj)

Zaščitni premaz CRAYEE je primeren za notranje površine, ki so bile 
pobarvane s silikatno kredno barvo. Zaščitni premaz je posebej 
izdelan za površine izpostavljeni visokim obremenitvam, kot so 
pohištvo, mize, stoli in klopi. 

Zaščitni lak

• Izdelano po tradicionalni formuli
• Izdelan iz čistih naravnih voskov
• Za posebne učinke
• Vosek (prozoren / siv)

Zaščitni premaz CRAYEE je primeren za notranje površine, ki so bile 
pobarvane s silikatno kredno barvo. Zaščitni premaz je posebej 
izdelan za površine izpostavljeni visokim obremenitvam, kot so 
pohištvo, mize, stoli in klopi. 

Restavratorski vosek

Primerno za: Silikatna kredna barva Crayee 
je primerna za kreativno oblikovanje v zaprtih 
prostorih ali ustvarjanje »Shabby Chic« videza 
elementov vašega doma. Silikatna kredna 
barva Crayee temelji na osnovi mineralnih 
surovin in ni škodljiva za ljudi in okolje. 
Odlično se obnese na apnenčastem, 
cementnem, mavčnem in glinenem ometu, 
betonu, opeki, tapetah ter  lesu. Kredna barva 
je tudi univerzalno primerna za pohištvo. 

Crayee silikatna kredna barva ne vsebuje 
topil in je obogatena s silicijevim dioksidom, 
zaradi česar je idealna rešitev za vse  naštete 
podlage. Posebne sestavine v barvi tvorijo 
mikroporozno, neločljivo fuzijo s podlago. 
Rezultat tega je popoln oprijem in izredno 
visoka obstojnost tudi na kritičnih podlagah. 
Vse barve se lahko redčijo z vodo in med 
sabo.

Odlična silikatna kredna barva
� brez topil
� mat
� paroprepustna
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Im Vergleich zu Acrylfarben hört sich das Arbeiten mit Kalkfarbe etwas komplizierter an. 
Es braucht ein wenig Zeit bis man sich an die Eigenschaften von Kalkfarbe gewöhnt hat.

Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal diese Farben auszuprobieren! Die matte und pudrige 
Optik von Crayee ist mit keiner anderen Farbe vergleichbar! Solange es sich nicht um ein 

zukünftig stark strapaziertes Möbelstück handelt, würden wir für einen möglichst authentischen 
Shabby Chic Look immer eher Crayee als irgendeinen gewöhnlichen Lack empfehlen!

Im Folgenden zeigen wir nur einige von verschiedenen „Looks“ die mit der Kalkfarbe ent-
stehen können:

*Pridružujemo si pravico do odstopanja barv na barvni karti (zaradi tiska).
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PREJ-POTEM: pri prenovi se je uporabila PNZ kredna barva črni 
odtenek in vosek v sivi barvi.

Poživite svoje pohištvo 
s krednimi barvami 
CRAYEE SHABBY CHIC!

PREJ POTEM




