Inšpirácia, Inovácia, Dekorácia

ŠTETCE | KEFY | MALIARSKE VALČEKY | MALIARSKE NÁRADIE | PRÍSLUŠENSTVO

Hľadáte profesionálne riešenia
pre maliarske a dekoračné práce?
Ponúkame Vám široký sortiment maliarskeho náradia HARRIS
špičkovej kvality, ktoré sú uznávané a úspešné po celom svete.
Naša ponuka produktov HARRIS uspokojí všetky požiadavky,
zachováva tradičné hodnoty, avšak napriek tomu predstavuje
inovatívne, moderné a jedinečné produkty vysokej kvality za
konkurencieschopné ceny.
Zladené, výrazné, dekoratívne systémy stojanových displejov sú na
pohľad veľmi pútavé, vďaka čomu veľmi priaznivo podporujú predaj
a vytvárajú vo vašej predajni jedinečný farebný ostrov.

Zvoľte anglickú precíznosť a kvalitu
na ktorú sa môžete spoľahnúť!
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MALIARSKE VALCE A PRÍSLUŠENSTVO
LEPIACE PÁSKY, KRYCIE MATERIÁLY, FÓLIE
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REZNÉ NÁSTROJE
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Zastúpenie zn. HARRIS na Slovensku:
Peakston Slovakia s.r.o.
Sídlo: Z. Kodálya 767, 92401 Galanta
E-mail: peakston@peakston.sk
Web:
www.peakston.sk
Juhozápadné Slovensko: 0917 904 108
Južné Slovensko:

0917 437 662

Stredné Slovensko:

0918 323 254

Východné Slovensko:

0915 880 510

Technické poradenstvo omietky, farby:
0917 904 109
Technické poradenstvo na náradie HARRIS:
0917 928 254
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ID™ HOOK

SO ŠPECIÁLNYM ZÁVESOM!

Štetec ID™ HOOK spája v sebe zmes tradičného anglického a moderného
európskeho štýlu, ktorý svojou nízkou hmotnosťou, zaoblenými líniami a
špeciálnym HÁKOM zabezpečuje pohodlie pri práci.
ID™ HOOK je pohodlný, extra ľahký produkt s polypropylénovou rúčkou,
nerezovým kovaním a moderným vzhľadom. S obľubou ho
používajú po celom svete.
Štetiny so zaoblenými koncami umožňujú vytvorenie úplne hladkého
povrchu a uľahčujú čistenie. Pomocou koncov štetín v tvare kužeľa sa
farba dostane aj do najužších medzier, čo umožňuje dokonalé prevedenie
práce.
Pozostáva zo špeciálnej syntetickej zmesi, ktorá si zachováva tvar.
Charakterizuje ho extra finish vďaka superjemnej korune. Má výbornú
absorpčnú schopnosť, nerezové kovanie, odľahčenú ergonomickú rúčku.
Vynikajúco sa hodí ku každému druhu farieb, lakov, lazúr na báze
riedidiel, či vody. Má extrémne vysokú životnosť.
Odporúčame ho ku každému druhu farby, alebo laku. Vytvára
prekvapivo hladký a dokonalý povrch.
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ĽAHKÉ A RÝCHLE ČISTENIE

EASYCLEAN™

Vďaka technológii LiquiFlo sa prúd vody ľahko dostane hlboko medzi štetiny, aby tekutina
dôkladne poprechádzala medzerami medzi štetinami. Touto technológiou sa značne skracuje
proces čistenia náradia a zároveň narastá životnosť štetca.
EASYCLEAN™ pozostáva z krátkej polypropylénovej rúčky s nerezovým kovaním so 100%ne zaokrúhlenými štetinami. Vďaka jedinečnému zloženiu štetín je výnimočne flexibilný a po
viacnásobom ohýbaní sa s minimálnou stratou štetín navráti do pôvodného tvaru.
Je zložený zo špeciálnej zmesi, ktorá zachováva svoj tvar. Charakterizuje ho extra finish
vďaka chlpatej superjemnej korune. Má výborný príjem farby, nerezové kovanie, odľahčenú
ergonomickú rúčku. Vynikajúco sa hodí ku každému druhu farieb, lakov, lazúr na báze
riedidiel, či vody. Má extrémne vysokú životnosť.
Vytvára prekvapujúco hladký a dokonalý povrch. Štetiny so zaoblenými hranami umožňujú
vytvorenie úplne hladkého povrchu a uľahčujú čistenie. Pomocou štetín s koncami
kužeľovitého tvaru sa farba dostane aj do najužších medzier, čím umožňuje dokonalú
realizáciu práce.
Odporúčame k akejkoľvek farbe, či laku pre dosiahnutie dokonalého povrchu!
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ID™ GEL

INOVÁCIA V DIZAJNE!

Harris chce produktmi ID™ Gel osloviť tých užívateľov, ktorí sú ochotní obetovať
trochu viac v záujme dizajnu a komfortu, pre ktorých je dôležité pohodlie pri práci.
Tieto dva aspekty boli najdôležitejšie pri vývoji série ID™ Gel, ktorá sa – priznajme podarila vďaka UV zelenej želé bubline veľmi dobre. Prvé produkty ID™ Gel sa dostali na
trh v roku 2009 a zožali aj v medzinárodnom merítku taký úspech, že odvtedy sa čoraz viac
rozširuje ich ponuka. Popri plochých, guľatých a oválnych štetcoch sú už v ponuke aj rúčky
na valčeky a náradia.
Štetiny so zaoblenými SRT hranami umožňujú vytvorenie hladkého povrchu a umožnia
ľahké čistenie. Pomocou štetín s koncami v tvare kužeľa sa farba dostane aj do najužších
medzier, čím zabezpečuje dokonalú realizáciu práce. Je zložený zo špeciálnej zmesi, ktorá
si zachováva tvar. Charakterizuje ho extra finish vďaka chlpatej superjemnej korune. Má
výborný príjem farby, nerezové kovanie, odľahčenú ergonomickú polypropylénovú rúčku
so želé bublinou. Vynikajúco sa hodí ku každému druhu farieb, lakov, lazúr na báze riedidiel,
či vody. Má extrémne vysokú životnosť.

Čo vám poskytuje ID™ Gel ?
•
•
•
•
•

pohodlné, komfortné používanie
protišmykovú opierku na prst vďaka želé bubline
moderný vzhľad
extra životnosť vďaka pomalému a rovnomernému odieraniu štetín
špeciálna syntetická zmes zachovávajúca tvar

Dokonalá voľba pre dosiahnutie najvyššej kvality
pri maliarskych prácach, pre všetky druhy farieb!
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EKOLOGICKÁ INOVÁCIA
DOWN TO EARTH
V anglicku sa vyhadzuje do smetí viac než 35 milión štetcov. To znamená, že
prostredie znečisťuje 24 ton polypropylénu, ktorý sa rozloží zhruba za 450 rokov.
V súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia a spotrebiteľov Harris®
vytvoril radu produktov Down to earth™. Produkty Down to earth™ sú zhotovené
z ekologických materiálov, napriek tomu sú však dokonale vhodné k realizácii
dekoračných prác.
Rúčky štetcov a maliarskych valcov: sú vyrobené z 65% kukuričného škrobu.
Kukurica je prírodná, obnoviteľná surovina, ktorá sa rozkladá omnoho rýchlejšie
ako polypropylén.
Zloženie štetín:
30% prírodných štetín, ktoré sa biologicky rozkadajú,
Kovanie:
V prírode rozložiteľná oceľ
Vanička na farbu:
100% recyklovaný plast
Materiál maliarskeho valčeka:
Recyklované plastové fľaše
Balenie:
Z recyklovaných, alebo biologicky rozložiteľných materiálov, ekologickým postupom
a atramentom. S napredovaním technológie sa Harris neustále snaží o to, aby
vyrábal čoraz viac ekologicky neškodné produkty.
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NO-LOSS® 3G
V roku 1992 bol HARRIS NO LOSS prvým štetcom, pre ktorý firma Hariss
poskytovala 100%-nú garanciu proti vypadávaniu štetín. Po uplynutí viac než
20 rokov nový NO LOSS® 3G s novým vzhľadom a zmesou syntetických
štetín so špeciálnym tvarom je jedným z najdokonalejších štetcov Vďaka
zmesi polyesterových štetín dvoch rozličných dĺžok 60% STAR a 40%
QUADRILLOBAL majú veľmi dobrý príjem farby a umožňujú dokonale
hladkú, presnú a rovnomernú prácu.
Je vyslovene vhodný pre presné práce okolo dverí, okien, vypínačov.
Hlboko fixované, špeciálne tvarované štetiny rôznej dĺžky zabezpečujú 100%
garanciu proti strate štetín a extra dlhú životnosť.
Extraľahká, protišmyková obojstranná rúčka s opierkou na prst umožňuje
pocit pre pohodlnú, komfortnú prácu.
Odporúčame na laky, emailové farby, farby na vodnej báze a syntetické
farby, pre dosiahnutie hladkého povrchu a presnú precíznu prácu.
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NÁSTUP NOVEJ GENERÁCIE

VYBRANÉ VLASTNOSTI KVALITNÝCH ŠTETCOV
• Dostatočný príjem farby
• Dlhodobá práca na vysokej úrovni
• Drží tvar, nedeformuje sa
• Dlhá životnosť
• Ľahko sa čistí

ICH DRUHY A VLASTNOSTI – porovnanie výhod (+)/nevýhod(-)
PRÍRODNÉ ŠTETINY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Srsť získaná z čínskych ošípaných (-)
Rovnomerný povrch (-)
Tvrdé, ale dostatočne ohybné (+)
Drží tvar (+)
So zaobleným koncom ako ľudské vlasy (+)
Vplyvom nasiaknutia vodou napuchnú (-)
Zdroje sú čoraz menšie, ťažko dostupné (-)
Vysoká cena a neustále rastie (-)
Nižšia kvalita, ťažšie použitie (-)

Dutý POLYESTER
•
•
•
•
•
•
•
•

Nízka nákupná cena (+)
Vďaka svojej štuktúre dostatočný príjem materiálu (+)
Ľahko sa nimi pracuje (+)
Nie je ohybný, podobne ako slamka na pitie (-)
Ľahko sa drobí (-)
Lacný materiál, štiepi sa a stráca pevnosť (-)
Konce sa odštiepujú (-)
Väčšinou je vhodný na jednorázové použitie (-)

SRT POLYESTER
•
•
•
•
•
•

Dobre drží tvar (+)
Dostatočne ohybný (+)
Dlhá životnosť (+)
Ľahko sa s ním pracuje (+)
Vhodný na viacnásobné použitie (+)
Nižší príjem farby (-)

TRIOCULAR POLYESTER
•
•
•
•
•

Vynikajúci príjem farby kvôli väčšej ploche (+)
Dobrá nasiakavosť farieb (+)
Dobrá ohybnosť (+)
Ľahko sa ním pracuje (+)
Oproti iným umelým štetinám sa s ním rýchlejšie pracuje. (+)
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QUADRILLOBAL POLYESTER
•
•
•
•
•
•

Vynikajúci príjem farby kvôli väčšej ploche (+)
Dobrá nasiakavosť farieb (+)
Dobrá ohybnosť (+)
Ľahko sa ním pracuje (+)
Oproti iným umelým štetinám umožňuje rýchlejšiu
Nie je tak trvanlivý ako iné umelé štetiny (-)

prácu (+)

STAR POLYESTER
•
•
•
•
•

Vynikajúci príjem farby kvôli väčšej ploche (+)
Robutsná vnútorná plocha vďaka väčšej dĺžke (+)
Dobrá ohybnosť (+)
Slabšie sa šmýka po podklade (-)
Ťažšie používanie oproti iným umelým štetinám (-)

NYLON KONTRA POLYESTER
NYLON

POLYESTER

• Oproti polyesteru 2x dlhšia životnosť
a 5x trvácnejší než prírodné štetiny (+)
• O málo silnejší (+)
• Ohybnejší (+)
• Precízne sa ním pracuje (+)
• Pracuje sa s ním presne ako s polyesterom (+)
• Vsakuje vodu (+)
• Vo vode zmäkne (+)
• Ľahko sa čistí (+)
• Veľmi drahý (-)

•
•
•
•
•
•
•

3x dlhšia životnosť ako prírodné štetiny (+)
Odolný voči riedidlám (+)
Široké použitie (+)
Nevsakuje veľa vody (-)
Ledva udrží vodu a vlhkosť (-)
Tepluvzdorný a nárazuvzdorný (+)
Precízna práca (+)

TRVÁCNOSŤ

10

					

NYLON		

POLYESTER

PRÍRODNÉ ŠTETINY

ODIERANIE MG/HR		

31			

55		

160

RELATÍVA ŽIVOTNOSŤ

5X			

2X		

X

ŠTETEC S DREVENOU
RÚČKOU

ŠTETEC S DREVENOU
RÚČKOU

• svetlé nekombinované štetitny
• rúčka z prírodného dreva

• svetlé štetitny vynikajúcej kvality
• ergonomická rúčka z tvrdého
prírodného dreva
• vhodný pre všetky druhy farieb, lakov
• presné orezávanie, pohodlne a kvalitne
sa s ním pracuje

210182
210199
210205
210212
210229
210243
211257

1"
1,5"
2"
2,5"
3"
4"

286637
286644
286651
286668
286675

3 ks sada

(1", 1,5", 2")

1"
1,5"
2"
3"
4"

Štetec „DUPLA“
S DREVENOU
RÚČKOU

Štetec „DUPLA“
S DREVENOU
RÚČKOU PROFI

• zmiešané štetiny: svetlé štetiny /
SRT polyesterové vlákno
• rúčka z prírodného dreva
• vhodný pre všetky druhy farieb,
lakov

• Svetlá trojkombinácia štetín
majstrovskej kvality
• rúčka z tvrdého prírodného dreva
• vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

277796
210250
210267
210274
277574
277581
210304
212407

0,5"
1"
1,5"
2"
2,5"
3"
3,5"
4"

286682
286699
286705
286712
286729
286736
286743
286750

0,5"
1"
1,5"
2"
2,5"
3"
3,5"
4"

YELLOW
S PLAST.RÚČKOU

BLACK
S PLAST. RÚČKOU

• svetlé
miešané štetiny

• svetlé štetiny

289836
289843
289850
289867
289874

1"
1,5"
2"
3"
4"

210021
210038
210045
210052
210069
210083

1"
1,5"
2"
2,5"
3"
4"

PROFI S PLAST.
RÚČKOU
• miešané štetiny, ktoré dobre
udržujú tvar: svetlé štetiny /
triocular polyesterové vlákno
• ergonomická plastová rúčka
• dobre drží farbu
• vhodný pre všetky druhy
farieb, lakov

289379
289386
289393
289409
289416
289423

0,5"
1"
1,5"
2"
3"
10 dielna sada

(2x0,5", 2x1", 3x1,5", 2x2", 1x3")
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RED 5 DIELNA
SADA ŠTETCOV

VALUE 10 DIELNA
SADA ŠTETCOV

• vlákna z polyesteru
• farbená drevená rúčka

• vlákna z dutého			
polyesteru
• farbená drevená rúčka

285050
3/4”, 1”, 1,5”, 2x2”

BLACK 5 DIELNA
SADA ŠTETCOV

REDLINE

• čierne štetiny
• farbená drevená rúčka
• na jednoduché maliarské práce

•
•
•
•

285043
¾”, 1”, 1,5”, 2”, 2,5”

REDLINE
WALL BRUSH
• vlákna
z dutého
polyesteru, zmes štetín
• farbená drevená rúčka
• hlavne na disperzné
a akrylátové farby.
• na maľovanie väčších
plôch v exteriéri, aj
v interiéri, aj na drsné
povrchy.
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285029
2x3/4”, 3x1”, 3x1,5”, 2x2”

286873
286880
286897

4"
5"
6"

vlákna z dutého polyesteru
farbená drevená rúčka
ekonomické prevedenie
vhodný pre všetky druhy farieb,
lakov

286903
286910
286927
286934
286941
286958
286965

0,5"
1"
1,5"
2"
2,5"
3"
5 dielna sada

286972

10 dielna sada

(0,5", 1", 1,5", 2x2")
( 2x0,5", 3x1", 3x1,5", 2x2")

EXCEL PLUS
• miešané štetiny: čierne štetiny /quadrillobal polyesterové vlákno
• farbená drevená rúčka
• vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

287276
287283
287290
287306
287313
287320
287337
287344

0,5"
1"
1,5"
2"
2,5"
3"
4"
3 dielna sada
(1",1,5",2")

NO BRISTLE LOSS

SHED & FENCE

• miešané polyesterové
vlákna: dierkový/SRT
• ergonomická pogumovaná
rúčka
• polyesterové vlákna sú
namočené dobre hlboko do
živice, a tak počas maľovania
nevypadávajú štetiny
• vhodný pre všetky druhy
farieb, lakov

• miešané vlákna: vysoko
kvalitné prírodné štetiny/
vlákna z dierkového polyesteru
• plastová rúčka
• na exteriér, na prostriedky
na ošetrenie dreva

286804
286811		
286828 		
286835 		
286842 		
286859 		
			

0,5"
1"
1,5"
2"
3"
5 dielna sada
(0,5", 1", 1,5", 2x2")

286866 		

4"

EXCEL GLIDE
• 100% SRT polyesterové vlákna
• plastová rúčka
• udržiava tvar, charakterizuje
ho extrafinish vďaka
zjemnenej korune,
• vhodný pre všetky druhy
farieb, lakov
287191		
287207 		
287214 		
287221 		
287238 		
287245 		
287252 		
287269 		
			

0,5"
1"
1,5"
2"
2,5"
3"
4"
3 db-os készlet
(1", 1,5", 2")

SELECT
• trojitá zmes majstrovskej kvality: prírodné
štetiny /STAR polyesterové vlákno /SRT
polyesterové vlákno
• tradičná drevená rúčka
• vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

286989
286996
287009
287016
287023
287030
287047

		
		
		
		
		
		
		

0,5"
1"
1,5"
2"
2,5"
3"
4"
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NO-LOSS 3G
• Zmes držiaca tvar: 40%
QUADRILLOBAL / 60% STAR
polyesterové vlákno
• extra ľahká rúčka s obojstranným
prevedením
• protišmyková opierka na prsty, aby
sa s ním pracovalo presne
a pohodlne
• vhodný pre všetky druhy farieb,
lakov
287115
287122
287139
287146
287153
287160
287177

0,5"
1"
1,5"
2"
3"
4"
3 dielna sada

284184

5 dielna sada

(1", 1,5", 2")

(0,5", 1", 1,5", 2x2")

PREMIÉR
• miešané vlákna: 30% vysoko
kvalitné prírodné štetiny / 70% SRT
polyesterové vlákno
• minimálna strata štetín, dokonalé
držanie tvaru
• pogumovaná rúčka s obojstranným
prevedením vhodný pre všetky druhy
farieb, lakov

287351
287368
287375
287382
287399
287405
287412
287429

0,5"
1"
1,5"
2"
3"
4"
3 dielna sada

(1", 1,5", 2")

5 dielna sada

1,5", 2x2")

CLASSIC
• 100% prírodné štetiny prémiovej
kvality
• rúčka z tvrdého dreva s červeno
bielym pásom
• vhodný pre všetky druhy farieb,
lakov
• vyrábajú sa od 1940 v Anglicku
a odvtedy patria medzi
najpopulárnejšie produkty

287436
287443
287450
287467
280474
287481
287498
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0,5"
1"
1,5"
2"
3"
4"
3 dielna sada

(1", 1,5", 2")

EXPERT RED

EXPERT BLUE

• kvalitné dlhé prírodné štetiny
• nerezové kovanie
• dvojdielna rúčka pre
komfortnejšie používanie
• vhodný na emailové a olejové farby

• SRT polyesterové vlákna
• nerezové kovanie
• dvojdielna rúčka
pre komfortnejšie používanie
• vhodný pre všetky druhy farieb,
lakov

287504
287511
287528
287535
287542
287559

0,5"
1"
1,5"
2"
3"
4"

287566
287573
287580
287597
287603
287610

0,5"
1"
1,5"
2"
3"
4"

EXTRA +

WOODCARE BLOCK

• SRT polyesterové vlákna
• polypropylénová rúčka
• vhodný pre všetky druhy farieb,
lakov

• zmes syntetických vlákien
• blokové prevedenie v záujme
väčšieho príjmu farby
• odporúčame na prostriedky na
ošetrenie dreva, lazúry, laky, na
exetriér, aj interiér

287054
287061
287078
284916
287092
287108

0,5"
1"
1,5"
2"
3"

3 dielna sada

(1", 1,5", 2")

284244

4"

WOODCARE
• miešané vlákna: 30% prírodné
štetiny vysokej kvality/ 70% SRT
polyesterové vlákno
• odporúčame na prostriedky
na ošetrenie dreva, lazúry, laky,
na exetriér, aj interiér

284206
284213
284220
284237

1"
1,5"
2"
3"
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EASYCLEAN™
•
•
•
•
•

vďaka technológii LiquiFlo je čistenie ľahšie
ľahká polypropylénová rúčka
nerezové kovanie
SRT polyesterové vlákna držiace tvar
vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

275815
275822
275839
275846
275785
275792

1"
1,5"
2"
3"
3 dielna sada (1", 1,5", 2")
5 dielna sada (0,5", 1", 1,5", 2x2")

ID™ GEL OVÁL
• SRT polyesterové vlákna držiace tvar
• extra ľahká polypropylénová rúčka
• oválny štetec je ideálnou voľbou pre
maľovanie okrasných líšt, profilov,
hrán a všeobecných povrchov
• protišmyková opierka na prsty vďaka
želé bubline
• vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

276157
276164
278007
276171
276140

1"
1,5"
2"
3"
3 dielna sada

(1", 1,5", 2")

ID™ GEL GUĽATÝ ŠTETEC
• špeciálna syntetická zmes, drží tvar
• nerezové kovanie
• vďaka želé bubline protišmyková
opierka na prsty
• vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

276096
276102
276119
276126
276133
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21 mm
25 mm
29 mm
32 mm
35 mm

ID™ BLUE OVÁLNY ŠTETEC
•
•
•
•
•

SRT polyesterové vlákna, držia tvar
extra ľahká polypropylénová rúčka
nerezové kovanie
špeciálny záves
vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

275976
275983
275990
276003
276010

35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm

ID™ BLUE HOOK
GUĽATÝ ŠETEC
•
•
•
•
•

SRT polyesterové vlákna, držia tvar
extra ľahká polypropylénová rúčka
nerezové kovanie
špeciálny záves
vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

275914
275921
275938
275945
275952

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

ID™ BLUE HOOK HRUBÝ
ŠTETEC S NÁSADCOM
HÁČIKOM

ID™ REACH BLUE HOOK
RADIÁTOROVÝ ŠTETEC
S HÁČIKOM

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SRT polyesterové vlákna, držia tvar
extra ľahká polypropylénová rúčka
na maľovanie stien, stropov, podláh
nerezové kovanie
špeciálny záves
možnosť nasunutia na teleskopickú tyč
vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

275969
277185
279455
279462

SRT polyesterové vlákna, držia tvar
extra ľahká polypropylénová rúčka
nerezové kovanie
špeciálny záves
vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

70 mm
100 mm
120 mm
130 mm
277192
277208
277215

35 mm
50 mm
70 mm
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T-CLASS™
KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

Štetce T-CLASS™ predstavujú vyslovene vysoko kvalitnú kategóriu.
Ich vynikajúci výkon pre profesionálnych maliarov vyvinula skupina
odborníkov z praxe.
Výsledky testov potvrdzujú, že štetce T-CLASS™ sú produkty na svetovej
úrovni s náročným vypracovaním, vyhotovené z vyslovene vysoko
kvalitných materiálov, ktoré uspokoja očakávania aj tých najnáročnejších
spotrebiteľov.
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SUPER
•
•
•
•

100% prírodné štetiny najlepšej kvality
zvlášť vysoký príjem farby
vhodný hlavne na olejové farby, laky, lazúry
drevená rúčka s certifikátom FSC, nerezové kovanie

289355
284015
284022
284039
284046
284053
284060

0,5"
1"
1,5"
2"
3"
4"
5 dielna sada

(1", 2x1,5", 2x2")

SUPER CR
• najvyšia majstrovská kvalita
• 100% nylon (DuPont Chinex) vlákna, výnimočne dobre
drží tvar, 5x trvácnejšie, ako prírodné štetiny
• vyslovene ľahko sa čistí, umožňuje precíznu prácu.
• vďaka pevnejším vláknam sa odporúča na práce
s hustými akrylátovými typmi farieb
• buková rúčka s certifikátom FSC, nerezové kovanie

280208
280215
280222
280239
280246
284008

1"
1,5"
2"
2,5"
3"
5 dielna sada

(1" ,2x1.5" ,2x2")

DELTA SR
• najvyšia majstrovská kvalita
• 100% nylon (DuPont Chinex) vlákna, výnimočne dobre
drží tvar, 5x trvácnejšie, ako prírodné štetiny
• vyslovene ľahko sa čistí, umožňuje precíznu prácu.
• vďaka pevnejším vláknam sa odporúča na práce
s hustými akrylátovými typmi farieb
• buková rúčka s certifikátom FSC, nerezové kovanie

279783
279790
279806
279813
279820
279837
279844

0,5"
1"
1,5"
2"
3"
4"
5 dielna sada

(1" ,2x1.5" ,2x2")
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ŠTETCE JCB
Zmiešané štetiny:
50% QUADRILLOBAL / 40% SRT / 10% STAR
•
•
•
•

vyslovene veľký príjem farby
o 50% väčšie krytie
pevná masívna konštrukcia
vhodný pre všetky druhy farieb, lakov

285319
284633
285326
289362
284664

1,5"
2"
2,5"
3"

284640

4"

2 dielna sada

(1,5", 2,5")

JCB EXTERIÉROVÝ ŠTETEC
Zmiešané štetiny:
60% STAR / 20% NYLON / 20% QUADRILLOBAL
• vyslovene veľký príjem farby
• o 50% väčšie krytie
• dokonale sa hodí na maľovanie nerovnomerných
povrchov
• na maľovanie exteriérvých povrchov, omietok,
prostriedkov na ošetrovanie dreva, lakov, lazúr

Načítaním QR kódu na balení si môžete pozrieť aj jeden krátky prezentačný film,
tak sa môže aj sám spotrebiťeľ presvedčiť o výhodných vlastnostiach produktu,
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PLATINUM 5 DIELNA
SADA ŠTETCOV

TASKMASTER®
TOUCH-UP

• SRT polyesterové
vlákna
• s tradičnou drevenou
rúčkou
• ľahko sa čistí
• vhodný ku každému
typu farieb, lakov, lazúr

• prírodné štetiny
• odporúčame k
akýmkoľvek
špeciálnym prácam

276782

276232

ORANGE™ ROUND
UMELECKÝ ŠTETEC

ORANGE™ FLAT
UMELECKÝ ŠTETEC

• biele prírodné štetiny
• s lakovanou drevenou
rúčkou, s niklovaným
kovaním

278038

2 dielna sada

• biele prírodné štetiny
• s lakovanou drevenou
rúčkou, s niklovaným
kovaním

276799

12 dielna sada

12 dielna sada

TASKMASTER®
LINING FITCHES

TASKMASTER®
ARTIST BRUSH

• prírodné štetiny
• výborne sa hodí na
šablónovanie
• odporúčame na rôzne
špeciálne práce

• prírodné štetiny
• odporúčame na rôzne
detailné práce

276676
276669
276652

0,5"
0,75"
1"

286774

3 dielna sada (4,6,8)

21

TASKMASTER®
ŠTETEC „zárohák“
RADIÁTOROVÝ

TASKMASTER®
REACH ŠTETEC
„zárohák“

• prírodné štetiny
• plastová rúčka
• uľahčí maľovanie na ťažko
dostupných miestach, za
potrubiami a radiátormi

• prírodné štetiny
• uľahčí maľovanie na ťažko
dostupných miestach, za
potrubiami a radiátormi

276775

2"

284428
277543

SADA UMELECKÝCH ŠTETCOV
• 100% prírodné štetiny
• farbená drevená rúčka

ŠTETEC
RADIÁTOROVÝ
S DREVENOU
RÚČKOU
„zárohák“
• miešané vlákna: 30% biele
prírodné štetiny /70% vlákna
z dierkového polyesteru
• rúčka z prírodného dreva
• na penetráciu, disperzné,
riedidlové farby a laky
211387
211394
211400
211417
211424

1,5"
2"

1"
1,5"
2"
2,5"
3"

ŠTETKA
na penetračné
nátery
• zmes syntetických štetín
• vhodný na natieranie stien
a stropov, na nanášanie
penetrácie, hĺbkovej
penetrácie, prípravkov na
ochranu muriva

211332

4 x 3ks

5" kruh
211523
211530
6" kruh
211547
6" ovál

T-CLASS™ DELTA™ WALL
• miešané vlákna: prírodné
štetiny /STAR polyesterové
vlákno
• ideálny na maľovanie veľkých
povrchov, na vonkajšie,
aj vnútorné práce

286781
289805
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3 prstencový
Delta

286798
289430
289447

4"/100 mm
5"/125 mm
6"/150 mm

MASONRY BLOCK BRUSH

KEFA NA LÍČENIE

• zmes syntetických vlákien
• vhodná na natieranie stien
a stropov, na nanášanie,
základných farieb,
penetrácie, prostriedkov
na ošetrenie dreva

• zmes syntetických vlákien
• vhodná na natieranie
stien a stropov, na
nanášanie základných
farieb, penetrácie,
prostriedkov na ošetrenie
dreva

286620

211639

WOOD PRESERVER
& FENCE BRUSH

TASKMASTER
PASTE BRUSH

• miešané polyesterové vlákna
• odporúčame na prostriedky
na ošetrenie dreva, lazúry

• miešané polyesterové vlákna
• veľmi dobrý príjem farby
• vyslovene odporúčame
na maľovanie exteriérových
povrchov

286590

286613

PREMIÉR BLOCK MASONRY

PREMIÉR™ KEFA NA LÍČENIE

• miešané polyesterové vlákna
• multifunkčná ergonomická
soft rúčka
• veľmi dobrý príjem farby
• výslovne odporúčame
na maľovanie exteriérových
povrchov

• miešané polyesterové vlákna
• multifunkčná ergonomická
soft rúčka
• výslovne odporúčame
na nanášanie lepidiel

286606

277178

170 mmx70 mm
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KEFA NA LÍČENIE

KEFA NA LEŠTENIE HNEDÁ

• zmes umelých vlákien
• telo z prírodného dreva s možnosťou nasunutia na tyč

• zmes umelých vlákien
• telo z prírodného dreva

211677
211752

211745

hnedá
biela

KEFA NA ŠÚROVANIE

DECHTOVÁ KEFA

• telo z bukového dreva v tvare piškóty
• polyesterové vlákna

• telo z bukového dreva
• vhodná na nanášanie dechtu a bitumenu

211769
248994

211738

piškóta
nasúvateľná

KEFA NA UMÝVANIE AUTA
• umelé vlákno
• rúčka z bukového dreva

211806
211813
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s krátkou rúčkou

• rúčka z bukového dreva

211783
211790

s krátkou rúčkou

MATERIÁLY používané na MALIARSKE VALCE
PLETENÝ POLYESTER
•
•
•
•

Umožňuje dobré maľovanie (+)
Rýchle odovzdanie farby (+)
Odstrekuje (-)
Vytvára zrnitý povrch (-)

TKANÝ POLYESTER
•
•
•
•

Vďaka tkanému materlálu neopadávajú vlákna (+)
Vytvára hladký rovnomerný povrch (+)
Slabšie držanie farby ako pri pletenom materiále (-)
Menší príjem farby, farbu odstrekuje len minimálne. (-)

POLYAMID
•
•
•
•
•
•

Nylon (+)
Mimoriadne trvácny (+)
Jedinečne dobré držanie farby a schopnosť odvzdania farby (+) (+)
Je ideálny na všetko od náročných hladkých povrchov, po drsné omietky (+)
Ušetrený čas pri práci (+)
Odstrekuje o niečo viac ako priemerné valce (-)

MICROFIBER
•
•
•
•

Vytvára ultra hladký povrch (+)
Vlákna nevypadávajú (+)
Veľký príjem a odovzdanie farby (+)
Minimálne odstrekovanie farby (+)

MICROPOLY
•
•
•
•

Vytvára dokonalý ultra hladký povh (+)
Jedinečne veľký príjem, držanie a odovzdanie farby (+)
Silné polyesterové vlákna zabraňujú rýchemu odieraniu materiálu (+)
Zanedbateľné odstrekovanie farby (+)
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DEUTSCH-LINE

DEUTSCH-LINE 2

18 mm polyamidové vlákno môžete
použiť ku každému typu farby,
Odolný voči riedidlám.
8 mm-ová rúčka.

18 mm polyamidové vlákno môžete
použiť ku každému typu farby,
Odolný voči riedidlám.
8 mm-ová rúčka.

287627
287634

287702
287719

58 mmx180 mm
58 mmx250 mm

GREEN MICROPOLY

SOLAR

16 mm micropoly vlákno.
Vynikajúci príjem a odovzdanie farby,
vytvára rovnomerný hladký povrch,
odporúčame ho hlavne na latexové
a jednovrstvové farby, ale môže sa
používať na akékoľvek farby
Odolný voči riedidlám.
8 mm-ová rúčka.

18 mm Polyakrylové vlákno.
Odporúčame ho hlavne na disperzné
farby, na maľovanie fasád aj
interiérov.8 mm-ová rúčka.

287641
287658

48 mmx180 mm
48 mmx250 mm

220709
220044

58 mmx180 mm
58 mmx250 mm

BLUE MICROFIBER

RED MICROFIBER

11 mm microfiber vlákno.
Vynikajúci príjem a odovzdanie farby,
vytvára rovnomerný hladký povrch,
odporúčame ho hlavne na latexové
a jednovrstvové farby, ale môže sa
používať na akékoľvek farby.
Odolný voči riedidlám.
8 mm-ová rúčka.

9 mm microfiber vlákno.
Vynikajúci príjem a odovzdanie farby,
vytvára rovnomerný hladký povrch,
odporúčame ho hlavne na latexové
a jednovrstvové farby, ale môže sa
používať na akékoľvek farby.
Odolný voči riedidlám.
8 mm-ová rúčka.

287665
287672
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58 mmx180 mm
58 mmx270 mm

48 mmx180 mm
48 mmx250 mm

220242
220259

48 mmx180 mm
48 mmx250 mm

EXPERT PLUS

TOLEX

Polyakrylové vlákno.
Odporúčame hlavne na disperzné
farby od jemných po drsné povrchy
s tým, že treba vziať do úvahy dĺžku
vlákna. 8 mm-ová rúčka.

8 mm Polyakrylové vlákno.
Odporúčame na hladké povrchy, na
disperzné, latexové a jednovrstvové
farby.

277918
277901
290597
276928
276935
277536

48 mmx180 mm 6 mm dĺžka vlákna
48 mmx180 mm 12 mm dĺžka vlákna
48 mmx180 mm 18 mm dĺžka vlákna
48 mmx230 mm 6 mm dĺžka vlákna
48 mmx230 mm 12 mm dĺžka vlákna
48 mmx230 mm 18 mm dĺžka vlákna

220099
220105

44 mmx180 mm
44 mmx250 mm

PHOENIX

PHOENIX 2

ZELENO BIELY

18 mm Polyakrylové
vlákno. Odporúčame
na disperzné farby, na
fasádne a interiérové
farby zároveň.
8 mm-ová rúčka,

12 mm Polyakrylové
vlákno. Odporúčame
na disperzné farby, na
fasádne a interiérové
farby zároveň.
8 mm-ová rúčka,

18 mm Polyakrylové
vlákno. Odporúčame
na disperzné farby, na
fasádne a interiérové
farby zároveň.
8 mm-ová rúčka,

220785
220082

58 mmx180 mm
58 mmx250 mm

287689
287696

48 mmx180 mm
48 mmx250 mm

220396
220402

58 mmx180 mm
58 mmx250 mm

VELÚR

EPOXY NYLON

4 mm vlnené vlákno.
Odporúčame k lakom, riedidlovým
farbám, lazúram, syntetickej živici,
polyesterovým a epoxidovým farbám.
Odolný voči riedidlám.
8 mm-ová rúčka,

11 mm polyamidové vlákno.
Odporúčame k lakom, riedidlovým
farbám, lazúram, syntetickej živici,
polyesterovým a epoxidovým farbám.
Odolný voči riedidlám,
8mm-ová rúčka

220013
220020

220969
220976

48 mmx180 mm
48 mmx250 mm

48 mmx180 mm
48 mmx250 mm
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PERFORMA
Veľmi hustý pletený polyester,
Veľké prijatie farby, pre rýchlejšiu
prácu. Najkvalitnejší polyester pre
prácu majstrovskej kvality.
Odporúčame ku každému druhu
farby s ohľadom na dĺžku vlákna.
Odolný voči riedidlám.
Dvojramenná rúčka.

287757
287764
287771

12" 30,5 cm 8 mm vlákno
12" 30,5 cm 12 mm vlákno
12" 30,5 cm 18 mm vlákno

DELTA
Spevnený špeciálny polyester,
Zabezpečuje hladký povrch.
Odporúčame ku každému druhu
farby s ohľadom na dĺžku vlákna.
Odolný voči riedidlám.
Dvojramenná rúčka.

276836
276843
276850

12" 30,5 cm 8 mm vlákno
12" 30,5 cm 12 mm vlákno
12" 30,5 cm 18 mm vlákno

SHEEPSKIN
Hodvábna superjemná 100%-ná
Merino vlna. Omnoho väčšií príjem
a odovzdanie farby ako je obvyklé.
Ľahko sa čistí, lebo vlna obsahuje
prírodný olej. Môže sa používať
na akomkoľvek povrchu na všetky
druhy farieb. Odolný voči odieraniu,
Odolný voči riedidlám,
Majstrovská kvalita,
Dvojramenná rúčka,

280079
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12" 30,5 cm 22 mm vlákno

JUGGERNAUT
Špeciálna polyamidová formula, Navrhnutá na ultra
trvácnosť. Zvýšený príjem a odovzdanie farby,
Je schopný pokryť tri krát väčšiu plochu ako tradičný
maliarsky valec.
Môže sa používať od hladkých po najdrsnejšie povrchy, pre
každý typ farby. Vynikajúca voľba pre fasády a vonkajšie
práce, Odolný voči riedidlám. Majstrovská kvalita.
Dvojramenná rúčka.

279981

12" 30,5 cm 22 mm vlákno

ULTIMA
Exkluzívna Micropoly zmes. Látka najvyššej kvality,
Vyvinuté na vytvorenie čo najhladšieho povrchu.
Špeciálna Micropoly zmes je popri veľkom príjme farby
schopná držať prijatú farbu vo valci a postupne ju dávkovať
na podklad bez kvapkania a prskania.
Odporúčame hlavne na latexové a akrylátové disperzné
farby, lebo vytvára veľmi pekný hladký povch bez štruktúry.
Môže sa použiť na nízkoviskózne, alebo akékoľvek iné
farby, laky, lazúry s ohľadom na dĺžku vlákna,
Odolný voči riedidlám. Dvojramenná rúčka.

284114
284107
284091

12" 30,5 cm 8 mm vlákno
12" 30,5 cm 12 mm vlákno
12" 30,5 cm 18 mm vlákno

Exkluzívna Micropoly zmes. Látka najvyššej kvality,
Vyvinuté na vytvorenie čo najhladšieho povrchu.
Špeciálna Micropoly zmes je popri veľkom príjme farby
schopná držať prijatú farbu vo valci a postupne ju dávkovať
na podklad bez kvapkania a prskania,
Odporúčame hlavne na latexové a akrylátové disperzné
farby, lebo vytvára veľmi pekný hladký povch bez štruktúry.
Môže sa použiť na nízkoviskózne, alebo akékoľvek iné
farby, laky, lazúry s ohľadom na dĺžku vlákna,
Odolný voči riedidlám. 8 mm-ová rúčka.

284671

9"x2,25" 23 cm 12 mm vlákno + ľahčený Twist&Lock teleskopická 2in1 pogumovaná rúčka

284985

9"x2,25" 23 cm 12 mm vlákno
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ULTIMA
Exkluzívna Micropoly zmes. Látka najvyššej majstrovskej kvality,
Navrhnuté na vytvorenie čo najhladšieho povrchu.
Špeciálna Micropoly zmes je popri veľkom príjme farby schopná
držať prijatú farbu vo valci a postupne ju dávkovať na podklad bez
kvapkania a prskania.
Odporúčame hlavne na latexové a akrylátové disperzné farby, lebo
vytvára veľmi pekný hladký povch bez štruktúry.
Môže sa použiť na nízkoviskózne, alebo akékoľvek iné farby, laky,
lazúry s ohľadom na dĺžku vlákna. Odolný voči riedidlám.
9"x1,75" Košíková konštrukcia rúčky.

284121
284138
284145

9"x1,75"23cm 8mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 12 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 18 mm vlákno

JUGGERNAUT
Špeciálna polyamidová formula. Navrhnuté na ultra trvácnosť.
Zvýšený príjem a odovzdanie farby. Je schopný pokryť trikrát
väčšiu plochu ako tradičný valec. Môže sa používať od hladkých po
najdrsnejšie povrchy, na každý typ farby.
Vynikajúca voľba aj pre fasády a vonkajšie práce,
Odolný voči riedidlám. Majstrovská kvalita.
9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky,

279998

9"x1,75" 23 cm 22 mm vlákno

SHEEPSKIN
Hodvábna superjemná 100%-ná Merino vlna.
Od obvyklého omnoho väčšií príjem a odovzdanie farby. Ľahko sa čistí,
lebo vlna obsahuje prírodný olej.
Môže sa používať na akomkoľvek povrchu na všetky druhy farieb.
Odolný voči oderu, Odolný voči riedidlám.
Majstrovská kvalita.
9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky,

280086
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9"x1,75" 23 cm 22 mm vlákno

SMOOTHGLIDE
Microfiber. Vysoký príjem a odovzdanie farby.
Vysoko kvalitný microfiber materiál zabezpečuje hladký povrch.
Znížené kvapkanie a fŕkanie farby. Odporúčame v prvom rade na
latexové, akrylátové disperzné a jednovrstvové farby, ale je vhodný na
nanášanie akejkoľvek farby s ohľadom na dĺžku vlákna.
Odolný voči riedidlám. Majstrovská kvalita.
9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky.

280109
280093

9"x1,75"23cm 6 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 12 mm vlákno

PERFORMA
Pletený polyester s vysokou hustotou.
Veľký príjem farby pre rýchlejšiu prácu,
Polyester najvyššej kvality pre prácu majstrovskej kvality.
Odporúčame ku každému druhu farby s ohľadom na dĺžku vlákna.
Odolný voči riedidlám.
9"x1,75" Košíková konštrukcia rúčky.

287726
287733
287740

9"x1,75"23cm 8 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 12 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 18 mm vlákno

DELTA
Spevnený špeciálny polyester. Vytvára hladký povrch.
Odporúčame ku každému druhu farby s ohľadom na dĺžku vlákna.
Odolný voči riedidlám. 9"x1,75" Košíková konštrukcia rúčky,

276867
277888
276874

9"x1,75"23cm 8 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 12 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 18 mm vlákno
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ULTRAGLOSS

EPOXY NYLON

"High-tech" polyester 5 mm dĺžka vlákna,
Vyvinutý na to, aby zabezpečil farbám a
lakom s vysokým leskom profesionálny
lesk bez štruktúry. Jeho použitím získame
ultrahladký povrch. Môže sa použiť na
akúkoľvek farbu, odporúčame v prvom rade
na rovné, hladké povrchy. Nevypadávajú
vlákna. Odolný voči riedidlám.
9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky.

12 mm polyamidové vlákno.
Odporúčame na laky, rarby na báze riedidiel,
emailové farby, syntetické živice, polyesterové
a epoxidové farby, odolný voči riedidlám.
9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky.

287788

287795

9"x1,75" 23 cm

SMOOTHGLOSS

SUPERFLOCK

Veľmi hustý superjemný lakovací molitan.
Špeciálne odporúčame na laky, základné a
emailové farby, lazúry.
9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky

Veľmi hustý molitan s Anglickým plyšom.
Špeciálne odporúčame na akrylové laky,
emailové farby. Vytvára zrkadlovo hladký
povrch. 9"x1,5" košíková konštrukcia rúčky.

280116

9"x1,75" 23 cm

284718

9"x1,5" 23 cm

EXPERTPLUS

TIGER ECO

Polyakrylové vlákno. Odporúčame v prvom
rade na disperzné farby,odporúčame od
hladkých po drsné povrchy s ohľadom na
dĺlžku vlákna. 7"x1,5" a 9"x1,5" košíková
konštrukcia rúčky.

10 mm Polyakrylové vlákno. Odporúčame na
hladké povrchy, na disperzné, latexové
a jednovrstvové farby. 9"x1,5" a 9"x1,75"
košíková konštrukcia rúčky.

277925
276881
277161
276898
276904
276911
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9"x1,75" 23 cm

7"x1,5" 18 cm 6 mm vlákno
7"x1,5" 18 cm 12 mm vlákno
7"x1,5" 18 cm 18 mm vlákno
9"x1,5" 23 cm 6 mm vlákno
9"xl,5"23cm 12 mm vlákno
9"xl,5"23cm 18 mm vlákno

288167
288174

9"x1,5" 23 cm
9"x1,75" 23 cm

VESTAN ECO

RED ECO

18 mm pletený polyester
Odporúčame k jednoduchým
maliarským prácam.

Polyakryl. Odporúčame v prvom rade na
disperzné, akrylátové, latexové
a jednovrstvové farby Od hladkých po drsné
povrchy s ohľadom na dĺžku vlákien.
9"x1,5" košíková konštrukcia rúčky.

288181
288198

7"x1,5" 18 cm
9"x1,5" 23 cm

288303
288310
288327

9"x1,5" 23 cm 6 mm vlákno
9"x1,5" 23 cm 12 mm vlákno
9"x1,5" 23 cm 18 mm vlákno

RAINBOW ECO

PHOENIX ECO

10 mm husté polyakrylové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové a jednovrstvové farby, 9"x1,5"
košíková konštrukcia.

10 mm husté polyakrylové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové a jednovrstvové farby. 9"x1,5"
košíková konštrukcia rúčky.

289225

289249

9"x1,5" 23 cm

9"x1,5" 23 cm

SKYECO

SOLAR ECO

12 mm polyakrylové vlákno. Odporúčame v
prvom rade na disperzné, akrylátové
a jednovrstvové farby.
9"x1,5" Košíková konštrukcia rúčky.

10 mm polyamidové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
latexové, akrylátové a jednovrstvové farby.
Zvýšený príjem farby vďaka hustým
polyamidovým vláknam.
Pomalé odieranie, dlhá životnosť, 9"x1,5"
Košíková konštrukcia rúčky.

289256

289218

9"x1,5" 23 cm

9"x1,5" 23 cm
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ULTIMA + Extra odľahčená alumínium/polypropylénová rúčka
Exkluzívna Micropoly zmes. Látka najvyššej majstrovskej kvality,
Navrhnuté na vytvorenie čo najhladšieho povrchu. Zvláštna zmes Micropoly
je popri veľkom príjme farby schopná udržať vo valci prijatú farbu a
postupne ju dávkovať na povrch bez kvapkania a frkania.
Najviac odporúčame na latexové a akrylátové diperzné farby, lebo
vytvára veľmi pekný hladný povrch bez štruktúry. Môže sa používať na
nízkoviskózne, alebo akékoľvek iné farby, laky, lazúry s ohľadom na dĺžku
vlákna. Odolný voči riedidlám. Dvojramenná rúčka.

288358
288365
288372

12" 30,5 cm 8mm vlákno
12" 30,5 cm 12 mm vlákno
12" 30,5 cm 18 mm vlákno

ULTIMA + Profi rúčka na maliarský valček
Exkluzívna Micropoly zmes. Látka najvyššej kvality. Vyvinuté pre dosiahnutie
najhladšieho povrchu. Špeciálna Micropoly zmes je popri veľkom príjme
farby schopná držať farbu vo valci a postupne dávkovať na povrch bez
kvapkania a frkania.
Odporúčame hlavne na latexové a akrylátové disperzné faby, lebo vytvára
veľmi pekný povrch bez štruktúry. Môže sa používať na nízkoviskózne, alebo
akékoľvek iné farby, laky, lazúry s ohľadom na dĺžku vlákna, Odolný voči
riedidlám. 9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky.

288389
288396
288402
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9"x1,75"23 cm 8 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 12 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 18 mm vlákno

DELTA + Extra
odľahčená alumínium/
polypropylénová rúčka

DELTA ECO
+ Profi rúčka na valček

Špeciálny spevnený polyester, Vytvára hladký povrch,
Odporúčame ku každému druhu farby s ohľadom na
dĺžku vlákna. Odolný voči riedidlám.
Dvojramenná rúčka.

Špeciálny spevnený polyester. Odporúčame
v prvom rade na disperzné, akrylátové a
jednovrstvové farby od hladkých po drsné
povrchy s ohľadom na dĺžku vlákna. Bez
žmolkov,
Vytvára hladký povrch,
9"x1,5" a 9"x1,75"
košíková konštrukcia.

288433
288440
288457

12" 30,5 cm 8 mm vlákno
12" 30,5 cm 12 mm vlákno
12" 30,5 cm 18 mm vlákno

288549
288556
288563
288570
288587
288594

9"x1,5" 23 cm 8 mm vlákno
9"x1,5" 23 cm 12 mm vlákno
9"x1,5" 23 cm 18 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 8 mm vlákno
9"x1,75"23cm 12 mm vlákno
9"x1,75"23cm 18 mm vlákno

SOLAR
+ Profi rúčka na valček

EPOXY NYLON
+ Profi rúčka na valček

18 mm polyakrylové vlákno. odporúčame na
disperzné farby, na fasádne aj interiérové farby
zároveň 8 mm-ová rúčka.

12 mm polyakrylové vlákno.
Odporúčame na laky, riedidlové farby, emailové
farby, na báze synt. živice, polyesterové a epoxidové
farby. Odolný voči riedidlám. 8 mm-ová rúčka.

288334
288341

58 mmx180 mm
58 mmx250 mm

288495

48 mmx250 mm

JUGGERNAUT + Profi rúčka na valček
Špeciálna polyamidová formula. Vyvinuté na ultra trvácnosť.
Zvýšený príjem a odovzdanie farby, Je schopný pokryť trikrát
väčšiu plochu ako tradičný valec. Môže sa používať od hladkých
po najdrsnejšie povrchy, na každý typ farby. Vynikajúca voľba aj
pre fasády a vonkajšie práce. Odolný voči riedidlám. Majstrovská
kvalita. 9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky.

288464

9"x1,75" 23 cm 22 mm vlákno

ULTRAGLOSS + Profi rúčka na valček
"High-tech" polyester 5 mm dĺžka vlákna. Vyvinutý na to, aby
zabezpečil farbám a lakom s vysokým leskom profesionálny lesk
bez štruktúry. Jeho použitím získate ultra hladký povrch.
Môže sa používať na akékoľvek farby, laky, odporúčame v prvom
rade na rovnomerné hladké povrchy. Vlákna nevypadávajú.
Odolný voči riedidlám. 9"x1,75" Košíková konštrukcia rúčky.

288471

9"x1,75" 23 cm
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RED MICROFIBER
+ Profi rúčka na valček

RED ECO
+ Eco rúčka na valček

8 mm microfiber vlákno. Vynikajúci príjem a odovzdanie
farby, vytvára rovnomerný hladký povrch, odporúčame v
prvom rade na latexové a jednovrstvové farby, ale môže sa
použiť na akékoľvek farby. Odolný voči riedidlám,
8 mm-ová rúčka,

Polyakryl. Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové a jednovrstvové farby od jemných po drsné
povrchy s ohľadom na dĺžku vlákna. 9"x1,5" košíková
konštrukcia rúčky,

288419
288426

48 mmx180 mm
48 mmx250 mm

288600
288617
288624

9"x1,5" 23 cm 6 mm vlákno
9"xl,5"23cm 12 mm vlákno
9"xl,5"23cm 18 mm vlákno

MICROFIBER WHITE ECO + Profi rúčka na valček
Microfiber vlákno. Vysoký príjem a odovzdanie farby.
Vysoko kvalitný materiál microfiber vytvára hladký povrch.
Znížené kvapkanie a frkanie farby.
Odporúčame v prvom rade na latexové, akrylátové diszperzné a
jednovrstvové farby. 9"x1,5" a 9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky.

288679
288686
288693
288709

9"x1,5" 23 cm 6 mm vlákno
9"x1,5" 23 cm 12 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 6 mm vlákno
9"x1,75" 23 cm 12 mm vlákno

MICROFIBER GREEN ECO + Eco rúčka na valček
10 mm Microfiber vlákno. Vysoký príjem a odovzdanie
farby. Vysoko kvalitný microfiber materiál zabezpečuje
hladký povrch. Znížené kvapkanie a frkanie farby.
Odporúčame v prvom rade na latexové, akrylátové
disperzné a jednovrstvové farby. 9"x1,5" košíková
konštrukcia rúčky.

288662
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9"x1,5" 23 cm

SUPERFLOCK
+ Profi rúčka na valček

VESTAN ECO
+ Eco rúčka na valček

Veľmi hustý molitan s anglickým plyšom. Špeciálne odporúčame
na akrylové laky, emailové farby. Jeho použitím získate zrkadlovo
hladký povrch. 9"x1,5" košíková konštrukcia rúčky.

18 mm pletený polyester,
Odporúčame na jednoduché maliarské práce.
7"x1,5" a 9"x1,5 košíková konštrukcia rúčky,

288488

9"x1,5" 23 cm

288501
288518

7"x1,5" 18 cm
9"x1,5" 23 cm

PHOENIX ECO
+ Eco rúčka na valček

RAINBOW ECO
+ Eco rúčka na valček

10 mm husté Polyakrylové vlákno. Odporúčame v prvom rade
na disperzné, akrylátové a jednovrstvové farby 9"x1,5" košíková
konštrukcia rúčky.

10 mm husté Polyakrylové vlákno. Odporúčame v prvom rade
na disperzné, akrylátové a jednovrstvové farby. 9"x1,5" košíková
konštrukcia rúčky.

288648

9"x1,5" 23 cm

288655

9"x1,5" 23 cm

SOLAR ECO
+ Eco rúčka na valček

TIGER ECO
+ Profi rúčka na valček

10 mm polyamidové vlákno. Odporúčame v prvom rade na
disperzné, latexové, akrylátové a jednovrstvové farby.
Zvýšený príjem farby vďaka hustým polyamidovým vláknam.
Pomalé odieranie, dlhá životnosť. 9"x1,5" košíková konštrukcia
rúčky.

10 mm Polyakrylové vlákno. Odporúčame na hladké povrchy,
disperzné, latexové a jednovrstvové farby.
9"x1,5" és 9"x1,75" košíková konštrukcia rúčky.

288631

9"x1,5" 23 cm

288525
288532

9"x1,5" 23 cm
9"x1,75" 23 cm
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VESTAN ECO
MALIARSKA SADA

DELTA ECO
MALIARSKA SADA

RED ECO
MALIARSKA SADA

18mm pletený polyester
Valček + rúčka + mriežka

Špeciálny spevnený polyester.
Valček + rúčka + mriežka

Polyakryl. Valček + rúčka + mriežka

288716
288723

288747
288754
288761

23 cm 8 mm vlákno
23 cm 12 mm vlákno
23 cm 18 mm vlákno

SOLAR ECO
MALIARSKA SADA

RAINBOW ECO
MALIARSKA SADA

PHOENIX ECO
MALIARSKA SADA

10 mm polyamidové vlákno.
Valček + rúčka + mriežka

10 mm husté polyakrylové vlákno.
Valček + rúčka + mriežka

10 mm husté polyakrylové vlákno.
Valček + rúčka + mriežka

287894
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288792 23 cm 8 mm vlákno
288808 23 cm 12 mm vlákno
288815 23 cm 18 mm vlákno

18 cm
23 cm

23 cm

287962

23 cm

287979

23 cm

MICROFIBER WHITE
ECO MALIARSKA
SADA

MICROFIBER
OREEN ECO
MALIARSKA SADA

TIGER ECO
MALIARSKA SADA

Microfiber vlákno.
Valček + rúčka+ mriežka.

10 mm Microfiber vlákno.
Valček + rúčka + mriežka.

10 mm Polyakrylové vlákno.
Valček + rúčka + mriežka

288778
288785

23 cm 6 mm vlákno
23 cm 12 mm vlákno

287900

23 cm

288730

23 cm

ULTIMA TRIPLA
MALIARSKA SADA

ULTIMA MALIARSKA
SADA

ULTIMA TRIPLA
MALIARSKA SADA

12 mm Micropoly vlákno.
3 ks valcov + odľahčená alumínium/
polypropylénová rúčka
+ extra veľká 2lit vanička na farbu.

12 mm Micropoly vlákno.
Valec + profi rúčka na valček
+ vanička.

12 mm Micropoly vlákno.
3 ks valcov + profi rúčka
na valček + vanička.

284084

30,5 cm

284169

23 cm

284152

23 cm

SHEEPSKIN
MALIARSKA SADA

PERFORMA
MALIARSKA SADA

PERFORMA TRIPLA
MALIARSKA SADA

22 mm vlákno 100% Merino vlna,
valček + prémium drevená násada
+ vanička.

12 mm veľmi hustý pletený polyester
valček + profi rúčka na valček
+ vanička

12 mm veľmi hustý pletený polyester
valček + profi rúčka na valček
+ vanička

279714

23 cm

288853

23 cm

288860

23 cm

VESTAN MALIARSKA
SADA

DELTA MALIARSKA
SADA

DELTA 6
MALIARSKA SADA

18 mm pletený polyester, valček + Eco
rúčka na valček + vanička.

Špeciálny spevnený polyester. valček
+ Eco rúčka na valček + vanička

Špeciálny spevnený polyester.
6 ks valčekov (lx8 mm, 3x12 mm,
2x8 mm) + Profi rúčka na valček +
vanička

276768
276584

18 cm
23 cm

288822 23 cm 8 mm vlákno
288839 23 cm 12 mm vlákno
288846 23 cm 18 mm vlákno

279752

23 cm
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TIGER
MALIARSKA SADA

TIGER 4x2
MALIARSKA SADA

SUPERFLOCK
MALIARSKA SADA

10 mm Polyakrylové vlákno
valček + eco rúčka na valček
+ vanička.

10 mm Polyakrylové vlákno
4ks valčekov + 2ks násada
+ 2ks vanička.

Veľmi hustý molitan S anglickým
plyšom. Valček + profi rúčka
na valček + vanička.

276577

288006

23 cm

23 cm + 10 cm

284800

23 cm

RED
MALIARSKA SADA

MICROFIBER WHITE
MALIARSKA SADA

THE MIX
MALIARSKA SADA

Polyakryl valček + eco rúčka na valček
+ vanička

Microfiber vlákno. valček + eco rúčka
na valček + vanička

Microfiber, 2x polyakryl, polyamid.
4 ks valec + eco rúčka na valček
+ vanička.

288921
288938
288945

23 cm 6 mm vlákno
23 cm 12 mm vlákno
23 cm 18 mm vlákno

288952 23 cm 6 mm vlákno
288969 23 cm 12 mm vlákno

PHOENIX ALL IN ONE 14
MALIARSKA SADA

TIGER VALUE
MALIARSKA SADA

23 cm Valec, násada,
veľká vanička na farbu,
30 mm krepová páska,
klasická 4x5m krycia
fólia, 10 cm Phoenix
valec, 10 cm molitanový
valec, 6/27 cm násada,
vanička na farbu, 5 ks
sada štetcov.

23 cm valec, násada,
vanička na farbu, 30 mm
Polyamid, klasická 4x5
m krycia fólia, 2" štetec s
prír. štetinami

287931
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288013

288976

23 cm

ID™ VANQUISH
• Ľahko rozoberateľná, kovovými vláknami
spevnená rúčka z dvoch materiálov
zabezpečuje extra stabilné držanie.
• Prednosťou z dvoch častí pozostávajúcej
rúčky je, že zatiaľ, čo s jednou rukou
tlačíme na rúčku, druhou zľahka
usmerňujeme pohyb valca.
• Rozobratú rúčku môžeme nasadiť
na teleskopickú tyč!
• netradične set obsahuje omnoho väčší
polyamidový valec s priemerom 2,25“,
ktorý je schopný poryť o 50% väčšiu
plochu ako
tradičné 1,5" valčeky.
• Odporúčame na farby na hladký,
alebo stredne drsný povrch.

Polyamidový valec
s väčším priemerom

276201
276218

bezpečné
a komfortné
používanie

valec+rúčka
valec

rúčka sa dá
odmontovať, môže
sa nasunúť na
teleskopickú tyč

Zmes Exclusive Micropoly.
Látka najvyššej majstrovskej kvality.
Navrhnuté na vytvorenie
čo najhladšieho povrchu.
Špeciálna Micropoly zmes popri svojom
veľkom príjme farby je schopná udržať
vo valci prijatú farbu a postupne ju
dávkovať na povrch bez kvapkania
a frkania. Najviac odporúčame na
latexové a akrylátové diperzné farby,
lebo vytvára veľmi pekný hladný povrch
bez štruktúry.
Môže sa používať na nízkoviskózne,
alebo akékoľvek iné farby, laky, lazúry
s ohľadom na dĺžku vlákna, Odolný voči
riedidlám. 8 mm-ová rúčka.

284671

9"x2,25" 23 cm 12 mm vlákno + odľahčená
Twist&Lock teleskpická 2in1 pogumovaná rúčka

284985

9"x2,25" 23 cm 12 mm vlákno
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HARRIS® EASYCLEAN™
MALIARSKA SADA

HARRIS® ID™
GEL MALIARSKA SADA

• s čistiacim prstencom
12 mm Microfiber vlákno
Valec + pogumovaná
násada + vanička

Komfortná násada s
želé bublinou valček +
prémium rúčka na valček
+ vanička,

275778

276973

23 cm

HARRIS® ID™ POWERCOAT
MALIARSKA SADA

HARRIS® MEGA 15
MALIARSKA SADA

Polyamidový valec
s veľkým priemerom,
12 mm dĺžka vlákna.
valček + profi rúčka na
valček + vanička

3 ks Delta maliarsky
valček, profi rúčka
na valček , Platinum
sada štetcov 5 ks, 10
cm Delta valec, 10 cm
molitanový valec, 6/27
cm násada, vanička na
farbu. Maliarske vedro,
uzatváracie veko.

278014

23 cm

23 cm

277802

ID™ POWERCOAT

ID™ FLEXIROLLER

Polyamidový valec s veľkým
priemerom, 12 mm dĺžka vlákna.

• Vďaka extra ohybným sklovláknitým
rúčkam môžeme ktorýkoľvek
ťažko dostupný povrch s ľahkosťou
vymaľovať.
• Dekoratívnu rúčku okrem pohodlného
držania robí výnimočnou jej
vynikajúca flexibilita a pružnosť.
• Dobre sa dá využiť napr. aj na
maľovanie miest za radiátormi,
či nábytkom.

Veľmi hustý
molitanový valec
na emailové farby
a laky

woven
polyakrylový valec
odporúčame na
disperzné farby

gumený valec jeho
pomocou môžeme
s ľahkosťou
vyhladiť tapety na
ťažko prístupných
miestach

276812
276829
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Valec +
Rúčka Valec

276027

DEUTSCH-LINE

RED MICROFIBER

GREEN MICROPOLY

12mm polyamidové
vlákno, Môže sa používať
na každý typ farby,
Odolný voči riedidlám.

8 mm Microfiber vlákno.
Vynikajúci príjem a odovzdanie
farby, vytvára rovnomerný hladký
povrch, odporúčame v prvom
rade na latexové a jednovrstvové
farby, ale môže sa použiť na
akékoľvek farby Odolný voči
riedidlám. 6 mm-ová rúčka,

16 mm Micropoly vlákno. Vynikajúci
príjem a odovzdanie farby, vytvára
rovnomerný hladký povrch,
dporúčame v prvom rade na latexové
a jednovrstvové farby, ale môže
sa použiť na akékoľvek farby Odolný
voči riedidlám. 6 mm-ová rúčka,

288877

15 mmx10 cm

288907

288884

15 mmx10 cm

15 mmx10 cm

ULTRAGLOSS

JUGGERNAUT

"High-tech" polyester, dĺžka vlákna 5 mm, Vyvinutý na to, aby
zabezpečil farbám a lakom s vysokým leskom profesionálny
lesk bez štruktúry. Jeho použitím získate ultrahladký povrch.
Môže sa používať na akékoľvek farby, laky, odporúčame
v prvom rade na rovnomerné hladké povrchy. Vlákna
nevypadávajú. Odolný voči riedidlám.6 mm-ová rúčka.

Špeciálny Polyamidová formula, Navrhnuté na ultra
trvácnosť. Zvýšený príjem a odovzdanie farby.
Je schopný pokryť tri krát väčšiu plochu ako tradičný valec.
Môže sa používať od hladkých po najdrsnejšie povrchy,
na každý typ farby. Je vynikajúcou voľbou pre fasádne
a exteriérové práce. Odolný voči riedidlám. Majstrovská
kvalita. 6 mm-ová rúčka.

289348

288914

30 mmx10 cm

30 mmx10 cm

ULTIMA
Exkluzívna Micropoly zmes. Látka najvyššej majstrovskej kvality,
Navrhnuté na vytvorenie čo najhladšieho povrchu.
Špeciálna Micropoly zmes. Veľký príjem farby, schopný udržať vo valci
prijatú farbu a postupne ju dávkovať na povrch bez kvapkania a frkania.
Najviac odporúčame na latexové a akrylátové diperzné farby, lebo
vytvára veľmi pekný hladný povrch bez štruktúry. Môže sa používať na
nízkoviskózne, alebo akékoľvek iné farby, laky, lazúry s ohľadom na dĺžku
vlákna, Odolný voči riedidlám. 6 mm-ová rúčka.

288891

30 mmx10 cm
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PHOENIX

GOLDEN

12 mm Polyakrylové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové, latexové a jednovrstvové farby,
od hladkých po drsné povrchy.
6 mm-ová rúčka.

12 mm Polyakrylové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové, latexové a jednovrstvové farby,
od hladkých po drsné povrchy.
6 mm-ová rúčka.

220136
221843
220112

276751
221850
220129

15 mmx5 cm
15 mmx10 cm
15 mmx15 cm

RED

RAINBOW

12 mm Polyakrylové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové, latexové a jednovrstvové farby,
od hladkých po drsné povrchy.
6 mm-ová rúčka.

12 mm Polyakrylové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové, latexové a jednovrstvové farby,
od hladkých po drsné povrchy.
6 mm-ová rúčka.

288983

15 mmx10 cm

288990

15 mmx10 cm

TIGER

DELTA

12 mm Polyakrylové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové, latexové a jednovrstvové farby,
od hladkých po drsné povrchy.
6 mm-ová rúčka.

12 mm Polyakrylové vlákno.
Odporúčame v prvom rade na disperzné,
akrylátové, latexové a jednovrstvové farby,
od hladkých po drsné povrchy.
6 mm-ová rúčka.

284251
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15 mmx5 cm
15 mmx10 cm
15 mmx15 cm
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15 mmx10 cm

289003

15 mmx10 cm

SMOOTHGLOSS

SUPERFLOCK

EPOXY NYLON

Veľmi hustý, super jemný molitan na
lakovanie. Špeciálne odporúčame na laky,
penetračné nátery, emailové farby, lazúry.
6 mm-ová rúčka.

Veľmi hustý molitan s anglickým plyšom.
Špeciálne odporúčame na akrylové laky,
emailové farby. S jeho použitím získate
zrkadlovo hladký povrch. 6 mm-ová
rúčka.

11 mm polyamidové vlákno.
Odporúčame na laky, riedidlové farby,
emailové farby, umelé živice, polyesterové
a epoxidové farby. Odolný voči riedidlám.
6 mm-ová rúčka.

221171
221195
221201

221096
221102
221119

15 mmx5 cm
15 mmx10 cm
15 mmx15 cm

VELÚR
4 mm vlnené vlákno. Odporúčame na
laky, riedidlové farby, emailové farby,
umelé živice, polyesterové a epoxidové
farby. Odolný voči riedidlám.
6 mm-ová rúčka.

223939
222109
223618

15 mmx5 cm
15 mmx10 cm
15 mmx15 cm

289133
221942
221959

15 mmx5 cm
15 mmx10 cm
15 mmx15 cm

SMOOTHGLOSS
10 cm + násada

SUPERFLOCK
10 cm + rúčka

Veľmi hustý super jemný molitan
na lakovanie.

Veľmi hustý molitan s anglickým plyšom.

15 mmx5 cm
15 mmx10 cm
15 mmx15 cm

289010
289027

289034
289041

VELÚR
10 cm
+ radiátor
násada

EPOXY NYLON
10 cm
+ radiátor
násada

GOLDEN
10 cm
+ radiátor
násada

PHOENIX
10 cm
+ radiátor
násada

4 mm vlnené vlákno

11 mm polyamidové
vlákno

12mm polyakrylové
vlákna

12mm polyakrylové
vlákna

289058
289065

27 cm-ová násada
45 cm-ová násada

289072
289089

27 cm-ová násada
45 cm-ová násada

289096 27 cm-ová násada
289102 45 cm-ová násada

289119
289126

27 cm-ová násada
45 cm-ová násada

45

TIGER &
SMOOTHGLOSS
SADA

TIGER ALL IN ONE
10 cm SADA

TIGER VALUE
10 cm SADA

12 mm Polyakrylové
vlákno + molitan,
2 ks valec + rúčka
+ vanička.

12 mm Polyakrylové
vlákno + molitan,
2 ks valec + rúčka
+ nekombinovaný
2" štetec.

12 mm Polyakrylové
vlákno,2 ks
valec + rúčka +
nekombinovaný
2" štetec.

289140

289195

SMOOTHGLOSS
SADA

SUPERFLOCK
SADA

VELUR
SADA

Veľmi hustý, super
jemný molitan na
lakovanie. Valec +
násada + vanička.

Veľmi hustý molitan
s anglickým plyšom.
Valec + násada +
vanička.

4 mm vlnené vlákno.
Valec + násada +
vanička.

222703
222710

5 cm
10 cm

222673
222727

5 cm
10 cm

EPOXY NYLON
SADA

GOLDEN
SADA

PHOENIX
SADA

11 mm polyamidové
vlákno Valec +
násada + vanička.

12 mm Polyakrylové
vlákno, Valec +
násada + vanička.

12 mm Polyakrylové
vlákno. Valec +
násada + vanička.

289157
289164
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289201
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5 cm
10 cm

277789
222741

5 cm
10 cm

222659
222666

5 cm
10 cm

289171
289188

5 cm
10 cm

KOŠÍKOVÁ ECO
RÚČKA NA VALČEK

KOŠÍKOVÁ PROFI RÚČKA
NA VALČEK

• možnosť nasunutia
na teleskopickú tyč.

• polypropylénová
rúčka.
• možnosť
nasunutia
na teleskopickú tyč.

275884
275891

7"x1,5"
9"x1,5"

289270
284411

7"x1,5"
9"x1,5"

EXPERTPLUS SOFT
KOŠÍKOVÁ RÚČKA

PREMIER SOFT
KOŠÍKOVÁ RÚČKA

• soft úchop
• možnosť nasunutia
na teleskopickú tyč

• soft úchop
• možnosť nasunutia
na teleskopickú tyč

278885
276607

7"x1,5"
9"x1,5"

289263
279653

7"x1,5"
9"x1,5"

T-CLASS DELTA KOŠÍKOVÁ
PROFI RÚČKA NA VALČEK

ID™ GEL RÚČKA NA VALČEK

• polypropylénová
rúčka
• možnosť nasunutia
na teleskopickú tyč

• pohodlné a komfortné
používanie vďaka želé
bubline
• ‘Grip Tyre’ konštrukcia
zabráni posunutiu valca
počas používania
• možnosť nasunutia na
teleskopickú tyč
• môže sa používať ku
každému košíkovému valcu s
priemerom 9“x1,5“

284404

9"x1,75"

276041

9"x1,5"

47

T-CLASS™ DEFINITION PRO 45 KOŠÍKOVÁ RÚČKA NA VALČEK
• časť hlavy ohnutá v 45 stupňovom
uhle umožňuje väčšiu prítlačnú silu
• namaľujete väčšiu plochu s menšou
energiou
• môže sa používať ku každému
košíkovému valcu s priemerom 9“x1,75“

5 kordov na košík

ohnuté v 45°

Rúčka z dvoch
materiálov
276805

9"x1,75"

SOFT KOŠÍKOVÁ RÚČKA NA VALČEK
• časť hlavy ohnutá v 90 stupňovom uhle
umožňuje väčšiu prítlačnú silu, väčšiu
plochu namaľujete s menšou energiou.
• Možnosť nasunutia na teleskopickú tyč,
rebrovaná, soft rúčka.

280048

9"x 1,75"

T-CLASS KOŠÍKOVÁ RÚČKA NA VALČEK
S DREVENÝM ÚCHOPOM
• časť hlavy ohnutá v 90 stupňovom uhle umožňuje väčšiu
prítlačnú silu, väčšiu plochu namaľujete s menšou energiou.
• Možnosť nasunutia na teleskopickú tyč.

280031

38
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9"x1,75"

T-CLASS™ DELTA™ DVOJRAMENNÁ
RÚČKA NA VALČEK

T-CLASS™ DVOJRAMENNÁ
RÚČKA NA VALČEK

• na 12"/305 mm-ové valčeky
• polypropylénová rúčka, možnosť nasunutia na teleskopickú
tyč

• na 12“/305 mm-ové
valčeky
• drevená rúčka,
možnosť nasunutia
na teleskopickú tyč

277550

12"/305 mm

RÚČKA NA VALČEK

223946
222208
222215
220143
222239

6/15 cm
6/18 cm
6/25 cm
8/18 cm
8/25 cm

279769

12"/305 mm

T-CLASS™ DELTA™ PROFI
RÚČKA NA VALČEK

• so spevnenou kovovou časťou
• ergonomický pogumovaný úchop

• polypropylénová rúčka
289300

RADIÁTOROVÁ
RÚČKA

EXPERTPLUS™
SOFT RÚČKA

289317
278854

8/25 cm

T-CLASS™ DELTA™
RADIÁTOROVÁ RÚČKA

8/18 cm
8/23 cm

EXPERTPLUS™
SOFT RÚČKA

• polypropylénový úchop

• ergonomický
pogumovaný úchop

220167
220174
222345

6/27 cm
6/45 cm
6/66 cm

222314
290689
290696

6/20 cm
6/27 cm
6/45 cm

276942

6/27 cm
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VEDRÁ A VANIČKY NA FARBU

vanička na farbu 2l

vanička na farbu
30x39 cm

277222

224110

vanička na farbu
22x31 cm

vanička na farbu
15x28 cm

222598

222574

30 cmx40 cm vanička
na farbu
spevnený materiál

34 cmx50 cm vanička na farbu
dve nádrže a odkladanie štetcov
Rohy tvarované do špicu na
odstránenie nadbytočnej farby

T-Class kovová vanička
na farbu vystúpené
rebrovanie v tvare V

289324

279912

279882

• zabudovaná
maliarska mriežka
• vnútro s ryskou

T-CLASS™
maliarske vedro
276591
275907

38
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5L
15 L

HARRIS® maliarske
vedro + vrchnák
276645 17 L

TASKMASTER®
5 ks vložka do vaničky na farbu
277000 9”

T-CLASS™
HANDY CAN

MALIARSKA
MRIEŽKA

• Vanička na farbu a nádoba
s rukoväťou v jednom,
• Zhotovená z odolného polypropylénového
a neoprénového materiálu.
• Može sa používať na štetce aj minivalčeky.

NÁDOBA
S RÚČKOU
PLASTOVÁ
• s uzatváracím vekom
• s držiakom na štetce

plast
222512
222536
222543
kov
222505

12 cmx18 cm
22 cmx25 cm
27 cmx29 cm
26 cmx30 cm

277970

TELESKOPICKÁ
RÚČKA
KOVOVÁ

HARRIS® PREMIÉR™
HLINÍKOVÁ
TELESKOPICKÁ
RÚČKA

223007

1L

T-CLASS™ SUPER™
SKLOVLÁKNOVÁ
TELESKOPICKÁ
TYČ
FILTER
NA LAK

222871

276256 do 3 m
276263 do 5 m

276270 0,6 m – 1,2 m
276287 1,2 m - 2,4 m
276294 1,8 m - 3,6 m

277482
202644
202651

T-CLASS™
plastové vedro
277246 1 L
277253 2,5 L
277239 5 L

1m
2m
3m

T-CLASS™ SUPER™
3 ks sada prípojok
278298
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HARRIS® TASKMASTER®
MALIARSKA SADA
• Táto špeciálne vyvinutá maliarska sada sa
dokonale hodí na maľovanie menších plôch, rohov
• jej ergonomický tvar zabezpečuje pohodlné používanie

HARRIS® TASKMASTER®
maliarska sada
277017

38
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HARRIS® TASKMASTER®
veľká maliarska poduška s úchopom

HARRIS® TASKMASTER®
veľká maliarska poduška

277024

277031

HARRIS® TASKMASTER®
MALIARSKA PODUŠKA
• Umožňuje dokonale hladké, rovnomerné maľovanie bez kvapkania.
• Väčšia hlava je vhodná aj na práce na strope a ťažko dostupných miestach.
• Odporúčame v rôznych rozmeroch na farby na vodnej báze.

HARRIS® TASKMASTER®
sada maliarských podušiek 5 ks

HARRIS® TASKMASTER®
stredná maliarska poduška s rúčkou

276317

276331

HARRIS® TASKMASTER®
veľká maliarska poduška s rúčkou
276355

HARRIS® TASKMASTER®
stredná maliarska poduška
276324

HARRIS® TASKMASTER®
veľká maliarska poduška
276348
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LEPIACA PÁSKA KREPP

LEPIACA PÁSKA

klasická tepluvzdorná
do 60 stupňov,
Hotmelt lepiaca hmota

profi tepluvzdorná do
60 stupňov, lepiaca
hmota prírodný kaučuk

260019
261566
261573
261559
261580

260064
260071
260088
260095
260101

50 mx19 mm
50 mx25 mm
50 mx30 mm
50 mx38 mm
50 mx50 mm

TEXTILNÁ PÁSKA
STRIEBORNÁ

50 mx19 mm
50 mx25 mm
50 mx30 mm
50 mx38 mm
50 mx50 mm

50 mx50 mm

261474
261498
261481
261504
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5 mx19 mm
5 mx25 mm
33 mx19 mm
33 mx25 mm

50 mx50 mm

260590

50 mx50 mm

260408
260422

textilná

10 mx50 mm
25 mx50 mm

OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA
molitanová normál
na vnútorné použitie

260606

havanna hnedá

OBOJSTANNÁ LEPIACA PÁSKA
fóliová

261542

transparentná

260460
260484

10 mx50 mm
25 mx50 mm

ALU LEPIACA PÁSKA

molitanová UV stabilizovaná
na vonkajšie použitie

261658
261450
261443
261467

5 mx19 mm
5 mx25 mm
33 mx19 mm
33 mx25 mm

260644

50 mx50 mm
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PARFUMOVANÁ KRYCIA
FÓLIA ROLKOVÁ 4 mx5 m

PARFUMOVANÉ SPEVNENÉ
VRECIA NA SMETI V ROLKÁCH

Normálne
260774 16 mµ

Pochôdzna
260798 25 mµ

Exra pochôdzna
260804 30 mµ

Pochôdzna s rebríkom
260828 50 mµ

261245
261252
261269
261276
261283
261290
262013

20 L/20 ks
30 L/20 ks
60 L/15 ks
110 L/10 ks
135 L/10 ks
160 L/10 ks
240 L/10 ks

HDPE
HDPE
HDPE
Reg . 30
Reg . 30
Reg . 40
Reg . 60

Stavebná
260842 70 mµ

VRECIA NA ODPAD
261108 pevné 100 mµ
261115 extra 130 mµ

KRYCIA FÓLIA ROLKOVÁ
4 m x 25 m

260859
260866
260880

Extra pochôdzna
35 mµ
Extra pochôdzna rebríkom 65 mµ
Extra stavebná
90 mµ
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LYNWOOD KRYCIA PLACHTA
krycia plachta zhotovená z textílie, poskytuje
dokonalú ochranu počas prác

290528
290535

3,65 mx2,75 m
3 m x2,44 m textilný materiál s polyetilénovým povlakom na zadnej strane

T-CLASS KRYCIA PLACHTA
textilná plachta s vysokou hustotou poskytuje
dokonalú ochranu voči jemným zrnkám
prachu a opadajúcim nečistotám

290559
290566

3,6 mx2,7 m
3,6 mx3,6 m

HARRIS CONTRACTOR
krycia plachta poskytujúca dvojitú ochranu,
poskytuje dokonalú ochranu počas
vonkajších, aj vnútorných prác

290573
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3,65 mx2,74 m

T-CLASS™TAPETÁRSKY
STÔL S HLINÍKOVÝM
RÁMOM

PREMIÉR™
MULTIFUNKČNÝ STÔL
• tuhá konštrukcia, extra vnútorné nohy,
• škála na meranie, zabudovaný úchop,
• nadpájateľný set

• hliníková konštrukcia
• nohy v tvare V zvyšujú stabilitu
• pracovná doska sa ľahko čistí

277123

277116 2 m

PREMIÉR™ DOPLŇUJÚCI
SET K MULTIFUNKČNÉMU
STOLU

• tapetu
môžeme dať
dole rýchlo a
dokonale bez
chemikálií
277154

2m

TAPETÁRSKA
VANIČKA

PRAVÍTKO

• možnosť pripojiť
k multifunkčnému stolu

• dokonalé prispôsobenie
k povrchu, presné precízne
rezanie

• K multifunkčnému
stolu pripojiteľný
doplňujúci set na
držanie a pridŕžanie
tapety.

278045

SUPER 9

PRSTENCOVÁ HLADIACA
KEFA NA TAPETY

278328 60 cm

278069

DELTA TAPETÁRSKA
HLADIACA KEFA

• Prírodné štetiny.
• Vďak tradičnej 9 prstencovej kefe
• Dokonale sa sňou pracuje aj na ťažko
dosiahnete extra prilnutie a výkon.
prístupných miestach (rohy, hrany).
• Vyhotovená z najlepších prírodných štetín, • ku každému typu tapiet
produkt výnimočnej kvality.
• Dokonale sa s ňou pracuje aj na ťažko
prístupných miestach (rohy, hrany).
• Na každý typ tapety.

284077

PRÍSTROJ NA
NAPAROVANIE
TAPIET

279851

PREMIÉR™
TEPTÁRSKE
HLADÍTKO

277093

PREMIÉR™
NATIERACIA
KEFA

277178
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TASKMASTER® TASKMASTER®
HUBKA
HUBKA JUMBO

277109

278861

TASKMASTER®
VODÍTKO

277765

277130

SUPER™ TITÁNIOVÉ
NOŽNICE NA
TAPETY

SUPER™ NEREZOVÉ
NOŽNICE NA
TAPETY

PREMIÉR™
NEREZOVÉ NOŽNICE
NA TAPETY

• Titániový povrch, silná konštrukcia
• na tapety a iné dekoračné práce

• plastová rúčka
• na tapety a iné dekoračné práce

• pogumovaná rúčka z dvoch materiálov
• na tapety a iné dekoračné práce

279868

30 cm

TASKMASTER®
TAPETÁRSKA SADA

276393
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TASKMASTER®
VODÍTKO

4 ks

276379

25 cm

TASKMASTER®
TEPTÁRSKE
HLADÍTKO

277086

276386

30 cm

TASKMASTER®
KOMPLETNÁ
TAPETÁRSKA SADA

276362

6 ks

POKOSNICA DREVENÁ
POKOSNICA
+ PÍLA

NOŽNICE
NA PLECH
251017 300x100x45 mm
251024 300x100x85 mm

POKOSNICA NA LIŠTY

250423 300 mm

251178

UNIVERZÁLNY NÔŽ

UNIVERZÁLNY NÔŽ

UNIVERZÁLNY NÔŽ

• pištoľovitý úchop, plastové prevedenie,
S bezpečnostným fixovaním, 18 mm-ovou
čepeľou

• spevnený ergonomický úchop,
s odlamovačom čepele, s kovovým
vodítkom čepele, auto-lock fixácia čepele
s 18 mm-ou čepeľou

• protišmykový, ergonomický úchop z
dvoch materiálov, s kovovým vodítkom
auto-lock fixácia čepele s 18 mm-ou
čepeľou

B100

P200

P300

250508

250515

250522

UNIVERZÁLNY
NÔŽ

UNIVERZÁLNY
NÔŽ

• hliníkový kryt s protišmykovou
vložkou na zadnej strane úchopu,
kovové vodítko čepele, auto-lock
fixovanie čepele, 18 mm-ová čepeľ

• hliníkový kryt s protišmykovou
vložkou na zadnej strane úchopu,
kovové vodítko čepele, fixovanie
čepele na závit, 18 mm-ová čepeľ

LÁMACIE
ČEPELE

PROFESIONÁLNE
LÁMACIE ČEPELE

P400

P400

18 mm
10 ks

18 mm
10 ks

289287

289294

250805

250775
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214 SURE GRIP
CHALK LIME & LEVEL

211 PLUMBBOB
CHALK LIME

Značkovacia šnúra
a vodováha v jednom

Klasická značkovacia šnúra
• odolný Easy Grip™ kryt
• multifunkčný hákovitý koniec, dá
sa zavesiť na kliniec, o roh, alebo
zapichnúť do sádrokartónu
• pevná šnúra
• čistý dopĺňateľný zásobník, farbiaci
prášok sa nevysýpa
• možnosť zavesiť
• kapacita nádže 85 gr
• 30 m šnúra

• odolný Easy Grip™ kryt
• ergonomická rúčka so stabilným úchopom,
nárazuvzdorný kryt
• do krytu zasunuteľná vodováha
• 6x rýchlejšie navynutie
• multifunkčný hákovitý koniec, dá sa zavesiť na
kliniec, o roh, alebo zapichnúť do sádrokartónu
• pevná šnúra
• čistý dopĺňateľný zásobník, farbiaci
prášok sa nevysýpa
• možnosť zavesiť
• kapacita nádže 113 gr
• 30 m šnúra

286125

Možnosť objednať ako sadu!
Značkovacia šnúra + 113 g
farbiaceho prášku
286149

286132

222 CHALK BOTTLES
Farbiaci prášok k značkovacej šnúre

Modrá, alebo červená farba 226 gr

Modrý
Červený

325 MAGNETIC LOCK
COMBIIMATIOIM SQUARE

309 LEDGEMD™
SQUARE

Uholník 90° kombinovaný
s magnetickou fixáciou

Stolársky uholník

• Odporúčame na
sadrokartónovanie a
drevárske práce. Môže sa
použiť ako pravý uhol na
meranie hĺbky, či vodováha.
• veľmi pevná, nerezová
meracia plocha

• odloná, leptaná rýska
(inch a centimeter)
• ľahké odčítanie libelly
• Easy Grip™ magnetom
fixovaný značiaci hrot
• prenosná taška na opasok

•
•
•
•
•

286231
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286156
286163

môže sa používať na meranie uhla a dĺžky
22,5°, 45°, 67,5° a 90° uhol
nárazuvzdorný polymérový úchop
obruba
extra odolná nerezová meracia plocha

286200

PÁSOVÉ MERADLO ERGO

PÁSOVÉ MERADLO SILVER
• automatická fixácia
• pogumovaný kryt

247461
247478

SADROKARÓNOVÝ
HOBLÍK

SADROKARÓNOVÝ
HOBLÍK

140 mmx40 mm
250 mmx40 mm
250 mmx40 mm z kovu

247485
247492
247430

3m
5m

245047
245030
245078

SADROKARÓNOVÁ
PÍLA 150mm

247126

316 DRYWALL
T-SQUARE

3m
5m
7,5 m

245122

317 ADJUSTABLE
T-SQUARE
Nastaviteľný
sadrokarónový
T-pravý uhol

Sadrokarónový
T-pravý uhol

• eloxovaná hliníková lišta
• dvojité značenie hrán a uhlov
• vhodný na všetky druhy sádrokartónu/drevených platní
• vyznačené uhly:
15°, 20°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 70°, 75°, 80°

120 cm

•
•
•
•
•
•
•
286217

eloxovaná hliníková lišta
nastaviteľný do akéhokoľvek uhla
koncový prvok ABS
dá sa zložiť, preto sa ľahko prenáša a skladuje
dvojhranný, znesie veľkú záťaž
odolná tlačená stupnica
stabilná závitová fixácia
120 cm

286224
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REINFLEX

BRÚSNE PLÁTNO

A/3-ka,
50 listov/balenie
230371
230388
230395
230401
230418
230425
230432

P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180

REINFLEX

BRÚSNE PLÁTNO

kotúčové
115 mmx5 m
235093
230524
230531
230548
230555
230562
230579
230586
230593

P24
P36
P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180

YELLOW

BRÚSNY PAPIER

RED

BRÚSNY PAPIER

kotúčové
115 mmx5 m

kotúčové
115 mmx5 m

231262
231279
231286
231293
231309
231316
231323
231330

231583
231590
231606
231613
231620
231637
231644
231651

P36
P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180

P36
P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180

NEKONEČNÉ BRÚSNE PLÁTNO

60 mmx400 mm

75 mmx457 mm

75 mmx533 mm

100 mmx610 mm

230609 P24
230616 P40
230623 P60
230630 P80
230647 P100
230654 P120

230661 P24
230678 P40
230685 P60
230692 P80
230708 P100
230715 P120

230722 P24
230739 P40
230746 P60
230753 P80
230760 P100
230777 P120

230784 P24
230791 P40
230807 P60
230814 P80
230821 P100
230838 P120

BRÚSNA HUBKA

4 stranná
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BRÚSNA MRIEŽKA

2 stranná

100 mmx70 mmx25 mm

130 mmx100 mmx10 mm

234645 P40
232047 P60
232054 P80
232061 P100
232078 P120

232092 P60
232108 P80
232115 P100
232122 P120
232139 P180

10 ks/balenie
115 mmx280 mm
232214
232221
232238
232245
232252
232269
232276

P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180

10 ks/balenie
93 mmx230 mm
232283
232290
232306
232313
232320
232337
232344

P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180

BRÚSNY KOTÚČ NA SUCHÝ ZIPS

115 mm

125 mm

150 mm

180 mm

232573 P24
232597 P40
232603 P60
232610 P80
232627 P100
232634 P120

232658 P24
232672 P40
232689 P60
232696 P80
232702 P100
232719 P120

232733 P24
232740 P36
232757 P40
232764 P60
232771 P80
232788 P100
232795 P120

232818 P24
232825 P36
232832 P40
232849 P60
232856 P80
232863 P100
232870 P120

BRÚSNY PLÁT NA SUCHÝ ZIPS

93 mmx230 mm

115 mmx230 mm

232429 P24
232436 P36
232443 P40
232450 P60
232467 P80
235123 P100
232474 P120
232481 P180

232351 P24
232368 P36
232375 P40
232382 P60
232399 P80
235109 P100
232405 P120
232412 P180

KOTÚČ NA
SUCHÝ ZIPS

232894
232900
232917
232924

115 mm
125 mm
150 mm
180 mm

GUMENÝ
KOTÚČ

233303
233310
233327
233334

115 mm
125 mm
150 mm
180 mm

FÍBROVÝ KOTÚČ

115 mm

125 mm

150 mm

233044 P40
233051 P60
233068 P80
233075 P100
233082 P120

233112 P40
233129 P60
233136 P80
233143 P100
233150 P120

233167 P24
233174 P36
233181 P40
233198 P60
233204 P80
233211 P100
233228 P120
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LAMELOVÝ BRÚSNY KOTÚČ

115 mmx22 mm

125 mmx22 mm

150 mmx22 mm

180 mmx22 mm

233365 P40
233372 P60
233389 P80
233396 P100
233402 P120

233433 P40
233440 P60
233457 P80
233464 P100
233471 P120

233488 P24
233495 P36
233501 P40
233518 P60
233525 P80
233532 P100
233549 P120

233556 P24
233563 P36
233570 P40
233587 P60
233594 P80
233600 P100
233617 P120

BRÚSNA BAVLNA CONTRACTORTM
HARRIS®
OBRÚSKY NA
BRÚSNY KLÁTIK
UTIERANIE
FARBY A RÚK

277260

BRÚSNE
HLADIDLO
RUČNÉ

3 ks jemná,
stredná, drsná

+7plátkov brúsneho
papiera

277284

277475

PREMIÉR™ BRÚSNE
HLADIDLO RUČNÉ

PREMIÉR™

HARRIS® VLHKÝ
BRÚSNY PAPIER

4 ks
278311

BRÚSNE HLADIDLO
S NADSTAVCOM

PREMIÉR™

BRÚSNY PAPIER Z
OXIDU HLINITÉHO

na ručné brúsne hladidlo a brúsne
hladidlo s nadstavcom 5 plátov/balenie
233631 160 mmx85 mm
233648 210 mmx105 mm
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276225

275860

277277

DREVENÁ
TASKMASTER®
DRÔTENÁ KEFA 3 ks SADA
5 RADOVÁ
DRÔTENÝCH KIEF

TASKMASTER®
3 ks SADA mini

234232

289829

278076

DRÔTENÝCH KIEF

277079

STRIPPERS

T-CLASS™
TRADE ŠKRABKA

• ID™ POWER univerzálna škrabka
• opierka na ruku nachádzajúca sa na boku škrabky
umožňuje vyvinúť väčší tlak na ošetrovaný povrch,
čím umožňuje pracovať účinnejšie
• vhodná na čistenie a odstránenie starých tapiet,
linoleí, kachličiek a iných pevných povrchov

276614
276621

HARRIS®
DRÔTENÉ KEFY

HARRIS®
DRÔTENÁ
KEFA

NEREZOVÁ
DRÔTENÁ KEFA

6" / 150 mm
2 ks náhradné čepele

289812

4"/100 mm

NEREZOVÁ
CONTRACTOR™
DRÔTENÁ KEFA
DRÔTENÁ KEFA JUMBO
S DVOJITÝM ÚCHOPOM

• Drôtená kefa slúži na
očistenie povrchov
od nečistôt a ich prípravu

so soft úchopom
a škrabkou

so soft úchopom

277055

277062

277048
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ID™ GEL
Ergonomická rúčka náradia ID™ GEL opatrená
želé bublinou zabezpečuje pohodlné používanie
pri práci.
Odolnosť nástrojov s hladkou čepeľou
zabezpečuje kalený a brúsený povrch uhlíkovej
ocele. Čepeľou trojhranných škrabiek ostrou
ako britva sa stará farba zo steny odstraňuje
jednoducho a rýchlo.

276034
276058
276188
276065
276195
276072
276089

Chisel špachtľa 1,5"
Flexi filling špachtľa 2"
Stripping špachtľa 2"
Flexi filling špachtľa 3"
Stripping špachtľa 3"
Trojhranná škrabka
Kombinovaná oblúková škrabka

Čepeľ škrabky stripping zabezpečuje silné,
stabilné držanie, odporúča sa napr. na
odstraňovanie tapiet. Čepeľ špachle filling je
flexibilná, odporúčame ju hlavne na tmelenie
dier a prasklín.

276034

276058

276089

276072

PREMIÉR™
• Nástroje vynikajúcej kvality Premiér
s ergonomickou soft rúčkou pre komfortnejšie
používanie.
• Odolnosť nástrojov s hladkou čepeľou
zabezpečuje kalený a brúsený povrch uhlíkovej
ocele.
• Čepeľou trojhranných škrabiek ostrou ako
britva sa stará farba zo steny jednoducho a
rýchlo odstraňuje,
• 6 funkčný nástroj, je so svojou kalenou
čepeľou dokonake vhodný na odstraňovanie
farieb a tapiet, čistenie maliarského valčeka,
odstraňovanie klincov, odstránenie a
stierkovanie starých škár

279660
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279677

279547

279646

279608

276195

279615
279660
279530
279547
279622
279677
279639
279684
289553
279646
279608

Odstraňovač farby1,5"
Tmeliaci nôž
6 funkčný nástroj
Chisel špachtľa 1,5"
Flexi Filling špachtľa 2"
Stripping špachtľa 3"
Flexi Filling špachtľa 4"
Stripping špachtľa 4"
Trojhranná škrabka
Kombinovaná oblúková škrabka
Hladiaci valček na hrany tapiet

279530

EASY GRIP
• Soft úchop nástrojov Easy Grip zabezpečuje
vyslovene pohodlnú prácu.
• Odolnosť nástrojov s hladkou čepeľou zabezpečuje
kalená, brúsená uhlíková oceľ.

276454

276447

276461

276430

276416

276478

276430
276423
276478
276485
276447
276416
276454
276461

Flexi Filling špachtľa 2"
Chisel špachtľa 1,5"
Stripping špachtľa 3"
Stripping špachtľa 4"
Tmeliaci nôž
5 funkcný nástroj
Kombinovaná oblúková motika
Škrabka na farbu 1,5"

276423

276485

CLASSIC™
• Nitmi spevnená rúčka z lakovaného tvrdého dreva zabezpečuje extra silný úchop a dlhú životnosť.
• Odolnosť nástrojov s hladkou čepeľou zabezpečuje kalená, brúsená uhlíková oceľ, ktorá
sa dokonale hodí na odstraňovanie starých tapiet.
• Tromi hranami trojstrannej škrabky ostrými ako britva sa jednoducho a rýchlo odstraňuje stará ň
farba zo steny.

279370
279424
279295
279301
279394
279387
279431
279448
279400
279417
279356

279431

Odstraňovač farby1,5"
Tmeliaci nôž
6 funkčný nástroj
Chisel špachtľa 1,5"
Flexi Filling špachtľa 2,5"
Odstraňovač farby3"
Stripping špachtľa 3"
Stripping špachtľa 4"
Trojhranná škrabka
Kombinovaná oblúková škrabka
Hladiaci valček na hrany tapiet

279295

279301

279400

279356

279424
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T-CLASS™ SUPER™
• kvalitná drevená rúčka
• nerezová oceľ
• pevná, odolná čepeľ
279929
280123
279721
279936
280147
279943
280154
279950
280161
289614
289621

280154

Filling špachtľa 1,5"
Tmeliaci nôž 1,25"
Chisel špachtľa 1,5"
Filling špachtľa 2"
Stripping špachtľa 2"
Filling špachtľa 3"
Stripping špachtľa 3"
Filling špachtľa 4"
Stripping špachtľa 4"
Trojhranná škrabka
Kombinovaná oblúková škrabka

279721

280123

289621

T-CLASS™ DEFINITION™
• Pevná a odolná čepeľ
prémium kvality
• S koncom rúčky vhodným
na udieranie kladivom

279967
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279738
289638
280178
279967
280185
289645
280192
279974
280024
279875

Chisel špachtľa 1,5"
Filling špachtľa 2"
Stripping špachtľa 2"
Filling špachtľa 3"
Stripping špachtľa 3"
Filling špachtľa 4"
Stripping špachtľa 4"
Trojhranná škrabka
Kombinovaná oblúková škrabka
Hladiaci valček na hrany tapiet gumený

279738

289638

279875

NEW LINE
MALIARSKA ŠPACHTĽA
• nerezová
• špeciálny ergonomický soft
úchop vynikajúcej kvality
s opierkou na prst

249083
249090
249106
249113

1,5"
2"
3"
4"

249120
249137
249144
249151
245849
245856

1,5"
2"
3"
4"
5"
6"

SPIDER
MALIARSKA ŠPACHTĽA
• nerezová
• atraktívny ergonomický
soft úchop vynikajúcej kvality
zabezpečujúci výnimočnú
priľnavosť

DEUTSCH LINE
MALIARSKA
ŠPACHTĽA
• nerezová
• ergonomický soft úchop vynikajúcej
kvalitydokonale prilieha do dlane,
vďaka čomu poskytuje maximálne
pohodlie počas práce

289560
289577
289584
289591
289607
275754
290634

1,5"
2"
3"
4"
5"
6"
multifunkčná špachtľa
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SADA JAPONSKÝCH
ŠPACHTIEL

STIERKA
PLASTOVÁ

OCEĽOVÉ
HLADÍTKO

plastová
240370

4 dielna

ABS 140 mmx280 mm
240745
240752

nerezová
240387

4 dielna

NEREZOVÉ HLADIDLO

plastová rúčka
240592
130 mmx280 mm
240608
4x4mm zúbkovaná
240615
6x6mm zúbkovaná
240622
8x8mm zúbkovaná
240639
10x10mm zúbkovaná

LYŽICA NA
SÁDRU

2 mm
3 mm

240516
240523
248697
240530
248192

250 mm
300 mm
8x8 mm zúbkované
10x10 mm zúbkované
pílové

ŠVAJČIARSKA STIERKA

nerezová s drevenou
rúčkou

nerezová s drevenou
rúčkou

240769
130 mmx360 mm
240776
130 mmx500 mm
246990
130 mmx680 mm

240783
4x4mm zúbkovaná
(130 mmx500 mm)
240790
6x6mm zúbkovaná
(130 mmx500 mm)
240806
8x8mm zúbkovaná
(130 mmx500 mm)
240813
10x10mm zúbkovaná
(130 mmx500 mm)

soft rúčka
2405921
130 mmx280 mm
240707
4x4mm zúbkovaná
240714
6x6mm zúbkovaná
240721
8x8mm zúbkovaná
240738
10x10mm zúbkovaná

LYŽICA
NEREZOVÁ

MURÁRSKA
LYŽICA

MURÁRSKA
NABERAČKA

soft rúčka

soft rúčka
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241063
241070
241087
241094

40 mm
60 mm
80 mm
100mm

N241131
120 mmx80 mm
No.241148
140 mmx80 mm
241155
160 mmx115 mm
242848
180 mmx120 mm

zaoblená
242800

rovná
242794

241209
241216

180 mm
200 mm

T-CLASS STIERKA
SO SOFT ÚCHOPOM

T-CLASS JAPONSKÁ ŠPACHTĽA
S DREVENÝM ÚCHOPOM

• S flexibilnou nerezovou rúčkou
• s komfortným soft úchopom
• vyslovene vhodná na stierkovanie sádrokartónových
stien a iných

• Na vyspravovanie dier, prasklín, špachtľovanie prasklín

284473
284480
284497

284442
284459
284466

20 cm
25 cm
30 cm

20 cm
25 cm
30 cm

HARRIS® TASKMASTERS®
STIERKA

STIERKA S DREVENOU
RÚČKOU

•
•
•
•

• nerezová
• s flexibilnou čepeľou
• na vyrovnávanie povrchu stien

nerezová
s flexibilnou čepeľou
plastová rúčka s pohodlným úchopom
na vyrovnávanie povrchu stien

289652
289669
289676
289683
289690
289706
289713
289720

15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm
45 cm
60 cm

289737
289744
289751
289768
289775
289782
289799

20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm
50 cm
60 cm
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HOBLÍK NA
BRÚSNE
OMIETKU KOVOVÝ HLADÍTKO NA
MRIEŽKOVÝ
POLYSTYRÉN

ŠKRABÁK
NA STARÚ
OMIETKU

ŠKRABÁK NA
STARÚ OMIETKU

243197
200 mmx400 mm
243210
Náhradný plát

243203
250 mmx500 mm
243227

TASKMASTER®
VEŠIAK
NA VEDRO

243166
400 mmx180 mm

Náhradný plát

243180

TASKMASTER®
MIEŠADLO
FARBY A
LEPIDLA

TASKMASTER®
MIEŠADLO
OBYČAJNÉ

TASKMASTER®
MIEŠADLO
VÝKONNÉ

247119
210 mmx105 mm

TASKMASTER®
2 DIELNA
NÁDOBA NA
ČISTENIE A
ODKLADANIE
ŠTENCOV

na riedidlové aj vodové farby

278106

MIEŠADLO
OMIETOK
• pozinkované

243609
243616
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276683

277147

80 mm
100 mm

276690

276300

MIEŠADLÁ NA FARBU A OMIETKY
• pozinkované

247416
247423
243586

80 mm
100 mm
120 mm

• M14-es

243623
243630
243647

• SDS+

120 mm
140 mm
160 mm

247379
100 mmx500 mm

CHRÁNIČE
NA KOLENÁ

241421

MURÁRSKE
VEDRO

MALTOVNÍK

1 pár

• s želatínovou výstužou

241445

1 pár

HUBKOVÉ
HLADÍTKO
• 1 cm-ové čierne

241223
241230

241186
241193

130 mmx250 mm
náhradná hubka

HUBKOVÉ
HLADÍTKO
• 3 cm-ové

241261
241278

VYMEDZOVACIE
KRÍŽIKY

3 funkčné s odlomiteľnými nožičkami
241643 2 mm (300 ks)
241650 3 mm (250 ks)
241667 4 mm (250 ks)
241674 5 mm (200 ks)
241681 10 mm (100ks)
241698 klin n a dlažbu (100 ks)

130 mmx250 mm
náhradná hubka

ŠKRABKA
NA ŠKÁRY

241476 30 mm
241483 50 mm

247140
247157
247164

12 L
20 L

ŠKÁROVACIA
GUMA
• s drevenou rúčkou

241391
241407

180 mm
280 mm

TESÁRSKA
CERUZKA

245443
245450

180 mm
250 mm

45 L
65 L
90 L

SILIKÓNOVÁ
ŠKÁROVACIA
STIERKA

241469

MURÁRSKA
ŠNÚRA

243357
50 m Ø 1,7 mm
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VYTLÁČACIE PIŠTOLE
ECO

SKELET

243661

243678

KOLT

243692

MAGNUM

247256

BIG MASTER

247263

290610

PIŠTOL NA
TMEL

PIŠTOL NA
PURPENU

PIŠTOL NA
PURPENU

• hliníková uzavretá

• štandard

• teflón

243746
243753
243760
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COX

400 ml
700 ml

247546

290627

OCHRANNÉ PRACOVNÉ
RUKAVICE COMFORT GRIP

OCHRANNÉ PRACOVNÉ
RUKAVICE ORANGE GRIP

Veľmi flexibilné, pletené nylonové rukavice
s bezšvovým zdrsneným nitrilovým povrchom,
ktorý poskytuje zvýšenú priľnavosť a komfort.
Odolné voči olejom a vlhkosti.

Pletené bezšvové nylonové rukavice
s polyuretánovou vrstvovu na dlani a prstoch.
Veľmi flexibilné a pohodlné.

290641

290658

OCHRANNÉ PRACOVNÉ
RUKAVICE BLUE GRIP

OCHRANNÉ PRACOVNÉ
RUKAVICE WINTER GRIP

Pletené bezšvové rukavice s prirodzenou modrou
latexovou vrstvou, so vzdušnou vrchnou časťou
a protišmykovou zdrsnenou dlaňou.

Zateplené pletené bezšvové nylonové rukavice
s mikroporóznou latexovou vrstvou na dlani
a prstoch, s flexibilnou pletenou manžetou.

290665

290672
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T-CLASS™ PRACOVNÉ ODEVY
• T-CLASS™ ProForce™ pracovné odevy majú moderné a praktické strihy z bavlny kombinovanej s plastickými vláknami.
Vďaka plastickému materiálu zabezpečujú pohodlie pri práci
• Produkty ProForce sú vďaka nanometrovej technológie opatrené 3 rozmerným povlakom, vďaka čomu odpudzujú
vodu a oleje.

ProForce™ nohavice na
traky s úložnou zásterou
289478
289461
278229
278250

„S" veľkosť 30"-34"
„M" veľkosť 34"-38"
„L" veľkosť 40"-44"
„XL" veľkosť 44"-46"

Workwear™ nohavice na
traky s úložnou zásterou

ProForce™ maliarske
nohavice
289485
278144
278151
278168
278175
289492
278199
289508
289515

30"
32"
34"
36"
38"
40"
42"
44"
46"

driek,
driek,
driek,
driek,
driek,
driek,
driek,
driek,
driek,

31"
31"
33"
33"
33"
33"
33"
33"
33"

dĺžka
dĺžka
dĺžka
dĺžka
dĺžka
dĺžka
dĺžka
dĺžka
dĺžka

ProForce™ maliarske tričko
s krátkym rukávom
289539 „M" veľkosť 40"-42"
289522 „L" veľkosť 44"-46"
280055 „XL" veľkosť 48"-50"

ProForce™ úložná
zástera

278052
289546
278342
278335
278366
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„S" veľkosť 30"-34"
„M" veľkosť 34"-36"
„L" veľkosť 36"-40"
„XL" veľkosť 40"-44"

OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Kvalitná hygienická
protiprachová maska,
papierová, jednorázová

Visilux 1 šošovka, odolná
voči poškrabaniu, číro čistá
270056 2-1,2-ky

SupAir FFP1SL
protiprachová maska
bez ventilu

270223 50 ks

SupAir FFP1SL
protiprachová maska
s ventilom

271862

270247

Textilné rukavice bavlnené
s trojitými vláknami,
pogumovaná manžeta

Textilné rukavice bodkované
na jednej strane

Textilné rukavice bodkované
na jednej strane

Pracovné rukavice – bavlnené,
po zápästie namáčané do žltého
latexu, pogumovaná manžeta,
protišmykové zdrsnenie

271947

270803

270865

271053

Hrubé priemyselné rukavice
so zdvojenou dlaňou,
štiepaná hovädzia koža na
dlani, na palci a ukazováku,
bavlnená podšívka dlane

270889

Pracovné rukavice, žltá
hovädzia štiepaná koža
na dlani, plátený vrch
prstov a manžeta,
bavlnená podšívka

270896

Zdravotnícke rukavice,
jednorázové, latexové,
s púdrovaným vnútrom
100 ks
271893
271886
270995
271909

S veľkosť
M veľkosť
L veľkosť
XL veľkosť

Maliarsky overal, výborne
vzdušný, môže sa obliecť aj
na oblečenie, polypropylénov,
s kapucňou, s dvojitými
sťahovacímipopruhmi
na drieku, pri členkoch, na
zápästiach a pri kapucni
pogumované
272043
271411
272050
272067

M veľkosť
L veľkosť
XL veľkosť
XXL veľkosť
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UPRATOVACIE PROSTRIEDKY
Tyč na mop so závitom,
prírodné drevo
Tyč na mop
chróm

271565 120 cm
271572 150 cm

271527 130 cm

271589 170 cm

Tyč na mop
prírodné drevo
271534 120cm
271541 150cm

Tyč na mop
plastová

buk

271558 170 cm

271510 120 cm

Sada na umývanie
podlahy

Zmeták miešané
konské štetiny

Zmeták

271503

271671

271688

Metla
271756 exteriérová

Zmeták na chodníky
Zmeták na haly+tyč
271794
271800
271817
271824
271831
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30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm

271701 500 mm
271718 800 mm
271725 konská srsť 600 mm
271732 konská srsť 800 mm

Metla
271749 interiérová

Pre celú našu ponuku upratovacích prostriedkov Harris Victory
GROUNDSMAN™ je charakteristická anglická precíznosť a
realizácia prémiovej kvality.
Naše esteticky vypracované kefy a zmetáky vyrobené
z vysoko kvalitných materiálov, s konkurencieschopnými
cenami zobúdzajú v zákazníkoch neprekonateľnú potrebu
si ich zadovážiť. V tomto katalógu Vám nie len predstavíme
produkty, ktoré máme v ponuke, ale hodnotnými informáciami
a radami napomáhame k správnemu výberu.
Estetickým systémov stojanov podporujeme a motivujeme
nakupovanie spotrebiteľmi. Tieto stojany zároveň prepožičajú
prostrediu predajne nápadný a elegantný vzhľad.
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Užitočné informácie o rôznych druhoch zmetákov
Ponúkame široký sortiment kief a zmetákov z rôznych materiálov.
Nasledujúci sprievodca Vám pomôže v tom, aby ste si k svojej práci vybrali
ten najvhodnejší prostriedok.

Môže sa používať
v mokrých podmienkach

Používať v suchých
podmienkach

Prírodný materiál zo sušených palmových listov, je zážitkom s ním upratovať.
Neodporúča sa dlhodobo používať v mokrých podmienkach

Vedľajší produkt zberu kokosových orechov. Oproti iným prírodným materiálom je pravdaže
kokos o niečo mäkší materiál, ale ešte stále dokonale vhodný na upratovanie.
Neodporúča sa používať vo vlhkých podmienkach

Prirodzený kokos má v sebe všetky užitočné vlastnosti. Obsahuje pridanú farbu v záujme
zvýšenia estetického vzhľadu. Neodporúča sa používať vo vlhkých podmienkach.

Pozostáva z mäkších a pevnejších vlákien. Je vhodný na použitie v exteriéri aj v interiéri,
suchých, aj za mokrých podmienok.

Pozostáva z pevnejších vlákien, čím môžeme dosiahnuť počas upratovania dokonalý výsledok.
Je vhodný na použitie v exteriéri aj v interiéri, výborne sa používa aj za veľmi mokrých
podmienok.

Kombinácia polypropylénu, PVC a palmového listu, ktorá je pružná a vo veľkej miere
zadržiava vodu, vďaka tomu je vynikajúco vhodný na drhnutie podlahy.

Táto kombinácia je vďaka spojeniu tvrdosti trstiny a charakteristických vlastností palmového
listu vynikajúco vhodná na upratovanie. Neodporúča sa používať vo vlhkých podmienkach.
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GROUNDSMAN™
Na každom jednom kuse produktov Groundsman prémiovej kvality
sa nachádza označenie vynikajúcej kvality, ktorým oceňuje Kráľovská
záhradnícka spoločnosť (RHS) produkty vynikajúcej kvality vyššej kategórie.
Zmetáky sú vyrobené z drevených kmeňov schválených FSC (spoločnosť
založená za účelom udržateľného využívania lesov) nalakovaných lakom
dubovej farby, s trvácnym plastovým závitovým nadstavcom.

A PA9480l

Groundsman kefa s PVC rúčkou

B PA94101

Groundsman ručná kefa s kokosovou rúčkou

C PA92409

Groundsman šúrovacia kefa s násadcom 9"

D PA9640l

Groundsman ručná kefa s kokosovou rúčkou

E PA92212

Groundsman zmeták 12"

F PA921l2

Groundsman kokosový zmeták 12"

G PA926l2

Groundsman mäkký PVC zmeták l2"

H PA92812

Groundsman PVC zmeták l2"

Produkty na obrázku sa môžu
kombinovať s rúčkou typu 6.
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Ponúkame Vám široký sortiment zmetákov
a kief HARRIS VICTORY rôznych rozmerov,
z rôznych materiálov.

H PA991VC

Victory PVC zmeták 11”

J PA359FS

Victory kokosový zmeták 12"

M PA451FS

Victory zmeták12"

V PA53 lFS

Victory prútený zmeták 13"

W PA530FS

Victory PVC zmeták 13"

A PA92490

Victory kefa s násadou 9"

I PA560

Victory kokosová ručná kefa s rúčkou

K PA562VG
Victory PVC ručná kefa s rúčkou

TYP 2

TYP 2

PAH4TAP
Victory násada 15/16"

TYP 3

TYP 3

PA98094
Victory násada 1/8 "

TYP 6

TYP 6

PA981l2
Groundsman násada 15/16"

TYP 7

PA981l3
Groundsman násada l 1/8"
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TYP 7

I PA9231 3

Groundsman prútený zmeták 13"

J PA9281 3

Groundsman PVC zmeták 13"

K PA9281 8

Groundsman PVC zmeták 18"

L PA99301

Groundsman lopata + kefa

M PA99310

Groundsman veľká lopata

Produkty na obrázku sa dajú
kombinovať s rúčkou typu 7
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Predstavenie
spoločnosti
PEAKSTON
Vážení zákazníci,
Radi by sme upriamili Vašu pozornosť
na najnovšie produkty nášho portfólia
prezentujúceho značky PEAKSTON, SUPREMIX
a ÖKOFLEX. V stavebnom priemysle pôsobíme
viac ako 25 rokov a neustále rastieme vďaka
Vám – našim spokojným zákazníkom. Kto sme
a čo ponúkame v stredoeurópskom regióne sa
môžete presvedčiť vo vybraných predajniach
stavebných materiálov u našich zákazníkov
po celom Slovensku. na Vaše otázky Vám
radi odpovieme: kontaktujte prosím našich
odborných poradcov, alebo navštívte našu
webovú stránku : www.PEAKSTON.sk

C2TE FlexKleber

