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Vážení zákazníci,

do rukou se Vám dostává Katalog produktů fi rmy Interaction. Obsáhlý katalog představuje vybrané 
značky dodávané naší společností. Dodáváme kvalitní produkty a nejmodernější zařízení světových 
značek, které jsou lídry ve svém oboru.Uvedené produkty mají své uplatnění v mnoha odvětvích. 
Jsou určeny pro autoopravárenství, výrobu (OEM), strojírenství, stavební, letecký, dřevozpracující 
či drážní průmysl.

K této tištěné verzi byla vytvořena také verze elektronická, kterou si můžete zdarma stáhnout 
do svého počítače z našich webových stránek www.interaction.cz.

Pro co největší přehlednost a intuitivní hledání v katalogu jsme kromě rozdělení do kapitol dle značek 
a obsahu v úvodu také přidali tabulkový přehled sortimentu dle skupin zaměření. Ten naleznete 
v závěru katalogu stejně jako výpis našich poskytovaných služeb. Vzhledem k rozsáhlosti nabízeného 
sortimentu naleznete zde to nejdůležitější včetně posledních novinek. Interaction je však schopen 
zajistit a dodat jakýkoli produkt uvedených značek dle Vašich individuálních požadavků, který třeba 
v tomto katalogu nenaleznete. Pro více informací se stačí obrátit na naše obchodní zástupce.

To, co naši zákazníci očekávají a oceňují, je partnerství založené 
na zkušenostech, kvalitě, spolehlivosti a důveře. Jsem rád, že 
prostřednictvím jejich reakcí se má slova denně potvrzují. Věřím, 
že Vám tento katalog poskytne přehledné informace o všech námi 
poskytovaných produktech, službách a aktivitách.

Děkuji za Vaši přízeň
S úctou

Ing. Martin Písařík, MBA, LL.M.
výkonný ředitel
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An Axalta Coating Systems Brand 

Spies Hecker – vždy nablízku

Interaction s.r.o., Komercní 467, 251 01 Nupaky
www.interaction.cz

Naše týmy fi  nišují první

SH_Launch_CZ_210x297mm_master.indd   1 8/27/2018   13:12:43

Naše týmy finišují první
- s novým, extrémně rychlým plničem HS Speed 5500

S novými členy Vašeho týmu, plničem Permasolid® HS Speed Surfacer 5500  
a reaktivními utěrkami Priomat® 4000, budete mít hotovo jako první. Díky non-stop
aplikaci bez mezi-odvětrání a s impozantní dobou sušení. Rychlost Formule 1 zaručuje
pohodlné broušení již po 20 - 40 minutách. Vítězný pocit se dostaví i díky dokonale
hladkému povrchu, který po nanesení krycí vrstvy zaručuje prvotřídní a dlouhodobý lesk.
www.spieshecker.cz/speed-5500
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Osobní vozidla
Tmely

Raderal® IR Premium tmel 2035
Raderal® IR Premium tmel 2035 je vysoce kvalitní tmel na opravu osobních automobilů a užitkových vozidel. Je vhodný 
pro všechny běžně používané kovové podklady. Velmi dobrá přilnavost na galvanické podklady a aplikace bez pórů. 
Tmel je dobře brousitelný a je vhodný pro sušení infrazářičem.

Raderal® černý tmel na plasty 2015
Raderal® Tmel na plasty 2015 černý je vhodný pro odstranění menších vad povrchu, jako jsou škrábance na většině 
používaných plastových podkladech. Má dobrou přilnavost na všechny běžně používané plastové podklady v osobních 
vozech a snadno se aplikuje. Výsledný povrch je hladký a bez pórů.

Raderal® stříkací polyesterový tmel 3508
Raderal® stříkací polyesterový tmel 3508 je 2K stříkací tmel pro opravy osobních automobilů. Materiál s obsahem VOC 
<250 g/l je vhodný zvláště pro velké plochy. Snadno se aplikuje a má dobrou vertikální stabilitu.

Raderal® jemný tmel 0911
Velice jemný tmel z 2K polyesterového systému. Je obzvláště vhodný k přetmelení a opravě menších vad. Lehce 
zpracovatelný a dobře se nanáší.

Raderal® tmel se skelným vláknem 2507
Vláknitý šedý tmel na bázi polyesterové pryskyřice. Vzhledem ke svému podílu skelných vláken je obzvláště dobře 
použitelný k opravě korodujících dílů karosérií, které nemají nosnou funkci. Dobře se nanáší a je pevný.

Permacron® univerzální tmel 2025
Univerzální tmel pro osobní automobily. Pro všechny běžně používané podklady. Snadno se nanáší a má dobré 
vlastnosti při sušení infrazářičem a při broušení.

Obj. č. Zkrácený název Množství

112035/2 Raderal® IR Premium tmel 2035 2 kg
112035/3 Raderal® IR Premium tmel v kartuši 2035 3 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

112015 Raderal® černý tmel na plasty 2015 1,14 kg

Obj. č. Zkrácený název Objem

113508/1 Raderal® stříkací polyesterový tmel 3508 1 l
113508/3,5 Raderal® stříkací polyesterový tmel 3508 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

110911/1 Raderal® jemný tmel 0911 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

112507/1,5 Raderal® tmel se skelným vláknem 2507 1,5 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

112025/2 Permacron® tmel 2025 2 kg
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Základy
Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

114085/400 Priomat® reaktivní základ 4085 sprej 400 ml
114085/1 Priomat® reaktivní základ 4085 1 l
114085/3,5 Priomat® reaktivní základ 4085 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

113255/400 Priomat® 1K reaktivní základ 3255 sprej 400 ml
113255/3,5 Priomat® 1K reaktivní základ 3255 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

114074/400 Priomat®1K bodový základ 4074 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

119002/1 Permasolid®1K UV základový plnič 9002 1 l
119002/400 Permasolid®1K UV základový plnič 9002 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

114075/1 Priomat® reaktivní základ 4075 1 l
114075/250 Priomat® reaktivní základ 4075 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

114017/250 Permasolid® EP základový plnič 4017 250 ml

Priomat® 1K reaktivní základ 4085
1K reaktivní základ bez obsahu zinku i chromu lze použít jako reaktivní základ na všechny kovové podklady. Lze 
přelakovat se všemi vrchními laky. Velmi dobrá odolnost proti korozi. Výborný při aplikaci mokrá na mokrou. Nabízený 
ve světle a tmavě šedé barvě.

Priomat® 1K reaktivní základ 3255
Priomat® 1K reaktivní základ v červenohnědé barvě je bez obsahu zinkochromátu. Speciální kombinace pigmentů a 
pojidel poskytuje dobrou ochranu proti korozi a přilnavost. K dispozici je i certifi kát pro sváření.

Priomat®1K bodový základ 4074
Priomat® 1K bodový základ 4074 je 1K základ bez zinkochromátu. Je určený pro opravu malých míst probroušených na 
holý kov, jako například na rohy a hrany, aby zajistil dobrou ochranu proti korozi. 

Permasolid®1K UV základový plnič 9002
Permasolid® 1K UV základový plnič 9002 je trochu průhledný a vhodný pro velmi rychlé opravy malých poškození a pro 
bodové opravy. Tento produkt je sušen UV-A lampou.

Priomat® reaktivní základ 4075
Reaktivní základ bez obsahu zinkochromátu a fenolu je tvrzený kyselinou z PVB-systému. Excelentní ochrana proti 
korozi. Je vhodný pro všechny kovové podklady, částečně pro hliníkové a galvanizované ocelové plechy. Výrobek se 
velice snadno aplikuje.

Permasolid® EP základový plnič 4017
Základový plnič Permasolid EP 4017 je 2K epoxidový sprej určený pro bodové opravy. Má všestranné použití a dlouhou 
dobu použitelnosti. Sprej poskytuje dobrou odolnost proti korozi.
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Osobní vozidla
Základy | Plniče, základové plniče

Obj. č. Zkrácený název Objem

115340/3,5černá Permasolid® HS Vario základový plnič 5340 černý 3,5 l
115340/250černá Permasolid® HS Vario základový plnič 5340 černý 250 ml
115340/250svšedá Permasolid® HS Vario základový plnič 5340 světle šedý 250 ml
115340/3,5svšedá Permasolid® HS Vario základový plnič 5340 světle šedý 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

114000 Utěrky Priomat® Reactive Pretreatment 4000 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

115310/3,5 Permasolid® HS Premium plnič 5310 3,5 l
115310/3,5SŠ Permasolid® HS Premium plnič 5310 světle šedý 3,5 l
115310/3,5B Permasolid® HS Premium plnič 5310 bílý 3,5 l
115310/3,5Č Permasolid® HS Premium plnič 5310 černý 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

115320/3,5 Permasolid® HS Performance plnič 5320 bílý 3,5 l
115320/3,5černá Permasolid® HS Performance plnič 5320 černý 3,5 l
115320/3,5šedá Permasolid® HS Performance plnič 5320 šedý 3,5 l

Utěrky Priomat®Reactive Pretreatment 4000
Reaktivní utěrky na přípravu Priomat 4000 se snadno používají, neboť jsou již předem nasyceny účinnými složkami. 
Jsou navrženy speciálně pro rychlý proces přípravy kovového dílu. Zajišťují velmi dobrou přilnavost a zlepšují odolnost 
proti korozi. Tyto utěrky pro holé kovové povrchy se používají s plničem Permasolid HS Speed 5500. Rychlé a 
snadné použití. Žádné míchání či požadavky na zařízení.Úsporné - jedna utěrka stačí na cca 2 m2. Zkrácená doba na 
meziodvětrání ve srovnání s 2K reaktivními základy o přibližně 20 až 25 minut. Bez chromu, na bázi vody a s velmi 
nízkým obsahem VOC (méně než 1,5 %).

Permasolid® HS Premium plnič 5310
Velmi kvalitní brusný plnič na bázi akrylové pryskyřice. Produkt má spolehlivé vlastnosti při aplikaci i broušení. Je 
výjimečný svou vynikající vertikální stabilitou, plnivostí a rozlivem.

Permasolid® HS Performance plnič 5320
Plnič Permasolid® HS Performance 5320 je vysoce kvalitní 2K brusný plnič z akrylové pryskyřice. Plnič má velmi dobrou 
absorpci přestřiku a excelentní vertikální stabilitu. Rychle schne a má výborné vlastnosti pro broušení.

Permasolid® HS Vario základový plnič 5340
Základový plnič pro velmi širokou škálu použití: aplikace mokrá na mokrou, brusný plnič, na plastové díly, před aplikací 
stříkacího tmelu a na probroušená místa. Základový plnič má dobrou absorpci přestřiků během aplikace mokrá na 
mokrou a skvělý rozliv. Chrání proti korozi a je snadno brousitelný.

9

Obj. č. Zkrácený název Objem

115500/1C Permasolid® HS Speed plnič 5500 černý 1 l
115500/3,5S Permasolid® HS Speed plnič 5500 šedý 3,5 l
115500/1B Permasolid® HS Speed plnič 5500 bílý 1 l

Permasolid® HS Speed plnič 5500
Nový plnič Permasolid Speed 5500 urychluje proces přípravy, a to díky jeho způsobu aplikace i sušení. Doba schnutí 
na vzduchu je výrazně kratší ve srovnání se standardními plniči, které jsou určeny pro schnutí na vzduchu. To má za 
následek rychlé zpracování i bez nutnosti sušení za pomocí infrazářiče. Kromě rychlosti vytváří plnič také velmi hladký 
povrch a zajišťuje vynikající fi nální výsledek.
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Plniče, základové plniče
Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

114500/3,5 Permasolid® EP základový plnič 4500 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118590/3,5 Permasolid® Vario plnič 8590 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

115107/3,5 Permacron® plnič 5107 3,5 l
115107/3,5Č Permacron® plnič 5107 černý 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

115185/3,5 Permasolid® HS transparentní plnič 5185 3,5 l

Permasolid® EP základový plnič 4500
Permasolid® EP základový plnič 4500 světle šedý bez obsahu zinkochromátu se snadno nanáší a může být aplikován 
mokrá na mokrou nebo jako brusný plnič. Výrobek dobře schne a lze ho sušit i za pomocí infrazářiče. Vzhledem k tomu, 
že plnič je epoxidový, lehce se brousí. Je vhodný pro citlivé OEM základy. Dobrá ochrana proti korozi.

Permasolid® Vario plnič 8590
Plnič HS Permasolid® Vario 8590 je prvotřídní, všestranný 2K HS plnič na bázi akrylové pryskyřice. Může se použít jako 
brusný i jako nebrusný plnič. Lze ho míchat s Permasolid HS či VHS tužidlem. Materiál má dobré izolační vlastnosti i 
na starém termoplastickém podkladu.

Permacron® plnič 5107
Permacron® plnič 5107 je 2K HS brusný plnič na základě akrylové pryskyřice, který splňuje VOC limity. Snadno se 
aplikuje a má dobrou vertikální stabilitu. Možnost sušení infrazářičem.

Permasolid® HS transparentní plnič 5185
Permasolid® HS transparentní 2K plnič 5185 se používá na opravy vozidel. Podporuje přilnavost při aplikaci (např. OEM 
provedení, plně ošetřené povrchy). Izoluje tmelené povrchy a pomáhá přilnavosti vícebarevných/designových provedení.

Obj. č. Zkrácený název Objem

115250/3,5 Permasolid® HS Express plnič 5250 3,5 l
115250/3,5B Permasolid® HS Express plnič 5250  bílý 3,5 l
115250/3,5Č Permasolid® HS Express plnič 5250  černý 3,5 l

Permasolid® HS Express plnič 5250
2K HS brusný plnič z akrylové pryskyřice. Výborné aplikační vlastnosti, zejména při použití HVLP stříkací pistole. Plnič má 
dobrou vertikální stabilitu a výborné vlastnosti při sušení infrazářičem. Produkt je brousitelný již po 1 hodině na vzduchu.
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Osobní vozidla
Podkladové laky

Obj. č. Zkrácený název Objem

11SPREJ 480 Namíchaný Hi-TEC ve spreji (dle cenové skupiny) 400 ml
11WTxxx/0,25 Komponent Hi-TEC cenové skupiny 1 - 7 0,25 l
11WTxxx/0,5 Komponent Hi-TEC cenové skupiny 1 - 7 0,5 l
11WTxxx/1 Komponent Hi-TEC cenové skupiny 1 - 7 1 l
11WTxxx/3,5 Komponent Hi-TEC cenové skupiny 1 - 7 3,5 l
11480x Namíchané odstíny HiTEC (dle cenových skupin) od 250 ml a více

Obj. č. Zkrácený název Objem

11SPREJ 280 Namíchaná metalíza Permahyd 280/sprej 400 ml
11WBxxx/0,5 Míchací laky Permahyd série 280 0,5 l
11WBxxx/1 Míchací laky Permahyd série 280 1 l
11WBxxx/3,5 Míchací laky Permahyd série 280 3,5 l
11280 Namíchaná metalíza Permahyd 280 od 250 ml a více
118172/1 Ready Mix metalíza Permahyd 280 - super deep black 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11WT304/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 304 0,25 l
11WT307/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 307 0,25 l
11WT315/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 315 0,25 l
11WT316/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 316 0,25 l
11WT394/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 394 0,25 l
11WT395/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 395 0,25 l
11WT396/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 396 0,25 l
11WT397/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 397 0,25 l
11WT398/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 398 0,25 l
11WT399/0,25 Permahyd®efektní podkladový lak WT 399 0,25 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11WB883/0,25 Permahyd® speciální míchací komponent WB 883 0,25 l
11WB884/0,25 Permahyd® speciální míchací komponent WB 884 0,25 l
11WB885/0,25 Permahyd® speciální míchací komponent WB 885 0,25 l
11WB896/0,25 Permahyd® speciální míchací komponent WB 896 0,25 l
11WB897/0,25 Permahyd® speciální míchací komponent WB 897 0,25 l
11WB898/0,25 Permahyd® speciální míchací komponent WB 898 0,25 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11SPREJ 285 Namíchaná metalíza Permahyd 285/sprej 400 ml
11285 Namíchaná metalíza Permahyd 285 od 250 ml a více
11WBxxx/0,25 Míchací laky Permahyd série 285 0,25 l
11WBxxx/0,5 Míchací laky Permahyd série 285 0,5 l
11WBxxx/1 Míchací laky Permahyd série 285 1 l

Permahyd® Hi-TEC podkladový barevný lak série 480
Permahyd® Hi-TEC podkladový barevný lak série 480 je vodou ředitelný podkladový systém. Pro opravy vozidel lze ze 
systému namíchat všechny metalické a nemetalické barvy. Rychlý a spolehlivý systém má krátkou dobu zpracování 
a spolehlivý rozstřik. Všestranné použití umožňuje aplikaci i na interiéry vozidel, vícevrstvé a vícebarevné lakování.

Permahyd® podkladový barevný lak série 280
Vysoce kvalitní vodou ředitelný podkladový lak založený na speciální technologii PU disperze. Může být použit 
při aplikaci dvouvrstvých metalických i nemetalických laků na osobní a užitková vozidla. Po přelakování vrchním 
průhledným lakem Permasolid 2K získáme vysoce kvalitní lesklý povrch, odolný vůči přírodním vlivům.

Permahyd® efektní podkladový lak série 286 (Chromafl air)
Speciální míchací komponenty Permahyd série 286. Tyto komponenty jsou označené v receptuře „receptura obsahuje 
speciální pigment“. Tato série komponentů není součástí náplně míchacího zařízení, ale je k dispozici na vyžádání.

Permahyd® speciální míchací komponenty (Xirallic)
Speciální míchací komponenty Xirallic. Tyto komponenty jsou označené v receptuře „receptura obsahuje speciální 
pigment“. Tato série komponentů není součástí náplně míchacího zařízení, ale je k dispozici na vyžádání.

Permahyd® podkladový barevný lak série 285
Vysoce kvalitní vodou ředitelný podkladový lak založený na speciální technologii PU disperze. Může být použit 
při aplikaci dvouvrstvých metalických i nemetalických laků na osobní a užitková vozidla. Po přelakování vrchním 
průhledným lakem Permasolid 2K vznikne vysoce kvalitní lesklý povrch, odolný vůči přírodním vlivům.
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Vrchní laky | vrchní průhledné laky
Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

11SPREJ 275 Namíchaný lak HS Permasolid 275/sprej 400 ml
11275 Namíchaný lak HS Permasolid série 275 od 250 ml a více
11HLxxx/1 Míchací laky HS Permasolid série 275 1 l
11HGxxx/1 Míchací laky HS Permasolid série 275 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118800/1 Permasolid® HS Speed vrchní průhledný lak 8800 1 l
118800/5 Permasolid® HS Speed vrchní průhledný lak 8800 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118700/1 Permasolid® HS Race vrchní průhledný lak 8700 1 l
118700/5 Permasolid® HS Race vrchní průhledný lak 8700 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

1140271170 Permaloid® stříbrná barva na disky 400 ml

Permasolid® vrchní barevný lak série 275
Lak s vyšším počtem částic pro UNI odstíny, který se používá pro opravy osobních automobilů. Kompletní série barev 
umožňuje vytvořit speciální sortiment laků. Snadno se aplikuje, má vynikající rozliv a rychle schne.

Obj. č. Zkrácený název Objem

118055/5 Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8055 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118034/5 Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8034 5 l

Permasolid® HS Speed vrchní průhledný lak 8800
Permasolid® HS Speed vrchní průhledný lak 8800 je velmi rychle schnoucí produkt s velkým obsahem pevných 
částic. Dokáže uschnout za 5 minut v kabině či pouze na vzduchu za 60 minut. Produkt se aplikuje v 1,5 vrstvě. Je 
charakteristický velmi dobrým leskem a rozlivem. Leštitelný krátce po usušení.

Permasolid® HS Race vrchní průhledný lak 8700
Vrchní průhledný lak Permasolid® HS Race 8700 má všestranné použití. Díky snadné aplikaci s vynikajícím rozlivem 
a rychlému, fl exibilnímu sušení, lze zkrátit dobu cyklu a snížit spotřebu energie. Kromě toho poskytuje tento vrchní 
průhledný lak vysoký výsledný lesk. Je vhodný pro všechny opravy: od menších poškození až po celolak. Rychlé 
schnutí: 15 min/60°C a úspora energie při sušení: 30 min/40°C.

Permaloid® stříbrná barva na disky

Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8055
Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8055 je VOC splňující vrchní průhledný lak s vysokým leskem a vysokým počtem 
pevných částic. Variabilní použití v 1,5 (doporučeno) nebo ve 2 vrstvách. Vrchní průhledný lak má dobrou vertikální 
stabilitu a rychle schne. Po vytvrzení má výbornou tvrdost a dobrý lesk.

Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8034
Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8034 je 2K akrylový produkt splňující limity VOC. Aplikace ve 2 (doporučeno) 
nebo v 1,5 vrstvě. Dobrá vertikální stabilita, snadná aplikace. Dobře se leští a má výborný rozliv a lesk.
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Obj. č. Zkrácený název Objem

118650/5 Permasolid® HS Optimum Plus vrchní průhledný lak 8650 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118030/5 Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8030 5 l

Permasolid® HS Optimum Plus vrchní průhledný lak 8650
Permasolid® HS Optimum Plus vrchní průhledný lak 8650 je VOC splňující vysoce kvalitní vrchní průhledný lak s 
vysokým počtem pevných částic. Optimální aplikace dokonce za nepříznivých podmínek ve stříkací kabině, např. při 
nízké aplikační teplotě. Variabilní a produktivní použití s velmi rychlým schnutím a snadným leštěním. S tímto vrchním 
průhledným lakem je možné použít Permasolid® HS urychlovač 9025/Permasolid® přísadu 9026.

Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8030
Výrobek s vyšším počtem pevných částic a se snadnou aplikací. Po nanesení má oslnivý výsledný lesk. Velmi dobrá
vertikální stabilita a vynikající rozliv. Aplikace s Permasolid® VHS a HS tužidly.

Osobní vozidla
Vrchní průhledné laky

Obj. č. Zkrácený název Objem

118035/5 Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8035 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118018/250 Permacron® 2K vrchní průhledný lak 8018 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

118450/1 Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8450 1 l

Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8035
Vysoce kvalitní produkt z řady vrchních průhledných laků s vyšším počtem pevných částic. Snadná a rychlá aplikace 
s všestranným použitím (Permasolid® HS a VHS tužidla). Vyznačuje se dobrým leskem a rozlivem, rychlým sušením a 
snadným leštěním.

Permacron® 2K vrchní průhledný lak 8018
Permacron® 2K vrchní průhledný lak 8018 se používá pro opravy osobních vozidel. Je vhodný zejména pro lakování 
Permahyd® podkladového laku, aplikovaného SprayMax technologií. Tento vrchní průhledný lak poskytuje velmi 
dobrou vyváženost mezi rychlým schnutím a vysokým leskem. Tužidlo je uloženo v odděleném zásobníku ve sprejové 
nádobě. Po stisknutí ventilu na dně nádoby se smíchá s lakovacím materiálem.

Permasolid® HS Diamond vrchní průhledný lak 8450
Používá se k opravě laku vozidel, která byla ve výrobě nalakována lakem s vysokou odolností proti škrábancům. Má 
vysokou mechanickou i chemickou odolnost a snadné použití. Snadno se leští a má trvalý lesk.

Obj. č. Zkrácený název Objem

118560/1 Permacron® 1K vrchní průhledný lak 8560 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118007/5 Permacron® HS vrchní průhledný lak 8007 5 l

Permacron® 1K vrchní průhledný lak 8560
Permacron® 1K vrchní průhledný lak 8560 neutralizuje podklady a podporuje uspořádání hliníkových částic. Je také 
používán jako Brilliant Effect barva a jako izolační vrstva pro designové lakování.

Permacron® HS vrchní průhledný lak 8007
Permacron® HS vrchní průhledný lak 8007 splňující VOC limity je charakteristický vysokým leskem a vyšším počtem 
pevných částic. Snadno se aplikuje a má dobrý rozliv.
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Tužidla
Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

113307/1 Permasolid® HS tužidlo 3307 velmi krátké 1 l
113309/1 Permasolid® HS tužidlo 3309 krátké 1 l
113309/2,5 Permasolid® HS tužidlo 3309 krátké 2,5 l
113310/1 Permasolid® HS tužidlo 3310 střední 1 l
113310/2,5 Permasolid® HS tužidlo 3310 střední 2,5 l
113312/1 Permasolid® HS tužidlo 3312 dlouhé 1 l
113312/2,5 Permasolid® HS tužidlo 3312 dlouhé 2,5 l
113315/1 Permasolid® HS tužidlo 3315 extra dlouhé 1 l
113315/2,5 Permasolid® HS tužidlo 3315 extra dlouhé 2,5 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

110909/50 Raderal® tužidlo 0909 do stěrkových tmelů 50 g
110909/90 Raderal® tužidlo 0909 do stěrkových tmelů 90 g

Permasolid® HS tužidla
Permasolid® HS tužidla jsou vyvinuta speciálně pro Spies Hecker HS produkty. Vysoký podíl pevných částic umožňuje 
hospodárné zpracování šetrné k životnímu prostředí. V tuto chvíli se nabízí pět verzí tužidel, což znamená optimální 
přizpůsobení všem podmínkám lakování tak, aby byla zaručena vysoká spolehlivost aplikace.

Obj. č. Zkrácený název Objem

114076/1 Priomat® tužidlo 4076 do základu Priomat 4075 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119520/50 Raderal® tužidlo 9520 do stříkacího tmelu Raderal 3508 50 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

114501/1 Permasolid® EP tužidlo 4501 1 l

Priomat® tužidlo 4076
Tužidlo do základu Priomat 4075.

Raderal® tužidlo 9520
Tužidlo do stříkacích tmelů.

Permasolid® EP tužidlo 4501
Tužidlo 4501 do EP plniče 4500.

Raderal® tužidlo 0909
Tužidlo do stěrkových tmelů.

Obj. č. Zkrácený název Objem

113220/1 Permasolid® VHS tužidlo 3220 krátké 1 l
113220/2,5 Permasolid® VHS tužidlo 3220 krátké 2,5 l
113225/1 Permasolid® VHS tužidlo 3225 střední 1 l
113225/5 Permasolid® VHS tužidlo 3225 střední 5 l
113230/1 Permasolid® VHS tužidlo 3230 dlouhé 1 l
113230/2,5 Permasolid® VHS tužidlo 3230 dlouhé 2,5 l
113240/1 Permasolid® VHS tužidlo 3240 extra dlouhé 1 l

Permasolid® VHS tužidla
Permasolid® VHS tužidla jsou speciálně vyvinuta s vysokým obsahem pevných částic. Díky čtyřem řadám tužidel se lze 
přizpůsobit co nejvíce prostředí, ve kterém se pracuje.
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Obj. č. Zkrácený n ázev Množství

110940/50 Raderal® tužidlo 0940 do stěrkových tmelů dlouhé 50 g
110940/90 Raderal® tužidlo 0940 do stěrkových tmelů dlouhé 90 g

Raderal® tužidlo 0940 dlouhé
Tužidlo do stěrkových tmelů.

Osobní vozidla
Tužidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

113251/1 Permasolid® VHS Speed tužidlo 3251 krátké 1 l
113252/1 Permasolid® VHS Speed tužidlo 3252 dlouhé 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

113470/1 Permasolid® VHS Race Hardener 3470 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

113250/1 Permasolid® VHS Speed tužidlo 3250 standard 1 l

Permasolid® VHS Speed tužidlo 3250
Tužidlo do laku 8800 pro sušení na vzduchu.

Permasolid® VHS Speed tužidlo 3251 a 3252
Tužidlo do laku 8800 pro sušení v kabině.

Permasolid® VHS Race Hardener 3470
Tužidlo do vrchního průhledného laku Permasolid® HS Race 8700.

Obj. č. Zkrácený název Objem

113425/1 Permasolid® VHS Performance tužidlo 3425 1 l
113440/1 Permasolid® VHS Performance tužidlo 3440 dlouhé 1 l

Permasolid® VHS Performance tužidla
Standardní tužidla pro plnič 5320 vhodné pro náročné průmyslové a technologické požadavky.

Obj. č. Zkrácený název Objem

113550/2,5 Permasolid® Speed Surfacer tužidlo 3550 2,5 l

Permasolid® Speed Surfacer tužidlo 3550 
Tužidlo do Permasolid® HS Speed plniče 5500 
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Tužidla | Ředidla
Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

116050/3,5 WT přísada 6050 3,5 l
116050/1 WT přísada 6050 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

116052/3,5 WT přísada 6052 extra dlouhá 3,5 l
116052/1 WT přísada 6052 extra dlouhá 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

116000/5 Permahyd® demineralizovaná voda 6000 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

116002/1 Permahyd® speciální voda 6002 dlouhá 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119011/2,5 Flex-TEC® přísada 9011 2,5 l

WT přísada 6050
Přísada do materiálu Hi-TEC pro standardní podmínky.

WT přísada 6052 extra dlouhá
Přísada do materiálu Hi-TEC při vyšší vzdušné vlhkosti.

Permahyd® voda 6000
Speciální ředidlo - demineralizovaná (odsolená) voda, která se používá do produktů na vodní bázi. Lze použít jako 
čisticí prostředek nebo ředidlo.

Permahyd® speciální voda 6002 dlouhá
Speciální ředidlo - demineralizovaná (odsolená) voda, která se používá do produktů na vodní bázi. Lze použít jako 
čisticí prostředek nebo ředidlo. Vhodná do speciálních podmínek.

Flex-TEC přísada 9011
Ředidlo do podkladových materiálů série 250/255. Díky tomuto ředidlu lze aplikovat podkladový lak série 250/255 ve 
2,5 vrstvě s meziodvětráním.
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Osobní vozidla
Ředidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

113360/5 Permacron® ředidlo 3360 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

113365/5 Permacron® ředidlo 3365 dlouhé 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

113385/1 Permacron® ředidlo 3385 dlouhé 1 l

Permacron® ředidlo 3360
K ředění Permacron 2K akrylových produktů.

Permacron® HS ředidlo 3365
Optimalizace a zlepšení rozlivu materiálů při stříkání velkých ploch v prostředí s teplotou nad 25 °C. K ředění všech 2K 
akrylových produktů.

Permacron® ředidlo 3385 dlouhé
Toto speciálně vyvinuté ředidlo je vhodné pro nastavení viskozity Permasolid HS vrchních průhledných laků 
a barevných laků série 275 a Permasolid 2K akrylových plničů. Zlepšení odstupňování a absorpce přestřiků při teplotě 
v kabině nad 25 °C.

Obj. č. Zkrácený název Objem

113364/1 Permacron® ředidlo 3364 1 l
113364/5 Permacron® ředidlo 3364 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

113380/1 Permacron® ředidlo 3380 1 l
113380/5 Permacron® ředidlo 3380 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119250/1 Permasolid® urychlovač do expresního plniče 9250 1 l

Permacron® ředidlo 3364
Slouží k úpravě viskozity základových materiálů a vrchních laků při normálních a nižších teplotách. K ředění všech 2K 
akrylových produktů.

Permacron® ředidlo 3380
Speciálně vyvinuté ředidlo, které je především vhodné pro snížení viskozity Permasolid® HS plničů, vrchních průhledných
laků a vrchních barevných laků série 275. Nastavuje viskozitu základních materiálů a vrchních laků při nižších a 
středních teplotách.

Permasolid® urychlovač do expresního plniče 9250
Urychlovač do expresního plniče Permasolid® HS 5250, díky němuž dokáže plnič uschnout na vzduchu až o 50% rychleji.
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Čisticí prostředky | Odmašťovače | Speciální přísady
Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

117010/1 Permaloid® odstraňovač silikonu 7010 1 l
117010/5 Permaloid® odstraňovač silikonu 7010 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

117799/1 Permanal® odstraňovač silikonu 7799 1 l
117799/5 Permanal® odstraňovač silikonu 7799 5 l

Permaloid® odstraňovač silikonu 7010
Pomalu se vypařující směs organických rozpouštědel. Čistí především staré, broušené nebo originální lakování. Čisticí 
prostředek odstraňující silikon z podkladů.

Obj. č. Zkrácený název Objem

117080/5 Permahyd® odstraňovač silikonu 7080 5 l
117080/400 Permahyd® odstraňovač silikonu 7080 ve spreji 400 ml

Permahyd® odstraňovač silikonu na vodní bázi 7080
Odstraňovač silikonu na bázi vody s velmi nízkým obsahem organických rozpouštědel a speciálních čisticích činidel. 
Čistí staré přebroušené nebo originální lakování a základové podklady nebo podklady s přebroušeným plničem.

Obj. č. Zkrácený název Objem

117989/5 Permaloid® čistící ředidlo 7989 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

117020/5 Permaloid® čisticí ředidlo 7020 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

111050/3,5 Permahyd® rozstřiková přísada 1050 3,5 l

Permaloid® čistící ředidlo 7989
Čisticí ředidlo Permaloid 7989 je univerzální čisticí prostředek na stříkací pistole a nástroje. Vhodné také k čištění 
kovových podkladových materiálů.

Permaloid® čisticí ředidlo 7020
Permaloid® čisticí ředidlo 7020 je v kategorii IIB směrnice VOC vyhlášky 2004/42/EG jako přípravný produkt. Hodnota 
VOC < 850 g/l. Dále se může používat na čištění stříkacích pistolí.

Permahyd® rozstřiková přísada 1050
Použití za běžných podmínek pro rozstřik podkladového laku Hi-TEC.

Permanal® odstraňovač silikonu 7799
Rychle odvětrávající směs, obvykle používaná na odstranění mastnoty. Čistí především staré, broušené nebo originální 
lakování a podklady lakované podkladovým lakem nebo plničem, které byly následně broušeny. Čisticí prostředek 
odstraňující silikon z podkladů.
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Osobní vozidla
Speciální přísady

Obj. č. Zkrácený název Objem

111036/400 Permacron® rozstřikové ředidlo 1036 ve spreji 400 ml
111036/1 Permacron® rozstřikové ředidlo 1036 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118580/5 Permacron® Dura Plus 8580 5 l

Permacron® rozstřikové ředidlo 1036
Rozstřiková přísada Permacron® 1036 byla vyvinuta, aby zajistila snadný rozstřik průhledných a 2K vrchních laků. 
Přísada se snadno používá (i v tenké vrstvě), a má dobrou přilnavost. Přechod do původního laku je velmi jemný.

Permacron® MS Dura plus 8580
Slouží k úpravě viskozity základových materiálů a vrchních laků při nízkých a středních teplotách. K ředění všech 2K 
akrylových produktů.

Obj. č. Zkrácený název Objem

11MA100/1 Permasolid® matovací přísada MA 100 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119005/1 Permahyd® rozstřiková přísada 9005 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

111051/1 Permahyd® rozstřiková přísada 1051 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

111070/1 Permacron® Race rozstřiková přísada 1070 1 l

Permasolid® matovací přísada MA 100
Matovací komponent pro Permasolid® HS vrchní barevný lak série 275. Přidáním této přísady získá lak hedvábný lesk. 
Slouží k matování vrchních barevných laků série 275 na plastových i běžných dílech.

Permahyd® rozstřiková přísada 9005
Rozstřiková přísada Permahyd® 9005 pomáhá k vytvoření téměř neviditelného rozstřiku s podkladovým lakem 
Permahyd® série 280/285. S obtížnými odstíny předejdete změně odstínu v rozstřikové ploše.

Permahyd® rozstřiková přísada 1051
Rozstřiková přísada pro materiály Hi-TEC. Použití pro nižší relativní vlhkost < 30 % anebo pro vyšší teploty > 30 °C 
zejména v kombinaci s velkou plochou.

Permacron® Race rozstřiková přísada 1070
Rozstřiková přísada pro vrchní průhledný lak Permasolid® HS Race 8700 a vrchní průhledný lak Permasolid® HS Speed 8800
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Speciální přísady
Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

118510/1 Permacron® protisilikonový prostředek 8510 1 l

Permacron® protisilikonový prostředek 8510
Speciální protisilikonový prostředek k potlačení tvorby silikonových kráterů na nečistých podkladech. Může se přidávat 
do vrchních laků Permasolid.

Obj. č. Zkrácený název Objem

119026/1 Permasolid® přísada 9026 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119025/1 Permasolid® HS urychlovač 9025 1 l

Permasolid® HS urychlovač 9025
Permasolid® HS urychlovač 9025 je speciální sušicí urychlovač pro bodové opravy a malé plochy. Spolehlivý pro 
Permasolid® HS vrchní průhledný lak a Permasolid® HS vrchní průhledný lak série 275. Urychlovač není doporučen 
aplikovat na horizontální plochy. S vrchním lakem série 275 je doba použitelnosti 45 - 60 minut.

Obj. č. Zkrácený název Objem

119034/1 Permasolid® HS přísada 9034 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119007/0,5 Permahyd® přísada 9007 0,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119040/0,1 Permasolid® přísada 9040 0,1 l
119041/0,1 Permasolid® přísada 9041 0,1 l
119042/0,1 Permasolid® přísada 9042 0,1 l
119043/0,1 Permasolid® přísada 9043 0,1 l
119044/0,1 Permasolid® přísada 9044 0,1 l
119045/0,1 Permasolid® přísada 9045 0,1 l
119046/0,1 Permasolid® přísada 9046 0,1 l
119047/0,1 Permasolid® přísada 9047 0,1 l
119048/0,1 Permasolid® přísada 9048 0,1 l

Permasolid® HS přísada 9034
Přísada pro vrchní průhledné laky 8034, 8055 a 8650. Kombinace pojidla vrchního průhledného laku a použití přísady 
9034 dává vrchnímu průhlednému laku vyšší odolnost vůči povrchovým defektům (např. kráterky).

Permahyd® přísada 9007
Permahyd® přísada 9007 vylepšuje sušení podkladových laků Permahyd® série 280/285 ve 3-stupňovém lakování.

Permasolid® přísady do vrchních průhledných laků
Barevné přísady do vrchních průhledných laků mohou být použity pro všechny HS vrchní průhledné laky. Trend udávaný 
některými automobilovými výrobci, např. Ford, Alfa Romeo, Mazda a Renault, pro použití vrchních průhledných laků 
vyžaduje speciální přísady. Tyto přísady Spies Hecker nabízí pod označením 9040 - 9048.

Permasolid® přísada 9026
Permasolid® přísada 9026 je speciální sušicí urychlovač pro bodové opravy a malé plochy. Spolehlivý pro Permasolid® 
HS vrchní průhledný lak a Permasolid® HS vrchní průhledný lak série 275. Urychlovač neaplikujte na horizontální 
plochy. S vrchním lakem série 275 je doba použitelnosti 50 - 60 minut.



21

Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

113410/400 Permacron® elastický základ 3410 sprej 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

118070/1 Permacron® MS elastický průhledný lak 8070 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

113304/1 Priomat® elastický základ 3304 1 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

113311/1 Priomat® plnicí tmel na póry 3311 1 kg
113311/300 Priomat® plnicí tmel na póry 3311 300 g

Permacron® elastický základ ve spreji 3410
Permacron® elastický transparentní základ 3410 je všestranný 1K výrobek, který zlepšuje přilnavost na všech běžných 
plastových dílech. Tento základ je charakteristický excelentní přilnavostí, vysokou elasticitou a snadnou aplikací.

Permacron® MS elastický průhledný lak 8070
Saténově lesklý průhledný lak je vhodný především na dvouvrstvá lakování na plastových dílech (např. nárazníky a 
boční lišty Mercedes-Benz). Charakteristický vysokou elasticitou a výborným rozlivem.

Priomat® elastický základ 3304
Průhledný elastický 1K základ je určen pro všechny běžné plastové díly. Výrobek má vynikající přilnavost, vysokou 
elasticitu a lehkou zpracovatelnost.

Priomat® plnicí tmel na póry 3311
Speciální 1K plnicí tmel na malé póry povrchů plastových dílů na vozidlech. Uzavírá póry a zajišťuje dobrý výsledek lakování.

Obj. č. Zkrácený název Objem

113300/1B Permacron® el. zákl. plnič 3300 bílý 1 l
113300/1C Permacron® el. zákl. plnič 3300 černý 1 l
113300/1 Permacron® el. zákl. plnič 3300 světle šedý 1 l

Permacron® elastický základový plnič 3300
Univerzální 2K plnič pro plastové díly osobních automobilů. Umožňuje efektivní nástřik ve dvou vrstvách, které mohou být 
přelakovány rovnou elastickým vrchním lakem. Je dodáván v bílé a černé barvě. Obě barvy lze dle potřeby libovolně míchat k 
dosažení neutrálního šedého základového plniče. Vyznačuje se výbornou přilnavostí, velkou pružností a snadným použitím.

Produkty pro karoserie, podvozky a plastové díly
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Produkty pro karoserie, podvozky a plastové díly
Osobní vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

113301/1 Permacron® tužidlo 3301 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119050/1 Permasolid® HS přísada 9050 1 l

Permacron® tužidlo 3301
Tužidlo do elastického plniče Permacron 3300.

Permahyd® ochrana proti odlétávajícím kamínkům 7101 a 7103
Permahyd® ochrana proti odlétávajícím kamínkům je vodou ředitelný produkt, který chrání podkladový materiál od 
poškození, který může vzniknout po nárazu kamínků.

Obj. č. Zkrácený název Objem

119060/1 Permasolid® přísada na plasty 9060 1 l

Permasolid® přísada na plasty 9060
Permasolid přísada na plasty do Permasolid® HS Vario základového plniče 5340.

Permasolid® HS elastická přísada 9050
Speciální přísada na bázi vysoce elastických polyuretanových pryskyřic. Je určená k nastavení požadované elasticity 
2K vrchních i průhledných laků a plničů Permacron® a Permasolid®. Elastická přísada Permasolid® 9050 dává celému 
lakování vysokou a trvanlivou elasticitu.

Obj. č. Zkrácený název Objem

117101/1 Permahyd® ochrana proti odlétavajícím kamínkům 7101 v černé barvě 1 l
117103/1 Permahyd® ochrana proti odlétavajícím kamínkům 7103 v bílé barvě 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118085/1 Permacron® MS elastický matný lak 8085 1 l

Permacron® MS elastický matný lak 8085
Permacron® MS průhledný matný lak 8085 se používá na vytváření matného povrchu plastových částí. Byl speciálně 
vyvinut na přestřiky interiéru vozu VW Brouk. Napodobuje původní matné lakování.
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Obj. č. Zkrácený název Objem

117118/400 Permaloid® černý kontrolní sprej 400 ml

Permaloid® černý kontrolní sprej
Permaloid černý kontrolní sprej se může používat pro kontrolu broušení na plniči. 

Osobní vozidla
Produkty pro karoserie, podvozky a plastové díly

Obj. č. Zkrácený název Objem

11SA101/1 Permasolid® přísada SA 101 pro hrubou strukturu 1 l

Permasolid® přísada SA 101 pro hrubou strukturu
Hrubá strukturní přísada SA 101 je určena pro Permasolid® HS vrchní barevný lak série 275 pro vytvoření struktury laku. 
Vrchní lak s touto přísadou lze použít pro lakování plastových dílů i na jakákoliv jiná strukturní lakování.

Obj. č. Zkrácený název Objem

11MA110/1 Permasolid® matovací přísada MA 110 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11SA102/1 Permasolid® přísada SA 102 pro jemnou strukturu 1 l

Permasolid® matovací přísada MA 110
Permasolid® matovací přísada MA 110 dává Permasolid® HS vrchním průhledným lakům a vrchnímu laku série 275 
možnost matování kovových a plastových dílů. Může ovlivnit kryvost. Aktuální dosažení stupně lesku je závislé na 
odlišných faktorech, ne pouze na barvě. Použití odlišných tužidel, ředidel, metod aplikace, podmínek při sušení a 
tloušťky laku vede k odlišnému stupni lesku (do 20 %).

Permasolid® přísada SA 102 pro jemnou strukturu
Jemná strukturní přísada SA 102 je určena pro Permasolid® HS vrchní barevný lak série 275 pro vytvoření struktury laku. 
Vrchní lak s touto přísadou lze použít pro lakování plastových dílů i na jakákoliv jiná strukturní lakování.

Obj. č. Zkrácený název Objem

118581/1 Priomat® 8581 1 l
118581/5 Priomat® 8581 5 l

Priomat® Plastic ředidlo 8581
Ředidlo určené k čištění a ošetření plastových podkladů před základováním a plněním.
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Tmely | Základy

Obj. č. Zkrácený název Množství

112035/2 Raderal® IR Premium tmel 2035 2 kg
112035/3 Raderal® IR Premium tmel v kartuši 2035 3 kg

Obj. č. Zkrácený název Objem

114120/5 Permafl eet® speciální reaktivní základ 4120 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

114010/6 Permafl eet® 1K reaktivní základ 4010 červenohnědý 6 l
114020/6 Permafl eet® reaktivní základ 4020 šedý 6 l

Raderal® IR Premium tmel 2035
Raderal® IR Premium tmel 2035 je vysoce kvalitní tmel na opravu osobních automobilů a užitkových vozidel. Je vhodný 
pro všechny běžně používané kovové podklady. Velmi dobrá přilnavost na galvanické podklady a aplikace bez pórů. 
Tmel je dobře brousitelný a je vhodný především pro sušení infrazářičem.

Obj. č. Zkrácený název Objem

113688/2,5 Permafl eet® 1:1 reaktivní základ 3688 2,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

114130/2,5 Permafl eet® 1:1 antikorozní základ 4130 2,5 l

Permafl eet® 1:1 reaktivní základ 3688
Permafl eet® 1:1 reaktivní základ 3688 je kyselino-tvrdnoucí produkt, který podporuje přilnavost. Je založen na polyvinyl 
butyralu. Speciálně vytvořen pro potřeby oprav v LKW sektoru. Zvýšení přilnavosti slouží k pasivaci kovových podkladů. 
Materiál je zvláště vhodný pro hliníkové a nerezové podklady. Je určen pro 3-stupňové systémy lakování.

Permafl eet® 1:1 antikorozní základ 4130
Permafl eet® 1:1 antikorozní základ 4130 je kyselino-tvrdnoucí, 2K základ na polyvinyl butyralové bázi. Obsahuje 
zinkochromáty. Materiál je vhodný na hodně poničené podklady, nebo na podklady náchylné ke korozi.

Permafl eet® speciální reaktivní základ 4120
Permafl eet® speciální reaktivní základ 4120 je kyselino-tvrdnoucí 2K reaktivní základ se zinkochromátem. Byl speciálně 
vyvinut pro opravy užitkových vozidel a autobusů. Podporuje přilnavost a slouží pro pasivaci metalických podkladů, 
zvláště pro hliníkové a nerezové materiály. Dodává se v olivově béžové barvě.

Permafl eet® 1K reaktivní základ
Permafl eet® 1K reaktivní základ neobsahuje zinkochromát a je založený na polyvinyl butyralu. Může se používat na 
kov, hliník a galvanické podklady. Produkt splňuje potřeby LKW oprav a průmyslového lakování. Reaktivní základ 
má dobrou ochranu proti korozi. Lze ho aplikovat s airless/elektrostatickým zařízením. Může být aplikován ve 2 a 
3-stupňovém systému. Certifi kovaný produkt na svařované části.

Užitková vozidla
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Plniče, základové plniče

Obj. č. Zkrácený název Objem

114090/5 Permafl eet® EP základový plnič 4090 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

114035/10 Permafl eet® HS základový plnič 4035 10 l

Permafl eet® EP základový plnič 4090
Permafl eet® EP základový plnič 4090 je 2K základový plnič na bázi epoxidových pryskyřic. Neobsahuje zinkochromáty 
a byl vyroben pro potřeby oprav užitkových vozidel. Dodává se v šedé barvě.

Permafl eet® HS základový plnič 4035
Permafl eet® HS je 2K základový plnič založený na bázi polyakrylových pryskyřic. Byl vyvinut speciálně pro potřeby 
lakování užitkových vozidel, např. s ohledem na dobu použitelnosti, vertikální stabilitu, tlakovou a elektrostatickou aplikaci. 
Dostupný v bílé a šedé barvě.

Obj. č. Zkrácený název Objem

114036/10 Permafl eet® HS základový plnič 4036 10 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

115510/3,5Š Permafl eet® HS nebrusný plnič 5510 šedý 3,5 l
115510/3,5B Permafl eet® HS nebrusný plnič 5510 bílý 3,5 l
115510/3,5Č Permafl eet® HS nebrusný plnič 5510 černý 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

114400/3,5 Č Permafl eet® EP základový plnič 4400 černý 3,5 l
114400/3,5 B Permafl eet® EP základový plnič 4400 bílý 3,5 l
114400/5 Permafl eet® EP základový plnič 4400 šedý 5 l

Permafl eet® HS základový plnič 4036
Permafl eet® HS základový plnič 4036 je 2K základový plnič na bázi polyakrylových pryskyřic. Díky obsahu zinkochromátu 
nabízí optimální ochranu proti korozi pro obvyklé kovové podklady (s výjimkou hliníkových a nerezových profi lů) pro 
sektor užitkových vozidel. Dodává se v zelené barvě.

Permafl eet® HS nebrusný plnič 5510
2K výrobek založený na bázi akrylových pryskyřic. Na velké objekty se aplikuje mokrá na mokrou. Poskytuje skvělou 
absorpci proti přestřiku. Dodávaný v šedé, bílé a černé barvě.

Permafl eet® EP základový plnič 4400
2K základový plnič na bázi epoxidové pryskyřice. Neobsahuje zinkochromáty a byl speciálně vyvinut pro potřeby 
užitkových vozidel. Dobrá odolnost proti korozi a velmi dobré plnicí vlastnosti. Produkt je doporučen pro všechny vrchní 
laky. Dostupný v černé, bílé a šedé barvě.

Užitková vozidla
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Plniče, základové plniče | Vrchní laky

Obj. č. Zkrácený název Objem

115620/3,5 B Permafl eet® VHS nebrusný plnič 5620 bílý 3,5 l
115620/3,5 S Permafl eet® VHS nebrusný plnič 5620 tmavě šedý 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

115025/3,5 Permafl eet® HS transparentní plnič 5025 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

115520/6 Permafl eet® základový plnič 5520 6 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11670/3,5 Permafl eet® HS matovací pojidlo 670 3,5 l
11670/I Permafl eet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny I od 250 ml a více
11670/II Permafl eet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny II od 250 ml a více
11670/III Permafl eet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny III od 250 ml a více
11670/IV Permafl eet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny IV od 250 ml a více
11670/V Permafl eet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny V od 250 ml a více
11670/VI Permafl eet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny VI od 250 ml a více
11670/RAL9007 Permafl eet® HS namíchaný odstín série 670 RAL 9007 3,5 l

Permafl eet® HS transparentní plnič 5025
Permafl eet® HS transparentní 2K plnič 5025 na bázi akrylové pryskyřice podporuje přilnavost při aplikaci a izoluje 
kritické podklady a tmelené povrchy.

Permafl eet® základový plnič 5520
2K výrobek na bázi akrylové pryskyřice. Byl vyvinut speciálně pro potřeby lakování užitkových vozidel. Může být 
aplikován jak mokrá na mokrou, tak jako brusný plnič. Dodávaný ve světle šedé barvě.

Permafl eet® vrchní lak série 670
Vrchní laky HS s pojidlem Permafl eet® 670 poskytují vynikající výsledek lakování, který se vyznačuje vysokou přesností 
odstínů, rychlou aplikací (pouze 1,5 vrstvy bez odvětrání) a rychlým sušením. Tento systém je ekonomický, v porovnání 
s konvenčními MS technologiemi se spotřebuje cca o 30 % méně materiálu. Má vynikající barevnou stálost a velké 
množství barevných odstínů. Samozřejmostí je dlouhá doba použitelnosti po natužení (2 až 3 hodiny), což je výhodné 
při lakování velkých ploch a objektů.

Permafl eet® VHS nebrusný plnič 5620
Permafl eet® VHS nebrusný plnič 5620 je vysoce kvalitní 2K akrylový plnič. Materiál má VOC hodnotu pod 540 g/l, 
velmi vysoký obsah pevných částic a vysokou kryvost. Dodává se v bílé a tmavě šedé barvě.

Užitková vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

115530/8 BÍLÁ Permafl eet® HS nebrusný plnič 5530 bílý 8 l
115530/8 TŠ Permafl eet® HS nebrusný plnič 5530 tmavě šedý 8 l
115530/8 Permafl eet® HS nebrusný plnič 5530 světle šedý 8 l

Permafl eet® HS nebrusný plnič 5530
2K akrylový produkt speciálně vyvinut pro opravu autobusů. Spolehlivá aplikace, dobrá vertikální stabilita, vynikající 
plnivost a dobré vlastnosti při broušení. Dodávaný ve světle šedé, bílé a tmavě šedé barvě.
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Vrchní laky | Vrchní průhledné laky

Obj. č. Zkrácený název Objem

11679/3,5 Permafl eet® matovací pojidlo 679 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118320/5 Permafl eet® HS vrchní průhledný lak 8320 5 l

Permafl eet® HS vrchní průhledný lak 8320
2K vrchní průhledný lak pro užitková vozidla. Snadno se aplikuje, a proto je vhodný pro velké objekty. Dobrý rozliv a 
excelentní odolnost proti mechanickým a chemickým vlivům.

Obj. č. Zkrácený název Objem

1138002002 Permafl eet® HS vrchní lak šasi RAL 9011 graphit black 18 l
1138002001 Permafl eet® HS vrchní lak šasi RAL 9005 deep black 18 l
1138002003 Permafl eet® HS vrchní lak šasi MB 7350 novagrey satin gloss 18 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

118568/1 Permafl eet® Daylight Fluorescent barva 8568 červená 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11675/3,5 Permafl eet® HS Vario matovací pojidlo 675 3,5 l
11675/I Permafl eet® HS Vario namíchaný odstín série 675 ostín skupiny I od 250 ml a více
11675/II Permafl eet® HS Vario namíchaný odstín série 675 ostín skupiny II od 250 ml a více
11675/III Permafl eet® HS Vario namíchaný odstín série 675 ostín skupiny III od 250 ml a více
11675/IV Permafl eet® HS Vario namíchaný odstín série 675 ostín skupiny IV od 250 ml a více
11675/V Permafl eet® HS Vario namíchaný odstín série 675 ostín skupiny V od 250 ml a více
11675/VI Permafl eet® HS Vario namíchaný odstín série 675 ostín skupiny VI od 250 ml a více

Permafl eet® HS vrchní lak šasi
2K vrchní lak s vysokým obsahem pevných částic, založený na akrylové pryskyřici na podvozky vozidel. Rychle schne, 
je odolný a má optimální použití pro různé aplikace. Permafl eet® vrchní lak HS Chassis je nabízen v následujících 
odstínech: MB 7350 novagrey satun gloss, RAL 9005 deep black a RAL 9011 graphite grey.

Permafl eet® Daylight Fluorescent barva 8568 červená
Permafl eet® Daylight Fluorescent barva obsahuje speciální fl uorescenční pigmenty, které přeměňují části ultrafi alové 
radiace do viditelného světla, což dává laku zvláště světlonosnou kvalitu. Primárně se používá pro speciální účely - jako 
jsou vozidla záchranné služby a hasičů (RAL 3024 hasiči).

Permafl eet® vrchní lak série 675
Speciálně vyvinuté pojidlo pro lakování rámů podvozků a náprav. Ideální pro lakování výkonnými lakovacími zařízeními 
(airless, airmix nebo elektrostatické lakování). Výborně kryje, má dlouhou dobu použitelnosti. Jednoduše se aplikuje, 
má dobrý rozliv a výbornou vertikální stabilitu.

Permafl eet® matovací pojidlo 679
Permafl eet® HS matovací pojidlo 679 pro HS vrchní lak série 670/675. Permafl eet® HS matovací pojidlo 679 se může 
používat pro opravy plastových částí a pro vytvoření saténového matu.

Užitková vozidla
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Vrchní průhledné laky | Tužidla 
Užitková vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

118330/5 Permafl eet® HS vrchní průhledný lak 8330 5 l

Permafl eet® HS vrchní průhledný lak 8330
Permafl eet® HS vrchní průhledný lak 8330 je prvotřídní výrobek s vyšším počtem pevných částic splňující limity VOC. 
Má velmi dobrou vertikální stabilitu a anti-graffiti vlastnosti pro užitková vozidla. Materiál se aplikuje na velké plochy a 
má všestranné použití. Má vysoký lesk a rozliv.

Permafl eet® VHS tužidla
Permafl eet® VHS tužidla jsou speciálně vyvinuta s vysokým obsahem pevných částic. Se třemi řadami tužidel se lze 
dobře přizpůsobit různému prostředí.

Obj. č. Zkrácený název Objem

113689/2,5 Permafl eet® aktivátor 3689 pro reaktivní základ 2,5 l
113690/2,5 Permafl eet® aktivátor 3660 pro antikorozní základ 2,5 l
113110/2,5 Permafl eet® EP tužidlo 3110 pro EP základový plnič 4090 2,5 l
114101/1 Permafl eet® EP tužidlo 4401 pro EP základový plnič 4400 1 l
114101/5 Permafl eet® EP tužidlo 4401 pro EP základový plnič 4400 5 l

Permafl eet® tužidla pro základové materiály
Tužidla a aktivátory do produktů pro užitková vozidla.

Raderal® tužidlo 0909
Tužidlo do stěrkových tmelů.

Raderal® tužidlo 0940 dlouhé
Tužidlo do stěrkových tmelů.

Obj. č. Zkrácený název Objem

113265/1 Permafl eet® VHS 5265 - krátké 1 l
113265/5 Permafl eet® VHS 5265 - krátké 5 l
113270/1 Permafl eet® VHS 3270 - střední 1 l
113270/5 Permafl eet® VHS 3270 - střední 5 l
113275/5 Permafl eet® VHS 3275 - dlouhé 5 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

110909/50 Raderal® tužidlo 0909 do stěrkových tmelů 50 g
110909/90 Raderal® tužidlo 0909 do stěrkových tmelů 90 g

Obj. č. Zkrácený název Množství

110940/50 Raderal® tužidlo 0940 do stěrkových tmelů dlouhé 50 g
110940/90 Raderal® tužidlo 0940 do stěrkových tmelů dlouhé 90 g
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Obj. č. Zkrácený název Objem

116110/5 Permafl eet® ředidlo 6110 krátké 5 l
116120/5 Permafl eet® ředidlo 6120 střední 5 l
116130/5 Permafl eet® ředidlo 6130 dlouhé 5 l
116150SA/5 Permafl eet® ředidlo 6150 SA (technologie Airless Airmix) 5 l
117708/5 Permafl eet® EP ředidlo 7708 pro epoxidové produkty 5 l

Permafl eet® ředidla
Ředidla určená pro aplikaci stříkací pistolí, laku série 600 v závislosti na teplotě a vlhkosti okolí.

Užitková vozidla
Ředidla | Čisticí prostředky a odmašťovače

Obj. č. Zkrácený název Objem

117070/5 Permahyd® odstraňovač vosku a mastnoty 7070 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

117080/5 Permahyd® odstraňovač silikonu 7080 5 l
117080/400 Permahyd® odstraňovač silikonu 7080 ve spreji 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

117010/1 Permanent® odstraňovač silikonu 7010 1 l
117010/5 Permanent® odstraňovač silikonu 7010 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

117799/1 Permanal® odstraňovač silikonu 7799 1 l
117799/5 Permanal® odstraňovač silikonu 7799 5 l

Permahyd® odstraňovač vosku a mastnoty 7070
Permahyd® odstraňovač vosku a mastnoty 7070 je čisticí činidlo na vodní bázi s omezeným množstvím organického 
rozpouštědla. Používá se pro odmaštění kovových podkladů.

Permanal® odstraňovač silikonu 7799
Rychle odvětrávající směs, obvykle používaná na odstranění mastnoty. Čistí především staré, broušené nebo originální 
lakování a podklady lakované podkladovým lakem nebo plničem, které byly následně broušeny. Čisticí prostředek 
odstraňující silikon z podkladů.

Permahyd® odstraňovač silikonu na vodní bázi 7080
Odstraňovač silikonu na bázi vody s velmi nízkým obsahem organických rozpouštědel a speciálních čisticích činidel. 
Čistí staré přebroušené nebo originální lakování a základové podklady nebo podklady s přebroušeným plničem.

Permanent® odstraňovač silikonu 7010
Pomalu se vypařující směs organických rozpouštědel. Čistí především staré, broušené nebo originální lakování. Čisticí 
prostředek odstraňující silikon z podkladů.
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Speciální přísady a ostatní

Obj. č. Zkrácený název Objem

117020/5 Permaloid® čisticí ředidlo 7020 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119020/1 Permafl eet® Multicolor přísada 9020 1 l

Permaloid® čisticí ředidlo 7020
Permaloid® čisticí ředidlo 7020 je v kategorii IIB směrnice VOC vyhlášky 2004/42/EG jako přípravný produkt. Hodnota 
VOC <850 g/l. Dále se může používat na čištění stříkacích pistolí.

Permafl eet® Multicolor přísada 9020
Permafl eet® Multicolor 9020 je speciální přísada pro vícebarevné lakování s Permafl eet® HS vrchním lakem 670/675. 
Přidáním Permafl eet® Multicolor přísady 9020 je možné objekt zamaskovat rychleji, což umožní snadnější aplikaci 
dekorativního vícebarevného lakování na užitková vozidla a autobusy. Obvykle se používá pro pruhy, malé plochy 
a písmena.

Užitková vozidla

Obj. č. Zkrácený název Objem

117989/5 Permaloid® čistící ředidlo 7989 5 l

Permaloid® čistící ředidlo 7989
Čisticí ředidlo Permaloid 7989 je univerzální čisticí prostředek na stříkací pistole a nástroje. Vhodné také k čištění 
kovových podkladových materiálů.
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Permafl eet®Industry 2K základový plnič 4540
Permafl eet Industry 2K Primer Surfacer 4540 je 2K základový plnič na bázi polyakrylátu pro různé použití. Vyznačuje 
se vynikající přilnavostí a rychlým schnutím. Poskytuje dobrou ochranu proti korozi a lze tónovat barvami Permafl eet 
Mixing Concentrates 600. Dostupný v bílé, světle šedé, černé, červené a průhledné variantě.

Permafl eet®Industry 1K základ 4510
Permafl eet Industry 1K Primer 4510 je podkladový materiál, který neobsahuje chroman zinečnatý. Materiál je 
charakteristický vynikající přilnavostí a lze ho tónovat s Permafl eet míchací koncentrát 600. Lze jej použít jako základ 
na svařování. Je dostupný v bílé, světle šedé, černé a průhledné variantě.

Permafl eet®Industry 2K brusný plnič 5540
Permafl eet Industry 2K Sanding Surfacer 5540 je 2K plnič na bázi polyakrylátové pryskyřice s nízkým obsahem ředidla. 
Vyznačuje se rychlou dobou schnutí. Snadno se brousí a zaručuje vynikající rovnoměrný nátěr. Podle stupně zředění jej 
lze použít jako plnič nebo jako plnič s možností nanesení větší tloušťky vrstvy. Barva šedá.

Permafl eet®Industry pórovitý plnič 5605
Permafl eet Industry Carbon Fibre Sealer 5605 je pórovitý plnič na bázi polyuretanu speciálně vyvinutý pro nanášení 
na všechny druhy výrobků z uhlíkových vláken. Rychle schne, dosahuje dobrého plnění v menším množství 
technologických kroků něž u standardního nanášení s průhledným lakem. Snižuje spotřebu, rychle schne a má dobrý 
rozliv. Pro dosažení optimální UV ochrany je vhodné použít doporučený vrchní průhledný lak.

Základy | Vrchní laky
Průmysl

Obj. č. Zkrácený název Objem

114540/3,5 Permafl eet®industry 2K základový plnič 4540 bílý 3,5 l
114540/10 Permafl eet®industry 2K základový plnič 4540 světle šedý 10 l
114540/10 B Permafl eet®industry 2K základový plnič 4540 bílý 10 l
114540/10 Č Permafl eet®industry 2K základový plnič 4540 černý 10 l
114540/3,5 BB Permafl eet®industry 2K základový plnič 4540 bezbarvý 3,5 l
114540/10 ČV Permafl eet®industry 2K základový plnič 4540 červený 10 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

114510/10Š Permafl eet®industry 1K základ 4510 světle šedý 10 l
114510/3,5 Permafl eet®industry 1K základ 4510 bílý 3,5 l
114510/10 Permafl eet®industry 1K základ 4510 bílý 10 l
114510/3,5Č Permafl eet®industry 1K základ 4510 černý 3,5 l
114510/3,5BB Permafl eet®industry 1K základ 4510 bezbarvý 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

115540/3,5 Permafl eet®industry 2K brusný plnič 5540 šedý 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

115605/3,5 Permafl eet®Industry pórovitý plnič 5605 3,5 l

Permafl eet®Industry základový plnič 4050
Spies Hecker vyvinul nový produkt pro speciální požadavky při lakování užitkových aut. Permafl eet® VHS Primer 
Surfacer 4050 je dvou komponentní základový plnič, který je na základech polyakrylátu a je vhodný pro opravy 
užitkových automobilů, konstrukcí, zemědělské techniky stejně jako pro lakování OEM dílů a průmyslových částí. 
Aplikace mokrá na mokrou a za sucha s broušením na kovové a leštěné kovy. Díky velkému obsahu pevných částic 
můžete základový plnič aplikovat ve vyšší vrstvě a to afektivně a rychle. Může být kombinován se třemi odlišnými VHS 
nebo HS aktivátory a pro lakovny s 2K míchačkou. Základový plnič je dostupný v bílé, světle šedé a tmavě šedé barvě.

Obj. č. Zkrácený název Objem

114050/10B Permafl eet®Industry základový plnič 4050 bílý 10 l
114050/10SŠ Permafl eet®Industry základový plnič 4050 světle šedý 10 l
114050/10TŠ Permafl eet®Industry základový plnič 4050 tmavě šedý 10 l

Permafl eet Industry Carbon Fibre Sealer 5605 je pórovitý plnič na bázi polyuretanu speciálně vyvinutý pro nanášení 
na všechny druhy výrobků z uhlíkových vláken. Rychle schne, dosahuje dobrého plnění v menším množství 
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Vrchní laky
Průmysl

Permafl eet®Industry míchací koncentráty
Speciální průmyslové míchací koncentráty v jemně stříbrné a bílé perlové barvě.

Permafl eet®Industry Pur pojidlo PU 570
Permafl eet Industry PUR Top Coat 570 je 2K vrchní lak na bázi polyuretanu pro vnitřní i venkovní použití. Vyznačuje se 
odolností vůči mechanické a chemické zátěži. Snadno se nanáší a je možné nastavit různé stupně lesku. 

Permafl eet®Industry Iron Mica pojidlo IM 510
Permafl eet Industry Iron Mica Top Coat 510 je 2K vrchní lak na bázi polyakrylátu s jemně strukturovaným efektem 
železité slídy. Nabízí charakteristický lesk a efekty. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Vrchní lak je odolný vůči 
chemické a mechanické zátěži. Poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Permafl eet®Industry alkydové pojidlo KH 530
Permafl eet Industry Alkyd Top Coat 530 je 1K vrchní lak se syntetickou pryskyřicí. Zaručuje velmi lesklý povrch za 
krátkou dobu a snadné použití. Materiál je vhodný pro vnitřní a venkovní plochy. Nabízí 5 stupňů lesku, od velmi 
lesklého po matný.

Permafl eet®Industry EP pojidlo EP 540
Permafl eet Industry Epoxy Top Coat 540 je epoxidový 2K vrchní lak pro předměty s velmi vysokou tvrdostí povrchu. 
Zaručuje vysokou odolnost vůči mechanické a chemické zátěži. Vytváří extrémně tvrdý povrch a je vhodný zejména pro 
vnitřní použití. S materiálem lze vytvářet struktury a upravit ho na 3 stupně lesku.

Permafl eet®Industry AC pojidlo AC 525
Permafl eet Industry NC Top Coat 520 je 1K vrchní lak na bázi nitrocelulózy zaručující krátkou dobu schnutí a jednoduché 
nanášení. Materiál se snadno nanáší a rychle schne. Má dobrou kryvost a lze ho upravit na 4 různé stupně lesku.

Obj. č. Zkrácený název Objem

11NP446/1 Permafl eet®Industry míchací koncentrát NP 446 Fine Silver 1 l
11NP452/1 Permafl eet®Industry míchací koncentrát NP 452 White pearl 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11PU570/3,5 Permafl eet®Industry Pur pojidlo PU570 3,5 l
11PU570/20 Permafl eet®Industry Pur pojidlo PU570 20 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11KH530/3,5 Permafl eet®Industry alkydové pojidlo KH530 3,5 l
11KH530/20 Permafl eet®Industry alkydové pojidlo KH530 20 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11EP540/3,5 Permafl eet®Industry EP pojidlo EP540 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11NC520/3,5 Permafl eet®Industry NC pojidlo NC520 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11IM510/3,5 Permafl eet®Industry Iron Mica pojidlo IM510 3,5 l
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Průmysl
Speciální přísady a čisticí prostředky

Permafl eet®Industry Pur matovací pojidlo PM 555
Permafl eet Industry PUR Matt Top Coat 555 je 2K vrchní lak na bázi polyuretanu umožňující velmi matné nátěry. 
Zajišťuje vysokou odolnost vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům. Materiál má fl exibilní použití pro vnitřní i venkovní 
prostory. Snadno se nanáší a je vhodný pro extrémně matné povrchy (< 10 jednotek v úhlu 60°).

Permafl eet®Industry pojidlo na struktury
Permafl eet Industry Structure Top Coat je strukturní 2K vrchní lak na bázi polyuretanu s vysokou odolností vůči 
mechanické a chemické zátěži. Zaručuje vysokou odolnost vůči mechanické a chemické zátěži a snadné použití. 
Umožňuje vytváření mnoha různých struktur.

Permafl eet®Industry akrylové DTM pojidlo AC 550
Permafl eet Industry Acryl DTM Top Coat 550 je lesklý 2K vrchní lak na bázi polyakrylátu. Pro jednovrstvé nanášení bez 
použití základu. Lze ho použít přímo na ocelové, hliníkové a pozinkované podklady. Nabízí 5 stupňů lesku, od velmi 
lesklého po matný.

Permafl eet®Industry akrylové pojidlo Plus AC 575
Permafl eet Industry Acryl Plus Top Coat 575 je 2K vrchní lak na bázi akrylátové pryskyřice s vysokou odolností vůči 
světlu. Materiál je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a snadno se nanáší. Lze ho upravit pro 5 stupňů lesku a vytvořit 
různé struktury.

Permafl eet®Industry 1K akrylové pojidlo AC 525
Permafl eet Industry 1K Acryl Top Coat 525 je vysoce kvalitní systém 1K vrchního laku na bázi akrylátu. Snadno se 
používá a velmi rychle schne. Nabízí 5 stupňů lesku, od velmi lesklého do matné.

Obj. č. Zkrácený název Objem

11PU560/3,5 Permafl eet®Industry pojidlo na struktury PU560 3,5 l
11PU565/3,5 Permafl eet®Industry pojidlo na struktury v matu PU565 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11AC550/3,5 Permafl eet®Industry akrylové DTM pojidlo AC550 3,5 l
11AC550/20 Permafl eet®Industry akrylové DTM pojidlo AC550 20 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11AC575/3,5 Permafl eet®Industry akrylové pojidlo Plus AC 575 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11AC525/3,5 Permafl eet®Industry 1K akrylové pojidlo AC 525 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11PM555/3,5 Permafl eet®Industry Pur matovací pojidlo PM555 3,5 l

Zajišťuje vysokou odolnost vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům. Materiál má fl exibilní použití pro vnitřní i venkovní 
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Speciální přísady a čisticí prostředky
Průmysl

Permafl eet® Industry přilnavostní základ 4170
Prostředek na zvýšení přilnavosti. Vhodný pro PVC a materiály nanesené práškováním.

Permafl eet® Industry matovací činidlo MA 200
Matovací činidlo pro nastavení lesku u Permafl eet®Industry alkydové pojidlo KH 530, Permafl eet®Industry NC pojidlo 
NC 520, Permafl eet®Industry EP pojidlo EP 540, Permafl eet®Industry 1K akrylové pojidlo AC 525.

Permafl eet® Industry matovací činidlo MA 300
Matovací činidlo pro nastavení lesku u Permafl eet®Industry akrylové pojidlo Plus AC 575, Permafl eet®Industry Pur 
pojidlo PU 570.

Permafl eet® Industry matovací činidlo MA 400
Matovací činidlo pro nastavení lesku u Permafl eet®Industry akrylové DTM pojidlo AC 550.

Obj. č. Zkrácený název Objem

114170/5 Permafl eet® Industry přilnavostní základ 4170 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11MA200/3,5 Permafl eet® Industry matovací přísada MA 200 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11MA300/3,5 Permafl eet® Industry matovací činidlo MA 300 3,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

11MA400/3,5 Permafl eet® Industry matovací činidlo MA 400 3,5 l

Permafl eet®Industry čistící činidlo 7910
Průmyslový čistič na velice hrubé plochy. Materiál má delší odvětrání.

Obj. č. Zkrácený název Objem

117910/5 Permafl eet®Industry čistící činidlo 7910 5 l

Permafl eet®Industry čistící činidlo 7910
Průmyslový čistič na velice hrubé plochy. Materiál má delší odvětrání.

Obj. č.

117910/5
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Speciální přísady a čisticí prostředky
Průmysl

Permafl eet® Industry alkydová přísada KH9010
Přísada vylepšující vlastnosti při lakování, minimalizuje stékání materiálu při aplikaci stříkací pistolí. Přísada pro KH 
pojidlo.

Permafl eet® Industry přísada pro natírání štětcem 9012
Přísada pro natírání Permafl eet®1K a 2K vrchních laků a základů. Díky této přísadě je možné materiál nanášet štětcem 
či válečkem.

Permafl eet®Industry tužidla
Permafl eet®Industry tužidla nabízejí rozmanitou škálu produktů do komponentů pro dosažení optimálního nastavení 
Permafl eet®lakovacího systému. Pomáhají při odlišních aplikacích a při použití 2K materiálů.

Permafl eet®Industry ředidla
Permafl eet ředidla pro různé druhy materiálů a odlišné klimatické podmínky.

Obj. č. Zkrácený název Objem

11KH9010/1 Permafl eet® Industry alkydová přísada KH9010 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

119012/1 Permafl eet® Industry přísada pro natírání štětcem 9012 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

113011/1 Permafl eet®Industry MS tužidlo 3011 1 l
113011/5 Permafl eet®Industry MS tužidlo 3011 5 l
113012/1 Permafl eet®Industry VHS tužidlo 3012 krátké 1 l
113013/1 Permafl eet®Industry VHS tužidlo do základu 3013 1 l
113014/1 Permafl eet®Industry VHS tužidlo 3014 1 l
113015/1 Permafl eet®Industry EP tužidlo 3015 1 l
113337/5 Permafl eet®HS tužidlo 3337 extra dlouhé 5 l
113338/5 Permafl eet®HS tužidlo 3338 dlouhé 5 l
113339/5 Permafl eet®HS tužidlo 3339 standardní 5 l
113340/5 Permafl eet®HS tužidlo 3340 krátké 5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

116015/5 Permafl eet®Industry ředidlo 6015 5 l
116015/20 Permafl eet®Industry ředidlo 6015 20 l
116016/5 Permafl eet®Industry 2K ředidlo 6016 5 l
116017/5 Permafl eet®Industry 2K ředidlo 6017 krátké 5 l
116018/5 Permafl eet®Industry EP ředidlo 6018 5 l
116019/5 Permafl eet®Industry 1K ředidlo 6019 5 l

Přísada pro natírání Permafl eet®1K a 2K vrchních laků a základů. Díky této přísadě je možné materiál nanášet štětcem 

Přísada vylepšující vlastnosti při lakování, minimalizuje stékání materiálu při aplikaci stříkací pistolí. Přísada pro KH 

Permafl eet®Industry tužidla nabízejí rozmanitou škálu produktů do komponentů pro dosažení optimálního nastavení 
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Koloristika a příslušenství

Software Phoenix
Program Phoenix rozšiřuje výše zmíněné funkce programu CRplus o vzdálený přístup, jenž 
managementu umožňuje mít ucelený přehled, generovat reporty a sledovat aktuální dění 
na lakovně. Zajišťuje náhled a pohyb v programu v rámci počítačové sítě jedné provozovny. 

Spektrofotometr Color Dialog Phoenix
Nový spektrofotometr nabízí kromě barevného displeje a menšího těla možnost propojení 
s míchacím programem přes Wi-Fi.
Vnitřní databáze čítá 200.000 receptur včetně upravených zákaznických, s kterými dále 
pracuje. Tento spektrofotometr pracuje pouze s míchacím programem PHOENIX.

Spektrofotometr Color Dialog Delta Scan
Spektrofotometr s vylepšenou měřící optikou – víceúhlová měřící optika dosahuje vysoké 
přesnosti, umožňující současné měření odstínu a efektu v jednom kroku. Po připojení k 
softwaru CRplus/ Phoenix lze upravovat měření a dosáhnout tak přesného odstínu. Vnitřní 
databáze obsahuje informace o výrobci a odstínech. Barevný dotykový displej usnadňuje 
orientaci v menu přístroje.

Míchačka HI-TEC

Poměrová kolečka 
(Permahyd 280/285, Hi-TEC 480, Permafl eet)  

Poměrová kolečka významně usnadňují práci při výběru vhodného tužidla a ředidla.

Zkrácený název Množství

Poměřová kolečka 1 ks

Zkrácený název Množství

Software Phoenix 1 ks

Zkrácený název Množství

11SHCOLORPHOENIX Spektrofotometr Color Dialog Phoenix 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

11SHCOLORDELTA Spektrofotometr Color Dialog Delta Scan 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

11D15338747 Míchačka HI-TEC 1 ks
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Koloristika a příslušenství

Váha PMA Vision
Sartorius PMA.Vision je moderní online váha s barevným dotykovým displejem, zobrazující 
všechny informace potřebné k míchání barevných odstínů. Pro vzdálené připojení s mícha-
cím programem Phoenix využívá místní internetovou síť bez nutnosti propojení s PC.
Tuto váhu doporučujeme použít v kombinaci fotospektrometr Color Dialog Phoenix a online 
verze míchacího programu Phoenix ovládaného z chytrého telefonu anebo tabletu.

Stick´n´Go!
Nálepka s aktuální barvou Vašeho vozidla k rychlé a snadné opravě drobných škrábanců. 
Dočasné řešení pro malá poškození laku.

Čtečka čárových kódů
Úspora času při procesu míchání barev je důležitá. Rychlým skenem vytištěného čárového 
kódu na vybraném vzorku se ihned dostaneme ke zvolené receptuře a můžeme míchat. Toto 
zařízení lze připojit k počítači s koloristickým programem. 

Tiskárna Smart Label Printer
Tiskárna štítků pro nalakované vzorky. Na štítku se nachází informace potřebné k identi-
fi kaci vzorku: značka automobilky, název a kód barvy, číslo receptury, čárový kód a datum 
vytvoření vzorku.

Poměrová pravítka
Kovové poměrové pravítko bylo navrženo pro měření správného směšovacího poměru plniče 
a vrchního průhledného laku. Lze využít pro míchání a směšování dalších produktů a je 
dodáváno ve více variantách od 2:1 až 9:1.

Stick´n´Go!

razítko

An Axalta Coating Systems Brand

Stala se Vám nehoda? Je Vaše vozidlo poškozené? Nečekejte 
a nechte si jej opravit v této doporučené lakovně v co nejkratší 
době. Předejdete tak možnému rozšíření poškození (korozi) a 
následným zvýšeným nákladům na opravu.

Kód barvy Spies Hecker:

Obj. č. Zkrácený název Množství

99SHMĚRKY Poměrová pravítka 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

11D1533066 Tiskárna Smart Label Printer 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

1144295050 Čtečka čárových kódů 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

11SH-01-1334 Stick´n´Go! 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

11SARTORIUS5 Váha PMA Vision 1 ks



 

Lakovací systémy 
pro celé generace
2K lakovací systémy na vodní bázi

Udržitelný. Efektivní. Spolehlivý.
www.wefa-gmbh.de
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Obj. č. Zkrácený název Množství

21DaisyWheel Míchací zařízení Daisy wheel 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

21HBBZ1001 Rotogen 1.000 Set 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

21FTH1200 Atex ohřívač vzduchu do míchárny a skladu    1 ks

Daisy Wheel
Unikátní samo míchací a dávkovací zařízení na podkladovou barvu. Precizní a opakovatelné dávkování. Pokaždé 
vytvoří správný odstín s přesností + / - 0.05 g. Ideálně vhodné také pro bodové opravy. Obsluha má přesný přehled 
o aktuálním stavu zásob barev v zařízení, což znamená efektivní a proaktivní řízení skladových zásob. Pozitivní dopad 
na organizaci procesu opravy. Díky 100 % automatizaci procesu dávkování barvy má lakýrník možnost věnovat veškerý 
čas přípravě vozu. Není potřeba přenášet barvy tam a zpět pro namíchání požadovaného odstínu, vše se děje na 
jednom místě. Méně ztrát barev a méně nepořádku, tzn. méně čisticích prostředků potřebných pro úklid. Daisy Wheel 
zabírá o 60 - 75 % méně místa než tradiční míchací zařízení. Rozměry zařízení: 105 cm x 105 cm x 65 cm, Váha stroje: 
80 kg, Certifi kace: Atex Zóna 2.

Rotogen
Zařízení Rotogen šetří čas a zlepšuje kvalitu rozmíchaných barev. Rotogen není nutné čistit po rozmíchání. Barva je bez 
segregace a plovoucích pigmentů na povrchu. Pracovník ušetří čas díky snížené době míchání. Stálá kvalita míchacího 
výsledku a předcházení barevným odchylkám. Bez ztráty pigmentu způsobeném ručním mícháním nebo barvě na 
kelímku. Zařízení je vhodné pro většinu menších plechovek a nádobek. Pro míchání od množství 50ml – 1 litr. Velikost 
270 mm x 321 mm x 322 mm. Váha zařízení 14,5 kg.

Ohřívač vzduchu do míchárny
Pokud máte nízkou teplotou při skladování materiálů, máme pro vás řešení ve formě topení s certifi kací Atex. Topení 
je speciálně vytvořeno pro prostředí na lakovně. Ochranná teplotní odolnost od postříkání barev anebo prachu. 
Indikátor zapnutí za pomocí zelené diody plus pracovní indikátor-červený. Topení má účinnost při ohřívání míchárny 
anebo skladu barev 30 m3. Topení může stát samostatně (na podlaze), nebo lze přimontovat na zeď. Délka : 1287 mm, 
šířka : 154 mm, výška : 212 mm. Váha 14,5 kg. Výkon 1200 wattů, 5.2A, 230V / 50-60Hz, Atex IECEx (T3, Zóna 2 – GAZ)

Speciální vybavení
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Rychle jš í .  Lepš í .  Produk t ivně jš í . PROFLEX
Inspirováno vesmírem

Nová dimenze broušení.

Dokonalý systém pro 
dokonalý výsledek.

CARSYSTEM
WEBSITE

WWW.CARSYSTEM.ORG

VÍCE NEŽ 2.000 PRODUKTŮ PRO PROFESIONÁLNÍ AUTOLAKOVNY.
EXKLUZIVNÍ DISTRIBUTOR CARSYSTEM PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU 

INTERACTION s.r.o.

Na odstínu nezáleží!
Přinášíme Vám dokonalý lesk!
CARSYSTEM SPEED PLUS – Již LEGENDA!

a trademark of
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96152983 Tec line pro Finish P1000 150 mm
96152984 Tec line pro Finish P2000 150 mm
96153256 Tec line pro Finish P3000 150 mm
96153257 Tec line pro Finish P4000 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96153255 Tec line pro Finish P1000 77 mm
96152980 Tec line pro Finish P2000 77 mm
96152981 Tec line pro Finish P3000 77 mm
96152982 Tec line pro Finish P4000 77 mm

Tec Line pro Finish neděrované brusivo
Vysoce kvalitní brusivo, které se může používat za sucha i za mokra. Tec Line Finish vytváří velmi jemnou a konečnou 
úpravu po aplikaci. Tento materiál má také excelentní a dlouho životnost.

Tec Line pro Finish neděrované brusivo
Vysoce kvalitní brusivo, které se může používat za sucha i za mokra. Tec Line Finish vytváří velmi jemnou a konečnou 
úpravu po aplikaci. Tento materiál má také excelentní a dlouho životnost.

Broušení

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96142636 Greenline Flex P150 115 mm x 25 m
96142637 Greenline Flex P180 115 mm x 25 m
96142638 Greenline Flex P220 115 mm x 25 m
96142640 Greenline Flex P240 115 mm x 25 m
96142641 Greenline Flex P280 115 mm x 25 m
96142642 Greenline Flex P320 115 mm x 25 m
96142643 Greenline Flex P400 115 mm x 25 m
96142644 Greenline Flex P500 115 mm x 25 m
96142645 Greenline Flex P600 115 mm x 25 m
96142646 Greenline Flex P800 115 mm x 25 m

Greenline Flex role
Velmi přizpůsobivé brusivo pro ruční vybroušení různých oblastí, především pro obtížné plochy a úhly. Zadní strana je 
pokryta jemnou pěnou.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96152689 Tec Line Softfl ex P150 115 x 125 mm
96152690 Tec Line Softfl ex P180 115 x 125 mm
96152691 Tec Line Softfl ex P240 115 x 125 mm
96152692 Tec Line Softfl ex P320 115 x 125 mm
96152693 Tec Line Softfl ex P400 115 x 125 mm
96152694 Tec Line Softfl ex P500 115 x 125 mm
96152695 Tec Line Softfl ex P600 115 x 125 mm
96152696 Tec Line Softfl ex P800 115 x 125 mm

Tec Line Softfl ex role
CS Tec Line Softfl ex je velmi fl exibilní a jemné brusivo pro manuální přebroušení záhybů, ohybů a dalších ploch, které 
jsou špatně přístupné. Díky molitanu na zadní straně se dokonale přizpůsobí tvaru povrchu. 200 kusů v krabici.
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Broušení

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96138924 Medium P220 - P280 140 x 115 mm
96138925 Fine P320 - P400 140 x 115 mm
96138926 Super fi ne P400 - P500 140 x 115 mm
96138927 Ultra fi ne P800 - P1200 140 x 115 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96126251 Medium P280 - P360 140 x 115 mm
96126252 Fine P400 - P500 140 x 115 mm
96126253 Super fi ne P600 - P800 140 x 115 mm
96126254 Ultra fi ne P1200 - P1500 140 x 115 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96151616 Červená jemná podložka 115 mm x 10 m
96151617 Šedá ultra jedmná podložka 115 mm x 10 m

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96152686 Červená jemná podložka 115 x 230 mm
96152687 Šedá ultra jemná podložka 115 x 230 mm
96152688 Zlatá mikro jemná podložka 115 x 230 mm

Classicline Soft Pad
K ručnímu broušení kontur, zaoblených a těžko přístupných míst. Vysoce fl exibilní, přizpůsobí se každému povrchu, při 
broušení nevznikají ostré hrany. Lze použít za sucha i za mokra.

Topline Soft Pad
Ruční broušení kontur, zaoblení a těžko přístupných míst s velmi jemným výsledným povrchem. Vysoce fl exibilní, 
přizpůsobí se každému povrchu, při broušení nevznikají ostré hrany. Lze použít k broušení za sucha i za mokra.

Tec Line Mattfl ex Premium Matovací podložka
Tec Line Mattfl ex Premium je vhodné brusivo pro matování povrchu. Díky 3 dimenzionální struktuře je extrémně 
efektivní. Ve spojení s Prepa Scuff  nebo Bite pro plastové díly je celý proces ještě více snadnější a více efektivní.

Tec Line Mattfl ex Pad Matovací podložka 
Tec line Mattfl ex vysoce kvalitní a tenká podložka. Díky 3 dimenzionální struktuře je extrémně efektivní. S ohledem na 
všechny vlastnosti je Tec Line Mattfl ex podložka vhodná téměř na všechno matování a broušení.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96136273 Topline Mattfl ex červený 150 mm
96136274 Topline Mattfl ex šedý 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154581 Topline Mattfl ex červená 152 x 229 mm
96154580 Topline Mattfl ex šedá 152 x 229 mm
96154579 Topline Mattfl ex zlatá 152 x 229 mm

Topline Mattfl ex Matovací disk
Červený k matování nových dílů, starších laků a hliníku. Šedý k matování karosářských dílů před lakováním.

TEC line Mattfl ex pad
Červená k matování nových dílů, starších laků a hliníku. Šedá k matování karosářských dílů před lakováním. Zlatá k 
matování pro přípravu lakování do rozstřiku u citlivých odstínů. Bílá v kombinaci s Prep & Scuff k matování u velmi 
citlivých odstínů. V kombinaci s Bite k matování plastových dílů.
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Obj. č. Zkrácený název Množství / Rozměry

96137547 Matovací gel světle zelený 1,3 kg
96137548 Matovací gel světle zelený 5 kg
96137779 Dávkovač 5 kg
96138301 Přípravný štětec 4 cm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151947 Matovací pasta světle šedá 1 kg

Prep & Scuff Matovací gel
Matování, čištění a odmaštění podkladu v jedné pracovní operaci. Prep & Scuff se používá v kombinaci s Topline 
Mattfl ex a zvyšuje tak výrazně brusný a matovací účinek matovací rohože. Gel na vodní bázi s přírodními minerály a 
odmašťovacími komponenty. Se speciálním přípravným štětcem Prep Brush lze ošetřit i těžko přístupná místa.

Tec Line Matt Matting Mousse Matovací pasta
Matovací pasta na vodní bázi s trojím účinkem - broušení, čištění a odmaštění během jediné operace. Vylepšuje 
přilnavost laku, zabraňuje snížení přilnavosti v rozstřikové ploše. Zajišťuje jednotný stupeň zmatování a vynikající 
vyčištění pro dokonalou přilnavost. Nemění barvu na gumových dílech nebo lištách. Je bez silikonů, rozpouštědel a 
zcela bez těkavých organických látek. 

Obj. č. Zkrácený název Množství

96138807 Matovací gel šedý 560 g

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154437 Profl ex Mercury P 1500 29 x 34 mm
96153460 Profl ex Mercury P 2000 29 x 34 mm
96153461 Profl ex Mercury P 2500 29 x 34 mm
96153462 Profl ex Mercury P 3000 29 x 34 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154173 ProFlex Mercury brusný blok 27 x 33 x 15 mm

Bite Matovací gel na plasty
Matování, čištění a odmaštění plastových dílů v jedné pracovní operaci. Při použití CS BITE odpadá několikanásobné 
temperování plastových dílů. Po ošetření gelem BITE se nanáší základ na plasty, pak následuje běžný postup lakování. 
BITE se používá v kombinaci s matovací rohoží Topline Mattfl ex bílá. Charakteristické rysy: Gel na bázi vody s přírodními 
minerály a speciálními odmašťovacími komponenty na plasty. Speciálním přípravným štětcem Prep Brush lze ošetřit i 
těžko přístupná místa.

ProFlex Mercury
Jsou 1/8 archy pro suché ruční broušení prachových částic a nedokonalostí lakovaného povrchu. Materiál lze použít v 
kombonaci s brusnou podložkou 96154173.

ProFlex Mercury brusný blok
Brusný blok z Mercury lepicích plátů.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154428 Profl ex Mercury P 1500 34 mm
96154429 Profl ex Mercury P 2000 34 mm
96154430 Profl ex Mercury P 2500 34 mm
96154431 Profl ex Mercury P 3000 34 mm
96154432 Profl ex Mercury P 4000 34 mm
96154433 Profl ex Mercury P 5000 34 mm

ProFlex Pluto
Jsou malé brusné kotoučeurčeny pro ruční a strojní broušení prachových částic a nedokonalostí lakovaného povrchu 
za sucha. Pro stojní broušení použijte podložku 96144768 a pro ruční broušení použijte brusný blok 96154297.
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154297 ProFlex Pluto brusný blok 34 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96153482 Profl ex Saturn P 800 152 mm, 15 děr
96153483 Profl ex Saturn P 1000 152 mm, 15 děr

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96153485 Profl ex Saturn P 800 75 mm, bez děr

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154194 ProFlex Interface Pad 75 mm, bez děr

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96155100 Mezipodložka ProFlex tvrdá 150 mm, 15 děr

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154193 Mezipodložka ProFlex 150 mm, 15 děr

ProFlex Pluto brusný blok
Brusný blok Pluto pro nalepovací brusivo.

ProFlex Saturn 152 mm - 15 děr
Dokonale se hodí k broušení základů, jemnému broušení plničů, jako závěrečný krok před aplikací podkladového laku, 
k matování vrchních průhledných laků, broušení přechodových zón a k odstranění originálních textur barvy vrchního 
průhledného laku. Pro strojní broušení použijte ProFex podložku 96154193.

ProFlex Saturn 75 mm - bez děr
Dokonale se hodí k broušení základů, jemnému broušení plničů, jako závěrečný krok před aplikací podkladového laku, 
k matování vrchních průhledných laků, broušení přechodových zón a k odstranění originálních textur barvy vrchního 
průhledného laku.
Kotouč o průměru 75 mm se také hodí pro broušení prachových částic a nedokonalostí na lakovaném povrchu. 
Pro strojní broušení použijte podložku 75 mm 96154194.

ProFlex Interface mezipodložka 75 mm - bez děr
Mezipodložky s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. 
Vhodné pro ProFlex Saturn 75 mm.

ProFlex Interface tvrdá mezipodložka 150 mm - 15 děr
Mezipodložka s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. 
Tvrdé mezipodložky jsou vynikající pro broušení základů, jemné broušení plničů nebo broušení struktur. Jsou vhodné 
pro brusivo Saturn 152 mm.

ProFlex Interface mezipodložka 150 mm - 15 děr
Mezipodložka s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. 
Jsou vhodné pro brusivo Saturn 152 mm.

ProFlex Interface měkká mezipodložka 150 mm - 15 děr
Mezipodložky s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. 
Měkké mezipodložky se dokonale hodí pro závěrečné broušení před leštěním. Vhodné pro ProFlex Jupiter 152 mm.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154295 ProFlex Interface měkká mezipodložka 150 mm, 15 děr
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96155098 ProFlex Interface Pad tvrdá 75 mm, bez děr

ProFlex Interface tvrdá mezipodložka 75 mm - bez děr
Mezipodložky s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. 
Tvrdé mezipodložky jsou vynikající pro broušení základů, jemné broušení plničů nebo broušení struktur. Vhodné pro 
ProFlex Saturn 75 mm.

ProFlex Uranus
Jsou univerzální brusné kotouče s vysokým úběrem materiálu a vynikající životností. Díky těmto vlastnostem je ProFlex 
Uranus perfektní brusivo pro celý proces fi nálního broušení.

ProFlex Jupiter 152 mm - 15 děr
Brusné kotouče jsou velmi fl exibilní a mohou být použity pro každé broušení od jemného broušení plničů až po 
závěrečný krok broušení před leštěním. Pro strojní broušení použijte ProFlex podložku 96154295.

ProFlex Jupiter 75 mm - bez děr
Brusné kotouče jsou velmi fl exibilní a mohou být použity pro každé broušení od jemného broušení plničů až po 
závěrečný krok broušení před leštěním. Pro strojní broušení použijte ProFlex podložku 96154296.

ProFlex Neptune
Vynikající brusivo pro nejběžnější kroky mezibroušení. Hodí se k matování vrchních průhledných laků, broušení 
přechodových zón. V hrubosti P600 je optimální variantou pro matování. Pro ruční broušení použijete ProFlex Neptune 
podložku 96154174 a pro obtížně dosažitelné plochy použijte ProFlex Neptune podložku 96154175.

ProFlex Interface měkká mezipodložka - 75 mm
Mezipodložky s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. 
Měkké mezipodložky se dokonale hodí pro závěrečné broušení před leštěním. Vhodné pro ProFlex Jupiter 75 mm.

Broušení

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96153475 Profl ex Uranus P 80 75 mm, bez děr
96153476 Profl ex Uranus P 120 75 mm, bez děr
96153477 Profl ex Uranus P 180 75 mm, bez děr
96153478 Profl ex Uranus P 240 75 mm, bez děr
96153479 Profl ex Uranus P 320 75 mm, bez děr
96153480 Profl ex Uranus P 400 75 mm, bez děr
96153481 Profl ex Uranus P 500 75 mm, bez děr

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154449 Profl ex Jupiter P 600 152 mm, 15 děr
96154450 Profl ex Jupiter P 800 152 mm, 15 děr
96154451 Profl ex Jupiter P 1000 152 mm, 15 děr
96154452 Profl ex Jupiter P 1200 152 mm, 15 děr
96154453 Profl ex Jupiter P 1500 152 mm, 15 děr
96153469 Profl ex Jupiter P 2000 152 mm, 15 děr
96153470 Profl ex Jupiter P 2500 152 mm, 15 děr
96153471 Profl ex Jupiter P 3000 152 mm, 15 děr

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154444 Profl ex Jupiter P 6000 75 mm, bez děr
96154445 Profl ex Jupiter P 800 75 mm, bez děr
96154446 Profl ex Jupiter P 1000 75 mm, bez děr
96154447 Profl ex Jupiter P 1200 75 mm, bez děr
96154448 Profl ex Jupiter P 1500 75 mm, bez děr
96153466 Profl ex Jupiter P 2000 75 mm, bez děr
96153467 Profl ex Jupiter P 2500 75 mm, bez děr
96153468 Profl ex Jupiter P 3000 75 mm, bez děr

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96153472 Profl ex Neptune P 600 130 x 170 mm
96153473 Profl ex Neptune P 800 130 x 170 mm
96154454 Profl ex Neptune P 1000 130 x 170 mm
96154455 Profl ex Neptune P 1200 130 x 170 mm
96153474 Profl ex Neptune P 1500 130 x 170 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154296 ProFlex Interface Pad měkká 75 mm, bez děr
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154174 ProFlex Neptune podložka pro ruční broušení 78 x 123 x 7 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96154175 ProFlex Neptune měkká podložka pro ruční broušení 78 x 123 x 7 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96155153 ProFlex Back Pad 30 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154078 Elektrická bruska zdvih 2,5 mm 1 ks
96154079 Elektrická bruska  zdvih 5 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96143388 Excentrická bruska se zdvihem 2,5 mm a průměrem 75 mm 1 ks
96144917 Podložka pro Finish Sander RC 9332 1 ks

ProFlex Neptune podložka 78x123x7 mm
Podložka pro ruční broušení.

ProFlex Neptune měkká podložka - 78x123x7 mm
Ruční měkká podložka.

ProFlex Back Pad - podložka
Pro mechanické broušení

Electric Sander Elektrická bruska
Carsystem Electric Sander je excentrická bruska pro různé druhy broušení na lakovnách. Vysoce výkonný bez uhlíkový 
motor zajišťuje nižší vibrace a hlučnost, a tím tato bruska poskytuje uživateli mnohem vyšší komfort. Bruska umožňuje 
konstantní výkon i při vysokém zatížení. Snadno se ovládá a přepíná mezi čtyřmi rychlostmi. Navíc, kromě těchto 
vlastností, je tato elektrická bruska ve srovnání s běžnými vzduchovými bruskami ekonomičtější a nezatěžuje rozvod 
stlačeného vzduchu.

Finish Sander RC 9332 excentrická bruska 75 mm
Excentrická bruska s nízkými vibracemi a hlukem se zdvihem 2,5 mm pro disky s velikostí 75 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96139653 5 mm zdvih (bez mezipodložky) 1 ks
96146626 Propojení 1 ks
96139838 Servisní sada pro excentrickou brusku 1 ks

Excenter Classic Excentrická bruska
Pneumatická jednoruční excentrická bruska.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry / Množství

96143724 Mini bruska RC 9330 1 ks
96144768 Mini podložka lepicí 28 mm
96144769 Mini podložka suchý zip 28 mm
96145538 Měkká mezipodložka bez děr 32 mm

Mini Sanding Machine RC 9330 Excentrická bruska
Tato mini excentrická bruska dokonale odstraňuje nedokonalosti vrchního laku. Používá se s mini brusnými disky. Vytváří 
dokonalý, hladký a matný povrch bez škrábanců, který může být snadno leštěn. Motor je nastavitelný do 7 500 otáček za 
minutu. Spotřeba vzduchu max. 115 l/min. Podložka a držák jsou součástí balení. Závit pro vzduchový ventil 1/4“ - vnitřní závit, 
max. tlak vzduchu 6,3 barů, spotřeba vzduchu 115 l/min., vzduchová hadice (vnitřní průměr) 8 mm, max. rychlost 7 500 ot./
min., hladina hluku 80 - 84 dB, hmotnost 600 g, velikost šroubu 5/16”, orbit/vibrace 3 mm /6,3 m/s², velikost disku 28 mm.

Broušení
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Obj. č. Zkrácený název Množství

96154195 CS Fusion Podložný talíř měkký, 150mm, oranžový 1 ks
96154196 CS Fusion Podložný talíř střední, 150mm, černý 1 ks
96154197 CS Fusion Podložný talíř tvrdý, 150mm, modrý 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154198 CS Interf. Mezipodložka měkká 10 mm/150 mm 3 ks/balení 1 balení
96154199 CS Interf. Mezipodložka měkká 5 mm/150 mm 4 ks/balení 1 balení

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154694 CS Podložný talíř Excenter Back Pad Electro 150 mm 1 ks

Fusion Back pad podložný talíř
Carsystem Fusion Pads jsou podložné talíře pro excentrickou brusku. Mají průměr 150 mm. Díky třem různým 
tvrdostem se podložné talíře Fusion hodí pro všechny běžné procesy broušení excentrickou bruskou. Díky svému 
speciálnímu děrování je optimalizováno odsávání a zabraňuje tak ucpávání brusiva. Vynikající vyvážení minimalizuje 
vibrace během procesu broušení, díky kterému je Carsystem Fusion Pad perfektní podložný talíř.

Excenter pack pad electro podložný talíř
Carsystem Excenter Back Pad Electro je podložný talíř pro excentrickou brusku, který má průměr 150 mm. Tento 
podložný talíř je vhodný obzvláště pro práci s naší Carsystem elektrickou bruskou.
Díky speciálnímu děrování je optimalizováno odsávání a zabraňuje tak ucpání brusiva. Vynikající vyvážení minimalizuje 
vibrace během procesu broušení.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96145027 Talíř suchý zip/ víceděrový / M8 a 5/16“ 150 mm 1 ks

Excenter Back Pad Multi Premium Univerzální podložný talíř
Excentrický podložný talíř Back Pad Multi Premium je univerzální, středně tvrdý a vhodný pro všechny fi nální úpravy, 
pro přípravu povrchů, v leteckém průmyslu, pro konstrukci autobusů a železničních vozů, pro kovodělné práce a 
opracování dřeva. Speciálně umístěné díry umožňují až o 20 % vyšší odsávání prachu, což prodlužuje životnost. Díky 
víceděrovému systému lze s tímto talířem použít brusné disky s 6.1, 9 a 15 děrami. Použití na polyesterové plniče, 
základy, tmely, laky a vrchní laky odolné proti poškrábání. Dále lze použít na ocelové, hliníkové, dřevěné a GRP povrchy.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140581 Uchycení / více děr 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154099 CS Pad Saver 5 ks/balení 1 balení

Excenter Back Pad Multi plus Univerzální podložný talíř
Podložný talíř pro univerzální použití od hrubého po konečné broušení. Vhodný pro všechny běžné brusky díky 
speciálnímu adaptéru se dvěma rozdílnými závity (M8 a 5/16“). Ø 150 mm.

Pad Saver šetřič podložných talířů
Carsystem šetřič podložných talířů je 3 mm silná mezipodložka o průměru 150 mm, která se dokonale hodí pro všechny 
běžné 150 mm podložné talíře excentrické brusky. Šetřič podložných talířů se používá mezi podložný talíř a brusivo, 
čímž zajišťuje ochranu suchého zipu podložného talíře. Díky 97 otvorům je kompatibilní téměř se všemi brusivy, 
podložnými talíři a mezipodložkami na trhu.

Interface pad soft měkké mezipodložky
Carsystem Interface Pads Soft 150 mm o tloušťce 5 mm a 10 mm pomohou uživateli při broušení a úžasně přizpůsobí 
povrch brusného kotouče na nerovném povrchu.
CS Interface měkké mezipodložky jsou vynikající pro závěrečné práce a broušení hran.
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96144923 Měkká mezipodložka, bez děr 73 mm

Soft Interface Pad Mezipodložka
Flexibilní mezipodložka pro nejjemnější broušení.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96150088 Brusný hoblík 400 Grip Flex 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96148702 Sada brusných hoblíků 198 Kit, 22 děr 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96141964 Hoblík s odsáváním 400 Grip, 2 x 7 děr 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96137439 Brusný blok Ø 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151904 Sada brusných hoblíků / 150 mm / 15 děr 1 ks

Sanding Block 400 Grip Flex Brusný hoblík VELCRO®
Flexibilní ruční brusný hoblík se 14 otvory a odsáváním. Snadné nastavení konkávního a konvexního tvaru pomocí 
držadla.

Sanding Block 198 Sada brusných hoblíků s odsáváním VELCRO®
Sada brusných hoblíků s různým geometrickým zakřivením a odsáváním. K použití nejlépe s Greenline Grip 70 x 198 mm.

Sanding Block 400 Grip Brusný hoblík s odsáváním VELCRO®
Brusný hoblík pro suché broušení. K použití s Greenline Grip 70 x 400 mm.

Sanding Block Grip Brusný blok VELCRO®
Brusný blok pro ruční broušení za sucha s použitím VELCRO® brusných kotoučů o průměru 150 mm.

Sanding  Block Disc Kit 150 Sada brusných hoblíků
Ruční brusný hoblík s odsáváním prachu pro použití s brusnými kotouči Velcro 150 mm. Perfektní odsávání a snadná 
výměna brusných podložek různých tvarů zajišťuje s tímto brusným hoblíkem širokou oblast aplikace.

Broušení
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96150468 Držák na brusné bloky 70 x 58 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96142009 Sanding Block Box Grip Ø 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96134285 Hand Back Pad 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96137431 Sanding Block Hard 125 x 70 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96137432 Sanding Block Soft 125 x 70 mm

Držák na brusné bloky/hoblíky
Plastová tabule v černé barvě se suchým zipem pro pevné uchycení nářadí. Pro lepší manipulaci a přehled brusných 
bloků, hoblíků a podložek. Vhodné pro přichycení na zeď. Dodáváno samostatně (bez hoblíků).

Sanding Block Box Grip Balík brusných bloků bez odsávání
Brusné bloky pro suché broušení s použitím brusných kotoučů VELCRO® o průměru 150 mm, s různými výměnnými 
konturovacími talíři.

Hand Back Pad Ruční brusná podložka
Flexibilní podložka pro brusné kotouče VELCRO® se suchým zipem k ručnímu broušení.

Sanding Block Korky Ruční brusné korky
Korky I: Brusné bloky vyrobené s hranami do pravého úhlu. Korky II: Brusné bloky vyrobené se zaoblenými hranami

Sanding Block Hard Ruční brusný blok tvrdý
Brusný blok z tvrdé gumy pro broušení za sucha i za mokra.

Sanding Block Soft Ruční brusný blok měkký
Brusný blok z měkké gumy pro broušení za sucha i za mokra.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96140977 Korky I 10,5 x 6 x 2,5 cm
96140978 Korky II 10,5 x 6 x 4 cm
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Dry Coat schwarz Kontrolní pudr černý
Kontrolní pudr ke zviditelnění chyb v broušené ploše. Neobsahuje rozpouštědla, nezanáší brusiva. Zásobník s práškem 
se nachází v aplikátoru.

Dry Coat orange Kontrolní pudr oranžový
Kontrolní pudr ke zviditelnění chyb v broušené ploše. Speciálně vyvinutý pro tmavé plniče. Neobsahuje rozpouštědla, 
nezanáší brusiva. Zásobník s práškem se nachází v aplikátoru.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96128366 Kontrolní pudr černý, podložka a 2 náplně 2 x 30 g
96132136 Kontrolní pudr černý, náplň 30 g

Obj. č. Zkrácený název Množství

96133849 Kontrolní pudr oranžový, podložka a 2 náplně 2 x 15 g
96133848 Kontrolní pudr oranžový, náplň 15 g

Obj. č. Zkrácený název Objem

96125779 Control-Spray černý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

96152013 2 disky, 1 adaptér / 90 mm sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

96133172 Tape Off  Tool bruska 1 ks

Control-Spray Kontrolní sprej
Kontrolní barva ve spreji ke zviditelnění nedostatků v broušené ploše. Rychleschnoucí, neobsahuje mastnoty ani silikon.

Tape Off  Disc Premium Odstraňovač nálepek
K rychlému  a úplnému odstranění dekorativních pásek, obtisků, etiket atd., bez poškození laku. Pro vzduchové brusky, 
maximální rychlost: 4,000 rpm. Karamelová vůně, bez změny barvy povrchu.

Tape Off Tool Přímá bruska
Přímá bruska určená pro použití s Tape Off Disc k úplnému odstranění samolepicích folií, nápisů, nálepek apod. Pohon 
tlakovým vzduchem s omezenými otáčkami, aby nedocházelo k poškození laku.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96127999 Stripping Disc 100 mm
96128000 Stripping Disc 150 mm

Stripping Disc Čistící kotouč
Čisticí kotouč pro strojní odstraňování měkkých materiálů jako např. nátěru podvozku - ochrana proti odlétávajícím 
kamínkům, těsnicích hmot a rzi. Kotouč nepoškozuje čištěnou plochu. Vybavení pro zpracování: Pneumatická 
univerzální bruska s maximálními otáčkami za minutu: Ø 100 mm = 6 000; Ø 150 mm = 4 000.

Broušení
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Tmelení

Multi Silver Light Polyesterový multifunkční tmel
Pro univerzální použití jako plnicí a jemný tmel s vynikající přilnavostí na všechny kovové povrchy, hlavně hliníkové a 
pozinkovanou ocel. Velmi lehký (1,44 g/ml) polyesterový multifunkční tmel. Díky jeho thixotropickým vlastnostem jej lze 
použít i na těžko dostupná místa. Velmi dobře brousitelný.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140795 Multi Silver Light, plechovka včetně tužidla 1,5 kg
96140928 Multi Silver Light, náplň včetně tužidla 2,3 kg

Multi Polyesterový multifunkční tmel
Pro univerzální použití jako plnicí i jemný tmel na všechny kovové podklady, stejně tak na pozinkované a hliníkové karoserie 
při opravě vozidel. Multifunkční, s lehkým, bezpórovým nanášením a s dobrou přilnavostí. Velmi dobře brousitelný.

Multi Soft Polyesterový multifunkční tmel
Univerzálně použitelný jako plnicí i jemný tmel na všechny kovové podklady, stejně tak na pozinkované a hliníkové 
karoserie. Multifunkční, jemný, velmi snadno se natahuje, má výbornou přilnavost. Díky své thixotropii ho lze použít i jako 
plnící tmel. Vysoká jemnost snižuje spotřebu brusiva. Velmi snadno brousitelný.

Soft Polyesterový plnicí tmel
K vyplnění hlubších nerovností, zvláště vhodný pro použití na větších plochách. Plnicí tmel, velmi lehce brousitelný, vysoce
viskózní, nedochází k následnému ztvrdnutí a vytváří povrch bez pórů.

Multi Green Plus 1.0 Super Light Polyesterový multifunkční tmel - zelený
Multifunkční tmel pro různé podklady jako je ocel, hliník, galvanizované povrchy a sklolaminát / dřevěné díly. Multi Green 
plus 1.0 schne o 20 % rychleji než běžné tmely a mnohem snadněji se brousí díky extrémně suchému povrchu. Je zcela bez 
pórů a při použití má opravdu dobrou stabilitu.

Metallic Polyesterový tmel se skelným vláknem
Plnicí tmel, vysoká hustota díky obsahu hliníkových částic, lehce brousitelný. K vyplnění hlubších nerovností.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96130857 Multi tmel béžový, plechovka včetně tužidla 1 kg
96127977 Multi tmel béžový, plechovka včetně tužidla 2 kg
96134155 Multi tmel béžový, náplň včetně tužidla 1,5 kg
96132214 Multi tmel béžový, náplň včetně tužidla 2,9 kg
96128145 Multi tmel béžový, náplň včetně tužidla 9,7 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96137206 Multi Soft světle šedý, plechovka včetně tužidla 2 kg
96139406 Multi Soft světle šedý, náplň včetně tužidla 1,5 kg
96138601 Multi Soft světle šedý, náplň včetně tužidla 2,9 kg
96138192 Multi Soft světle šedý, náplň včetně tužidla 9,7 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96130853 Soft tmel béžový, plechovka včetně tužidla 0,9 kg
96127972 Soft tmel béžový, plechovka včetně tužidla 1,8 kg
96132116 Soft tmel béžový, náplň včetně tužidla 2,6 kg
96133206 Soft tmel béžový, náplň včetně tužidla 8,9 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96152357 zelený / 1 kg plechovka (včetně tužidla) 1 kg
96152978 zelený / 1.6 kg plechovka (včetně tužidla) 1,6 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96130852 Metallic stříbrný, plechovka včetně tužidla 1 kg
96127911 Metallic stříbrný, plechovka včetně tužidla 2 kg
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Alu Spezial Tvrdý polyesterový tmel
Polyesterový speciální tvrdý tmel velice dobře absorbuje otřesy a vibrace a je vhodný pro všechny hliníkové povrchy. 
V závislosti na teplotě se roztahuje i smršťuje přesně jako hliník. Kryje přechodové zóny v místě lepení panelu po 
částečných opravách karoserie. Zajišťuje rovnoměrný, suchý povrch a je pohodlně brousitelný. Kromě toho poskytuje 
perfektní přilnavost i na ocelové a pozinkované povrchy. Lze s ním znovu vytvářet hrany a lemy blatníků.

Anti Rust Putty Antikorozní tmel
Polyesterový 2K tmel s integrovanou ochranou proti korozi a perfektní přilnavostí na ocel a galvanizované povrchy. 
Tmel lze velice snadno aplikovat a brousit v tenkých vrstvách. Ochrana proti korozi vzroste o 100 % při použití tohoto 
tmelu. Pro všechny práce, které vyžadují zvýšenou ochranu proti korozi (např. záruční servisní práce). Snadno se brousí. 
Vhodný pro renovace veteránů.

Multi Glas Green Polyesterový multifunkční tmel se skelnými vlákny
Tmel se skelnými vlákny pro ocelové, hliníkové a pozinkované karosérie, stejně tak pro GRP a dřevěné části. Tento tmel 
se skelnými vlákny je využitelný na široký rozsah povrchů, na které jej můžeme aplikovat. Velice snadno se nanáší. Je 
velmi lehce brousitelný, vytváří rovný povrch bez pórů oproti běžným tmelům se skelnými vlákny.

Steel Polyesterový plnicí tmel
K tmelení hran karosérií, lemů blatníků a dílů lepených PU lepicími tmely, k opravám hrdel nádrží, hran dveří, zpětných 
zrcátek apod. Plnicí tmel s velmi vysokým stupněm tvrdosti. Vhodný pro speciální opravy.

Elastic weiss Polyesterový jemný tmel bílý
Jemný 2K tmel s lehkým nanášením. Díky své thixotropii je použitelný i jako plnicí tmel. Nízká spotřeba brusiva, velmi 
lehce brousitelný. K vyplnění případných pórů a nerovností v plnicím tmelu. Vytváří absolutně hladký povrch bez pórů.

Glas Polyesterový tmel se skelnými vlákny
Tmel se skelnými vlákny s přilnavostí přímo na čistou ocel. K vyplnění velmi hlubokých nerovností a k opravám drobných
prorezlin.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96148524 Alu Spezial stříbrný/světle šedý, plechovka včetně tužidla 1,8 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96149612 Anti Rust Putty šedý, plechovka včetně tužidla 1,8 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96146707 Multi Glas Green zelený, plechovka včetně tužidla 1,65 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96138587 Steel alu/šedý, plechovka včetně tužidla 0,9 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96130856 Elastic weiss, plechovka včetně tužidla 1 kg
96127975 Elastic weiss, plechovka včetně tužidla 2 kg
96132115 Elastic weiss, náplň včetně tužidla 3 kg
96132723 Elastic weiss, náplň včetně tužidla 10 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96130854 Glas tmel, plechovka včetně tužidla 1 kg
96127974 Glas tmel, plechovka včetně tužidla 1,8 kg
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Carbo Tmel na karbonové díly
Ultralehký transparentní polyesterový tmel určený k vyrovnání malých důlků a pórů na karbonových dílech. Má 
vynikající přilnavost, vysokou plnicí schopnost a je velmi dobře roztíratelný. Snadná aplikace bez vzniku pórů a velmi 
snadná brousitelnost zajišťují perfektní výsledek. Díky jeho skvělým vlastnostem je tento tmel vhodný pro univerzální 
použití, tedy i pro ostatní běžně používané materiály.

Elastic Green Polyesterový jemný tmel
Jemný tmel pro vyplnění malých nerovností na ocelovém povrchu, pro GRP a dřevěné části nebo pro doplnění jiných tmelů 
Carsystem. Jemný tmel pro všechny druhy povrchů. Snadno se roztírá a má velmi hladký a utěsněný povrch bez pórů. 
Spolu s jeho krátkou dobou schnutí a velmi suchým povrchem doplňuje řadu TecLine Green Putty. Snížený obsah VOC.

Plastic Pro Polyesterový tmel
Plastic Pro je polyesterový tmel, který se používá k opravě škrábanců a poškození na plastových částech. Je 
charakteristický pokročilou plnicí schopností, velmi dobrou přilnavostí, vysokou elasticitou, perfektní brousitelností a 
dokonalou jemností povrchu po broušení.

SMC karbonový tmel
SMC karbonový tmel je zesílený vláknitý tmel s vynikající přilnavostí, navržený pro různé kovy a tvrdé plasty, jako je 
GRP, SMC, BMC a DMC. Tmel obsahuje speciální karbonová vlákna pro další vyztužení opravovaného místa.

Flex Konturovací tmel na plasty
Polyesterový tmel na opravu malých škrábanců a drobných poškození na plastových dílech.

Multi Super Flex polyesterový tmel
Velmi fl exibilní tmel, vyvinutý speciálně pro díly z tvrdého plastu. Používá se na opravu prasklin, děr a škrábanců.

Multi Green Polyesterový multifunkční tmel
Pro univerzální použití na všechny ocelové, hliníkové a pozinkované povrchy při opravě vozidel, a také na GRP a dřevěné 
části. Multifunkční tmel pro různé povrchy. Obsahuje pryskyřice a má výborné plnicí vlastnosti. Je charakteristický 
vysokou stálostí během aplikace, vyznačuje se rychlým schnutím a vytváří povrch bez pórů. Snížený obsah VOC.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96148018 Carbo tmel transparentní, plechovka včetně tužidla 0,6 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96146708 Elastic Green zelený, plechovka včetně tužidla 2 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96149613 Plastic Pro černý, plechovka včetně tužidla 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96153200 černý / 0.86 kg plechovka včetně tužidla 0,86 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96134796 Flex tmavě šedý, plechovka včetně tužidla 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96153284 Multi Super Flex černý, plechovka včetně tužidla 1,8 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96146706 Multi Green zelený, plechovka včetně tužidla 1,6 kg
96147337 Multi Green zelený, náplň včetně tužidla 2,52 kg
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Carbo Spray Stříkací tmel
Ultralehký transparentní 2K polyesterový tmel k opravě karbonových dílů. Je velmi snadno brousitelný, má výbornou 
přilnavost nejen na karbonový podklad, ale i na polyesterový plnič a GRP díly (sklolaminát). Je určen pro vyplnění 
malých a hlubších nerovností.

Spray Polyesterový stříkací tmel
K vyplnění nerovností, pórů a stop po broušení. 2K polyesterový stříkací tmel je velmi snadno brousitelný. Má dobrou 
přilnavost na kov, dřevo, plochy polyesterového tmelu a GRP díly. Schne velmi rychle a vytváří bezpórový povrch. Pro 
zajištění lakovaného povrchu bez pórů, je nutné před aplikací barvy či laku použít izolační vrstvu nejméně 35 µm. Pro 
tento účel se použijí akrylové plniče, EP plniče atd., které nesmí být probroušeny.

Spray Plus Polyesterový stříkací tmel
Univerzální tmel vytváří ultra jemný povrch. Díky jeho vysoce konstrukčním schopnostem vyplňuje póry a stopy po broušení, 
stejně tak nerovnosti v povrchu. Spray Plus je velmi snadno brousitelný 2K stříkací tmel s vynikající přilnavostí na kov, 
polyesterové plniče a GRP díly. Pouze pro použití na ocelové povrchy, nelze aplikovat na pozinkované a hliníkové povrchy. 
Všechny povrchy by měly být před aplikací obroušeny. Tmel má stejnoměrnou thixotropii a vynikající vlastnosti při rozlivu, při 
aplikaci na velké plochy vyplňuje malé i hlubší nerovnosti povrchu. Spray Plus má výbornou krycí schopnost a rychle schne díky 
vysokému obsahu pevných částic. Zanechává hladký povrch, který se snadno brousí (minimální zanesení brusného papíru).

Carbo Spray Ředidlo
Ředidlo do stříkacího tmelu Carbo Spray.

2K Stříkací tmel ve spreji
Vhodný pro ocel, pozinkovanou ocel, hliník, starý lak, GRP a povrchy nanesené polyesterovým plničem.

Spray Verdünner Ředidlo pro stříkací tmely
Ředidlo pro polyesterové stříkací tmely.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96148019 Carbo Spray transparentní, plechovka včetně tužidla 0,82 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96127978 Spray šedý, plechovka včetně tužidla 1,5 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

96135597 Spray Plus světle šedý, plechovka včetně tužidla 1,5 kg

Obj. č. Zkrácený název Objem

96148234 Ředidlo Carbo Spray transparentní, plechovka 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96152555 světle šedý 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96124315 Ředidlo ve spreji, transparentní 1 l
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Box pro čištění špachtlí
Čistička špachtlí

Top Polyesterový natírací tmel
K vyplnění stop po broušení a k tmelení zaoblených míst, hran a rohů. Nanáší se plochým štětcem.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96153206 Čistička špachtlí 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96127912 Top tmel béžový, plechovka včetně tužidla 1,5 kg

BPO tužidlo
BPO tužidlo pro polyesterový tmel.

Speedmixer 3 kg Míchací systém tmelů
Speedmixer vytváří perfektně rozmíchaný tmel, homogenní a bez vzduchových bublin. Pro 3 kg náplně.

Ocelová stěrka
Ocelová stěrka s plastovou rukojetí odolnou rozpouštědlům.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96132413 Tužidlo BPO červené, tuba 40 g
96127038 Tužidlo BPO modré, tuba 40 g

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151017 Speedmixer 3 kg
96146427 Míchací trysky zelené 100 ks v balení
96152088 Multi Green tmel s dlouhým tužidlem 2,523 kg
96149290 Multi Light s dlouhým tužidlem 2,118 kg
96148775 Multi light béžový se super dlouhým tužidlem 2,118 kg

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96137435 Ocelová stěrka 60 mm
96137436 Ocelová stěrka 80 mm
96137437 Ocelová stěrka 100 mm

Plastová stěrka
Prasknutí a rozpouštědlům odolná plastová stěrka široká 12 cm.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96146961 Plastová stěrka 120 mm



60

Japonské stěrky
Sada ocelových stěrek, obsahuje 4 kusy (5, 8, 10 a 12 cm).

Deska pro míchání tmelu
Pro míchání tmelu, není třeba čistit. Po použití se odtrhne vrchní list a je možné ihned pokračovat v další práci.

Maskovací papír Master
K zakrytí části karoserie při lakování vozidel. Maskovací papír pro vysoce viskózní a VOC materiály. Speciálně ošetřený 
jemný natronový papír, extrémně odolný prosáknutí, odolný rozpouštědlům. Hmotnost 40 g/m².

Maskovací papír Top II
Carsystem maskovací papír TOP II je sulfátový papír (40 g/m2) s dobrou hutností a pevností. Tento produkt má 
navýšenou odolnost proti vodě a ne-porézní povrch s ohledem na prevenci proti papírovým vláknům.
Carsystém maskovací papír Top II se používá při lakování a slouží pro zakrytí automobilů a oken.

Gumová stěrka
Rozpouštědlům odolná gumová stěrka pro zpracování polyesterových tmelů.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96139356 Japonské stěrky sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

96142206 Deska pro míchání tmelu 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96137613 Maskovací papír Master 20 cm x 450 m 1 ks
96137614 Maskovací papír Master 60 cm x 450 m 1 ks
96137615 Maskovací papír Master 90 cm x 450 m 1 ks
96137616 Maskovací papír Master 100 cm x 450 m 1 ks
96137617 Maskovací papír Master 120 cm x 450 m 1 ks
96137618 Maskovací papír Master 150 cm x 450 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96155528 Maskovací papír TOP II 200 mm x 450 m 1 ks
96155529 Maskovací papír TOP II 600 mm x 450 m 1 ks
96155530 Maskovací papír TOP II 900 mm x 450 m 1 ks
96155531 Maskovací papír TOP II 1200 mm x 450 m 1 ks
96155532 Maskovací papír TOP II 1500 mm x 450 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96137433 Gumová stěrka 100 mm x 60 mm
96137434 Gumová stěrka 80 mm x 50 mm

Tmelení | Maskování

Obj. č. Zkrácený název Množství

96155572 Žlutá maskovací fólie 400 cm x 200 m 1 ks
96155573 Žlutá maskovací fólie 500 cm x 120 m 1 ks

Žlutá maskovací fólie
Žlutá fólie vhodná pro každodenní  maskovaní na lakovně. Vodotěsná, přilnavostní maskovací fólie v dávkovací krabici. 
Lze ji jednoduše řezat, je odolná teplotě do 110°C a vhodná pro všechny obecné maskovací práce. Velmi vysoká statika 
zajišťuje, že maskovací fólie drží na karoserii a dokáže se aplikovat pouze v jedné osobě. Tloušťka materiálu je 17µ. 
Možnost aplikace i v zimě na vlhká auta.
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Maskování

MMIR Paint Film Rim Maskovací folie
Maskovací folie pro lakování disků. Tato maskovací folie se hodí na všechny disky aut. Zajišťuje perfektní přilnavost 
barvy, je voděodolná, odolná vůči protržení a bezprachová. 

Hand Mask Maskovací folie
Maskovací folie s integrovanou lepicí páskou pro rychlé zakrytí oken, dveří, blatníků, atd. Speciálně potažená maskovací folie s 
lepicí páskou pro snadné zakrytí malých ploch a povrchů. Folie se snadno odtrhuje, je lepící a dostupná v 6 různých velikostech.

Easy Mask Maskovací folie - role
Maskovací folie k rychlému zakrytí karoserie jako ochrana proti přestřiku. Folie nemá přilnavostní vlastnosti na barvu, 
je statická.

Auto Mask Příruční maskovací folie s lepicí páskou
Maskovací folie s integrovanou lepicí páskou k rychlému zakrytí např. oken, nárazníků, prahů. Používá se s ručním 
odvíječem.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96152399 30 ks / role 1300 x 1300 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96144547 Hand Mask role 0,35 x 25 m
96144549 Hand Mask role 0,6 x 25 m
96144550 Hand Mask role 1,0 x 25 m
96144551 Hand Mask role 1,2 x 25 m
96144552 Hand Mask role 1,8 x 25 m
96144553 Hand Mask role 3,6 x 25 m

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96151199 Easy Mask folie 380 cm x 200 m
96151604 Easy Mask folie 380 cm x 200 m baleno v kartonu
96151181 Easy Mask folie 400 cm x 150 m

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96125476 Auto Mask role 0,55 x 33 m
96125517 Auto Mask role 1,80 x 33 m
96133060 Auto Mask role (bez držáku) 2,66 x 20 m

Obj. č. Zkrácený název Množství

96155569 Modrá maskovací fólie 400 cm x 300 m 1 ks
96155570 Modrá maskovací fólie 400 cm x 150 m 1 ks
96155571 Modrá maskovací fólie 500 cm x 120 m 1 ks

Modrá maskovací fólie 
Modrá fólie vhodná pro každodenní  maskovaní na lakovně. Vodotěsná, přilnavostní maskovací fólie v dávkovací 
krabici. Lze ji jednoduše řezat, je odolná teplotě do 110°C a vhodná pro všechny obecné maskovací práce. Velmi vysoká 
statika zajišťuje, že maskovací fólie drží na karoserii a dokáže se aplikovat pouze v jedné osobě. Tloušťka materiálu je 
13µ. Možnost aplikace i v zimě na částečně vlhká auta.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96155565 Zelená maskovací fólie 400 cm 300 m 1 ks
96155566 Zelená maskovací fólie 400 cm 150 m 1 ks
96155567 Zelená maskovací fólie 500 cm 120 m 1 ks
96155568 Zelená maskovací fólie 600 cm 100 m 1 ks

Zelená maskovací fólie
Zelená fólie vhodná pro každodenní maskovaní na lakovně. Vodotěsná, přilnavostní maskovací fólie v dávkovací krabici. 
Lze ji jednoduše řezat, je odolná teplotě do 110°C a vhodná pro všechny obecné maskovací práce. Velmi vysoká statika 
zajišťuje, že maskovací fólie drží na karoserii a dokáže se aplikovat pouze v jedné osobě. Tloušťka materiálu je 11µ.
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Maskování

Master Tape II Maskovací páska
Profesionální maskovací páska pro autolakovny. Voděodolná, odolnost teplotě do 120°C.

CS G95 WpP maskovací páska
Carsystem G95 WpP je nová, lehce krepovaná maskovací páska, která se díky své voděodolnosti dokonale hodí 
pro broušení za mokra. G95 WpP je přelakovatelná a může se použít pro práci při aplikaci barevných laků na bázi 
rozpouštědel i na vodní bázi s následným sušením v kabině. Maskovací páska se slupuje čistě a nezanechává po 
zaschnutí žádné zbytky.

Top Tape Maskovací páska
Standardní maskovací páska pro autolakovny. Teplotní odolnost do 80 °C.

Slim Tape Speciální maskovací páska
Vysoce kvalitní maskovací páska pro problematické lepení, např. na pryžové a plastové díly. Extrémně tenký, 
roztažitelný a vodě odolný papírový nosič. Vysoká stabilita při lepení do oblouku, téměř neznatelná hrana při lakování 
do hrany. Teplotní odolnost do 100 °C.

Slim Tape Green Maskovací páska
Speciální páska v malé roli je ideální pomocník při maskování. Má dokonalou přilnavost na pryž a plasty a vytváří velmi
jemnou tenkou vrstvu.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140201 Master Tape 15 mm x 50 m 1 ks
96140202 Master Tape 19 mm x 50 m 1 ks
96140203 Master Tape 25 mm x 50 m 1 ks
96140204 Master Tape 30 mm x 50 m 1 ks
96140205 Master Tape 38 mm x 50 m 1 ks
96140206 Master Tape 50 mm x 50 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154589 CS G95 WpP 19 mm x 50 m 1 ks
96154590 CS G95 WpP 25 mm x 50 m 1 ks
96154591 CS G95 WpP 30 mm x 50 m 1 ks
96154592 CS G95 WpP 38 mm x 50 m 1 ks
96154593 CS G95 WpP 50 mm x 50 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96139262 Top Tape 15 mm x 50 m 1 ks
96139263 Top Tape 19 mm x 50 m 1 ks
96139264 Top Tape 25 mm x 50 m 1 ks
96139265 Top Tape 30 mm x 50 m 1 ks
96139266 Top Tape 38 mm x 50 m 1 ks
96139267 Top Tape 50 mm x 50 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96133827 Slim Tape 18 mm x 50 m 1 ks
96150079 Slim Tape 30 mm x 50 m 1 ks
96150080 Slim Tape 50 mm x 50 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96150081 Slim Tape Green 18 mm x 80 m 1 ks

Master Tape Green Maskovací páska
Profesionální maskovací páska pro lakovny. Vodě odolná, teplotní odolnost do 110 °C.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96149221 Master Tape Green 19 mm x 50 m 1 ks
96149222 Master Tape Green 25 mm x 50 m 1 ks
96149223 Master Tape Green 30 mm x 50 m 1 ks
96149225 Master Tape Green 38 mm x 50 m 1 ks
96149226 Master Tape Green 50 mm x 50 m 1 ks
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Fine Line Tape Blue Konturovací páska
Maskovací páska pro vícebarevné a designové lakování. Vhodná jak pro oblé části, tak i pro dlouhé přímé plochy. 
Odolná vůči vodě, rozpouštědlům a teplotě do 155 °C.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140083 Fine Line Tape Blue 3 mm x 33 m 1 ks
96140084 Fine Line Tape Blue 6 mm x 33 m 1 ks
96140085 Fine Line Tape Blue 9 mm x 33 m 1 ks
96140086 Fine Line Tape Blue 12 mm x 33 m 1 ks
96140087 Fine Line Tape Blue 19 mm x 33 m 1 ks

Maskování

Silver Tape Textilní páska
Univerzální páska pro náročné lepení. Slouží také jako ochrana hran při broušení. Kvalitní potažená lepicí páska 
vyztužená tkaninou s velmi vysokou lepivostí a s výbornou odolností vůči chladu i vyšším teplotám.

Foam Tape Pěnová těsnicí páska
K profesionálnímu utěsnění otvorů (dveří, krytů zavazadlového prostoru, kapot). Spáry musí být dokonale zakryty, aby 
při lakování nedocházelo k vytváření hran. Jednoduchý profi l umožňuje velmi snadné a univerzální použití. Lepidlo bez 
obsahu silikonu. Teplotní odolnost do 80 °C po dobu 1 hodiny.

Wheel Cover Maskovací folie na kola
Pro rychlé a úplné zakrytí kol. Vyrobená z vysoce kvalitního hliníkového materiálu. Žáruvzdorná, vodě a prachu odolná.

WR-Lifting Tape Premium Maskovací perforovaná páska
Skládá se ze zakrývací pásky a velmi pevného plastového proužku. Je odolná vodě a teplotám do 100 °C. Pro tuto 
maskovací pásku nepotřebujete držák na pásky s nožem, jelikož je perforovaná.

Tec Line Stick Nálepka na zakrytí senzorů
Nálepka na zakrytí senzorů během lakování. Materiál je PET plast, odolnost teplotě -40°C až +180°C, odolnost vůči 
rozpouštědlům. Nálepky jsou vhodné pro všechny běžné velikosti parkovacích senzorů na trhu.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96138532 Silver Tape 38 mm x 50 m 1 ks
96135715 Silver Tape 50 mm x 50 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96148861 Foam Tape 13 mm x 50 m 1 ks
96148862 Foam Tape 19 mm x 35 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96141540 Wheel Cover 15“ 1 ks
96142483 Wheel Cover 17“ 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96152553 Nálepka na zakrytí senzorů zelená 12 mm 1 ks
96152554 Nálepka na zakrytí senzorů červená 18 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151504 WR-lifting Tape Premium 9 + 11 mm x 10 m 1 ks
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Floor Mats Ochranný potah na podlahu 
Potah chrání podlahu vozů před otisky stop během opravy. Chrání před vodou, nečistotami, prachem, olejem a barvami.

MMIR Knife Premium Nůž na fólie
Nůž se speciálně nalakovaným ostřím pro odříznutí fólie. Dosahuje velké rychlosti při řezání a odolnosti. Uzavřená 
čepel chrání uživatele před poraněním.

Steering Wheel Covers Krycí fólie na volant
Fólie chrání volant před znečištěním během opravy. Chrání volant před vodou, nečistotami, prachem, olejem a barvami.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96142941 vysoká kvalita 500 ks / role
96143334 držák na stěnu 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151513 Nůž na fólie Prémium 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry / Množství

96142942 Steering Wheel Covers 6 x 250 m / role
96143725 ruční dávkovač 1 ks

2K Vrchní průhledný lak VOC Premium
Vrchní průhledný lak s výjimečnou charakteristikou. Zahrnuje široký rozsah aplikace a poskytuje výborné fi nální výsledky, 
oslnivý lesk a rychlost, která je potřebná pro optimální operační proces. Je vhodný jak pro bodové opravy, tak pro celolak. 
2K vrchní průhledný lak VOC Premium, s obsahem VOC >420g/l, patří k vysoce kvalitním vrchním průhledným lakům na 
trhu. Míchací poměr 2:1 je zpracován bez přidání ředidel, splňuje všechny požadavky legislativy EU a má přínos na snížení 
ředidel. Snadná aplikace, má výbornou přilnavost, zářivý lesk a dobu schnutí 30 min / 60 °C. Snadno leštitelný.

2K Vrchní průhledný lak VOC 420
2K vrchní průhledný lak s velmi vysokým počtem pevných částic je vhodný jak pro bodové opravy, tak pro celolak. Je 
odolný proti poškrábání a UV světlu. Lak je míchán v poměru 2:1 s tužidlem a bez přidání ředidla. Dobu sušení lze regulovat 
tužidly od 10 do 45 minut. Lze leštit ihned po zchlazení.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96146714 2K Vrchní průhledný lak Premium 5 l
96147019 2K Premium tužidlo standard 2,5 l
96147361 2K Premium tužidlo dlouhé 2,5 l
96147862 2K Premium tužidlo krátké 2,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96144138 2K Vrchní průhledný lak VOC 420 1 l
96142953 2K Vrchní průhledný lak VOC 420 5 l
96144140 2K Tužidlo VOC 420 standard 0,5 l
96144107 2K Tužidlo VOC 420 standard 2,5 l
96144139 2K Tužidlo VOC 421 krátké 0,5 l
96144108 2K Tužidlo VOC 421 krátké 2,5 l
96144446 2K Tužidlo VOC 423 velmi krátké 2,5 l
96144449 2K Tužidlo VOC 422 dlouhé 2,5 l

Maskování | Povrchová úprava

Seat Covers Ochranný potah na sedadla 
Potah pro zakrytí sedadel během opravy. Chrání vozidlo před vodou, nečistotami, prachem, olejem a barvou. Varianta 
142.940 je protiskluzová.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96142939 standard 500 ks / role
96142940 vysoce kvalitní / protiskluzové 500 ks / role
96143334 držák na stěnu 1 ks
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2K Vrchní průhledný lak VOC Speed Plus
Tento nový vrchní průhledný lak 2K Clear VOC Speed Plus je charakteristický velmi rychlým vytvrzením. Po 15ti 
minutách sušení při 60°C a následném ochlazení může být povrch vyleštěn. Má perfektní rozliv, zářivý lesk a rychle 
schne. VOC vyhovující vrchní průhledný lak s vysokým obsahem pevných částic, vhodný pro systémy ředidlových a 
vodou ředitelných podkladových laků.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96152563 2K Vrchní průhledný lak VOC Speed Plus A + B komp. 1,5 l
96151899 2K Vrchní průhledný lak VOC Speed Plus 5 l
96151901 2K VOC tužidlo Speed Plus 2,5 l

Povrchová úprava

2K Vrchní průhledný lak VOC Eco Plus 
Nový 2K VOC Eco Plus je vhodný pro rychlé a efektivní opravy. Má velmi dobrý rozliv a rychle schne při 20°C. Má 
vynikající odolnost proti škrábancům a velmi vysokou UV ochranu. Vrchní průhledný lak má vysokou konečnou 
tvrdost a je chemikáliím a vodě odolný. VOC vyhovující vrchní průhledný lak, vhodný pro systémy ředidlových a vodou 
ředitelných podkladových laků.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96151902 2K Vchní průhledný lak VOC Eco plus 1 l
96151903 2K VOC tužidlo Eco Plus 1 l

2K Vrchní průhledný lak VOC HS / SR
Variabilní vrchní průhledný lak pro lakování v  oblasti oprav a průmyslu. Vyznačuje se vysokou odolností vůči 
škrábancům, dobrým zpracováním, UV odolností (bez žloutnutí), vysokou tvrdostí, dobrou odolností vůči chemikáliím 
a počasí, má dobrou mechanickou odolnost.

2K Vrchní průhledný lak VOC Scratch Resistant Odolný proti drobným škrábancům
Dvoukomponentní vrchní průhledný lak odolný vůči drobným škrábancům, vhodný pro rychlé opravy. Univerzální použití pro 
kompletní  nebo částečné lakování. Vyznačuje se snadnou aplikací, dobrou stabilitou, dobrým rozlivem a vysokým leskem.

2K Vrchní průhledný lak VOC Matt
Je určen na opravy a také matné lakování nových dílů. Snadná aplikace s perfektním výsledkem. Je odolný proti menším 
škrábancům a otiskům prstů na povrchu.

2K Vrchní průhledný lak VOC Polomatt
Je určen na opravy a také polomatné lakování nových dílů. Snadná aplikace s perfektním výsledkem. Je odolný proti 
menším škrábancům a otiskům prstů na povrchu.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96150011 2K Vrchní průhledný lak VOC Scratch Resistant odolný vůči drobným škrábancům 5 l
96150012 2K Vrchní průhledný lak VOC Scratch Resistant odolný vůči drobným škrábancům 1 l
96150013 2K VOC tužidlo Scratch Resistant standard 0,5 l
96150014 2K VOC tužidlo Scratch Resistant standard 2,5 l
96150015 2K VOC tužidlo Scratch Resistant krátké 2,5 l
96150016 2K VOC tužidlo Scratch Resistant dlouhé 2,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96148983 2K Vrchní průhledný lak VOC Matt 1 l
96148984 2K Tužidlo VOC Matt / Polomatt krátké 0,5 l
96148985 2K Tužidlo VOC Matt / Polomatt standard 0,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96148986 2K Vrchní průhledný lak VOC Polomatt 1 l
96148984 2K Tužidlo VOC Matt / Polomatt krátké 0,5 l
96148985 2K Tužidlo VOC Matt / Polomatt standard 0,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96153223 2K Vrchní průhledný lak VOC HS/SR / A+ B komp. - tužidlo dlouhé 1,5 l
96151909 2K Vrchní průhledný lak VOC HS/SR 5 l
96151910 2K VOC tužidlo HS/SR standard 2,5 l
96151911 2K VOC tužidlo HS/SR krátké 2,5 l
96151913 2K VOC tužidlo HS/SR dlouhé 2,5 l
96153774 2K Vrchní průhledný lak VOC HS/SR/A+B komp. standardní tužidlo 1,5 l
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Povrchová úprava

Carbo UV Clear Vrchní průhledný lak karbon
Carbo UV Clear je VOC vyhovující vrchní průhledný lak s UV sušením. S tímto novým vrchním průhledným lakem Carbo 
UV je možné snadno vyplnit malé díry / póry na vrchním laku nebo karbonu. Upozornění – s ohledem na nedostatečnou 
přilnavost má UV vrchní průhledný lak pouze limitované použití.

CS UV Clear UV vrchní průhledný lak
CS UV Clear je vynikající pro snadné vyplnění malých dírek / pórů ve vrchním laku. Kvůli nedostatečné přilnavosti má 
UV Clear pouze omezené použití.

CS UV Filler UV plnič
Carsystem UV plnič je UV-schnoucí 1K plnič pro rychlé a ekonomické opravy. Tento plnič je vhodný pro aplikaci na 
stávající vrstvy laku (včetně termoplastických akrylátů), ocel, hliník, pozinkovanou ocel a polyesterový tmel. Před 
aplikací na plasty je nutné aplikovat vhodný základ na plasty. Z důvodu mimořádně krátké doby sušení - 5 minut, má 
tento UV plnič ve spreji obrovskou výhodu ve srovnání s obvyklými 2K plniči. Tento Carsystem UV plnič podstatně 
zkracuje požadovaný čas pro proces přípravy.

2K Plnič VOC 540
2K Plnič VOC 540 je univerzálně aplikovatelný akrylový plnič. S tímto plničem lze snadno pracovat téměř na jakémkoliv 
podkladu. Má extrémně dobré plnicí vlastnosti, díky vysokému obsahu pevných částic (až 70 %), a šetří čas při broušení. 
Jemný přechod zaručuje menší úsilí při broušení a menší spotřebu brusného materiálu, jak při suchém tak při mokrém 
broušení. Zajišťuje optimální výsledek laku. Při aplikaci vyšší vrstvy poskytuje ochranu proti korozi. Má optimální  
přilnavost na většině podkladů.

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96152112 Průhledný Carbo UV Clear 500 ml
96152112/50 Průhledný Carbo UV Clear 50 ml
96152194 Plastová lahev včetně kapátka 50 ml
96140976 Retušovací tyčinka/ krabice se 100 kusy 100 ks
96153477 UV Smart lampa 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

96154189 CS UV Plnič 1 l
96154190 CS UV Plnič ve spreji 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96154528 CS UV Clear 100 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96144541 2K Plnič VOC 540 bílý, A+B komp., tužidlo velmi krátké 1,25 l
96144539 2K Plnič VOC 540 šedý, A+B komp., tužidlo velmi krátké 1,25 l
96144540 2K Plnič VOC 540 černý, A+B komp., tužidlo velmi krátké 1,25 l
96147432 2K Plnič VOC 540 šedý, A+B komp., tužidlo standard 1,25 l
96144354 2K Plnič VOC 540 bílý, A komp. 3,6 l
96144026 2K Plnič VOC 540 šedý, A komp. 3,6 l
96144353 2K Plnič VOC 540 černý, A komp. 3,6 l
96144027 2K Tužidlo VOC 541 velmi krátké 0,9 l
96144977 2K Tužidlo VOC 541 standard 0,9 l
96149816 2K Tužidlo velmi krátké 0,25 l
96150022 2K Tužidlo VOC 541 standard 0,25 l
96153493 2 komponentní tužidlo  VOC 541 CT 0.9 l 900 ml

2K Carbo Clear Plus Vrchní průhledný lak karbon
Tento VOC vyhovující vrchní průhledný lak je určen speciálně pro karbonové díly. Velmi rychle a dobře schne. Dobře vyvážená 
doba použití umožňuje bezpečnou aplikaci. Tento vrchní průhledný lak má vyjímečný lesk a rozliv. Snadno se leští, je velmi 
odolný vůči škrábancům. Má výjimečnou životnost kvůli své odolnosti vůči UV záření, chemikáliím a vlivům počasí.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96153217 2K Carbo Clear Plus 1 l
96153218 Tužidlo 2K Carbo Clear Plus 0,5 l
96153207 2K Carbo Clear Plus 5 l
96153208 Tužidlo 2K Carbo Clear Plus 2,5 l
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Plnič 2K Vario Plus
Plnič s vysokým obsahem pevných částic, proto má velmi dobré plnící vlastnosti. Brusný plnič s nejnovější 
mikrokuličkovou technologií. Plnič, který je vhodný pro všechny druhy aplikace plničů při každodenním procesu opravy. 
Díky své přizpůsobitelnosti může být tento Plnič 2K Vario Plus použit jako běžný plnič pro různé práce s tloušťkou 
vrstvy 60 až 80µm nebo v silné vrstvě o tloušťce 85 až 255µm. 

Obj. č. Zkrácený název Objem

96152058 světle šedý / Plnič 2K Vario Plus A + B komp. 1,2 l
96152057 světle šedý / Plnič 2K Vario Plus A  komp. 3,5 l
96147682 2K tužidlo Vario 0,7 l

Povrchová úprava

Tónovací pasta pro plniče
Speciální tónovací pasta pro všechny plniče Carsystem. Pro tónování plniče tak, aby odpovídal podkladovému laku. 
Čtyři odstíny lze míchal dle libosti. Míchací poměr s plničem od 1:100 po 5:100 dle požadované intenzity barvy.

2K Akrylový plnič mokrá na mokrou
2K Plnič mokrá na mokrou pro aplikaci bez broušení. Vrchní lak lze aplikovat přímo na plnič. Je účinným řešením pro 
lakování OEM základních náhradních dílů, vyniká skvělým rozlivem a kryvostí. Aplikuje se jedním nástřikem (30 µm) 
a může být opraven bez broušení. Díky svému dobrému rozlivu spoří čas a v případě výskytu prachových částic lze 
použít suchého i mokrého broušení. Velmi spolehlivě se aplikuje, se silnějšími vrstvami poskytuje vynikající ochranu 
proti korozi a optimální přilnavost.

Přísada pro vysoký lesk
Přísada pro vysoký lesk je lesklá přísada, která zvyšuje lesk vrchních průhledných laků na maximum. Kromě optimálního 
lesku tato přísada optimalizuje aplikační vlastnosti vrchního průhledného laku a vytváří perfektní povrch.

Wash Primer Reaktivní základ
2K reaktivní základ bez chrómu pro základování malých i velkých ploch. Aplikace probíhá za pomocí stříkací pistole. 
Materiál je vhodný pro přilnavost na materiály jako je kov, hliník a nerezové povrchy. Dodatečně nabízí 100% ochranu 
proti korozi. Jako reaktivní základ je ideální pro izolování tmelu před aplikací plniče.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96148504 Tónovací pasta černá 0,5 l
96148505 Tónovací pasta červená 0,5 l
96148506 Tónovací pasta zelená 0,5 l
96148507 Tónovací pasta modrá 0,5 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96146710 2K Plnič mokrá na mokrou, A+B komp. 1,05 l
96147683 2K Plnič mokrá na mokrou, A komp. 3,5 l
96147684 2K Tužidlo 0,6 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96152788 Přísada pro vysoký lesk transparentní 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96149014 Reaktivní základ 1 l 1 l
96149015 Přísada do reaktivního základu 1 l 1 l

2K Plnič Air Plus
Plnič, který je vhodný pro běžnou denní aplikaci jako plnič a zejména je vhodný pro malé a bodové opravy. 2K Plnič 
Air Plus je charakterizován vynikající brousitelností, dobrou ochranou proti korozi a výjimečnou přilnavostí. Je vhodný 
obzvláště pro sušení bez sušení v kabině při 20°C. Při běžné tloušťce vrstvy není třeba sušení v kabině nebo sušení 
infrazářičem.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96152580 šedý / 2K Plnič Air Plus A + B komp. 1,25 l
96152416 bílý / 2K Plnič Air Plus A komp. 3,6 l
96152417 šedý / 2K Plnič Air Plus A komp. 3,6 l
96152418 černý / 2K Plnič Air Plus 3,6 l
96152419 2K tužidlo Air Plus 0,9 l
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Povrchová úprava

Multi-Mix Míchací kelímek 
Kvalitní jednorázový míchací kelímek k čistému a přesnému míchání všech druhů lakovacích materiálů. Transparentní 
pohár s poměrovou škálou od 1:1 do 5:1.

Plastová nádobka
Plastová nádobka ve velikostech 0,5 l, 1 l a 1,8 l je vhodná pro skladování barev. Pevně uzavíratelné víko zabraňuje 
vysychání, lze skladovat dlouhodobě. Pevná a velmi stabilní nádoba s nepropustným víkem.

Zásobník Multi Mix
Vysoce kvalitní zásobník pro kelímky Multi Mix. Čistý a prostorově úsporný systém pro kelímky Multi Mix.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96140545 Multi-Mix kelímek 0,385 l
96140549 Multi-Mix víko 0,385 l
96140546 Multi-Mix kelímek 0,75 l
96140550 Multi-Mix víko 0,75 l
96140547 Multi-Mix kelímek 1,4 l
96140551 Multi-Mix víko 1,4 l
96140548 Multi-Mix kelímek 2,3 l
96140552 Multi-Mix víko 2,3 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96144957 Plastová nádobka 0,5 l
96144958 Plastová nádobka 1 l
96145784 Plastová nádobka 1,8 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96137664 Zásobník Multi Mix 0,385 l
96137665 Zásobník Multi Mix 0,75 l
96137666 Zásobník Multi Mix 1,4 l
96137667 Zásobník Multi Mix 2,3 l

Rozstřiková přísada
Rozstřiková přísada do vrchního průhledného laku pro vytvoření homogenní přechodové zóny. Je ideální pro bodové 
opravy. Ředidlo ve spreji je možné použít s 2K vrchními a vrchními průhlednými laky. Tryska má velmi dobrý rozstřik.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96148989 Rozstřiková přísada 1 l

Multi-Mix Míchací pohár
Multi - Mix Míchací pohár 5,5 l je vhodný tam, kde je požadováno větší množství materiálu. Vyznačuje se těmito 
vlastnostmi: je velmi stabilní, odolný rozpouštědlům, transparentní, antistatický, je stohovatelný a má hladký povrch.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96144649 Kyblík 5,5 l
96145315 Víčko 5,5 l

Akrylové ředidlo
Univerzální akrylové ředidlo pro MS vrchní průhledný lak a VOC 540.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96141479 Akrylové ředidlo transparentní 5 l
96152456 Akrylové ředidlo krátké 5 l
96150331 Akrylové ředidlo standardní 1 l
96153171 Akrylové ředidlo dlouhé 5 l
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Plastové míchátko
Černé míchátko zjednodušuje míchání různých produktů (laky, plniče, atd.).

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96144752 Plastové míchátko 23 x 1,8 cm

Multi Strain jednorázové sítko
Jednorázové sítko k fi ltrování všech druhů barev - 190 µ, 125 µ. Papírová nálevka s nylonovou vložkou.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96146957 Sítko 125  μ / modré 1 ks
96146958 Sítko 190  μ / žluté 1 ks

Povrchová úprava

Booth Mask Stick lepivý ochranný nástřik
Booth Mask Stick je ochranný nástřik proti přestřikům barvy na stěny stříkacích kabin. Lze jím chránit stěny kabin i 
vnitřní osvětlení. Vodou ředitelný materiál, který po nastříkání stříkací pistolí a zaschnutí vytváří průzračný lepivý fi lm. 
Nesnižuje viditelnost v kabině. K aplikaci použijte stříkací pistoli na vodou ředitelné barvy. Doporučená velikost trysky 
1,8 - 2,2 mm.

Booth Mask ochranný nástřik
Booth Mask je ochranný nástřik proti přestřikům barvy na stěny stříkacích kabin. Lze jím chránit stěny kabin i vnitřní 
osvětlení. Vodou ředitelný materiál, který po nastříkání pistolí a zaschnutí vytváří průzračný nelepivý fi lm. Nesnižuje 
viditelnost v kabině. Chrání 3 měsíce nebo cca. 150 lakovacích cyklů. Biologicky odbouratelný. K aplikaci použijte 
stříkací pistoli na vodou ředitelné barvy. Doporučená velikost trysky 1,8 - 2,2 mm.

Multi Strain zásobník na jednorázová sítka
Zásobník pro Multi Strain lakovací sítka 125 µ (obj. č. 96146957) a 190 µ, (obj. č. 96146958). Kapacita: 150 ks lakovacích sítek.

Booth Mask White Bílý ochranný nástřik do lakovací kabiny
Booth Mask White je stříkatelná ochranná vrstva na vodní bázi, která má za výsledek bílé lesklé provedení, které chrání 
povrch lakovací kabiny před přestřikem.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96149338 Booth Mask Stick transparentní 5 l
96149339 Booth Mask Stick transparentní 20 l
96149340 Booth Mask Stick transparentní 25 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96149358 Booth Mask transparentní 5 l
96149359 Booth Mask transparentní 20 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

96146960 Multi Strain zásobník 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

96153205 Bílý nástřik do kabin 19 l
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Povrchová úprava

1K Epoxidový základ
Epoxidový základ pro aplikaci při bodových opravách a částečném lakování. 1K Epoxidový základ rychle schne, má 
dobrou výkonnost, dokonalou izolaci proti vlhkosti, vynikající přilnavost na většinu povrchů a nejlepší možnou ochranu 
proti korozi.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96151958 1K epoxidový základ šedý 400 ml

1K Easy vysoce plnivý základový plnič
Carsystem plnič ze skupiny TecLine 1K akrylových plničů s excelentními plnicími vlastnostmi v jednom stříkacím 
procesu. 1K plnič může být aplikován ve vícenásobném procesu, čímž se dosáhne větší tloušťky vrstvy. Produkt je 
ideální pro bodové opravy stejně jako pro opravy celých dílů.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96151521 1K Easy vysoce plnivý základ černý 400 ml
96151522 1K Easy vysoce plnivý základ světle šedý 400 ml
96151523 1K Easy vysoce plnivý základ bílý 400 ml

Základ na plastové díly
Základ na plastové díly pro všechny plastové interiéry a exteriéry, jako jsou nárazníky, tuningové díly a držáky 
postranních zrcátek. Má velmi dobrou přilnavost, rychle schne, vysokou vydatnost a může být přelakován akrylovými 
a vrchními laky.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96145986 Základ na plastové díly transparentní 400 ml

2K High Speed Klarlack - Rychlý vrchní průhledný lak ve spreji
Vrchní průhledný lak pro lakování malých dílů a především pro bodové opravy. Materiál je extrémně odolný proti 
škrábancům a s vysokou odolností proti UV záření, benzinu a klimatickým změnám. Sprej má jemnou aplikační trysku 
a rychlou dobu sušení. Vrchní průhledný lak se snadno leští a má dlouhou dobu použitelnosti.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96145990 Rychlý vrchní průhledný lak ve spreji 200 ml 200 ml
96149421 Rychlý vrchní průhledný lak ve spreji 400 ml 400 ml

Hpp primer Speciálnní základ na plasty
Carsystem HpP Primer Spray je 1-K speciální základ pro použití na plasty odolné rozpouštědlům. Tento sprej se 
vyznačuje vynikajícím přilnutím k neopracovaným, rozpouštědlům odolným plastům, které mohou být přelakovány 
všemi běžně dostupnými podkladovými laky na trhu, stejně tak 1K a 2K lakovacími systémy. Není doporučen pro 
použití na PE.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96154709 CS HpP Primer ve spreji bílý 400ml 400 ml
96154710 CS HpP Primer ve spreji šedý 400ml 400 ml
96154711 CS HpP Primer ve spreji černý 400ml 400 ml
96154706 CS HpP základ bílý 1Kg 1 kg
96154707 CS HpP základ šedý 1Kg 1 kg
96154708 CS HpP základ černý 1Kg 1 kg
96154712 CS HpP ředidlo pro základ 1l 1 l

Dust Keeper postřik na podlahy
Dust Keeper je vodou ředitelný postřik na podlahy kabin a používá se ke zvýšení kvality lakování snížením prašnosti 
ve stříkací kabině. Výrobek se nastříká rozprašovačem ve slabé vrstvě na podlahu kabiny. Možno použít i na rošty.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96149341 Dust Keeper 5 l
96149342 Dust Keeper 20 l
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1K Easy základ
Carsystem 1K Easy základ je univerzálně aplikovatelný produkt s excelentní přilnavostí, ochranou proti korozi a plnicí 
silou na rozlišné kovové podklady. Je svařitelný a může být přelakován s vodou ředitelnými 1K a 2K vrchními laky, které 
jsou dostupné na trhu.

Profesionální základová barva
Profesionální základ a podklad pro všechny lakýrnické práce při opravách vozidel. Rychleschnoucí, na bázi alkydových 
pryskyřic, má velmi dobré antikorozní vlastnosti.

Základová barva
Základ a podklad pro všechny lakýrnické práce při opravách vozidel. Základová barva na bázi nitrocelulózy. Má dobré 
antikorozní vlastnosti a rychlé schnutí.

ETCH základová barva
Speciálně vyvinuta pro opravy hliníkových částí vozidel. Snadno se aplikuje a rychle schne. Lze použít jako přilnavostní 
základ na ocelové, pozinkované a hliníkové povrchy, vhodné pro bodové opravy a lakování malých dílů.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96151537 1K Easy základ bílý 400 ml
96151538 1K Easy základ šedý 400 ml
96151539 1K Easy základ černý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96125949 Základ červenohnědý 400 ml
96132907 Základ šedý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126024 Základová barva šedá 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96143028 ETCH šedá 400 ml

Povrchová úprava

Stříkací plnič
Vyrovnává drobné nerovnosti a slouží jako izolační vrstva na polyesterové tmely. Rychleschnoucí akrylový plnič, 
vynikající přilnavost, vysoká plnivost, velmi rychlé schnutí.

Zink-Spray Ochrana proti korozi
Antikorozní ochrana vnitřních plechů při bodovém svařování karoserií. Pozinkování kovových podkladů za studena. 
Teplotní odolnost do 490 °C v souladu s DIN 50976; 53167; 50021; 53151.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96125580 Stříkací plnič šedý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126030 Zink-Spray šedý 400 ml
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Rallye-Spray glänzend Barevný sprej lesklý
Univerzálně použitelný barevný sprej k drobným opravám poškození laků. Rallye-Spray je rychleschnoucí, leštitelný, 
bezolovnatý barevný sprej s vysokým leskem na bázi akrylu. Je odolný povětrnostním podmínkám.

Rallye-Spray Premium černý lesklý
Univerzální barevný sprej. Rychleschnoucí, odolný vůči přírodním vlivům, na akrylové bázi, velmi dobrá kryvost.

Rallye-Spray Premium černý matný
Univerzální barevný sprej. Rychleschnoucí, odolný vůči přírodním vlivům, na akrylové bázi, velmi dobrá kryvost.

Rallye-Spray matt Barevný sprej matný
Univerzálně použitelný černý sprej k drobným opravám poškození laků. Rallye-Spray je rychleschnoucí, odolný 
povětrnostním podmínkám, bezolovnatý sprej na bázi akrylu.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126053 Sprej lesklý bílý 400 ml
96126026 Sprej lesklý černý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96149219 Rallye-Spray Premium černý lesklý 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96149218 Rallye-Spray Premium černý matný 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126027 Sprej matný černý 400 ml

Povrchová úprava

Bumper Paint Sprej na nárazníky
Černý nebo šedý sprej je vhodný pro opravu nebo optické vylepšení vzhledu plastových nárazníků a plastových dílů. 
Originální struktura nárazníku zůstává nezměněna. Díky speciálním přísadám může být aplikován přímo na plast bez 
předešlého základování. Umožňuje rychlé  a jednoduché stříkání i velkých ploch. Má výbornou kryvost, profesionální 
šíři paprsku a jeho používání je ekonomické.

Bumper Paint Texturovaná barva na plasty
Flexibilní akrylová barva je vhodná pro lakování strukturovaných nárazníků a plastových dílů. Po aplikaci vytváří 
hedvábný matný povrch, který lze přelakovat všemi dostupnými vrchními laky. Při změně v aplikaci dojde k vytvoření 
odlišných variant texturovaného povrchu.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96142821 Sprej na nárazníky černý 400 ml
96142820 Sprej na nárazníky šedý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96147447 Texturovaná barva na plasty černá 1 l
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Thermo-Spray
Barevný sprej pro lakování tepelně zatížených částí, např. motorových prostorů, výfukových systémů vozidel apod. 
Teplotní odolnost do 600 °C.

Sprej na disky stříbrný
Rychleschnoucí lak na bázi akrylu. Lak je otěruvzdorný a chrání proti korozi. Určen na ocelové disky.

Vrchní průhledný lak ve spreji
Vrchní průhledný lak pro drobné opravy. Vysoce lesklý, odolný vůči přírodním vlivům, rychleschnoucí, na bázi akrylu.

Bumper Structurant Černý sprej na plasty
Určen na nárazníky a interiér. U vnitřních částí také na obložení, zavazadlový prostor a kryty dveří. Obnoví originální 
strukturu plastů, snadno přelakovatelný.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126086 Thermo-Spray černý 400 ml
96126087 Thermo-Spray stříbrný 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126021 Sprej na disky stříbrný 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126025 Vrchní průhledný lak ve spreji 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96142982 Bumper Structurant Spray černý 400 ml

Povrchová úprava

Prefi ll-Spray Předplněný sprej
Pro dodatečné plnění barev pomocí speciálního plnicího zařízení. Obsahuje celkem 275 ml hnací jednotky, ředidel a 
aditiv. Plní se 100 ml barvy. Nahrazuje běžnou stříkací pistoli při drobných opravách. Sprejová dóza obsahuje směs 
hnacích plynů bez freonů.

Prefi  ll-Spray Water Předplněný sprej
Pro dodatečné plnění vodou ředitelnými barvami pomocí speciálního plnicího zařízení. Obsahuje celkem 300 ml hnací 
jednotky, ředidel a aditiv. Plní se 100 ml barvy. Nahrazuje běžnou stříkací pistoli při drobných opravách. Sprejová dóza 
obsahuje směs hnacích plynů bez freonů. Vhodné pro vodou ředitelné barvy.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96125686 Prefi ll-Spray 275 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96140608 Prefi ll-Spray Water 300 ml
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CS testovací karty
Carsystem kovové testovací karty ke kontrole odstínu dílů před lakováním. Testovací karty jsou přelakovatelné všemi 
podkladovými laky na vodní bázi a na bázi rozpouštědel, které jsou běžně dostupné na trhu. Dodatečnou výhodou je 
umístění černých čtverečků, díky kterým můžete dokonale zkontrolovat kryvost.

CS plastové testovací karty
Carsystem Plastové testovací karty ke kontrole odstínu plastových dílů. Karty jsou vyrobeny ze stejného materiálu, 
který se běžně používá pro výrobní lakování nárazníků na trhu. Protože se barevné pigmenty chovají na každém 
podkladu jinak, dosáhnete správné shody odstínu pouze na stejném podkladu. Proto používejte pro plastové díly 
Carsystem Plastové testovací karty, abyste získali dokonalou shodu odstínu napoprvé.

Touch Up Lahvička se štětečkem
K naplnění barvou, určeno pro drobné opravy, např. oděrek od kamínků. Nerozbitná průhledná lahvička se štětečkem.

Držák na stříkací pistole
Magnetický držák na stříkací pistole.

PG / FG Feinfi lter Jemný fi ltr
Jemný fi ltr vhodný pro všechny typy stříkacích pistolí.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96153758 CS Testovací karty bílé – 200 kusů 1 balení
96153759 CS Testovací karty tmavě šedé – 200 kusů 1 balení

Obj. č. Zkrácený název Množství

96153359 CS Plastové testovací karty – 50 kusů 1 balení
96154125 Držák pro plastové testovací karty 1 ks
96154126 Kovová tyčka pro držák na plastové testovací karty 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

96150764 Touch Up transparentní 20 ml
96150769 Touch Up transparentní 50 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140145 Držák na stříkací pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96138680 Sítko do pistole 1 ks

Povrchová úprava

Jehla na prach
Sada (10 jehel a jeden držák) pro odstranění prachu z čerstvě nastříkané plochy.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140971 Jehla na prach sada
96140972 Jehla na prach náplň
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Bezpečnostní přípojka k hadici
Bezpečnostní přípojka k hadici pomůže bezpečně rozpojit hadici při navýšení vstupního tlaku.

Sada štětců
Tužkové štětce: 12 x č. 4, 12 x č. 6, 12 x č. 8.

Micro Tip Retušovací tyčinka
Retušovací tyčinka na překrytí malých poškození od kamínků.

Samostatná vzduchová hadice 
Svinutá antistatická hadice Ø 9 x 16 mm, délka 50 m bez šroubových spojek, adaptéru a přípojky. Zajišťuje elektrostatický 
kontakt (≤ 10^6 Ω/m) při připojování hadice k přípojkám.
Vnitřní hadice: jemně černý EPDM
Vnější hadice: jemně modrý EPDM
Výztuž: syntetické vlákno   

Vzduchová hadice kompletní 
Svinutá antistatická hadice Ø 9 x 16 mm, délka 12,5 m s bezpečnostní oděru vzdornou přípojkou a adaptérem, 12 barů. 
Zajišťuje elektrostatický kontakt (≤ 10^6 Ω/m) při připojování hadice k přípojkám.
Vnitřní hadice: jemně černý EPDM
Vnější hadice: jemně modrý EPDM
Výztuž: syntetické vlákno

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96143128 Přípojka k hadici Ø 6 mm
96143127 Přípojka k hadici Ø 9 mm 

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140970 Sada štětců sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140976 Micro Tip 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96143131 Vzduchová hadice  Ø 9 x 16 mm, délka 50 m

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96139039 Vzduchová hadice Ø 9 x 16 mm, délka 12,5 m

Povrchová úprava

Paint Arrestor Podlahový fi ltr
Filtr pro stříkací kabiny a přípravná stání je vysoce kvalitní díky nepravidelně uloženým skelným vláknům, která odlučují
barevnou hmotu. Nízká stlačitelnost. Prostřednictvím použití moderního způsobu výroby bude dosaženo optimálního
poměru mezi strukturou, průměrem vlákna a jeho hmotností. Objednací čísla na vyžádání.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96142xxx Podlahový fi ltr do stříkacích kabin od 500 mm x 20 m 3“ do 2000 mm x 91 m 3“
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Polish C-10 strong Lešticí pasta
Lešticí pasta C-10 strong je pro profesionální použití a slouží především pro vytvoření fi nální podoby čerstvě lakovaných 
povrchů. Jedinečná prášková technologie a vysoký úběr je díky speciálnímu očištěnému oxidu hliníku, který zabraňuje 
chybám ve vrchním laku, a vyleští nedostatky snadno a s trvajícím výsledkem. Pasta vytváří jedinečný lesk a je vhodná 
pro konvenční lakování, stejně jako pro leštění laků odolným drobným škrábancům a UV laků.

Polish C-30 fi nish Mikro lešticí pasta
Lešticí pasta C-30 fi nish je mikro lešticí pasta, která se může používat pro vyleštění od jemných až středních škrábanců 
ve vrchním laku, odstranění hologramů a to vše pouze v jenom kroku. Produkt je vhodný především pro konvenční laky, 
laky odolné drobným škrábancům. Zanechává jedinečný a hluboký lesk.

Energetic Strong leštící pasta
Energetic Strong je vysoce výkonná leštící pasta s dlouhou dobou zpracování, která poskytuje uživateli lepší brusné 
vlastnosti s jedinečným hlubokým leskem bez schnutí brusné pasty. Tyto vylepšené brusné vlastnosti činí z Energetic 
Strong víceúčelovou leštící pastu, která dosahuje nejlepších výsledků s bílou leštící houbou. Energetic Strong 
neobsahuje silikony a vosky.

Superior Shine Finish Jemná leštící pasta
Superior Shine Finish je speciálně vyvinutá velmi jemná leštící pasta, která perfektně leští vady laku na všech 
lakovaných površích, přičemž zanechává dokonalý lesk. Také je vynikající pro odstranění hologramů na tmavých 
odstínech. Superior Shine Finish neobsahuje silikony a vosky.

C-WAX Shine Stříkací vosk
Stříkací vosk C-WAX Shine čistí jemně zašpiněné povrchy (např. prach, otisky prstů). Nedostatky lze odstranit velice 
rychle a bez námahy. Vysoké procento palmového vosku ve složení materiálu poskytuje trvalou ochranu povrchu.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151943 Leštící pasta bílá 1kg 1 ks
96152044 Leštící pasta bílá 500 g 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151944 Leštící pasta světle modrá 1 kg 1 ks
96152045 Leštící pasta světle modrá 500 g 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151634 Lešticí pasta C-10 strong 1kg 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151636 Lešticí pasta C-30 strong 1kg 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151637 Stříkací vosk C-WAX Shine 500 ml 1 ks

Leštění

Nano Karnaubský vosk 
Nano Karnaubský vosk je leštěnka s vysokým leskem s nanotechnologiemi pro dlouhotrvající ochranu voskem. Vytváří 
hluboký lesk s  mokrým efektem, v  kombinaci s  delší dobou skladovatelnosti než tradiční leštěnky. Minimálně se 
usazuje na plastech a gumě. Nano Karnaubský vosk má jedinečnou recepturu na vodní bázi a neobsahuje aromatická 
rozpouštědla.   

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151945 Nano Karnaubský vosk žlutý 1 l 1 ks
96152046 Nano Karnaubský vosk žlutý 500 ml 1 ks
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Refi nish 1 Brusná pasta
Brusná a lešticí pasta je vhodná na všechny typy nastříkaných povrchů. Odstraňuje stopy po broušení, prachu, 
„pomerančové kůry“ apod. Brusná pasta Refi nish 1 dosahuje brusného a leštícího výkonu o vysoké kvalitě a rychlosti. 
Neobsahuje silikon. Použití s: Leštička CP E-Polisher, Všechny druhy lešticích hub Finish, Finish Waffle Pad Lešticí 
houba, Finish Compounding Felt Ovčí vlna, Car Mop Lešticí houba, Car Clean Micro Utěrka, Car Polish Roll Lešticí 
utěrka, Car Clean Polish Box Lešticí utěrka, Lešticí kontrolní sprej.

Finish Back Pad Leštící podložný talíř
Speciální podložný talíř s pružnými okraji pro všechny leštící houby. Pro snadnou výměnu leštící houby a zajištění její 
dlouhé životnosti, má na krajích suchý zip. Je dostupný v červené - základní variantě pro použití na leštící strojek M14 a 
s šedou základní podložkou pro použití na leštící strojek 5/8“.

Refi nish Restorer Osvěžovač plastů
Snadno se aplikuje na plastové povrchy pomocí leštících utěrek. Dosahuje výborných výsledků na nelakovaných 
plastech. Je transparentní, neobsahuje silikon, je určen pouze pro vnější použití.

Polishing Machine RC 166 Leštička
Tento mini lešticí strojek je výborný pro malé opravy. Spolu s 80 mm bílou nebo černou lešticí houbou zajistí rychle 
lesklý povrch. Lehká pneumatická mini leštička s ruční podložkou o průměru 75 mm. Motor je nastavitelný až do 
2 500 ot./min. Spotřeba vzduchu je max. 190 l/min. Závit pro přívod vzduchu 1/4“ - vnitřní závit, max. tlak vzduchu 6,3 
barů, spotřeba vzduchu 190 l/min, min. velikost hadice pro přívod vzduchu (vnitřní průměr) 6 mm, max. rychlost 2 500 
ot/min, hladina hluku 88 - 94 dB, hmotnost 900 g, šroub velikosti M6, vibrace 0,8 m/s².

Finish Sander RC 9332 excentrická bruska 75 mm
Excentrická bruska s nízkými vibracemi a hlukem se zdvihem 2,5 mm pro disky s velikostí 75 mm.

Mini Sanding Machine RC 9330 Excentrická bruska
Tato mini excentrická bruska dokonale odstraňuje nedokonalosti vrchního laku. Používá se s mini brusnými disky. 
Vytváří dokonalý, hladký a matný povrch bez škrábanců, který může být snadno leštěn. Motor je nastavitelný do 
7 500 otáček za minutu. Spotřeba vzduchu max. 115 l/min. Podložka a držák jsou součástí balení. Závit pro vzduchový 
ventil 1/4“ - vnitřní závit, max. tlak vzduchu 6,3 barů, spotřeba vzduchu 115 l/min., vzduchová hadice (vnitřní průměr) 
8 mm, max. rychlost 7 500 ot./min., hladina hluku 80 - 84 dB, hmotnost 600 g, velikost šroubu 5/16”, orbit/vibrace 
3 mm /6,3 m/s², velikost disku 28 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151070 Osvěžovač plastů transparentní 250 ml 1 ks
96151071 Osvěžovač plastů transparentní 1 l 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96139206 Leštící podložný talíř červený 128 mm
96139207 Leštící podložný talíř červený 73 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry / Množství

96143723 Mini leštička RC 166 1 ks
96144916 Lešticí talíř 77 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96143388 Excentrická bruska se zdvihem 2,5 mm a průměrem 75 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry / Množství

96143724 Mini bruska RC 9330 1 ks
96144768 Mini podložka lepicí 28 mm
96144769 Mini podložka suchý zip 28 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96132437 Refi nish 880 ml 1 ks

Leštění
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Leštění

Finish Pad C20 leštící houba
Leštící houba C20 je tvrdá leštící houba s otevřenými póry, s rýhovaným molitanovým povrchem. Rýhovaný povrch 
zajišťuje určitou tepelnou odolnost a konstantní odstranění materiálu s nižším zahřátím povrchu. Leštící houba je 
přirozeně méně agresivní a nabízí díky své kruhové podobě zvýšenou ochranu v rámci procesu leštění.

Micro Wool pad gold Syntetická leštící houba
Carsystem Micro Wool gold je syntetická leštící houba, která se dokonale hodí pro použití s našimi vysoce kvalitními 
produkty pro leštění Polish C-10 strong a Energetic Strong. Jedná se o novou generaci modrých Micro Wool Pads od 
Carsystemu. Rychlost úběru zajišťuje beránek z ovčí vlny bez produkce nadměrného tepla a vytváření mikroškrábanců. 
Zabudovaný podložný talíř poskytuje lepší fl exibilitu na členitém povrchu. Tato nová leštící houba snadno odstraňuje 
hlubší škrábance a zanechává vysoce lesklý povrch.

Finish Foam white leštící houba
Ke strojnímu zpracování s leštěním C-10 strong a Energic Strong. Výborné výsledky na všech typech lakovaných 
povrchů. Speciální typ houby udržuje povrch chladný. Tato houba může být použita se všemi druhy suchého zipu i 
různých velikostí. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí. 

Finish Quadra C10 Leštící talíř
Originální lešticí disk s nařezanou pěnou, který má velký úběr při nízké teplotě. Červená mezivrstva poskytuje přidanou 
stabilitu. Finish Quadra lešticí talíř C10 je vhodný především pro aplikace na čerstvém laku.

Finish Sandwich C30 Leštící talíř
Lešticí disk Finish Sandwich C30 se může používat pro odstraňování hologramů a také malých a středních škrábanců. 
Černá mezivrstva poskytuje přidanou stabilitu.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154522 CS Micro Wool Pad Gold 80 x 25 mm 1 ks
96154523 CS Micro Wool Pad Gold 150 x 25 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96153086 Finish foam bílá 145 x 25 mm
96153087 Finish foam bílá 85 x 25 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96151640 Leštící talíř C10 145 x 30 mm
96151906 Leštící talíř C10 85 x 30 mm
96151905 Leštící talíř C10 160 x 30 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96151639 Leštící talíř C30 145 x 30 mm
96151908 Leštící talíř C30 85 x 30 mm
96151907 Leštící talíř C30 160 x 30 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96152564 Leštící houba C20 145 mm

Mini Back Pad Leštící podložný talíř
Náhradní nástavec podložného talíře k Mini Excenter RC 9330. Použití v kombinaci s mini brusnými disky, pro broušení 
malých ploch, příprava před leštěním. Gumový mikro podložný talíř s vlákny a podpěrou o průměru 28 mm pro mini 
brusné kotouče. Dostupný ve dvou verzích - „grip“ (suchý zip) a „stick“ (samolepicí). Použití s: Mini Bruska RC 9330, 
Mini brusné disky samolepicí, Mini brusné disky suchý zip.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96144768 Mini podložka lepicí 28 mm
96144769 Mini podložka suchý zip 28 mm
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Finish Foam orange leštící houba
Ke strojnímu zpracování s leštěním C-10 strong a Energic Strong. Výborné výsledky na všech typech lakovaných 
povrchů. Speciální typ houby udržuje povrch chladný. Tato houba může být použita se všemi druhy suchého zipu i 
různých velikostí. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí. 

Finish foam black leštící houba
Ke strojnímu zpracování s leštěním C-30 fi nish a Superior Shine Finish. Výborné výsledky na všech typech lakovaných 
povrchů. Speciální typ houby udržuje povrch chladný. Tato houba může být použita se všemi druhy suchého zipu i 
různých velikostí. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí. 

Car Mop white Lešticí houba
Ke strojnímu zpracování pasty Refi nish 1. Výborná kvalita leštění na všech typech lakovaných povrchů. Lešticí houba 
z tvrdé poloporézní pěny. Speciální typ houby udržuje leštěný povrch chladný. Použití se všemi druhy VELCRO 
podložnými talíři, dostupná ve dvou velikostech. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí. 
Použití s leštičkou CP E-Polisher a lešticím podložným talířem.

Car Mop yellow Lešticí houba
Lešticí houba ke strojnímu zpracování. K zalešťování vad laku. Zajišťuje velmi vysoký lesk, odstraňuje prach z 
povrchu po konečném broušení. Lešticí houba z velmi fl exibilní hrubé pěny. Povrch zůstává chladný. Použití se všemi 
podložnými talíři VELCRO, dostupná ve dvou velikostech. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných 
oblastí. Použití s leštičkou CP E-Polisher a lešticím podložným talířem.

Wax Puck
Vysoce kvalitní molitanová houba, která je vynikající pro efektivní aplikaci vosku a leštidel. Wax Puck udržuje leštidlo 
a vosk na povrchu a nevsakuje je.

Car Clean Premium Plus Prémiová lešticí utěrka
Extrémně jemná a vysoce absorpční mikro utěrka pro odstranění vody, nečistot z lešticího prostředku a to především 
na citlivém povrchu.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96153076 Finish foam oranžová 145 x 25 mm
96153088 Finish foam oranžová 85 x 25 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96153089 Finish foam černá 145 x 25 mm
96153090 Finish foam černá 85 x 25 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96133149 Car Mop bílá 150 x 50 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96137798 Car Mop žlutá 75 x 20 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96152565 černý 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96151638 Car Clean Premium Plus 40 x 40 cm

Leštění
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Paint Planer Odstaňovač kapek
Odstraňuje zaschlé kapky laku a prachové částice bez poškrábání povrchu. Příprava povrchu pro další kroky - broušení, 
leštění. Slouží k odstranění nedostatků po lakování. Vyroben z chrom/vanadové oceli, nemusí být broušen. Obsahuje 
zabudovaný magnet, kterým se upevňuje. Jedna strana je určená na použití Paint Planer a druhá strana je vhodná na 
použití brusného papíru. Použití s mini brusnými disky a pěnovou mezipodložkou.

Finish Clay Čisticí hmota
Čisticí hmota pro snadné odstranění průmyslového odpadu, hmyzího sekretu, stromové pryskyřice a dalších nečistot 
z lakovaných povrchů. Nezanechává rezidua, nepoškrábe povrch. Mimo jiné lze použít také na sklo, chromovaný 
povrch či plasty.

Car Clean Plus Utěrka z mikrovlákna
Velmi kvalitní jemná utěrka z mikrovlákna, která se používá na leštění i na čištění.

Car Clean Micro Utěrka z mikrovlákna
Utěrka vysoké kvality na všechny druhy lakovaných povrchů. Odstraňuje zbytky po lakování, nemaže, nepouští vlákna. 
Čištění bez chemických čisticích prostředků, dolešťování. Utěrka je měkká, absorbuje velmi vysoké množství nečistot 
díky kapilárnímu efektu mikrovlákna. Odstraňuje nečistoty, prach a mastnotu z povrchu. 70 % polyester, 30 % polyamid, 
lze prát při 95 °C, použití s detergenty na bázi vody i ředidel.

Car Polish Roll Lešticí utěrka
K zalešťování čerstvých a zoxidovaných laků. Extrémně měkké a savé, nepouští vlákna. Silná a otevřená struktura 
utěrky umožňuje kvalitní odstranění malých i větších částic bez poškrábání povrchu.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96142995 Paint Planer brusný blok 1 ks
96142996 Paint Planer držák 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96147468 Finish Clay 200 g

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96152577 Utěrka z mikrovlákna červená 40 x 40 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96137414 Utěrka z mikrovlákna modrá 40 x 40 cm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96134582 Leštící utěrka 370 útržků / role

Leštění

Jemné brusné bloky
Bloky jsou vyrobeny ze speciálního uhlíkového materiálu, který je samobrousitelný během použití. Jsou dostupné ve 
čtyřech různých hrubostech.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140979 Jemný brusný blok P800 1 ks
96140980 Jemný brusný blok P1500 1 ks
96140981 Jemný brusný blok P2000 1 ks
96140982 Jemný brusný blok P3000 1 ks
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UNIFLEX PU Lepicí a těsnicí tmel
Pro elastické lepení laminátů a kovů, k utěsnění spár, svárů a mezer a jejich ochraně před korozí. Poskytuje pružnost spojům, 
základům nebo lakovanému kovu, GRP, dřevu, atd. Lepicí a těsnicí tmel je elastiský 1K polyuretan, který je sušen na vzduchu. 
Zajišťuje silnou přilnavost na většinu povrchů. Rychleschnoucí a přelakovatelný akrylovými či 2K laky. Pro syntetické laky na 
bázi pryskyřice doporučujeme provést test. Je vysoce odolný proti vodě (i mořské), proti nízké koncentraci kyselin a zásad a po 
omezenou dobu také proti pohonným hmotám a minerálním olejům. Při vystavení UV záření mohou barvy bílá a šedá zežloutnout.

UNIFLEX Glas Lepidlo na okna
Standardní 1K polyuretanové lepidlo na autoskla. Lepení čelních, bočních a zadních autoskel.

UNIFLEX Glas HM Lepidlo na okna
Lepení čelních, bočních a zadních autoskel. Vysoce modulární a nízkovodivé 1K polyuretanové lepidlo na autoskla. 
Pro skla, která zvyšují torzní pevnost karoserie. Pro hliníkové karoserie k ochraně před kontaktní korozí. Pro skla s 
integrovanými anténami či jinými elektronickými systémy.

UNIFLEX Náhradní trysky
Náhradní trysky pro UNIFLEX PU a MS.

UNIFLEX MS Nástřiková těsnicí hmota
Lakovatelná těsnicí hmota na překrývání plechů a svárů v originální struktuře. Používá se při opravách automobilových 
karosérií a kovových kontrukcí. Rychleschnoucí, permanentně elastická, přelakovatelná, neobsahuje silikon. Dobrá 
přilnavost na sklo, většinu kovů (zinek, hliník, ocel), laky a základy, dřevo, termoplasty. Je vysoce odolná proti vlhkosti, 
přírodním vlivům a extrémním teplotám.

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96148923 UNIFLEX PU bílý 310 ml
96148924 UNIFLEX PU černý 310 ml
96148925 UNIFLEX PU šedý 310 ml
96150292 Trysky pro Unifl ex PU 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96148927 UNIFLEX Glas černé 310 ml
96144036 Černý primer 30 ml
96144037 Průhledný čistič 30 ml
96139325 Aplikátor 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96148928 UNIFLEX Glas HM černé 310 ml
96144036 Černý primer 30 ml
96144035 Průhledný čistič 30 ml
96139325 Aplikátor 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96150292 Trysky pro UNIFLEX PU a MS 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

96148926 UNIFLEX MS šedá 290 ml
96135706 UNIFLEX MS černá 310 ml
96135119 UNIFLEX MS béžová 310 ml

Lepení a ochrana

UNIFLEX Tryska s plochým otvorem
Pro znovuvytvoření původních spojů, v interiéru i exteriéru.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96149009 Tryska s plochým otvorem 1 ks



82

Lepení a ochrana

UNIFLEX Gun Ruční vytlačovací pistole
Pistole vysoké kvality pro ruční zpracování všech druhů materiálů UNIFLEX. Klasická pro kartuše do 310 ml. Top pro 
kartuše 310 ml a aluminiové sáčky do 400 ml.

UNIFLEX Tryska s plochým otvorem
Pro znovuvytvoření původních spojů, v interiéru i exteriéru.

UNIFLEX Plus Airgun Vzduchová pistole
Speciálně použitelná k dosažení různých typů struktury povrchu a obnovení originální struktury. Pro použití s UNIFLEX 
hliníkovými sáčky až do max. 400 ml. Spotřeba vzduchu 200 - 250 l/min, max. tlak 10 barů, pracovní tlak 5 - 6 barů, 
hmotnost 1 600 g, spotřeba vzduchu 150 l/min., závit pro vzduchový ventil 1/4“ - vnitřní závit.

UNIFLEX Air Gun Stříkací pistole
Pro použití 290 ml/310 ml náplní a s hliníkovými sáčky až do max. 400 ml.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96135108 UNIFLEX Gun Klasická 310 ml
96139286 UNIFLEX Gun Top 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

96149010 Tryska s plochým otvorem 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96139937 UNIFLEX Plus Vzduchová pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96153224 Vzduchová 1 ks

MS Air Gun Stříkací pistole
K nanášení všech druhů stříkatelných materiálů UNIFLEX, speciálně pro UNIFLEX MS. Použití pistole je velmi fl exibilní. 
Má regulaci tlaku vzduchu i materiálu a nastavitelnou trysku. Je možné dosáhnout různých textur pro obnovení původní 
struktury. Pistole pro použití 310 ml náplní. Spotřeba vzduchu 200 - 250 l/min, max. tlak 10 barů, pracovní tlak 4 - 6 
barů, vzduchová hadice (vnitřní průměr) 8 mm, hmotnost 500 g, závit pro přívod vzduchu 1/4“ - vnější závit.

KS-50 Karosářský těsnicí tmel
Natírací hmota k utěsnění spár, především při dodatečné montáži karosářských dílů, krycích lišt především na místech, 
která budou přelakována. Materiál se může natírat štětcem. Trvanlivé, trvale elastické těsnění švů pro přední a zadní 
spoiler, překrývající se švy v zavazadlovém prostoru, na podlaze v prostoru pro cestující a na podběhy kol, atd. Má 
vynikající přilnavost na kovy (čisté, se základem či lakované), je přelakovatelná a dokáže vytvořit dokonalou repliku 
struktury na vozidle. Natírací těsnicí hmota je stále elastická, nanáší se štětcem, na bázi syntetického kaučuku. Velmi 
rychlé schnutí. Teplotní odolnost od -25 do +80 °C.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96125681 MS stříkací pistole 1 ks
96131563 Náhradní díly sada

Obj. č. Zkrácený název Objem

96150801 KS-50 1 l
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Lepení a ochrana

KS-Brush Nylonový štětec
Speciální nylonový štětec na natírání. Má nylonové štětiny odolné ředidlům pro optimální aplikaci všech druhů 
nátěrových hmot a dalších materiálů.

KS-200 Konzervace dutin ML
KS-200 je vytvořena k ochraně všech dutin karosérií před korozí. Díky výborné vzlínavosti vhodná i pro těžko přístupná 
místa. Antikorozní konzervace dutin na bázi vosku s vynikající přilnavostí na kov poskytuje spolehlivou ochranu 
před korozí. Zanechává na povrchu elastický fi lm. Poskytuje dlouhodobou ochranu povrchů, které jsou v kontaktu s 
agresivními kapalinami, jako je slaná voda, atd.

Mount Tape Oboustranně lepicí páska
Oboustranná lepicí páska pro vibracím odolné lepení ozdobných a ochranných lišt, emblémů apod. Je odolná UV záření 
a má širokou škálu teplotní odolnosti.

HS-Acryl Tape Oboustranně lepicí páska
Oboustranná HS-akrylová lepicí páska pro pevné spoje ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná na lepení emblémů, vnitřních 
a vnějších zrcátek a závaží. Může být použita na širokou řadu materiálů, jako jsou kovy, dřevo, sklo a různé druhy plastů.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96141453 Nylonový štětec 30 mm

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126062 KS-200, hnědá - transparentní 1 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

96125712 Mount Tape 9 mm x 10 m 1 ks
96125713 Mount Tape 12 mm x 10 m 1 ks
96125720 Mount Tape 19 mm x 10 m 1 ks
96125725 Mount Tape 25 mm x 10 m 1 ks
96125726 Mount Tape 50 mm x 5 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96147024 HS-Acryl Tape 6 mm x 10 m 1 ks
96137072 HS-Acryl Tape 9 mm x 10 m 1 ks
96137073 HS-Acryl Tape 12 mm x 10 m 1 ks
96137074 HS-Acryl Tape 19 mm x 10 m 1 ks
96137075 HS-Acryl Tape 25 mm x 10 m 1 ks

KS-500 Ochrana podvozku - bitumen
Ochranný nátěr pro ošetření podvozků všech vozidel. Zajišťuje dlouhodobou a efektivní ochranu podvozku proti 
odletujícím kamínkům a posypové soli. Snižuje vibrace a dosahuje dobrého odhlučnění.

KS-300 Konzervace dutin - vosk
KS-300 je vytvořena k ochraně všech dutin karosérií před korozí včetně těžko přístupných míst. Velmi dobrá přilnavost 
na kovy. Má vysokou teplotní odolnost a proto ji lze použít i na konzervaci dutin v motorové části vozidla. Má 
hydrofobní a penetrační efekt na povrchu, zanechá na povrchu lehce lepivý voskový fi lm. Zajišťuje ochranu proti korozi 
a dlouhodobou ochranu povrchů, které jsou v kontaktu s agresivními tekutinami, jako je slaná voda, atd. Neodkapává, 
vysoký bod tání až 160 °C.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126034 KS-500, černý 1 l
96132483 KS-500, černý 60 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96134165 KS-300, bílá - transparentní 1 l



84

KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen
Natírací dlouhodobá antikorozní ochrana podvozků všech vozidel. Chrání podvozek proti odletujícím kamínkům, 
posypové soli, atd. Thixotropní směs bitumenu a pryskyřice pro antikorozní ochranu podvozků. Dosahuje dobrého 
odhlučnění.

KS-2100 Ochrana proti odletujícím kamínkům / těsnicí tmel
KS-2100 slouží jako ochrana proti odletujícím kamínkům a také slouží jako těsnicí tmel. Je přelakovatelný všemi 
barvami. Chrání prahy dveří, kapotu motoru a podvozek proti korozi. Vytvořená na bázi kaučuku a pryskyřice. Má 
antikorozní a odhlučňující vlastnosti. Po vysušení lze přelakovat všemi konvenčními barvami. Povrch je elastický, trvalý 
a odolný vůči mnoha nepříznivým podmínkám.

KS-1000 Ochrana karoserie
Pro všechny karosářské díly, např. jako ochrana proti odletujícím kamínkům, na spojlery a dveře, antikorozní ochrana 
zavazadlového prostoru, kapot a podvozků (i na PVC). Na bázi syntetického kaučuku, vysoký obsah sušiny, trvale 
elastický, přelakovatelný a rychleschnoucí. Teplotní odolnost od -25 °C do +80 °C. Odolná proti oleji, vodě a posypové soli.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126032 KS-100, černý 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96139214 KS-2100, šedá 1 l
96140146 KS-2100, černá 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

96149264 KS-1000, šedá 1 l
96149265 KS-1000, černá 1 l
96149266 KS-1000, bílá 1 l

KS-800 Ochrana podvozku - vosk
Dlouhodobá antikorozní ochrana na bázi vosku, vynikající přilnavost na kov, má vodoodpudivý účinek. Po vysušení 
tvoří tvrdou elastickou vrstvu jako vosk, která je odolná všem atmosferickým podmínkám, včetně mořské vody. KS-
800 lze také použít na PVC a může se ředit minerálními destiláty.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126095 KS-800, černý 1 l

Lepení a ochrana

KS-Dual Gun Stříkací pistole na podvozky
Profesionální pistole na nanášení ochranných nátěrů na karoserie, podvozky a dutiny. Pneumatický pohon s 
rychlospojkou umožňuje rychlou a snadnou výměnu produktů. Spotřeba vzduchu 200 - 250 l/min, max. tlak 10 - 12 
barů, pracovní tlak 3,5 - 4,5 barů, závit pro vzduchový ventil 1/4“ - vnitřní závit.

KS-4000 Ochrana karoserie vodou ředitelná
Pro všechny karosářské díly např. jako ochrana proti odletujícím kamínkům na spojlery a dveře, antikorozní ochrana 
zavazadlového prostoru, kapot a podvozků (i na PVC). Vodou ředitelný ochranný nástřik. Velmi dobrá přilnavost na 
všech podkladech. Rychlé schnutí, přelakovatelná, odolná rozpouštědlům.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96126040 KS-Dual Gun + 2 další sekční hadice 1 ks
96126058 Trubka k ochraně dutin 0,9 m 1 ks
96126048 Sekční hadice 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

96134374 KS-4000, černá 1 l
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KS-Gun Stříkací pistole na podvozky
Stříkací pistole na podvozky má nastavitelný přívod vzduchu či materiálu. Není nutné čištění, materiál uvnitř se 
nevysuší, pokud je jehla zavřena na maximum. Pistole je vybavená bezpečnostním ventilem. Max. tlak 10 - 12 barů, 
optimální pracovní tlak 2 - 4 bary, spotřeba vzduchu 130 - 250 l/min, obsah 1 litr.

KS-1050 Ochrana karoserie
K opravám a dodělání stávajících ochranných vrstev. Dlouhodobá ochrana proti odletujícím kamínkům. Chrání prahy 
dveří, kapoty motorů a podvozky proti korozi. Lze použít i na PVC. KS-1050 je velmi pevná ochrana proti odletujícím 
kamínkům, neobsahuje azbest. Po vysušení vytváří elastický, přelakovatelný a strukturovaný povrch, rychle schnoucí. 
Teplotní odolnost od -25 °C do +80 °C. Odolná vůči oleji, vodě a posypové soli.

KS-550 Ochrana podvozku - bitumen sprej
K opravám a dokončení stávajících ochranných vrstev podvozků. Zajišťuje dlouhodobou ochranu podvozku proti 
odletujícím kamínkům a posypové soli. Velmi dobrý odhlučňovací účinek, snižuje vibrace.

Obj. č. Zkrácený název Množství / Rozměry

96135396 KS-Gun 1 ks
96142279 trubkový set 0,95 m

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126022 KS-1050, šedá 500 ml
96126023 KS-1050, černá 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126029 KS-550, černý 400 ml

Power Mix 2K PU - lepidlo
Power Mix je 2K polyuretanový materiál pro rychlé opravy a lepení plastových dílů. Viskozní sloučenina pro opravy, 
vyplnění, lepení  a těsnění, která během několika minut vyschne v tvrdý fi lm. 50 ml náplně ve dvojbalení by měly být 
použity pouze s Power Mix pistolí.

Odhlučňovací desky
Samolepicí desky k odstranění vibrací a k odhlučnění na kapotu a zavazadlový prostor vozidla. Pohlcuje zvuk, 
vysoce fl exibilní.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96144498 transparentní 25 ml
96144500 transparentní 50 ml
96144499 černý 25 ml
96144501 černý 50 ml

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96126055 Odhlučňovací desky, asfaltová černá 25 x 50 cm
96126056 Odhlučňovací desky, alu-povrch 25 x 50 cm
96134139 Odhlučňovací desky, černé vzorování 50 x 50 cm
96134140 Odhlučňovací desky, hladká-černá 50 x 50 cm

Haftstahl Lepení na ocel
Umožňuje pevné  a odolné lepení stejných i rozdílných materiálů, např. oceli, hliníku, olova, dřeva, železa, eternitu, 
atd. Může se použít k vyplnění děr, prasklin, bublin, atd. na kovových dílech nebo slitinách, dřevě, eternitu, keramice, 
betonu, atd. Používá se jako plnící materiál, lepení a také jako těsnící materiál. Haftstahl je těsnící a izolační materiál 
pro dlouhodobé opravy, které např. nemohou být svařovány z důvodu nebezpečí exploze. 

Obj. č. Zkrácený název Množství

96150501 Lepení na ocel 125 g

Lepení a ochrana 
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Silikonový odstraňovač na bázi vody
Čisticí prostředek založený na vodní bázi pro všechny práce před lakováním. Pro spolehlivé odstranění špíny, mastnoty, 
oleje, silikonu. Díky antistatickému efektu je vhodný pro předběžnou úpravu plastových částí. Je charakterizován  
vysokou čisticí schopností a vysokou vydatností. Obsahuje jemné neagresivní rozpouštědlo, má velmi rychlou dobu 
odvětrání a vysokou vydatnost.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96146705 Silikonový odstraňovač na bázi vody 5 l

Silikonový odstraňovač jemný
Čisticí prostředek pro všechny práce před lakováním. Pro bezpečné odstranění špíny, maziva, oleje, silikonu, vosku, 
dehtu, lepidla, atd. Silikonový odstraňovač obsahuje jemné, neagresivní rozpouštědlo, má velmi rychlou dobu  
odvětrání a vysokou vydatnost.

UV spray gun cleaner
Carsystem UV Čistič pistolí pro účinné, rychlé a jemné závěrečné vyčištění stříkacích pistolí. Odstraňuje zbylé 
nečistoty od produktů na bázi rozpouštědel a na vodní bázi. Díky snadnému použití šetří CS UV Čistič pistolí čas a 
představuje přenosnou, nákladově efektivní alternativu k myčce stříkacích pistolí.

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96146711 Silikonový odstraňovač jemný 1 l
96146704 Silikonový odstraňovač jemný 5 l
96147023 Silikonový odstraňovač jemný 30 l
96139212 Dávkovač na 30 l 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96154615 CS UV Čistič pistolí 400 ml 400 ml

H2O Cleaner 
Účinný čistič, který lze aplikovat na vodou ředitelné a ředidlové materiály. Kromě toho lze H2O Cleaner také použít na 
2K základy a produkty, které jsou na epoxidové a polyesterové bázi. H2O Cleaner je šetrný vůči člověku a životnímu 
prostředí. Po vyčištění se pigmenty usadí na dně, a tak může být čistič použit několikrát.

Staub Stop Super Wave prachovka
Univerzální lepivá utěrka k čištění opravované plochy před lakováním. Unikátní impregnace absorbuje a zadrží prach a 
nečistoty. Vysoká kvalita materiálu, absorbuje prach do vnitřních vrstev, neobsahuje silikon ani vosk, kompatibilní se 
všemi druhy laků, nevysychá. Snadno se přizpůsobí povrchu při stírání, velmi odolná proti otěru.

Staub Stop utěrka
Univerzální lepivá utěrka k čištění opravované plochy před lakováním. Unikátní impregnace absorbuje a zadrží prach a 
nečistoty. Vysoká kvalita materiálu, absorbuje prach do vnitřních vrstev, neobsahuje silikon ani vosk, kompatibilní se 
všemi druhy laků, nevysychá. Snadno se přizpůsobí povrchu při stírání, velmi odolná proti otěru.

Obj. č. Zkrácený název Objem

96151953 H2O Cleaner 5 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

96148124 Prachovka 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96132615 Utěrka 1 ks
96132616 Utěrka 5 ks

Čištění
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Car Clean Multi Polypropylenové utěrky
Velmi kvalitní savá polypropylenová utěrka nasaje velké množství tekutin ve formě rozpouštědel, olejů a mazadel. 
Vhodná k odmašťování před lakováním. Pro čistidla na bázi silikonu či rozpouštědel. Odolná rozpouštědlům, robustní. 
Není vhodná pro čistidla na vodní bázi.

Car Clean Double Blue Papírové utěrky
Vysoce kvalitní utěrky, perforované na roli, pro čištění a odmašťování, např. nářadí, karosářských dílů atd. Dvouvrstvá 
profi  utěrka, extrémně pevná i za vlhka, vysoce savá, nepouští vlákna, jednotlivé vrstvy celoplošně slepeny.

Car Clean Double Blue Papírové utěrky
Vysoce kvalitní utěrky, perforované na roli, pro čištění a odmašťování, např. nářadí, karosářských dílů atd. Dvouvrstvá 
profi  utěrka, extrémně pevná i za vlhka, vysoce savá, nepouští vlákna, jednotlivé vrstvy celoplošně slepeny.

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

96134577 Car Clean Multi 500 útržků 38 x 32 cm

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

96134580 Car Clean Double Blue 1000 útržků 38 x 38 cm

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

96134578 Car Clean Triple Blue 500 útržků 38 x 38 cm
96134579 Car Clean Triple Blue 1000 útržků 38 x 38 cm

Čištění

Squeezer Lisovaná houba
Mycí houba ve stlačené suché formě. Plně absorbuje prach a nečistoty ve velmi velkém množství. Mycí pěnová houba 
z přírodních vysoce savých vláken. Během použití nezpůsobuje žádná poškození laku.

Car Clean Double White Papírové utěrky
Mnohostranné použití, např. na čištění autoskel, nářadí a stříkacích pistolí. Dvouvrstvá utěrka, nepouští vlákna, ze 100% 
buničiny, extrémně savá, pevná i za vlhka, odolná rozpouštědlům, jednotlivé vrstvy plošně slepeny.

Scraper Žiletka
Bezpečná kvalitní kovová žiletka pro odstranění přestřiků ze skleněných povrchů, např. oken. Z bezpečnostních 
důvodů lze ostří zakrýt, když se nepoužívá.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96139858 Squeezer mycí houba 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

96141253 Car Clean Double White 1500 útržků 38 x 24 cm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140984 Scraper škrabka 1 ks
96140985 Scraper sada žiletek 100 ks
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Sada na čištění pistolí
Sada pro čištění stříkacích pistolí a dalších nástrojů. Obsahuje 6 různých jehel a 11 štětečků.

Cockpit-Spray
Určen pro péči a čištění palubní desky, přístrojů a plastových dílů uvnitř vozu. Neobsahuje silikon, působí antistaticky, 
rozjasňuje a oživuje barvy. Má příjemnou pomerančovou vůni.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140973 Sada na čištění pistolí sada

Obj. č. Zkrácený název Objem

96126020 Cockpit-Spray, transparentní 400 ml

Pump Spray Tlakový rozprašovač
Lze plnit různými čisticími prostředky, jako např. silikonovým odstraňovačem či prostředky na vodní bázi. Velmi 
malé množství aplikovaného prostředku díky velmi jemné trysce (velký rozstřik). Rozprašovač ze stálého plastu 
bez obsahu silikonu. Pro rovnoměrnou a konzistentní aplikaci (rozprášení) tekutin. Odolný vůči rozpouštědlům díky 
speciálnímu těsnění.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96137744 Tlakový rozprašovač bílý 1 l 1 ks
96142808 Tlakový rozprašovač transparentní 1 ks
96139606 Těsnicí set sada
96146680 Náhradní tryska 1 ks
96153269 Vyměnitelné viton těsnící kroužek stříkací hlavy 1 ks

Čištění | Ochrana zdraví

Coding Caps Rozlišovací sada
Rozlišovací sada obsahuje 5 rozlišovacích plastů odlišných barev. Plasty se snadno a rychle namontují na používané 
CS tlakové rozprašovače a pomohou rozpoznat obsah všech tlakových rozprašovačů.

Star Mask Refi ll Uhlíkový fi ltr
Uhlíkový fi ltr pro Star Mask ochrannou masku, chrání před výpary (z barev, laků, pesticidů, rozpouštědel) a prachem.
Testované CE 0120 / EN 141. Třída ochrany A2.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96152642 Rozlišovací sada 5 ks v balení

Obj. č. Zkrácený název Množství

96141224 Star Mask Refi ll 1 ks

Star Mask Ochranná maska
Vysoce funkční ochranná maska s nízkou údržbou, výměnným předfi ltrem a plynovým fi ltrem. Chrání před výpary (z 
barev, laků, pesticidů, rozpouštědel) a prachem. Výměnný fi ltrový systém zabezpečí maximální ochranu. Schváleno 
CE 0120 / EN 140. Třída ochrany FFA2 P2 - výměnné předfi ltry a plynové fi ltry.

Obj. č. Zkrácený název Velikost

96141143 Star Mask M
96141145 Star Mask L
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Star Dust P2 Jemná ochranná maska proti prachu
Star Dust P2, třída ochrany FFP2S. Poskytuje ochranu proti škodlivému jemnému prachu s hodnotou OEL od 0,1 do 
10 mg/m³ (mimo azbestu). Schváleno CE 0194 / EN 149:2001

Star Mask Pre P2 R Protiprachový fi ltr
Protiprachový fi ltr pro Star Mask One a Star Mask. Třída ochrany P2 dle CE standartů.

Star Mask Disc Držák na předfi ltr
Držák na předfi ltr

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140951 Star Dust P2 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96141154 Star Mask Pre P2 R 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96144310 Držák na předfi ltr 1 ks

Star Dust P2V Jemná ochranná maska proti prachu
Star Dust P2V, jemná P2, třída ochrany FFP2S. Poskytuje ochranu proti škodlivému jemnému prachu s hodnotou 
OEL od 0,1 do 10 mg/m³ (mimo azbestu). Obsahuje ventil na odvádění dýchání. Jednoúčelová maska s vydechovacím 
ventilem. Schváleno CE 0194 / EN 0149:2001

Paint Overall Carbon Lakýrnický ochranný oblek Karbon
Prodyšný, antistatický, bezsilikonový lakýrnický overal s kapucou. Lze jej prát a žehlit.

Paint Coat Carbon Plášť Karbon
Prodyšný, antistatický, bezsilikonový lakýrnický plášť s kapucou. Lze jej prát a žehlit.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96140952 Star Dust P2V 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Velikost

96152200 Paint Overall Carbon S
96152201 Paint Overall Carbon M
96152202 Paint Overall Carbon L
96152203 Paint Overall Carbon XL
96152204 Paint Overall Carbon XXL

Obj. č. Zkrácený název Velikost

96152207 Paint Coat Carbon S
96152208 Paint Coat Carbon M
96152209 Paint Coat Carbon L
96152210 Paint Coat Carbon XL
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Paint Overall Lakýrnický ochranný oblek
Univerzálně použitelný lakýrnický overal z měkké polyesterové tkaniny. Tento typ pracovního oblečení je nutný, aby 
se zabránilo kontaminaci čerstvě nastříkaného povrchu s prachem. Kombinéza s kapucí je vyrobena z antistatického 
prodyšného materiálu, který nepouští vlákna a neobsahuje silikon. Lze prát do 60 °C či chemicky čistit.

CS Nitril hand premium Schvarz Prémiové nitrilové rukavice
Carsystem Nitril Hand černé jsou nepudrované jednorázové nitrilové rukavice. Tyto rukavice mají zaoblenou manžetu 
a strukturovaný povrch, který umožňuje lepší úchop. Rukavice jsou vhodné pro leváky i praváky.

CS paint overall grey  Lakýrnický šedý overal
Carsytem Lakýrnický overal šedý je opětovně použitelný overal s kapucí. Tento produkt lze prát v pračce až do 60°C 
nebo může být chemicky čištěn v čistírně.

Tyvek Overall Lakýrnický ochranný oblek
Ochranná kombinéza pro autolakýrníky. Vhodná na lakování, renovace či strojní údržbu. Velmi dobře odolná vůči 
prachu a špíně. Kombinéza s kapucí a elastickými gumovými páskami na koncích rukávů a nohavic. Na přední straně 
je dlouhý zip pro komfortnější použití. Je vyrobena z antistatického prodyšného materiálu, který nepouští vlákna a 
chrání před mikročástečkami prachu a barevnou mlhou.

Leštící zástěra Karbon
Zástěra, která je vyrobena pro úsek dokončování (leštění) při  opravě.

Obj. č. Zkrácený název Velikost

96139232 Paint Overall S
96139233 Paint Overall M
96138472 Paint Overall L
96138473 Paint Overall XL
96139234 Paint Overall XXL
96152968 Paint Overall XXXL

Obj. č. Zkrácený název Velikost

96154347 CS Nitril Hand Premium černé, vel. L 100 kusů L
96154348 CS Nitril Hand Premium černé, vel. XL 100 kusů XL

Obj. č. Zkrácený název Velikost

96154343 CS Paint Overall M
96154344 CS Paint Overall L
96154345 CS Paint Overall XL 
96154346 CS Paint Overall XXL

Obj. č. Zkrácený název Velikost

96133035 Tyvek Overall M
96133034 Tyvek Overall L
96133013 Tyvek Overall XL
96133193 Tyvek Overall XXL

Obj. č. Zkrácený název Velikost

96152211 Leštící zástěra Jedna velikost

Nitril Hand Premium Ochranné rukavice
Chrání pokožku během přípravných prací, zejména během přípravy před mícháním a lakováním. Zabraňují podráždění 
pokožky. Nezanechávají stopy nebo otisky prstů na citlivém povrchu. Nitrilové rukavice vyrobeny dle Evropského 
standardu EN 374-3:2003. Nepudrované, 100 ks v balení.

Obj. č. Zkrácený název Množství Velikost

96152009 Nitril Hand Premium 100 ks v balení L
96152010 Nitril Hand Premium 100 ks v balení XL
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Latex Hand Premium Ochranné rukavice
Lehce pudrované, vyrobené dle Evropského standardu EN-374-1/2/3. Neobsahují silikon a mohou je používat leváci 
nebo praváci. Jsou dostupné ve dvou různých velikostech a dodávány v balení, které obsahuje 100 kusů.

Super Nitril Hand I Ochranné rukavice
Vysoce ochranné rukavice. Mohou být použity v automobilovém průmyslu, autolakovnách, laboratořích, při uklízení, v 
chemickém průmyslu. Zelené nitrilové rukavice s 30 cm dlouhou manžetou dle Evropského standartu EN-388:4002. 
Na vnější straně plně pogumované, uvnitř bavlněné. Vysoce chemicky odolné. EN 388/374 kat. III.

Latex Hand I Premium Ochranné rukavice
Velmi silné, nepudrované latexové rukavice s dlouhou manžetou. Celková délka 30 cm. Jsou odolné vůči rozpouštědlům, 
mají strukturovaný povrch a zajišťují velmi dobrou přilnavost a úchop předmětu, např. stříkací pistole. Mohou je používat 
leváci i praváci. Jsou dostupné ve dvou různých velikostech a dodávány v balení, které obsahuje 50 kusů.

Neopren Hand Ochranné rukavice
Černé neoprenové rukavice s velmi vysokým stupněm ochrany. Použití v automobilovém průmyslu, na lakovnách, 
v laboratořích a v chemickém průmyslu. Délka 30 cm, CE kat. II. EN 374-1/388. Chemicky odolné vůči kyselinám, 
žíravinám, naftě, mazadlům a rozpouštědlům.

Obj. č. Zkrácený název Množství Velikost

96152006 Latex Hand Premium 100 ks v balení L
96152007 Latex Hand Premium 100 ks v balení XL

Obj. č. Zkrácený název Množství Velikost

96145130 Super Nitril Hand I pár 9
96145131 Super Nitril Hand I pár 10

Obj. č. Zkrácený název Množství Velikost

96152011 Latex Hand I Premium 50 ks v balení L
96152012 Latex Hand I Premium 50 ks v balení XL
96152705 Latex Hand I Premium 50 ks v balení XXL

Obj. č. Zkrácený název Množství Velikost

96140938 Neopren Hand pár 7
96140939 Neopren Hand pár 8
96140940 Neopren Hand pár 9
96140941 Neopren Hand pár 10

Nitril Hand I Bavlněné rukavice
Speciální bavlněné rukavice, máčené v tekutém nitrilu s pletenými obrubami. Poskytují vysokou mechanickou a 
chemickou ochranu. Lze je použít v automobilovém průmyslu, strojírenství, v autoopravnách, obalovém, sklářském a 
elektrotechnickém průmyslu, v lakovnách, na čerpacích stanicích, při zahradních pracích, v zemědělství, lesnictví, při 
montážních a skladištních pracích. Žluté nitrilové rukavice dle Evropského standartu EN 388 kat. II. Velmi fl exibilní, 
vysoce odolné proti opotřebení, výborné uchopení předmětů za sucha i za mokra.

Prep Hand Leder Bavlněné rukavice
Rukavice s vysokým stupněm ochrany. Použitelné při práci s hrubými povrchy s velkou abrazí, kovem, stavebních a 
skladištních pracích a v přepravě. Klasické ochranné rukavice vyrobené z telecí kůže, lemované, přírodní, bílé plátno na 
zadní straně rukavice a prstech. EN 388 kat. II. Vyrobené dle Evropského standartu EN 388:2133.

Obj. č. Zkrácený název Množství Velikost

96145120 Nitril Hand I pár 9
96145121 Nitril Hand I pár 10

Obj. č. Zkrácený název Množství Velikost

96145112 Prep Hand Leder pár 10,5



92

Prep Hand III Bavlněné rukavice
Rukavice vysoké kvality, chrání proti mechanickým a chemickým poškozením. Mohou se použít v automobilovém 
průmyslu, lakovnách, elektrotechnickém průmyslu, při jemných opravách, ve farmaceutickém průmyslu, při zpracování 
skla a kovů. Černé, PU polyamidové rukavice vyrobené z měkkého PU dle Evropského standartu EN 388:4131. Na dlani 
a koncích prstů potažené černým PU. Možnost vynikajícího uchopení, prodyšné, odolné proti vlhkosti. EN 388 kat. II.

CS Hand Protection Ochrana rukou
Ochrana rukou Carsystem je ochranný krém pro prevenci pokožky proti podráždění při manipulaci a kontaktu 
s olejem, detergenty, kyselinou, mazadly a lepidly. Kromě toho poskytuje ochranu proti znečištění pokožky.
Ochrana rukou CS neobsahuje silikony a je aplikována před zahájením práce nebo podle potřeby během práce. V 
kombinaci s CS dávkovačem pro ruční systém můžete měkkou láhev umístit na zeď. Jako alternativu můžete použít CS 
Hand Protection klasické balení 1 l a kyblík s pumpou.

CS Hand Cleaner Čistič na ruce
CS čistič rukou je jemný, příjemně vonící čistič na ruce, který je založen na rostlinném původu. Je obzvláště vhodný 
pro odstraňování houževnatých nečistot, oleje, tuků nebo asfaltu. Výrobek neobsahuje rozpouštědla, je biologicky 
rozložitelný a ponechává příjemný pocit na pokožce díky přírodnímu a čistícímu oleji.V kombinaci s CS dávkovačem 
pro ruční systém můžete měkkou láhev umístit na zeď. Jako alternativu můžete použít CS Hand Cleaner klasické balení 
jako 3 l kyblík. Pokud ke kyblíku potřebujete pumpu, může se objednat samostatně.

CS Hand Cleaner extreme Čistič na ruce extreme
Vysoce odolný čistič na ruce bez rozpouštědel a silikonů Carsystem, založený na rostlinném původu. Je obzvláště 
vhodný pro odstraňování barev, olejů a pryskyřice. Díky svým přírodním olejům je čistič CS Hand Cleaner mnohem 
šetrnější k pokožce než čisticí prostředek na bázi rozpouštědel. Má příjemnou jablkovou vůni, která po umytí zůstává 
na kůži. V kombinaci s CS dávkovačem pro ruční systém můžete měkkou láhev umístit na zeď. Jako alternativu můžete 
použít CS Hand Cleaner extreme klasické balení 3 l kyblík. Pokud ke kyblíku potřebujete pumpu, může se objednat 
samostatně

CS Hand Care Péče o ruce
Carsystem je krém pro péči o pokožku, který chrání před suchou kůží. Krém obsahuje ošetřující a antiinfl amační látky 
a je ve srovnání s mnoha jinými krémy na ruce bez silikonů. Používá se po práci k ochraně pokožky a lze ji použít i při 
práci po vyčištění pokožky. V kombinaci s CS dávkovačem pro ruční systém můžete měkkou láhev umístit na zeď. Jako 
alternativu můžete použít CS Hand Protection klasické balení 1 l a kyblík s pumpou.

Obj. č. Zkrácený název Množství Velikost

96145132 Prep Hand III pár 9
96145133 Prep Hand III pár 10

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96155346 CS ochrana rukou - měkká láhev 1l 1 l
96155350 CS dávkovač pro čištění rukou 1 ks
96155355 CS ochrana rukou – klasické balení 1l 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96155347 CS čistič na ruce - měkká láhev 2l 2 l
96155350 CS dávkovač pro čištění rukou 1 ks
96155356 CS čistič na ruce – klasické balení 3l 3 l
96155359 CS pumpa pro dávkování čističe 3l 3 l

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96155348 CS čistič na ruce extreme - měkká láhev 2 l 2 l
96155350 CS dávkovač pro čištění rukou 1 ks
96155357 CS čistič na ruce extreme – klasické balení 3 l 3 l
96155359 CS pumpa pro dávkování čističe 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96155349 CS péče o ruce- měkká láhev 1 l 1 l
96155350 CS dávkovač pro čištění rukou 1 ks
96155358 CS péče o ruce – klasické balení 1 l 1 l

Ochrana zdraví
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Hand Clean Intenzivní čistič
Hand Clean je intenzivní čistič vhodný pro účinné odstranění barev, více komponentních pryskyřic a těsnicích hmot. 
Hand Clean čistič má pH-hodnotu 6,8 - 7,0, nezpůsobí podráždění kůže, dokonce i po vícenásobném použití. Má 
příjemnou pomerančovou vůni. Dostupný je držák na zeď i dávkovač.

Clean `n Care Čistič na ruce
Speciálně pro lakýrníky vyvinutý čistič na ruce pro efektivní a šetrné odstranění laků, pryskyřic, lepidel apod. z pokožky. 
Obzvláště jemný k pokožce, neobsahuje žádná dráždivá rozpouštědla, ředidla nebo parafíny. Výrobek obsahuje jemné, 
nezdrsňující mikrogranuláty, které zvyšují čisticí účinek bez poškození pokožky. I při častém používání zanechává 
pokožku jemnou. Neobsahuje ani silikon, ani vosk.

CS UV LED lampa
Carsystem UV LED lampa se dokonale hodí pro sušení UV produktů. Díky provozu baterie může být UV 
lampa použita bezdrátově a fl exibilně. Její 180° otočný stojan umožňuje nastavení požadovaného úhlu 
osvětlení. Pro vysušení větších ploch pomocí UV LED lampy se může použít stojan Carsystem Tripod, 
které se může přimontovat ke třem UV lampám. Kromě toho je Carsystem Magnet ideálním doplňkem pro 
upevnění dalších UV LED lamp na všech magnetizovatelných površích fl exibilním a jednoduchým způsobem.
Vzhledem k velké váze, by se magnet neměl umisťovat na karoserii.

CS UV Smart Lampa
Carsystem UV Smart lamp je UV ruční lampa, která se dokonale hodí pro sušení UV produktů. Díky nastavitelnému 
magnetickému podstavci můžete použít akumulovanou UV lampu dokonce na vertikálních plochách. Lampu můžete 
snadno kamkoliv zavěsit pomocí jejího háčku.

CS UV LED Lampa XL
Carsystem UV LED Lampa XL se používá k sušení UV produktů. Vzhledem k provozu na baterii, lze UV LED Lampu 
XL použít bezdrátově, fl exibilně, a její otočný stojan o 180° nabízí možnost nastavení požadovaného úhlu osvětlení.
Pro sušení větších ploch je UV LED Lampa XL dokonale přizpůsobena větší osvětlovací plochu ve srovnání s lampou 
CS UV LED, a lze jí použít i během nabíjení. Osvětlovací plocha svítidla CS UV LED Lamp XL je 50 cm. Lampa je velmi 
robustní a odolná vůči úderům a nárazům. UV LED Lampa XL byla navržena tak, aby vyhovovala pracovním potřebám 
a poskytovala dokonalou ochranu proti pronikání prachu a vody.

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96125654 Hand-Clean 4 l
96125655 Zásobník a držák na zeď 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem / Množství

96139198 Clean `n Care 1 l
96139200 Zásobník 1 l
96141045 Držák na zeď 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154645 CS UV LED lampa 1 ks
96154646 CS Stojan pro UV LED lampu 1 ks
96154648 CS Magnet pro UV LED lampu 1 ks
96154980 CS UV LED – sada 3 lamp včetně stojanu sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

96153777 CS UV Smart Lampa 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96155036 CS UV LED Lampa XL 1 ks

Ochrana zdraví | Příslušenství
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Příslušenství

Vzduchová ofukovací pistole
Ofukovací pistole jsou užívané v dílně pro odstranění prachu z povrchů, ze spojů a spár. Mají ergonomicky navržený 
držák, který umožňuje práci po delší dobu. Pistole s dlouhou tenkou kovovou tryskou čistí těžko dostupná místa. Má 
plastovou trysku a byla vyvinuta pro minimalizování hladiny hluku v dílně. Navíc plastová tryska slouží jako ochrana 
proti škrábancům.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96145270 Ofukovací pistole s odhlučněnou hlavicí 1 ks
96145272 Ofukovací pistole s kovovou tryskou a hlavicí 1 ks

Ofukovací tužka
Ofukovací tužky jsou užívané pro odstranění prachu z povrchu nebo ze spojů a spár. Ofukovací tužky jsou užívané pro 
menší a rychlejší práce. Možnost regulace tlaku vzduchu. Mají praktický klip pro připevnění na pracovní kalhoty nebo košile.

Držák na brusné bloky / hoblíky
ABS černá plastová tabule s logem CARSYSTEM a VELCRO®  páskami pro bezpečné uchycení. Rozměr 70 x 58 cm. 
Lze rychle umístit na stěnu.

Magnetická ochrana hran
Magnetická ochrana hran karosářských dílů při broušení. Jedná se o plastový proužek se zabudovanými magnety. Dále 
se využívá pro fi xaci maskovacího papíru bez maskovací pásky.

Magnetický plochý pás
Plochý magnetický ochranný pás pro upevnění maskovací folie k vozidlu v problematických oblastech bez použití 
maskovací pásky. Je opakovaně použitelný a není nutné používat maskovací pásku, čímž se výrazně šetří náklady lakoven.

Infračervený mini teploměr
Pro měření cílové teploty povrchů. Infračervený mini teploměr je určen pro bezkontaktní měření teploty od -33 °C do +220 °C. Malý, 
snadno ovladatelný infračervený teploměr se sponou. Kovový obal v atraktivním provedení jej činí obzvláště masivním. Má funkci 
energetické úspory a lze jej přepnout z °C do °F. Součástí je praktický klip. Pro měření teploty je nutné stisknout a držet měřicí 
tlačítko po dvě sekundy snímačem směrem k měřenému objektu. Naměřená teplota je průměrnou teplotou měřené plochy. Po 
uvolnění měřicího tlačítka se zobrazí asi na 15 sekund poslední naměřená hodnota. Infračervený mini teploměr se po 15 sekundách 
nečinnosti automaticky vypne. Ke zvolení požadované indikační jednotky (°C/°F) se jehlou stiskne zezadu teploměru tlačítko pro 
volbu jednotky. Po prudké změně teplot potřebuje zařízení přibližně 15 minut ustálení k přizpůsobení se nové okolní teplotě.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96143132 Ofukovací tužka PV 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96150468 Držák na brusné bloky / hoblíky 70 cm x 58 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96130992 Magnetická ochrana hran 4 x 55 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

96137214 Magnetický plochý pás 4 x 55 cm

Obj. č. Zkrácený název Množství

96144557 Infračervený mini teploměr 1 ks
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Pracovní kyblík
Univerzální plastový kyblík, odolný vůči rozpouštědlům.

Lakýrnický stojan na panely
Ideální pomocník pro moderní karosárny a lakovny. Vertikálně nastavitelné malé části lakovacího stojanu, variabilně 
nastavitelný úhel, ergonomická pracovní poloha, bezpečný, na pohyblivých kolečkách, uzamykatelný nožní brzdou na 
všech čtyřech kolečkách, použitelný pro různé velikosti a tvary dílů.

Lakýrnický stojan na nárazníky
Ideální pomocník pro moderní karosárny a lakovny. Vertikálně nastavitelné malé části lakovacího stojanu, variabilně 
nastavitelný úhel, ergonomická pracovní poloha, bezpečný, na pohyblivých kolečkách, uzamykatelný nožní brzdou na 
všech čtyřech kolečkách, použitelný pro různé velikosti a tvary dílů.

X-Stand Classic Lakýrnický stojan
Lakýrnický stojan s nastavitelnou výškou a šířkou, fl exibilní, mnohostranné využití. Stabilní, vhodný pro skladování 
těžkých dílů a čelních skel. Použití jako pracovní odložná plocha pro leštění, broušení a další lakýrnické práce. Výška 
50 - 100 cm, nosnost 50 kg.

Lakovací stojan Flexi Plus
Stojan nejvyšší kvality, nastavitelný do 28 poloh, otáčení za pomoci pedálu, vyrovnané umístění na nerovném povrchu 
díky tříbodovému podstavci, fl exibilnější díky novému upevňovacímu ramenu. 

X-Stand Top Lakýrnický stojan
Lakýrnický stojan s nastavitelnou výškou a šířkou, fl exibilní, mnohostranné využití. Stabilní, vhodný pro skladování 
těžkých dílů a čelních skel. Použití jako pracovní odložná plocha pro leštění, broušení a další lakýrnické práce. Výška 
50 - 125 cm, nosnost 120 kg. X-Stand prodloužený, konstrukce je stejná jako X-Stand Classic, se dvěma prodlouženými 
kusy (55 cm každý).

Obj. č. Zkrácený název Množství

96139442 Pracovní kyblík 10 l 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96148749 Lakýrnický stojan na panely 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96148748 Lakýrnický stojan na nárazníky 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96137349 X-Stand Classic 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96152596 Lakovací stojan včetně prodloužení 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96138851 X-Stand Top 1 ks
96138852 X-Stand Top vč. prodloužení 1 ks

Příslušenství

Profesionální židlička
Hydraulické nastavení výšky, moderní a nápadný design, povrch odolný proti nečistotám a lehkým rozpouštědlům, 
je ideální jako sedátko při leštění a broušení. Má otíratelný povrch, maximální nosnost až 150 kg.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96149427 Profesionální židlička 1 ks
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Paint Trolley Lakovací stojan
Paint Trolley je mobilní lakovací stojan pro dokonalou aplikaci a uchycení automobilových dílů. Velké a tepelně odolné 
kolečka umožňují přesunout stojan přes kabely, vzduchové hadice a rošty. Přední ozubené kolo lze nastavit o 360 ° a je 
upevněno pružinovou pákou, což umožňuje rychlé a účinné stříkání z jakéhokoli úhlu. Upínací tyče jsou volně nastavitelné 

Car Clean Trolley
Pro snadnější utrhnutí jednotlivých utěrek je stojan vybaven ozubenou částí. Navíc je na stojanu namontován držák na 
odpadkový koš, do kterého se mohou shromažďovat použité čistící papírové utěrky. Díky tomuto stojanu budou mít vždy 
vaše čistící papírové utěrky stálé místo na pracovišti.

CS Propagační stojan
Carsystem Propagační stojan je regál vyrobený ze silné vlnité lepenky, který vám umožní dokonale prezentovat produkty 
Carsystem na prodejně. Díky obsaženým kovovým tyčím, které zvyšují stabilitu a chrání stojan před vodou na podlaze, 
tento stojan také dobře vypadá, je levnou a fl exibilní alternativou oproti kovovým regálům ve všech autoservisech.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154253 CS lakovací stojan 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96139912 Car Clean Trolley 1 ks
96139913 Car Clean držák na stěnu 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96154192 CS Propagační stojan 1 ks

Paper Trolley Stojan na tři role papíru
Pojízdný stojan na 3 role maskovacího papíru. Šířka maskovacího papíru je maximálně 22, 60 a 90 cm. Stojan je
dodáván s nastavitelným zařízením pro maskovací pásku, kterou automaticky nalepí na okraj maskovacího papíru.

Paper Trolley 1500 Stojan na maskovací papír
Pojízdný mobilní stojan na maskovací papír až do šířky 150 cm. Vysoká stabilita pro komfortní maskování vozidel, 
snadno ovladatelný.

MMIR Trolley Box
Na tento nový MMIR Trolley Box může být připevněna krabice a folie může být zpracována přímo z krabice. Díky tomu 
je folie chráněna před všemi druhy kontaminace.

Obj. č. Zkrácený název Množství

96138862 Paper Trolley na 3 role papíru 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96139101 Paper Trolley 1500 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

96151514 MMIR Trolley Box 1 ks

Příslušenství
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Action Hi-tec tmel
Super lehký tmel se skelným vláknem. Má krémovou konzistenci, která umožňuje snadnou aplikaci ve vrstvách 
o tloušťce 2 – 4 mm a snadné broušení brusivem s velkou hrubostí. 
Možnost použití brusiv s větší hrubostí (hrubost P120 – P150). Tvrdost tmelu odpovídající lakování OEM eliminuje 
možnost praskání tmelu na opraveném povrchu.Tento tmel je vyvinut zejména pro velké opravy velmi poškozených 
povrchů. Pro vyplnění nerovností na ocelových, hliníkových, pozinkovaných površích a povrchu ošetřeném 
polyesterovým tmelem se skelným vláknem. Určený pro ruční / strojní broušení za sucha, během broušení nezanáší 
brusný papír.

Action Uni soft tmel
Multifunkční polyesterový tmel, vyvinutý pro ocelové, hliníkové, pozinkované podklady a polyesterové lamináty. Díky 
nízké viskozitě a krémové konzistenci se snadno aplikuje. Může se také použít jako dokončovací tmel. Zanechává 
hladký povrch bez pórů. Je vhodný k plnění nerovností, zejména na hliníkovém a pozinkovaném povrchu. Je určený 
pro ruční / strojní broušení za sucha. Při použití na velké nerovné plochy by měl být použit v několika vrstvách. Během 
broušení nezanáší brusný papír.

Action plnič
Plnič 4:1 má mimořádně dobré plnící vlastnosti z důvodu vysokého obsahu pevných částic. Kvůli dobrému rozlivu, 
aplikaci až 1 – 3 silných vrstev, se velmi dobře brousí. Je odolný i při aplikaci tryskou o průměru 1,5 – 2,2 mm. Plnič 4:1 je 
výjimečný díky své bezpečné manipulaci dokonce při silnější tloušťce vrstvy a poskytuje vynikající ochranu proti korozi 
a optimální přilnavost. Vhodný pro velké panely nanesené polyesterovými tmely. Broušení za sucha ručně / bruskou. 

Action vrchní průhledný lak
Vrchní průhledný lak s vysokým obsahem pevných částic, který je odolný vůči škrábancům. Vyznačuje se dlouhou 
dobou použitelnosti a snadnou aplikací bez přidání ředidla. Výsledkem je hladké provedení s vysokým leskem 
a velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností a odolností vůči povětrnostním vlivům. Vrchní průhledný lak je 
kompatibilní s podkladovými laky na bázi rozpouštědel a na bázi vody.

Obj. č. Zkrácený název Množství

80027 Action Hi-tec tmel 1 Kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

80041 Action Uni soft tmel 1,8 kg

Obj. č. Zkrácený název Objem

80003 Action plnič 4:1 3,5 l
80015 Action tužidlo do plniče 0,9 l
80002 Action ředidlo do plniče 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

80057 Action vrchní průhledný lak 5 l
80070 Action tužidlo do vrchního průhledného laku 2,5 l

Tmely, plniče a laky
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Action ředidlo
Acetonové ředidlo na mytí lakovacích pistolí a nástrojů. Ředidlo splňuje vyhlášku, jelikož obsah VOC je nižší než 850 g/l.

Obj. č. Zkrácený název Objem

80REDIDLO Action mycí ředidlo 9 l

Tmely, plniče a laky | Brusivo

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

8044708 Stone Action Top Quality P80 150 mm
8047113 Stone Action Top Quality P120 150 mm
8057849 Stone Action Top Quality P180 150 mm
8060734 Stone Action Top Quality P240 150 mm
8044711 Stone Action Top Quality P320 150 mm
8064611 Stone Action Top Quality P360 150 mm
8044227 Stone Action Top Quality P400 150 mm
8057139 Stone Action Top Quality P600 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

8062603 Stone Action Medium Quality P80 150 mm
8068770 Stone Action Medium Quality P120 150 mm
8062604 Stone Action Medium Quality P180 150 mm
8064849 Stone Action Medium Quality P240 150 mm
8064002 Stone Action Medium Quality P320 150 mm
8075958 Stone Action Medium Quality P360 150 mm
8064003 Stone Action Medium Quality P400 150 mm
8075959 Stone Action Medium Quality P500 150 mm

Stone Action Top Quality abrasive
Flexibilní brusivo na fólii pro hrubé i jemné broušení za mokra i za sucha. Má výrazně delší životnost a vynikající kvalitu 
broušení. Použití s excentrickou bruskou a podložným talířem.

Stone Action Medium quality abrasive
Vysoce výkonné brusivo pro hrubé i jemné broušení všech lakovacích materiálů.
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Profesionální
řešení od 3M
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Profesionální
řešení od 3M

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350454 3M 255P P500 150 mm
3350453 3M 255P P400 150 mm
3350452 3M 255P P360 150 mm
3350451 3M 255PP320 150 mm
3350450 3M 255P P280 150 mm
3350449 3M 255P P240 150 mm
3350448 3M 255P P220 150 mm
3350447 3M 255P P180 150 mm
3350446 3M 255P P150 150 mm
3350445 3M 255P P120 150 mm
3350444 3M 255P P100 150 mm
3350443 3M 255P P80 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3351371 3M 325U 80 150 mm
3351373 3M 325U 120 150 mm
3351374 3M 325U 150 150 mm
3351375 3M 325U 180 150 mm
3351376 3M 325U 220 150 mm
3351377 3M 325U 240 150 mm
3351378 3M 325U 280 150 mm
3351379 3M 325U 320 150 mm
3351380 3M 325U 360 150 mm
3351381 3M 325U 400 150 mm
3351382 3M 325U 500 150 mm
3351383 3M 325U 600 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350534 3M 334U P500 150 mm
3350533 3M 334U P400 150 mm
3350531 3M 334U P320 150 mm
3350529 3M 334U P240 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3351369 3M 737U 80+ 150 mm
3351370 3M 737U 120+ 150 mm
3351421 3M 737U 150+ 150 mm
3351422 3M 737U 180+ 150 mm
3351423 3M 737U 220+ 150 mm

3M 325U Blue brusný kotouč (modrý)
80-600, suchý zip, modrý. Brusivo vyniká rychlým broušením a dlouhou životností. Vynikající odsávání prachu díky 
unikátní technologii spirálovitého uspořádání děr, které minimalizuje zanášení a zvyšuje rychlost broušení na maximum.

3M 255P Gold brusný kotouč (zlatý)
P80 -P500, suchý zip, 15 děr, zlaté. Řada brusných kotoučků s 15-děrovou konfi gurací nabízí lepší odsávání a zvýšený 
brusný výkon. Dlouhá životnost kotouče.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350535 3M 337U P320 150 mm

3M 337U Brusný kotouč na kataforézu
P320, suchý zip, 15 děr. Vhodný na velmi tvrdé povrchy (kataforéza). Vysoká výdrž.

3M 737U Cubitron II Purple+ brusný kotouč (fi alový)
80+ až 220+, suchý zip, fi alové. Cubitron II jsou prémiové brusné kotouče 3M s revoluční technologií precizně 
tvarovaného zrna (PSG). To se během broušení průběžně odlamuje a neustále tak vznikají ostré hroty a hrany. Díky 
tomu dosáhnete čistšího a rychlejšího úběru (o 30 % rychlejší oproti jiným prémiovým brusivům), menšího zahřívání 
a výdrž mnohonásobně delší (2x delší životnost než běžná brusiva).

Brusný kotouč Purple+
Fialový se suchým zipem. Kotouče 3M Purple+ se spirálovým děrováním, které zásadně snižuje prašnost suchého 
broušení. Při zajištění odsávání je výkon kotouče větší a zajištěna delší životnost.

Broušení
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350415 3M Trizact P3000 75 mm
3350414 3M Trizact P3000 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3351131 3M Trizact P6000 75 mm
3351130 3M Trizact P6000 150 mm

3M Trizact P3000 brusný kotouč na pěnovém podkladu
P3000, suchý zip, broušení za mokra, broušení za sucha. Brusný kotouč na pěnovém podkladě dobře kopíruje povrch 
a zjemňuje brus.

3M Trizact P6000 jemný brusný kotouč na pěnovém podkladu
P6000, suchý zip, broušení za mokra, broušení za sucha. Pěnový podklad kopíruje povrch a velmi zjemňuje brus. 
Zrychluje proces leštění.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305791 3M Trizact podložka 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305792 3M Trizact poloviční podložka 150 mm

3M Trizact poloviční ruční podložka 150 mm
Ruční poloviční podložka k brusivu Trizact o průměru 150 mm.

3M Senza - Flexibilní pěnové brusné kotouče
Univerzální produkt určený k ručnímu či strojnímu broušení, který lze použít za mokra i za sucha.

3M Trizact ruční podložka 150 mm
Ruční podložka k brusivu Trizact o průměru 150 mm.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3333544 3M Senza Flex.pěnové brusivo, P2000 150 mm
3333543 3M Senza Flex.pěnové brusivo, P1500 150 mm
3333542 3M Senza Flex.pěnové brusivo, P1200 150 mm
3333541 3M Senza Flex.pěnové brusivo, P1000 150 mm
3333540 3M Senza Flex.pěnové brusivo, P800 150 mm

Broušení

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305601 3M Trizact P1500 75 mm
3305600 3M Trizact P1500 150 mm

3M Trizact P1500 brusný kotouč na fólii
P1500, suchý zip, broušení za mokra, broušení za sucha. Řezací kotouč P1500 na fólii je vhodný k odstranění 
„pomeranče“, smítek či defektů na laku.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350413 3M Trizact P1000 75 mm
3350341 3M Trizact P1000 150 mm

3M Trizact P1000 brusný kotouč na pěnovém podkladu
P1000, suchý zip, broušení za mokra, matování. Ideální pro přípravu dílu před aplikací vrchního laku. Pěnová konstrukce 
zajišťuje přizpůsobivost kotouče a stejnoměrný matový povrch.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350744 3M 361L P1000 150 mm

3M 361L Brusný kotouč na keramické laky
P1000, suchý zip, bez děr. Brusný kotouč k matování keramických laků.
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3M Flexibilní brusné kotouče
P400 - P1500, suchý zip, broušení za sucha i za mokra. Ideální pro fl exibilní brusné aplikace, např. broušení plniče, matování 
povrchu a fi nální úpravu laku. Skvělý úběr a povrch a zároveň vysoká fl exibilita. Jedinečné pro broušení těžko dostupných 
a náročných míst. Díky fl exibilitě materiálu nedochází k probroušení při broušení přes hranu. Použijte s podložkou 3351126. 
Přehledné použití: Barevně odlišené zrnitosti kotoučů, zrnitost je uvedená na brusné straně kotouče.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3334417 3M Flexi kotouč P400 150 mm
3334419 3M Flexi kotouč P600 150 mm
3334420 3M Flexi kotouč P800 150 mm
3334421 3M Flexi kotouč P1000 150 mm
3334422 3M Flexi kotouč P1200 150 mm
3334423 3M Flexi kotouč P1500 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3351156 3M 260L++, P600 150 mm
3351155 3M 260L++, P800 150 mm
3351157 3M 260L++, P1000 150 mm
3351158 3M 260L++, P1200 150 mm
3351154 3M 260L++, P1500 150 mm
3351304 3M 260L++, P2000 150 mm

3M 260L++ Purple jemný brusný kotouč (fi alový)
P600 - P2000, suchý zip, 15 děr. Používají se v kombinaci s měkkou mezipodložkou 3350396/3350397 na matování 
a strojní vybrušování vad v laku. Kotouč je určený pro suché broušení, ale lze použít i pod vodou.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3300127 3M 268L výsek 9 mikronů 36 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350079 3M Trizact P3000 brusný výsek A5 32 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350199 3M Trizact brusný špalíček 32mm 32 mm

3M 268L 9mic brusný výsek
Brusný výsek, 9 mikronů, ruční broušení, bílý. K odstranění drobné vady. Použijte na brusném bloku 3350199. Potom 
pro zjemnění použijte brusné výseky Trizact A5 3350079.

3M Trizact P3000 brusný výsek A5
Brusný výsek k jemnému ručnímu broušení. Skládá se z vrstev minerálů uspořádaných do pyramid. Použijte na 
brusném bloku 3350199.

3M Trizact brusný špalíček 32 mm
Brusný blok řady Finesse-it, ruční broušení, červený. Na jedné straně opatřen změkčovací vrstvou. Vhodný k použití 
s brusnými výseky 3300127 a 3350079.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3331461 3M 737U, 220+ 75 mm
3331364 3M 737U, 180+ 75 mm
3331363 3M 737U, 150+ 75 mm
3331362 3M 737U, 120+ 75 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3330371 3M 260L++, P600 75 mm
3330370 3M 260L++, P800 75 mm
3330369 3M 260L++, P1000 75 mm
3330368 3M 260L++, P1200 75 mm
3330367 3M 260L++, P1500 75 mm

3M 737U Cubitron II brusný kotouč 75 mm  (fi alový) 
120+- 220+, suchý zip, víceděrový

3M 260L++ jemný brusný kotouč, suchý zips, 75 mm
P600 - P1500, suchý zip, bez děr. Kotouč je určený pro suché broušení, ale lze použít i pod vodou.

Broušení
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3351386 3M 737U 80+ 70 x 127 mm 
3351387 3M 737U 120+ 70 x 127 mm 
3351388 3M 737U 150+ 70 x 127 mm 
3351389 3M 737U 180+ 70 x 127 mm 
3351390 3M 737U 220+ 70 x 127 mm 
3351399 3M 737U 80+ 115 x 225 mm
3351400 3M 737U 120+ 115 x 225 mm
3351401 3M 737U 150+ 115 x 225 mm
3351402 3M 737U 180+ 115 x 225 mm
3351403 3M 737U 220+ 115 x 225 mm
3351411 3M 737U 80+ 70 x 396 mm
3351412 3M 737U 120+ 70 x 396 mm
3351413 3M 737U 150+ 70 x 396 mm
3351414 3M 737U 180+ 70 x 396 mm
3351415 3M 737U 220+ 70 x 396 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3303629 3M 255P P400 115 x 225 mm
3303631 3M 255P P320 115 x 225 mm
3303633 3M 255P P240 115 x 225 mm
3303635 3M 255P P180 115 x 225 mm
3303636 3M 255P P150 115 x 225 mm
3303637 3M 255P P120 115 x 225 mm
3303638 3M 255P P80 115 x 225 mm
3303569 3M 255P P400 70 x 419 mm
3303571 3M 255P P320 70 x 419 mm
3303573 3M 255P P240 70 x 419 mm
3303575 3M 255P P180 70 x 419 mm
3303576 3M 255P P150 70 x 419 mm
3303577 3M 255P P120 70 x 419 mm
3303579 3M 255P P80 70 x 419 mm

3M 737U Cubitron II brusný arch (fi alový)
80 - 220+, suchý zip, fi alový. Víceděrové brusné archy Cubitron II s technologií uspořádání děr do písmene „V“ se 
minimálně zanášejí. Ve spojení s 3M hoblíkem se docílí maximálního odsávání a rychlejšího broušení. Dlouhý arch 
o rozměru 396 mm je vyroben tak, že jej lze snadno rozpůlit na dva kusy o délce 198 mm, a tím snížit náklady na 
skladování dvou velikostí.

3M 255P Gold brusný arch (zlatý)
P80 - 400, suchý zip, 10 a 14 děr, zlatý. Dlouhá životnost brusiva.

Broušení

3M Ruční systém pro odstranění defektu laku
Sada 3M Ručního systému pro odstranění defektu laku obsahuje 4 nástroje a 90 brusiv o 5 zrnitostech (P100 až 
P3000). Brusiva jsou vhodná jak na suché, tak na mokré broušení.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3333888 3M Ruční systém pro odstranění defektu laku SADA
3333889 3M 264L, P1000 32 mm
3333890 3M 264L, P1000 37 mm x 28 mm 
3333891 3M 264L, P1000 115 mm x 62 mm 
3333892 3M 264L, P1500 32 mm
3333893 3M 264L, P1500 37 mm x 28 mm 
3333894 3M 264L, P1500 115 mm x 62 mm 
3333895 3M 264L, P2000 32 mm
3333896 3M 264L, P2000 37 mm x 28 mm 
3333897 3M 264L, P2000 115 mm x 62 mm 
3333898 3M 264L, P2500 32 mm
3333899 3M 264L, P2500 37 mm x 28 mm 
3333900 3M 264L, P2500 115 mm x 62 mm 
3333901 3M 264L, P3000 32 mm
3333902 3M 264L, P3000 37 mm x 28 mm 
3333903 3M 264L, P3000 115 mm x 62 mm 
3333909 3M špalík (pro 264L) 32 mm x 29 mm
3333910 3M Ruční brusný špalík (pro 264L) 32 mm x 26 mm x 17 mm
3333911 3M Pěnová podložka (pro brusné karty 264L), měkká 112 mm x 66 mm x 6 mm
3333912 3M Gumová podložka (pro brusné karty 264L), tvrdá 112 mm x 66 mm x 6 mm
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3303245 3M 245P P120 115 x 225 mm
3303247 3M 245P P80 115 x 225 mm
3303248 3M 245P P60 115 x 225 mm
3303249 3M 245P P40 115 x 225 mm
3303251 3M 245P P120 70 x 419 mm
3303253 3M 245P P80 70 x 419 mm
3303254 3M 245P P60 70 x 419 mm
3303255 3M 245P P40 70 x 419 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3334343 3M Flexi P1500 141 x 173 mm
3334342 3M Flexi P1200 141 x 173 mm
3334341 3M Flexi P1000 141 x 173 mm
3334340 3M Flexi P800 141 x 173 mm
3334339 3M Flexi P600 141 x 173 mm
3334337 3M Flexi P400 141 x 173 mm

3M 245P Green brusný arch (zelený)
P120 - P40, suchý zip, děrované

3M Flexibilní ruční brusné archy
P400 - P1500, suchý zip, broušení za sucha i za mokra. Flexibilní brusné archy pro ruční aplikace, vč. broušení plniče, 
matování povrchu a zabrusování laku. Jemné, přesné broušení, vysoká pružnost a přizpůsobivost tvaru. Praktické k 
broušení hran a těžko dostupných míst. Každé balení obsahuje brusný blok.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350333 3M 216U P240 114 mm x 25 m
3350335 3M 216U P320 114 mm x 25 m
3350337 3M 216U P400 114 mm x 25 m
3350338 3M 216U P500 114 mm x 25 m
3350339 3M 216U P600 114 mm x 25 m
3350340 3M 216U P800 114 mm x 25 m

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3302048 3M Micro Fine P1500 138 x 230 mm
3302049 3M Micro Fine P2000 138 x 230 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3307613 3M Kotoučky Scotch-Brite šedé (ultra fi ne) 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3303808 3M Medium (hrubá) 115 x 140 mm
3303809 3M Fine (střední) 115 x 140 mm
3303810 3M Superfi ne (jemná) 115 x 140 mm
3302601 3M Ultrafi ne (velmi jemná) 115 x 140 mm

3M Brusné houby s měkkým podkladem
Hrubá (Medium), střední (Fine), jemná (Superfi ne), velmi jemná (Ultrafi ne). Pro ruční broušení za sucha na obtížně 
přístupných místech s přímým posypem brusiva. Vysoce fl exibilní.

Broušení

3M 401Q Voděvzdorný brusný papír
Micro Fine P1500 - P2000. K vybrušování vadných míst v krycím laku. Brusné zrno z oxidu hliníku, pogumovaný papír, 
ohebný a odolný, nesvinuje se ve vodě.

3M Scotch-Brite kotouče
Kotoučky z brusného rouna Scotch-Brite jsou vhodné ke strojnímu použití na excentrické brusce při matování a 
konečné úpravě povrchu před lakováním.

3M 216U Měkké brusné role
P240 - P800, broušení za sucha. Jemný brusný papír podlepený molitanovou vrstvou pro ruční broušení za sucha.
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3365025 3M 566A 115 mm P40 115 mm
3365026 3M 566A 115 mm P60 115 mm
3365027 3M 566A 115 mm P80 115 mm
3365033 3M 566A 125 mm P40 125 mm
3365034 3M 566A 125 mm P60 125 mm
3365035 3M 566A 125 mm P80 125 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3333470 3M Cubitron II lamelový kotouč, T29, 40+ 115 x 22 mm
3333471 3M Cubitron II lamelový kotouč, T29, 60+ 115 x 22 mm
3333472 3M Cubitron II lamelový kotouč, T29, 80+ 115 x 22 mm
3333476 3M Cubitron II lamelový kotouč, T27, 40+ 100 x 16 mm
3333477 3M Cubitron II lamelový kotouč, T27, 60+ 100 x 16 mm
3333478 3M Cubitron II lamelový kotouč, T27, 80+ 100 x 16 mm

Broušení

Lamelový kotouč Cubitron II
40+ - 80+, fi alové. Vhodné pro broušení, povrchovou úpravu, dokončovací úpravy a další možné aplikace. Lamelové kotouče 
Cubitron II, s kvalitnějším podkladem pro vynikající řezný a univerzální výkon na všech typech kovů.

3M Lamelový kotouč 566A
P40+ - P80+, kónický, modrá. Vhodné pro broušení, povrchovou úpravu, dokončovací úpravy a další možné aplikace. 
Lamelové kotouče se zirkonovým materiálem, kvalitnějším podkladem a pryskyřící, pro vynikající  řezný a univerzální 
výkon na všech typech kovů.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3333456 3M Cubitron II řezací kotouč 75 x 1 x 9,53 mm
3333455 3M Cubitron II řezací kotouč 75 x 1,6 x 9,53 mm
3333467 3M Cubitron II řezací kotouč 115 x 1 x 22,23 mm

Řezací kotouče
Řezací kotouče navržené na standardní řezací aplikace v karosárnách. Přesně tvarované zrno v brusivu Cubitron II umožňuje 
čistější a rychlejší řezání při nižší teplotě povrchu. Tyto faktory zaručují delší životnost. Nepoužívejte bez ochranného krytu!

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3333437 3M 786F Cubitron II brusný pás, 36+ 10 x 330 mm
3333439 3M 786F Cubitron II brusný pás, 60+ 10 x 330 mm
3333440 3M 786F Cubitron II brusný pás, 80+ 10 x 330 mm
3333443 3M 786F Cubitron II brusný pás, 36+ 12,7 x 457,2 mm
3333445 3M 786F Cubitron II brusný pás, 60+ 12,7 x 457,2 mm
3333446 3M 786F Cubitron II brusný pás, 80+ 12,7 x 457,2 mm
3333449 3M 786F Cubitron II brusný pás, 36+ 20 x 520 mm
3333451 3M 786F Cubitron II brusný pás, 60+ 20 x 520 mm
3333452 3M 786F Cubitron II brusný pás, 80+ 20 x 520 mm

Brusný pás
Přesně tvarované zrno v brusivu Cubitron II umožňuje čistější a rychlejší úběr materiálu při nižší teplotě povrchu. Tyto 
faktory zaručují delší životnost.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3333407 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 36+ 115 x 22 mm
3333409 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 60+ 115 x 22 mm
3333410 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 80+ 115 x 22 mm
3333419 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 36+ 125 x 22 mm
3333421 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 60+ 125 x 22 mm
3333422 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 80+ 125 x 22 mm
3333431 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 36+ 180 x 22 mm
3333433 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 60+ 180 x 22 mm
3333434 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 80+ 180 x 22 mm
3333377 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 36+ 50 mm
3333379 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 60+ 50 mm
3333380 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 80+ 50 mm
3333389 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 36+ 75 mm
3333391 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 60+ 75 mm
3333392 3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 80+ 75 mm

Fíbrové kotouče
Přesně tvarované zrno brusiva Cubitron II umožňuje čistější a rychlejší úběr materiálu při nižší teplotě povrchu. Tyto 
faktory zaručují delší životnost. Jsou ideální na standardní klempířské práce, jako je zabrušování svárů a kovů. Kotouče 
jsou navrženy tak, aby měly rychlejší úběr, méně zahřívaly povrch a vyžadovaly menší tlak než běžná brusiva. Navíc 
vydrží mnohem déle než běžná brusiva.



109

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3307499 3M Balení bez trnu 100 mm
3307498 3M Balení s trnem 100 mm
3307947 3M Upínací trn, průměr 100 mm 6 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3307501 3M Lamelový kotouč 100 mm 100 mm
3307502 3M Lamelový kotouč 150 mm 150 mm

3M Pevný kotouč k odstraňování fólií
Pevný kotouč k odstraňování lepidla, fólií a oboustranných pásek nalepených po delší dobu. Doporučené otáčky do 2 000 ot./min.

3M Lamelový kotouč k odstraňování fólií
Lamelový kotouč k odstraňování lepidla, fólií a oboustranných pásek nalepených krátkodobě. Doporučené otáčky od 
3 000 do 4 000 ot./min.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305809 3M Clean & Strip fi alový tvrdý XT-ZS 100 x 13 mm
3305810 3M Clean & Strip fi alový tvrdý XT-ZS 150 x 13 mm
3357016 3M Clean & Strip modrý měkký ZG-ZS 100 x 13 mm
3357017 3M Clean & Strip modrý měkký ZG-ZS 150 x 13 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305816 3M Clean & Strip fi alový tvrdý XT-DB 115 mm
3357020 3M Clean & Strip modrý měkký CG-DB 115 mm
3357021 3M Clean & Strip modrý měkký CG-DB 178 mm

Broušení

3M Víceděrová podložka k brusným kotoučům 3M 325U/525U 150 mm (modré)
Unikátní technologie pro maximální odsávání prachu z celé plochy kotouče. Pevná konstrukce s upevněním kotouče 
na suchý zip zaručuje delší životnost podložky a kotouče. Vhodné na 3M kotouče 150 mm v konfi guraci 6, 7, 9 a 15 děr.

3M Víceděrová podložka k brusným kotoučům 3M 334U/734U 150 mm (fi alové)
Technologie přímého odsávání a spirálovitého uspořádání různě velkých otvorů zajišťuje rovnoměrné a výkonné 
odsávání po celé ploše. Tuhá profi lovaná konstrukce prodlužuje životnost podložky. Žluté mezipodložky 3350547 a 
3350548 se používají ve spojení se žlutou podložkou 3350539.

3M Clean & Strip brusný kotouč na stopce
Zdokonalená konstrukce umožňuje rychlejší odřezávání svárů. Odolnější vůči zátěži, menší zahřívání kotouče.

3M Clean & Strip brusný kotouč na fíbrovou podložku
Kotouče Clean and Strip jsou ideálním řešením pro čištění od zbytků koroze, starých nástřiků, nátěrů a laků. Provedení 
pod fíbrovou podložku umožňuje pohodlné použití na běžné úhlové brusce.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350539 3M Podložka 5/16“, žlutá, tvrdá 150 mm
3350540 3M Podložka 5/16“, šedá, standardní 150 mm
3350541 3M Podložka M8, šedá, standardní 150 mm
3350542 3M Podložka 5/16“, černá, měkká 150 mm
3350543 3M Podložka M8, černá, měkká 150 mm
3350544 3M Mezipodložka, měkká, šedá, 10 mm 150 mm
3350545 3M Mezipodložka, měkká, šedá, 5 mm 150 mm
3350547 3M Měkká mezipodložka ke žluté podložce, žlutá, 10 mm 150 mm
3350548 3M Měkká mezipodložka ke žluté podložce, žlutá, 5 mm 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3351122 3M Podložka 5/16“, šedá, standardní 150 mm
3351123 3M Podložka M8, šedá, standardní 150 mm
3351124 3M Podložka 5/16“, černá, měkká 150 mm
3351125 3M Podložka M8, černá, měkká 150 mm
3351126 3M Měkká mezipodložka, 5 mm 150 mm
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350729 3M Hoblík se zakřiveným adaptérem 198 mm 70 x 198 mm
3350728 3M Hoblík se zakřiveným adaptérem 127 mm 70 x 127 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350772 3M Hoblík nastavitelný 396 mm 70 x 396 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350773 3M Hoblík fl exibilní 396 mm 70 x 396 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305526 3M Wetordry podložka 70 x 140 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305175 3M Měkká mezipodložka 198 mm 70 x 198 mm
3350742 3M Měkká mezipodložka 127 mm 70 x 127 mm
3305174 3M Odsávací hadice 6 m

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305173 3M Purple+ víceděrový hoblík, suchý zip 115 x 225 mm 
3305171 3M Purple+ víceděrový hoblík, suchý zip 70 x 198 mm 
3305170 3M Purple+ víceděrový hoblík, suchý zip 70 x 127 mm 

Broušení

3M Purple+ víceděrový hoblík v setu se zakřivenými adaptéry
Víceděrový hoblík Purple+ se zakřivenými adaptéry, suchý zip, ergonomický tvar, odsávání.

3M Purple+ víceděrový hoblík
Lze nastavit konvexní i konkávní tvar.

3M Wetordry ruční podložka
Ruční podložka k brusným papírům 3M.

3M Purple+ víceděrový hoblík
Příslušenství k brusným archům 3M Purple+ 334U a 734U. Víceděrový hoblík Purple+, suchý zip, ergonomický tvar, odsávání.

3M Purple+ fl exibilní víceděrový hoblík
Přizpůsobí se tvaru broušeného dílu.

3M Příslušenství k hoblíkům Purple+
Pro složitější operace při broušení hoblíkem.
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3305539 Tvrdá, osa 6,3 mm, matice 5/8“ 50 mm
3305540 Tvrdá, osa 6,3 mm, matice 5/8“ 75 mm
3384998 Tvrdá, závit M14 75 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3364860 3M Podložka 115 mm
3364861 3M Podložka 125 mm
3364862 3M Podložka 178 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

3309561 3M Aplikátor ke kontrolnímu pudru 1 ks
3309560 3M Kontrolní pudr černý 1 ks
3350416 3M Kontrolní pudr oranžový 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3307910 3M Antistatická utěrka bílá 175 x 235 mm
3307909 3M Skladovací box

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350401 3M Antistatická utěrka vlhčená 430 x 300 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3334567 3M Papírová čisticí utěrka 370 x 290 mm

Broušení | Čištění

3M Fíbrová podložka
Fíbrová podložka, závit M14, vroubkovaná, červená.

3M Kontrolní pudr
Kontrolní pudr pro okamžitou kontrolu při broušení. Usnadní identifi kaci škrábanců, nerovností a propadlin v plniči. 
Vhodný k broušení za sucha i za mokra. Oranžová varianta je vhodnější pro tmavší odstíny laku.

3M Antistatická utěrka
Antistatická utěrka k dokonalému očištění povrchu před lakováním.

3M Antistatická utěrka vlhčená
Ideální pro vodou ředitelné barvy, neobsahuje rozpouštědla ani silikon, nepouští vlákna. Uzavíratelné balení.

3M Papírová čisticí utěrka
Velmi pevná papírová utěrka k čištění za mokra i za sucha. Výborně saje, nepouští vlákna a neškrábe.

3M Podložky k upínacímu systému Roloc
Příslušenství k brusným kotoučům s upínacím systémem „Roloc“ pro jednoduchou a rychlou výměnu. Malý průměr 
kotoučků umožňuje jejich využití i na obtížně přístupných místech.
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Obj. č. Zkrácený název Další informace

3333579 3M Flexi bruska pro řezání kovů 75 mm
3333581 3M Flexi bruska pro řezání kovů 100 mm

Obj. č. Zkrácený název Další informace

3333577 3M Pistolová kotoučová bruska, Roloc systém 50 mm a 75 mm

Nářadí | Maskování

3M Vzduchová pásová bruska
Pásová bruska v ergonomickém tvaru pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci při práci. Dodávaná s ramínkem.

3M Vzduchová pistolová kotoučová bruska, Roloc systém
Pistolová rotační kotoučová bruska pro lehké, ale výkonné broušení. Rychloupínací systém Roloc umožní snadnou a 
rychlou výměnu kotouče. Průměr 50 a 75 mm. Max. otáčky 18000.

3M Vzduchová Flexi bruska
S Flexi bruskou pro řezání kovů docílíte rychlého a hladkého řezu. Ve spojení s řezacími kotouči 3M přeříznete 
uhlíkovou ocel, nerez ocel a jiné materiály.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3333573 3M Pilníková bruska s ramínkem 330 mm
3333575 3M Pilníková bruska s ramínkem 457 mm
3333583 3M Sada náhradních válečků na ramínko 10 mm
3333584 3M Sada náhradních válečků na ramínko 13 mm
3333585 3M Náhradní ramínko 10 x 330 mm
3333586 3M Náhradní ramínko 13 x 330 mm
3333587 3M Náhradní ramínko 10 x 457 mm
3333588 3M Náhradní ramínko 13 x 457 mm

3M 3434 Vysokovýkonná maskovací páska
18-48 mm, 120 °C, modrá. 3M 3434 je vysokovýkonná vodě odolná maskovací páska. Vhodná pro dvousložkové i vodou 
ředitelné barvy. Do teploty 120 °C.

3M 3030 Výkonná maskovací páska
18-48 mm, 100 °C, zelená. 3M 3030 je výkonná maskovací páska s výbornou odolností vůči ředidlům a vodě. Použitelná 
do teploty 100 °C.

3M 2328 Standardní maskovací páska
18-48 mm, 80 °C, béžová. 3M 2328 je spolehlivá maskovací páska standardní kvality vhodná k běžnému použití na 
lakovně. Odolná do teploty 80 °C.

Obj. č. Zkrácený název Množství

3307895 3M 3434 18 mm x 50 m 1 ks
3307897 3M 3434 24 mm x 50 m 1 ks
3307893 3M 3434 30 mm x 50 m 1 ks
3307898 3M 3434 36 mm x 50 m 1 ks
3307899 3M 3434 48 mm x 50 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3350977 3M 3030 18 mm x 50 m 1 ks
3350978 3M 3030 24 mm x 50 m 1 ks
3350979 3M 3030 30 mm x 50 m 1 ks
3350980 3M 3030 36 mm x 50 m 1 ks
3350981 3M 3030 48 mm x 50 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3306304 3M 2328 18 mm x 50 m 1 ks
3306309 3M 2328 24 mm x 50 m 1 ks
3306310 3M 2328 30 mm x 50 m 1 ks
3306311 3M 2328 36 mm x 50 m 1 ks
3306313 3M 2328 48 mm x 50 m 1 ks
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Maskování

3M 218 Maskovací páska Fine Line
Extrémně tenká páska pro dvoubarevné lakování. Ostré linie, nízké hrany.

3M 471+ Obrysová maskovací páska Blue Fine Line
3 - 19 mm, modrá. Vysoce fl exibilní obrysová PVC páska pro maskování ostrých rádiů a složitých tvarů. Ostré linie, 
vynikající přilnavost k plastovým a pryžovým dílům. Barva modrá.

Obj. č. Zkrácený název Množství

3306404 3M 471+ 3 mm x 33 m 1 ks
3306405 3M 471+ 6 mm x 33 m 1 ks
3302510 3M 471+ 9 mm x 33 m 1 ks
3306408 3M 471+ 12 mm x 33 m 1 ks
3306409 3M 471+ 19 mm x 33 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3306306 3M 218 1,6 mm x 55 m 1 ks
3306300A 3M 218 3 mm x 55 m 1 ks
3306301 3M 218 6 mm x 55 m 1 ks
3306302 3M 218 9 mm x 55 m 1 ks

3M Maskovací páska stahovací 8 proužků
Odtrhávací proužky k maskování linek, 8 proužků.

3M Soft Tape Měkká molitanová páska
Měkká molitanová páska k maskování do ztracena. Rychlé a účinné maskování. Aplikace na pevnou karoserii.

3M Soft Tape Plus Měkká molitanové páska
Vylepšená měkká molitanová páska k maskování do ztracena. Trubicovitá konstrukce ke snadnému zamaskování 
úzkých i širokých mezer. Napomáhá plynulejšímu lakování do ztracena. Vhodné pro těsně přiléhající části karosérie. 
Aplikace na pohyblivé části (dveře).

3M T6800 páska pro jemný přechod
Páska pro jemný přechod k odstranění viditelného ohraničení nástřiků. Vhodné pro místa, kde vznikají přechody u 
laku, plniče či u jiných povrchových úprav. Vhodné použití v kombinaci s molitanovou páskou Soft Tape Plus 3350421.

Obj. č. Zkrácený název Množství

3306314 3M Maskovací páska stahovací 25 mm x 13,9 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3309678 3M Soft Tape 13 mm x 50 m 1 ks
3309973 3M Soft Tape 19 mm x 35 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3350421 3M Soft Tape Plus 21 mm x 49 m 1 ks
3350987 3M Plastový držák k Soft Tape Plus 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

33T6800 3M T6800 6 mm x 9 m 1 ks
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3M Lift´n Stick Lemová maskovací páska
Krycí maskovací páska Lift‘n Stick s plastovým proužkem o šířce 5 - 15 mm. Vhodná k maskování gumových lemů na 
lepených přepážkách a sklech.

Obj. č. Zkrácený název Množství

3306345 3M Lift´n Stick - proužek 5 mm, 50 mm x 10 m 1 ks
3306347 3M Lift´n Stick - proužek 7 mm, 50 mm x 10 m 1 ks
3306348 3M Lift´n Stick - proužek 10 mm, 50 mm x 10 m 1 ks
3306349 3M Lift´n Stick - proužek 15 mm, 50 mm x 10 m 1 ks

Maskování

3M Premium Plus maskovací fólie
Maskovací fólie Premium Plus je hustá, pevná fólie. Minimalizuje riziko otisků při použití na vlhkém laku.

3M Čirá maskovací fólie
Čirá maskovací fólie délky 150 m nebo 300 m. Vynikající přilnavost laku. Statická energie zajišťuje kvalitní zamaskování.

3M Dirt Trap ochranný materiál na stěny a podlahu
Ochranný materiál 3M Dirt Trap k aplikaci na stěny a podlahu stříkacího boxu. Bílý netkaný materiál v roli chrání stříkací 
kabinu, zachycuje nečistoty a přestřik. Snižuje nutnou údržbu. Rychlá aplikace díky aplikátoru. Zaváděcí sada obsahuje 
1 roli ochranné fólie 3M Dirt Trap na stěny, 1 roli ochranné fólie na okna a světla a 2 aplikační držáky.

3M Dirt Trap ochranná fólie na okna a světla
Čirá ochranná fólie 3M Dirt Trap k aplikaci na okna a světla.

3M Dirt Trap aplikátor materiálu
Mobilní aplikátory materiálu 3M Dirt Trap značně urychlí aplikační čas.

Obj. č. Zkrácený název Množství

3336852 3M Ochranný materiál na stěny a podlahu 720 mm x 91,4 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3336865 Aplikátor na podlahu 1 ks
3336866 Aplikátor na zeď 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3350988 3M Premium Plus 4 m, 4 x 150 m 1 ks
3350989 3M Premium Plus 5 m, 5 x 120 m 1 ks
3350872 3M Mobilní zásobník 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3336856 Ochranná fólie na okna a světla 460 mm x 30,4 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3307838 3M Maskovací fólie čirá 150 m, 4 x 150 m 1 ks
3350197 3M Maskovací fólie čirá 300 m, 4 x 300 m 1 ks
3306780 3M Mobilní zásobník na fólii 1 ks
3307813 3M Odřezávací nůž na maskovací fólie 1 ks
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3M Držák s magnety
Držák s magnety pro snadnou aplikaci ochranného materiálu 3M Dirt Trap.

Obj. č. Zkrácený název Množství

3336862 Držák na stěny a podlahu 1 ks
3336863 Držák na okna a světla 1 ks

Maskování | Příprava a stříkání barev

3M PPS Lampa s denním světlem II
Lampa s denním světlem zrychluje a usnadňuje porovnávání barevných odstínů a oprav laku, snižuje náklady za 
opakované opravy. Světelný zdroj a příslušenství je součástí balení v kufříku.

Pistole 3M Accuspray HG14
Systém HVLP, kombinace výměnných trysek a technologie PPS. Prémiový výkon za zlomek ceny a úsilí. Minimální 
přestřik, vysoká efektivita přenosu materiálu, vynikající atomizace, krátký čas čištění. Nízká hmotnost pistole a 
ergonomický tvar snižující únavu lakýrníka. K pistoli jsou k dostání dva typy trysek. 1,4 mm jsou vhodné např. pro 
aplikaci nebrusného plniče (mokré na mokré). 2,0 mm jsou vhodné pro aplikaci stříkacího tmelu.

Pistole 3M Accuspray HGP
Stříkací pistole určená na aplikaci nástřiků s vysokou viskozitou, například 3M Ochranný nátěr spodků proti úderu 
kameny (3308882, 3308861). Vyměnitelné trysky poskytují čisté řešení.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3316577 Pistole 3M Accuspray HG14 + 3 náhradní trysky 1,4 mm
3316612 3M Accuspray HG14 sada náhradních trysek 1,4 mm
3316611 3M Accuspray HG09 sada náhradních trysek 1,8 mm
3316609 3M Accuspray HG14 sada náhradních trysek 2,0 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3316587 Pistole Accuspray HGP + 2x tryska (2 mm) + 2x tryska (1,8 mm) + ventil
3316121 3M PPS Pevný přetlakový kelímek na HGP stříkací pistoli Mini
3316124 3M PPS Pevný přetlakový kelímek na HGP stříkací pistoli Velký

Obj. č. Zkrácený název Množství

3316550 Lampa s denním světlem II v sadě 1 ks
3316555 3M náhradní baterie k lampě s denním světlem II 1 ks
3316551 3M náhradní žárovka k lampě s denním světlem II 1 ks
3316556 3M náhradní nabíječ k lampě s denním světlem 1 ks
3316553 3M nárahdní krytky k lampě s denním světlem II 1 ks
3316552 3M nárahdní difuzní fi ltr k lampě s denním světlem II 1 ks
3316399 3M náhradní žárovka k lampě s denním světlem II 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

3316112 3M PPS Midi zaváděcí sada 200μ (50 vložek, 50 víček, 20 urávěrů) 400 ml
3316312 3M PPS Midi zaváděcí sada 125μ (50 vložek, 50 víček, 20 urávěrů) 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3316114 3M PPS Mini sada 200μ (50 vložek, 50 víček, 24 uzávěrů) 170 ml
3316752 3M PPS Mini sada 125μ (50 vložek, 50 víček, 24 uzávěrů) 170 ml

3M PPS Midi 400 ml
Systém přípravy a stříkání barev midi velikosti 400 ml.

3M PPS Mini 170 ml
Systém přípravy a stříkání barev mini velikosti 170 ml.
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Příprava a stříkání barev

Obj. č. Zkrácený název Objem

3316024 3M PPS Large sada 200μ (25 vložek, 25 víček, 25 uzávěrů) 970 ml
3316740 3M PPS Large sada 125μ (25 vložek, 25 víček, 25 uzávěrů) 970 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3316000 3M PPS Standard sada 200μ (50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů) 770 ml
3316026 3M PPS Standard sada 125μ (50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů) 770 ml
3316758 3M PPS Standard sada 125μ (50 vložek, 75 víček, 36 uzávěrů) 770 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3316743 3M rPPS sada dolévatelných kelímků 770 ml
3316744 3M rPPS vkládací fi ltr 125μ

PPS adaptéry
Adaptéry na běžné typy pistolí.

3M PPS Standard 770 ml
Systém přípravy a stříkání barev PPS standardní velikosti 770 ml. 3M Systém pro přípravu a stříkání barev je uzavřený 
systém, který snižuje riziko kontaminace, přináší úsporu za rozpouštědla až o 70 %, udržuje čistší pracoviště a lepší 
pracovní podmínky (méně rozpouštědel a těkavých látek). Systém zrychluje práci a umožňuje stříkání v jakémkoli úhlu. 
Snadné skladování barev v kelímku.

3M PPS Large 970 ml
Systém přípravy a stříkání barev PPS velké velikosti 970 ml.

3M rPPS dolévatelné kelímky
Dolévatelné kelímky 3M rPPS s fi ltrem 200 µ.

3M PPS tvrdé kelímky s upevňovacími kroužky
PPS tvrdé kelímky a upevňovací kroužky. Balení obsahuje dva kelímky.

Příslušenství k sytému 3M PPS
Pro rychlejší a efektivnější práci se systémem PPS.

Obj. č. Zkrácený název Objem

3316115 3M PPS Mini pevné kelímky 170 ml
3316122 3M PPS Midi pevné kelímky 400 ml
3316001 3M PPS Standard pevné kelímky 770 ml
3316023 3M PPS Large pevné kelímky 970 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3316299 3M PPS zásobník na víčka (Large, Standard, Midi) 970, 770 a 400 ml
3316298 3M PPS zásobník na víčka a vložky (Mini) 170 ml
3316219 3M PPS zásobník na vložky (Large, Standard, Midi) 970, 770 a 400 ml
3316010 3M PPS nosič na 6 kelímků
3316012 3M PPS čisticí lahvička
3316022 3M PPS míchací tyčinky

Obj. č. Zkrácený název Množství

3316032 Typ 2 SATA - NR 92,NR 95; IWATA - 400,WR400,LPA 94,VXL 949; Pro-Tec 1 ks
3316033 Typ 3 DE VILBISS - GTI, GFP, GFV, GFHV 510 1 ks
3316034 Typ 4 DE VILBISS - Finishline 1 ks
3316037 Typ 7 Accuspray - Issac 1 ks
3316038 Typ 8 Walcom - Geo F/X 97 1 ks
3316039 Typ 9 SATA - KLC family, MCB, Jet RP, RP Digital, NR2000 / Digital, Jet 90 / S 1 ks
3316017 Typ 10 IWATA - W-88 (swivel gun) 1 ks
3316041 Typ 11 Sharpe - Cobalt HVLP, Platignum HVLP SGF 98 1 ks
3316042 Typ 12 SATA - Mini Jet 1 ks
3350573 Typ 40 A SATA 3000, 4000, 5000 a 5500 1 ks
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Leštění

3M Fast Cut Plus brusná pasta (zelená)
Zaleštění škrábanců v prním kroku leštění. Zelená lešticí řada 3M je určena k odstranění brusných škrábanců. 
Následuje po zaleštění povrchu brusnými a matovacími disky 3M Trizact 1500, Trizact 3000 a Trizact 6000. 
Pro dosažení správných výsledků doporučujeme přiložit leštičku naplocho, zlehka přitlačit a začít leštit na 
800 - 900 ot./min. Po vytvoření fi lmu zvyšujte otáčky na 1 800 - 2 000 ot./min. Vyleštěte pastu z leštěného povrchu. 
Setřete zelenou utěrkou. K okamžité kontrole použijte 3M Kontrolní sprej (3355535).

3M Fast Cut Plus Extreme (zelená)
Fast Cut Plus Extreme je nová brusná pasta s vylepšenou účinností od společnosti 3M, která se používá se zeleným 
leštícím kotoučem. Odstranění škrábanců je s ní až o 25 % rychlejší. 

3M Fast Cut XL brusná pasta (zelená)
Zaleštění škrábanců v prvním kroku leštění. Méně se zapéká, vhodná do vyšších teplot, delší doba zpracovatelnosti.

3M Lešticí kotouč zelený
Doplňuje zelenou řadu, vhodný k použití s brusnou pastou Fast Cut Plus nebo Fast Cut XL.

3M Oboustranný lešticí molitan zelený
Dlouhá životnost, dokonalé vyvážení kotouče, snadná a rychlá výměna.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350499 3M Pěnový kotouč vroubkatý zelený 75 mm
3350487 3M Pěnový kotouč plochý zelený 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Objem

3350417 3M Fast Cut Plus brusná pasta zelená 1 l
3351693 3M Fast Cut Plus brusná pasta zelená 500 ml
3351694 3M Fast Cut Plus brusná pasta zelená 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3351815 3M Fastcut Plus Extreme 865 ml

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350962 3M Oboustranný molitan vroubkovaný zelený 150 mm
3350878 3M Oboustranný molitan plochý zelený 150 mm
3350874 3M Oboustranný molitan plochý zelený 216 mm

Obj. č. Zkrácený název Objem

3351052 3M Fast Cut XL brusná pasta zelená 1 l

3M Lešticí utěrka z mikrovlákna (zelená)
Utěrka určená k setření leštěné plochy v prvním kroku leštění. Po použití utěrku nutno vyprat a suchou uchovávat 
v sáčku. Zamezí se nechtěnému poškrábání laku.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

332010G 3M Lešticí utěrka z mikrovlákna zelená 320 x 360 mm
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Leštění

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350875 3M Oboustranný molitan, vroubkovaný, žlutý 216 mm
3350879 3M Oboustranný molitan, vroubkovaný, žlutý 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Objem

3380349 3M Extra Fine Plus brusná pasta žlutá 1 l
3351696 3M Extra Fine Plus brusná pasta žlutá 500 ml
3351697 3M Extra Fine Plus brusná pasta žlutá 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350488 3M Pěnový lešticí kotouč žlutý 150 mm
3350456 3M Pěnový lešticí kotouč oranžový 133 mm
3350472 3M Pěnový lešticí kotouč oranžový 75 mm

3M Extra Fine Plus brusná pasta (žlutá)
Jemná brusná pasta 3M Extra Fine Plus leští do vysokého lesku i na čerstvých lacích. Snadno se čistí (odstraňuje). 
Použití s vlněným kotoučem, je vhodná na keramické laky. Žlutá lešticí řada je druhým krokem leštění a následuje 
po řadě zelené. Jejím použitím docílíte zjemnění povrchu. Naneste malé množství žluté pasty 3M Extra Fine Plus 
na žlutý oboustranný molitan a pastu rozetřete na leštěný díl. Středně přitlačte kotouč po celé ploše. Zahřejte na 
1 800 - 2 000 ot./min. Ke konci leštění zmírněte přítlak a mírně zvyšte otáčky. Vyleštěte všechnu pastu. Povrch setřete 
žlutou měkkou utěrkou (udržujte čistou v sáčku).

3M Lešticí kotouč vlněný
Vlněný lešticí kotouč, vhodný pro čerstvé laky.

3M Pěnový lešticí kotouč žlutý
Pěnový kotouč žluté řady.

3M Oboustranný lešticí molitan žlutý
Rychloupínací oboustranné lešticí molitany.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3301927 3M Vlněný lešticí kotouč 133 mm
3385099 3M Vlněný lešticí kotouč 75 mm
3333279 3M Oboustranný lešticí kotouč vlněný krátký vlas 229 mm
3350881 3M Oboustranný lešticí kotouč vlněný 150 mm

3M Měkká lešticí utěrka (žlutá)
Velmi měkká vysoce výkonná lešticí utěrka vhodná v druhém kroku leštění a také při mikrozalešťování sadou 3M 
Denib. Po použití uchovávejte čistou a suchou utěrku v sáčku. Zamezí se nechtěnému poškrábání povrchu.

Obj. č. Zkrácený název Množství

3350400 3M Měkká lešticí utěrka žlutá 1 ks
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Leštění

Obj. č. Zkrácený název Objem

3350383 3M Ultrafi na SE lešticí pasta modrá 1 l
3351692 3M Ultrafi na SE lešticí pasta modrá 500 ml
3351690 3M Ultrafi na SE lešticí pasta modrá 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350388 3M Pěnový lešticí kotouč modrý 150 mm
3350457 3M Pěnový lešticí kotouč modrý 75 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3350708 3M Oboustranný molitan, vroubkovaný, modrý 216 mm
3350880 3M Oboustranný molitan, vroubkovaný, modrý 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

3350486 3M Měkká lešticí utěrka modrá 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

3380345 3M Lešticí vosk Polish Rosa 1 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

3350489 3M Měkká lešticí utěrka růžová 1 ks

3M Měkká lešticí utěrka (modrá)
Velmi měkká vysoce výkonná lešticí utěrka vhodná k fi nálnímu kroku leštění. Po použití uchovávat čistou a suchou 
utěrku v sáčku. Zamezí se nechtěnému poškrábání povrchu.

3M Ultrafi na SE lešticí pasta modrá
Lešticí pasta odstraňuje kruhové škrábance a hologramy a vytváří optimální vysoký lesk. Vhodná k třetímu kroku 
leštění. Modrou řadou odstraníte stopy po leštění, kruhové škrábance a hologramy. Naneste malé množství pasty 3M 
Ultrafi na SE na modrý lešticí molitan. Rozetřete pastu pomocí molitanu. Začněte leštit s mírným přítlakem. Postupně 
zvyšujte otáčky na 900 - 1 500 ot./min. Neodlešťujte do konce. Jakmile pasta začne vytvářet duhový fi lm, povrch 
setřete modrou lešticí utěrkou (3350486).

3M Polish Rosa lešticí vosk
Vysoce účinný vosk bez těkavých látek, vytváří vysoký lesk a trvalou ochranu. Nanášejte excentrickou bruskou,  
popřípadě ručně. Růžová řada je určena k ochraně povrchu (uzavření).

3M Měkká lešticí utěrka (růžová)
Velmi měkká vysoce výkonná lešticí utěrka vhodná pro vosk Polish Rosa. Po použití uchovávat čistou a suchou utěrku 
v sáčku. Zamezí se nechtěnému poškrábání povrchu.

3M Pěnový lešticí kotouč Ultrafi na SE modrý
Pěnový lešticí kotouč Ultrafi na SE modré barvy vhodný k modré lešticí řadě.

3M Rychloupínací oboustranné lešticí molitany modré
Rychloupínací oboustranné lešticí molitany.
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Leštění

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3309552 3M Podložka Perfect-it M14 127 - 150 mm
3309553 3M Podložka Perfect-it 5/8“ 127 - 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3334568 3M Lešticí papírová utěrka 37 x 38 mm

Obj. č. Zkrácený název Objem

3309639 3M Finesse-it pasta 1 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

3333271 3M Rychloupínací adaptér k oboustranným molitanům 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3355535 3M Kontrolní sprej 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3338070 3M Čisticí hmota Cleaner Clay 200 g

3M Lešticí papírová utěrka
Je určena pro stírání lešticích past z povrchů (guma, plasty, atd.).

3M Finesse-it pasta
Brusná a lešticí pasta. Používá se na lešticích kotoučkách o průměru 75 mm při otáčkách 3 500 - 4 500 ot/min.

3M Rychloupínací adaptér k oboustranným lešticím molitanům
Rychloupínací adaptér k oboustranným molitanům zajistí rychlou výměnu a správné vystředění kotouče.

3M Kontrolní sprej
Velmi vhodný je ke kontrole na konci prvního kroku leštění (zelená řada), kdy vytáhne pastu ze škrábanců po brusivu. 
Díky tomu se zjistí správnost leštění. Po dalším přeleštění nedochází k objevení místa.

Čisticí hmota Cleaner Clay
Čisticí hmota Cleaner Clay bezpečně odstraní přestřiky a nečistoty v barvě. Použití s mýdlovou vodou na laku, skle, 
chromu a čištění Alu disků.

3M Podložka Perfect-it M14
M14 nebo 5/8“ k lešticím kotoučům o průměru 127 - 150 mm.
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Ochrana karoserie

3M Profi  sada na renovaci světel
Sada určená k profesionální renovaci světel v autoservisech a pneuservisech. V několika krocích leštění navrátí 
světlometům původní vzhled. Sada obsahuje brusku a leštičku, brusnou a lešticí pastu, 4x molitanový kotouč zelený 
a 4x žlutý, brus. kotouč 15x Trizact P1500 a 15x P3000, brus. kotouč 50x 260L P800, 50x 255P P500 a měkkou 
mezipodložku.

3M Vosk na dutiny Plus
3M Vosk na dutiny Plus představuje jednoduchý a efektivní způsob, jak zajistit ochranu proti korozi, což je jedna 
z nejdůležitějších částí oprav automobilů. 3M Sada aplikátorů na vosk na dutiny Plus poskytuje tři skvělé možnosti 
20 cm, 61 cm, 86 cm pro přístup k těžko dostupným místům při aplikaci ochrany proti korozi (vnitřky bočních dílů, 
převodovky, sloupky, rámy karoserie atd.). Aplikátory o délce 61 cm a 86 cm poskytují rovnoměrné 360° pokrytí 
sprejem, čímž je zajištěno maximální pokrytí při každé aplikaci.

3M Ochranný sprej proti odlétajícím kamínkům
Ochranný, nepřelakovatelný sprej s vysokou hodnotou pevných částic a vysokou viskozitou určený k mazání 
pohyblivých dílů. Odstraňuje vrzání způsobované třením, chrání proti korozi, zamezuje vniknutí vlhkosti, chrání plasty, 
pryž, kůži a jiné materiály.

3M Ochranný nástřik spodku vozidel
Ochranný nástřik spodku vozidel, černý, nepřelakovatelný. Hustý přípravek použitelný pro silnovrstvé nástřiky. Suchý 
na dotek po 1 hodině.

3M Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům
Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům, přelakovatelný, černý, bílý, šedý. Obsahuje vysoký podíl pevných částic. 
Má vynikající odolnost proti odštěpení.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry/Objem

3350663P 3M Profi  sada na renovaci světel
3359015 3M Plastic Restorer Brusná pasta 1.krok 500 ml
3359016 3M Plastic Polish Lešticí pasta 2. krok 500 ml
3350536 3M Pěnový kotouč vroubkatý žlutý 75 mm
3305771 3M Měkká mezipodložka k sadě 50663P 75 mm
3320427 3M Unašeč k sadě 50663P 75 mm
3350085 3M 255P brusný kotouč P240 75 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry/Objem

33M08852 3M Vosk na dutiny Plus 500 ml
3308851 3M Sada aplikátorů na vosk na dutiny Plus (3 kusy) 20 mm, 61 mm, 86 mm

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308868 3M Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům černý 1 l
3308878 3M Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům bílý 1 l
3308879 3M Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům šedý 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308877 3M Ochranný sprej proti odlétajícím kamínkům černý 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308861 3M Ochranný nástřik spodku vozidel černý 1 l
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Ochrana karoserie

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308881 3M Ochraný nátěr spodků proti odlétajícím kamínkům, černý 1 l
3308882 3M Ochraný nátěr spodků proti odlétajícím kamínkům, šedý 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

3350410 3M Weld Thru II zinkový sprej 377 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

33773316 3M Multifunkční sprej 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308210 3M Ochranná fólie proti poškrábání, čirá 100 mm x 2,5 m 1 ks

3M Ochraný nátěr spodků proti odlétajícím kamínkům
Ochranný nástřik spodků proti odlétajícím kamínkům, přelakovatelný, černý a šedý. Vodou ředitelný nátěr, vytvářející 
strukturu. Vhodný k použití s vodou ředitelnými barvami.

3M Weld Thru II zinkový sprej
Základní zinkový nátěr ve spreji pro svařování, jednoduchá a rovnoměrná aplikace, rychleschnoucí, chrání proti korozi, 
minimal. odpad ze svařování.

3M Multifunkční sprej
Multifunkční sprej lze použít jako mazivo, čistič povrchů, odstraňovač koroze, lepidel a asfaltu. Je přilnavý k oceli, 
snižuje povrchové napětí a odvodňuje.

3M Ochranná fólie proti poškrábání
Mechanicky vysoce odolná čirá samolepicí páska. Slouží k ochraně proti odlétajícím kamínkům, poškrábání a jinému 
mechanickému poškození.

3M Samolepicí tlumicí rohož
Samolepicí snadno tvarovatelná přelakovatelná rohož.

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308840 3M Samolepicí tlumicí rohož, černá 500 x 500 mm 1 ks
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Obj. č. Zkrácený název Objem

3350740 3M Víceúčelový spárovací tmel, béžový 310 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308694 3M Polyuretanový spárovací tmel, černý, kartuše 310 ml
3308684 3M Polyuretanový spárovací tmel, šedý, kartuše 310 ml
3308689 3M Polyuretanový spárovací tmel, bílý, kartuše 310 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308537 3M Nátěrový tmel plechovka 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308851 3M Jednosložkový stříkací tmel, šedý 310 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3351002 3M DMS dvousložkový tmel, rychlý 306 ml
3351003 3M DMS dvousložkový tmel, standardní 306 ml
3350603 3M DMS držák na aplikátor k upevnění na zeď
3350601 3M DMS trysky
3350602 3M DMS držák na trysky k upevnění na zeď

Obj. č. Zkrácený název Množství

3304617 3M Plastová stěrka na tmely 3 ks v balení

3M Jednosložkový stříkací a vytlačovací tmel
Jednosložkový stříkací tmel, který lze ihned přelakovat. Po vytvrzení je velmi pevný a zároveň ohebný. Pro aplikaci 
se používá univerzální pistole 3M 338993 nebo speciální pistole pro aplikaci stříkacího tmelu 3M 338992. Může být 
aplikován také vytlačením nebo štětcem.

3M Polyuretanové spárovací tmely
Hustý, pevný a pružný tmel. Spolehlivý s vynikající přilnavostí. Lze přelakovat, jakmile se úplně vytvoří povrchová 
textura, přibližně za 20 až 45 min v závislosti na teplotě místnosti.

3M DMS systém
Systém k přesnému a rychlému dávkování dvousložkového tmelu s minimálním odpadem. Snadno brusitelný, 
neporézní tmel, který se nepropadá.

3M Plastová stěrka na tmely
Plastová stěrka, 3 velikosti.

3M Víceúčelový spárovací tmel
Vhodné jako obnova vrstvy proti odštípnutí laku a k vytváření různých textur. Přelakovatelný vodou ředitelnými laky 
téměř okamžitě po aplikaci. Pokud tmel nepřelakujete do 24 hodin, obruste povrch brusným rounem Scotch-Brite. 
Jednosložkový, béžový.

3M Nátěrový tmel
Zanechává viditelné stopy štětce jako při originální aplikaci. Nepropadá se. Rychle zasychá. Jednosložkový, roztíratelný.

Tmelení a spárování
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Tmelení a spárování

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308475 3M Seam Sealer vysoce fl exibilní těsnicí páska 9,5 mm x 9,1 m 1 ks
3308476 3M Seam Sealer vysoce fl exibilní těsnicí páska 22 mm x 9,1 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

334412N25 3M Silně těsnicí páska 4412N 25 mm x 16,5 m 1 ks
334412N50 3M Silně těsnicí páska 4412N 50 mm x 16,5 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3350971 3M Accupistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308992 3M Pneumatická aplikační pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308996 3M Pneumatická aplikační pistole 1 ks

3M Seam Sealer vysoce fl exibilní těsnicí páska
Samolepicí páska nahrazující PU tmel. Zaručený tvar, snadná aplikace, vysoká fl exibilita.

3M Silně těsnicí páska 4412N
Silně těsnicí páska 3M 4412N je jednostranně lepicí páska určená pro aplikace vyžadující náročné utěsnění. Je určená 
k utěsnění existujících spojů, švů nebo spár.

3M Pneumatická aplikační pistole
Pneumatická vytlačovací pistole k aplikaci tmelu 338851. Snadné použití bez zasychání tmelu v pistoli.

3M Pneumatická aplikační pistole na nástřiky
Pneumatická aplikační pistole, nastavitelná tryska umožňuje regulovat množství a strukturu nástřiku.

3M Vytlačovací accupistole na lepidla a tmely
Accu pistole na lepidla a tmely. Vhodná pro kartuše a salámy 310 ml. Součástí balení je nabíječka a 2x akumulátor.
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Obj. č. Zkrácený název Množství

3308007 3M Vytlačovací pistole na salámy 600 ml 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308993 3M Vytlačovací pistole na kartuše a salámy 310 ml 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308012 3M Pneumatická vytlačovací pistole na kartuše a salámy 310 ml 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3308013 3M Ruční vytlačovací pistole na kartuše a salámy 310 ml 1 ks

3M Pneumatická vytlačovací pistole
Vhodná pro salámy o objemu 600 ml.

3M Pneumatická vytlačovací/stříkací pistole
Vhodná pro kartuše a salámy o objemu 310 ml.

3M Pneumatická vytlačovací pistole
Pneumatická vytlačovací pistole vhodná pro kartuše a salámy o objemu 310 ml.

3M Ruční vytlačovací pistole
Vhodná pro kartuše a salámy o objemu 310 ml.

3M Rychleschnoucí lepidlo na okenní skla 3hod
Rychleschnoucí lepidlo na sklo s vysokou viskozitou. Vhodné pro okamžité připevnění okenního skla.

3M Rychleschnoucí lepidlo na okenní skla, 1hod
Jednohodinové lepidlo vhodné pro okamžité připevnění čelního skla.

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308613 3M Rychleschnoucí lepidlo na okenní skla, černé kartuše 310 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3358015 3M Rychleschnoucí lepidlo na okenní skla, 1hod, kartuše 310 ml

Tmelení a spárování | Lepení
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Obj. č. Zkrácený název Objem

3358012 3M Jednokrokový základní nátěr 30 ml

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3308069 3M Laminační lepidlo Press-in-Place 50 x 300 mm

Obj. č. Zkrácený název Objem

33PR100 3M Vteřinové lepidlo Scotch-Weld PR100 20 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308115 3M Panel Bonding konstrukční dvousložkové lepidlo 21 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

33PL9472 3M Průmyslový citrusový čistič ve spreji 200 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308117 3M Panel Bonding ruční aplikátor 200 ml

3M Jednokrokový základní nátěr
Jednokrokový základní nátěr k lepení skel.

3M Laminační lepidlo Press-in-Place k lepení znaků a nápisů
Laminační lepidlo na archu k rychlému a praktickému upevnění znaků. Znak pouze očistíte, obtisknete do lepidla a 
nalepíte na očistěnou plochu.

3M Vteřinové lepidlo Scotch-Weld PR100
Scotch-Weld PR100 je kyanoakrylátové lepidlo na bázi ethylu se střední viskozitou. PR100 má speciální složení pro 
velmi pevné, univerzální lepení vetšiny plastů, pryží a dalších materiálů.

3M Panel Bonding konstrukční dvousložkové lepidlo
Dvousložkové strukturální lepidlo k lepení dílů karoserie (boční, střešní a dveřní panely) a místa uvedená výrobcem 
vozidla. Obsahuje antikorozní přísadu, použití s ručním aplikátorem 338117.

3M Průmyslový citrusový čistič ve spreji
Průmyslový citrus čistič rychle rozpouští a odstraňuje zbytky lepidel, mastnotu, povrchovou korozi na kovech, 
lakovaných površích i plastech. 100 % aktivní látky tvoří citrusová báze, neobsahuje rozpouštědla.

3M Panel Bonding ruční aplikátor
Ruční aplikátor, 200 ml, 2:1, k aplikaci konstrukčního lepidla 338115.

Lepení
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Lepení

Obj. č. Zkrácený název Množství

3380314 3M Oboustranná lepicí páska 9 mm x 20 m 1 ks
3380315 3M Oboustranná lepicí páska 12 mm x 20 m 1 ks
3380316 3M Oboustranná lepicí páska 19 mm x 20 m 1 ks
3380317 3M Oboustranná lepicí páska 25 mm x 20 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

3301753 3M VHB čisticí ubrousky
33VHB 3M VHB rychleschnoucí čistič 1 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

3380318 3M Oboustranná lepicí páska 6 mm x 20 m 1 ks
3380319 3M Oboustranná lepicí páska 9 mm x 20 m 1 ks
3380320 3M Oboustranná lepicí páska 12 mm x 20 m 1 ks
3380321 3M Oboustranná lepicí páska 16 mm x 20 m 1 ks
3380322 3M Oboustranná lepicí páska 19 mm x 20 m 1 ks
3380323 3M Oboustranná lepicí páska 25 mm x 20 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3350537 3M Profi  sada na lepení plastů, kufřík sada

Obj. č. Zkrácený název Objem

3305917 Podkladový nátěr sprej 200 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

3306396 Podkladový nátěr polštářek 1 ks

3M Oboustranná lepicí páska z akrylové pěny 0,8 mm
Vysoce výkonná oboustranná páska pro lepení plastových lišt a spojování dalších materiálů.

3M Oboustranná lepicí páska z akrylové pěny 1,1 mm
Vysoce výkonná oboustranná páska pro lepení plastových lišt a spojování dalších materiálů.

3M VHB čističe povrchu před lepením
Čistící polštářek s isopropylalkoholem. Pro přípravu povrchu před lepením. Velmi účinný rychleschnoucí čistič pro 
přípravu povrchu před lepením.

3M Profesionální sada na opravy plastů
Profesionální sada k lepení plastů v autoopravárenství obsahuje základní výbavu. Navíc v praktickém plastovém 
kufříku s přehledným uložením výrobků. Obsahuje podkladový nátěr 335917, sadu na opravy plastů 335888, pružný 
tmel 335901, tvarovací fólii 334903, rychlé lepidlo na plasty 3355045, ruční mechanickou pistoli 338190, směšovací 
trysku 334908 (k lepidlu 3355045) a směšovací trysku 338198 (k tmelu 335901).

3M Podkladový nátěr k lepení plastů ve spreji
Podkladový sprej vhodný pro lepení všech typů plastů.

3M Podkladový nátěr k lepení plastů v polštářku
Polštářek napuštěný podkladovým nátěrem použijte pro maximální adhezi materiálu 335888.
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Obj. č. Zkrácený název Objem

3305901 3M Pružný tmel na opravy plastů, dvojitá kartuše 2 x 25 ml
3308198 3M Směšovací tryska k tmelu 50 ml; 37,5 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

3308190 3M EPX ruční mechanická pistole 50 ml; 37,5 ml
3304908 3M Směšovací tryska k EPX pistoli

Obj. č. Zkrácený název Množství

3305888 3M Sada na opravu plastů sada

Obj. č. Zkrácený název Objem

3355045 3M Rychlé lepidlo na plasty 50 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

3306930 3M Hliníková páska 6930E 50 mm x 3,2 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3304903 3M Tvarovací fólie k lepení plastů 127 mm x 3,6 m 1 ks

3M Sada na opravu plastů
3 záplaty + 6 polštářků. Sada je vhodná k lepení všech typů plastů. Před začátkem opravy přední části dílu není nutné 
čekat na vytvrzení materiálu.

3M Pružný tmel na opravy plastů
Elastický, rychleschnoucí tmel, který lze snadno obrousit. Okraje tmelu lze vypracovat do ztracena. Použijte s aplikační 
pistolí 338190.

3M Rychlé lepidlo na plasty
Se superrychlým lepidlem zvládnete nejen přilepit utržené plastové úchyty, ale i doplnit chybějící kusy materiálu. 
Použijte s aplikační pistolí 338190.

3M EPX ruční mechanická pistole
Aplikační pistole na dvojité patrony s pístkem, k aplikaci tmelu 335901 a lepidla 3355045.

3M Hliníková páska 6930E
Praktická snadno manipulovatelná páska pro nerezavějící povrchy. Má extrémně vysokou lepivost, je vysoce pevná 
a odolná. Velmi dobře odolává povětrnostním podmínkám. Má silnou hliníkovou základní vrstvu.

3M Tvarovací fólie k lepení plastů
Tvarovací fólie k lepení plastů umožňuje jednoduché tvarování lepidla 3355045.
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Obj. č. Zkrácený název Množství

339310+ 3M Aura 9310+ (bez ventilku), FFP1, 4xNPK-P 1 ks
339312A+ 3M Aura 9312+ (s ventilkem), FFP1, 4xNPK-P 1 ks
339320+ 3M Aura 9320+ (bez ventilku), FFP2, 12xNPK-P 1 ks
339322+ 3M Aura 9322+ (s ventilkem), FFP2, 12xNPK-P 1 ks
339330+ 3M Aura 9330+ (bez ventilku), FFP3, 50xNPK-P 1 ks
339332+ 3M Aura 9332+ (s ventilkem), FFP3, 50xNPK-P 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

334251 3M Filtrační polomaska A1P2D, FFA1P2 R D 1 ks
334255 3M Filtrační polomaska A2P3D, FFA2P3 R D 1 ks
33400 3M Filtrační tkanina k maskám série 4000 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

337501 3M 7501 Filtrační polomaska, malá 1 ks
337502 3M 7502 Filtrační polomaska, střední 1 ks
337503 3M 7503 Filtrační polomaska, velká 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

339925 3M Filtrační polomaska proti svařovacím plynům, FFP2 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

339928 3M Filtrační polomaska proti svařovacím plynům, FFP2 1 ks

3M Aura 9300+ Filtrační polomaska proti částicím
Filtrační polomaska „respirátor“, minimalizuje proudění teplého, vlhkého vydechovaného vzduchu v blízkosti brýlí, čímž 
zabraňuje jejich zamlžování.

3M Filtrační polomaska proti svářečským plynům
„Respirátor“, splňuje speciální požadavky testu zanesení dolomitovým prachem pro fi ltrační polomasky, které mohou 
být použity i déle než jen jednu směnu. Svářečské kouře a výpary, FFP2, 10xNPK-P pro ozón, 12xNOK-P pro částice, pod 
NPK-P pro plyny a výpary.

3M Filtrační polomaska proti svářečským plynům
Filtrační polomaska „respirátor“ s omyvatelnou dosedací linií. Splňuje speciální požadavky testu zanesení dolomitovým 
prachem pro fi ltrační polomasky, které mohou být použity i déle než jen jednu směnu. Svářečské kouře a výpary, FFP2, 
10xNOK-P pro částice, pod NPK-P pro plyny a výpary.

3M 6000 Filtrační polomasky proti plynům k opakovanému použití
Úsporná, lehká, vyžaduje malou údržbu. Bajonetový upínací systém. Volitelné připojení systému přívodu vzduchu.

3M 4000 Bezúdržbové fi ltrační polomasky proti plynům k opakovanému použití
Nevyžadují údržbu, připravené k okamžitému použití, se zabudovanými fi ltry. Nelze je vyměnit. Organické výpary s 
bodem varu nad 65 stupňů a částice.

3M 7000 Filtrační polomasky proti plynům k opakovanému použití
Menší odpor při dýchání pomáhá snižovat hromadění tepla v masce a zvýšit pohodlí. Malá hmotnost. Bajonetový 
upínací systém.

Obj. č. Zkrácený název Množství

336100 3M 6100 Filtrační polomaska, malá 1 ks
336200 3M 6200 Filtrační polomaska, střední 1 ks
336300 3M 6300 Filtrační polomaska, velká 1 ks
33501 3M Držák polomasek řady 6000/7500 1 ks
336897 3M Náhradní upínací systém k řadě 6000 1 ks
336966 3M Nástěnný dispensor pro řadu 6000 1 ks

Ochrana zdraví
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Obj. č. Zkrácený název Množství

336800 3M 6800 Celoobličejová maska střední, EN136:1998 (třída 1) 1 ks
33105 3M Navlhčený ubrousek k čištění dosedací linie 1 ks
336885 3M Ochranný kryt zorníku, fólie 1 ks
33400-22-260P10x4 3M Krycí fólie zorníku HT401 1 ks
336878 3M Souprava pro dioptrické brýle k celoobl. maskám k řady 6000 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Další informace

336051 3M 6051 Filtr A1 A1
336055 3M 6055 Filtr A2 A2
336057 3M 6057 Filtr ABE1, proti anorg. výparům a kys. plynům ABE1

Obj. č. Zkrácený název Další informace

335911 3M 5911 Filtr P1 k řadě 5000/6000/7500 P1R
335925 3M 5911 Filtr P2 k řadě 5000/6000/7500 P2R

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

336051i 3M 6051i Filtr A1 A1
336055i 3M 6055i Filtr A2 A2

Obj. č. Zkrácený název Množství

33M-106 Náhlavní díl M-106 1 ks

3M 6800 Celoobličejové masky proti plynům a výparům k opakovanému použití
Celoobličejová maska, pohodlná a jednoduchá. Zvýšená odolnost a snadné čistění ventilku. Tři velikosti, bajonetový systém.

3M M-106 Celoobličejová maska
Náhlavní díl (zorník) pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou odolnost a 
komfortním obličejovým těsněním. Nabízejí integrovanou ochranu dýchacích orgánů, očí, obličeje a sluchu. Váha 544 
g. EN 166:2001; EN 12941 TH2; EN 14594 2A. Ochranný faktor 50 (Jupiter / TR-302E / V-100 / V-200). Polykarbonátový 
zorník. Nastavitelné hlavové (textilní) pásky, periferní vidění s optickou čirostí, ochrana zorníku proti poškrábání, 
snadná údržba.

3M 6000i Filtry proti výparům organických plynů a par
3M vyvinula technologii indikace ESLI servisní životnosti 3M fi ltrů. Tyto inovativní a snadno použitelné fi ltry 6051i a 
6055i napomáhají uživateli zjistit, kdy má bezpečně vyměnit fi ltr v odpovídajících prostředích. Vzhledem k unikátnímu 
designu a koncepci tohoto programu mohou být všechny fi ltry snadno osazeny do všech masek řady 6000, 6500QL 
a 7500 pomocí 3M bajonetového systému připevnění fi ltru. Výběr správného fi ltru závisí na pracovním prostředí a na 
individuálních požadavcích.

3M Solus ochranné brýle
Ochranné brýle s unikátním povrchem proti zamlžení 3M™  Scotchgard™ - povrchová úprava chrání zorníky po 
delší dobu než tradiční proti-mlžící povrchové úpravy. I po několika mytích dále zajišťuje kvalitní výhled i ve vlhkém 
a zamlženém prostředí!

3M 6000 Filtry proti výparům organických plynů a par
Filtry proti organickým plynům a výparům s bodem varu nad 65 °C k fi ltračním polomaskám řady 3M 6000 a 3M 7500.

3M 5000 Filtry proti částicím
Filtry proti pevným i kapalným částicím k fi ltračním polomaskám řady 3M 6000, 3M 6500 a 3M 7500.

Obj. č. Zkrácený název Množství

33S1101SGAF-EU 3M SOLUS 1000 modro - černé, čiré 1 ks
33S1102SGAF-EU 3M SOLUS 1000 modro - černé, šedé 1 ks
33S1103SGAF-EU 3M SOLUS 1000 modro - černé, žluté 1 ks
33S1201SGAF-EU 3M SOLUS 1000 zeleno - černé, čiré 1 ks
33S1202SGAF-EU 3M SOLUS 1000 zeleno - černé, šedé 1 ks
33S1203SGAF-EU 3M SOLUS 1000 zeleno - černé, žluté 1 ks
33GG501SGAF-EU 3MGG 501 Uzavřené ochranné brýle, čiré 1 ks
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Obj. č. Zkrácený název Množství

332751 3M Premium 2751, kouřový zorník 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3311356-00000M 3M LED Light Vision, 2 světýlka 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

332820 3M Classic 2820 ochranné brýle, čirý zorník 1 ks
332821 3M Classic 2821 ochranné brýle, tmavý zorník 1 ks
332822 3M Classic 2822 ochranné brýle, žlutý zorník 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

33SF201AF-EU 3M SecureFit SF201 - čirý zorník 1 ks
33SF202AF-EU 3M SecureFit SF202 - šedý zorník 1 ks
33SF203AF-EU 3M SecureFit SF203 - žlutý zorník 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

332890S 3M Comfort 2890S, acetátový zorník 1 ks
332890 3M Comfort 2890, polykarbonátový zorník, nepřímé odvětrání 1 ks
33289 3M Náhradní zorník pro 2890/2890S, polykarbonátový 1 ks

3M SecureFit 400 ochranné brýle
Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 400 přinášejí nové vlastnosti pro větší styl a pohodlí. Vlastnosti a výhody: stejná technologie 
rozložení tlaku postranic jako u předchozí řady 200 pro bezpečné nasazení, vstřikované vypodložené kontaktní body postranic pro 
větší pohodlí na uších, stylový, lehký (19g) design, snižují potřebu držet skladem více typů brýlí, výborná kompatibilita s fi ltračními 
polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, měkký nastavitelný nosní můstek pro ještě lepší osobní nastavení, optická 
třída 1 – vysoce kvalitní, nerecyklovaný polykarbonát absorbující 99,9 % UVA & UVB záření, splňují požadavky ČSN EN166:2001

3M SecureFit 200 ochranné brýle
Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 200 využívají patentovanou technologii 3M PDT (Pressure Diff usion Technology), 
která pomáhá rozložit tlak působící za uši tak, aby se zvýšilo pohodlí uživatelů, a při tom nebyla ohrožena bezpečnost. 

3M Classic 2820 ochranné brýle
Ochranné brýle 3M Classic 2821, čirý zorník, otevřené. Velmi lehké ochranné brýle s měkkými fl exibilními postranicemi 
pro větší pohodlí. Brýle řady 2820 jsou kompatibilní s fi ltračními polomaskami 3M řady 9300. Zorníky ve třech barvách.

3M 2890 Ochranné brýle uzavřené
Brýle uzavřené, utěsněné. Moderní tenké a lehké (99 g) brýle se skvělým přizpůsobením obličeji. Kompatibilní s 
polomaskami 3M. Možnost náhradních zorníků. Měkká a pohodlná dosedací linie. Široké, snadno nastavitelné pásky 
přes hlavu pro pohodlné nošení.

3M Premium 2751 ochranné brýle
Ochranné brýle 3M Premium 2751, kouřový zorník, otevřené.

3M LED Light Vision ochranné brýle
Ochranné brýle s LED diodami, čiré, Li bater., látkový obal.

Obj. č. Zkrácený název Množství

33SF401AF-EU 3M SecureFit SF401 - čirý zorník 1 ks
33SF402AF-EU 3M SecureFit SF402 - šedý zorník 1 ks
33SF403AF-EU 3M SecureFit SF403 - žlutý zorník 1 ks
33SF408AS-EU 3M SecureFit SF408 - modrý zrcadlový zorník 1 ks
33SF410AS-EU 3M SecureFit SF410 - I/O zrcadlový zorník 1 ks
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Obj. č. Zkrácený název Množství

332805 3M 2805, svářečský fi ltr IR 5.0 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

331261 3M 1261 zátkové chrániče s plastovým pouzdrem 1 pár
331271 3M 1261 zátkové chrániče s plastovým pouzdrem, se šňůrkou 1 pár

Obj. č. Zkrácený název Množství

33PP-01-002 3M E-A-R Classic, jednotl. balené polštářky v krabičce 1 pár
33PD-01-001 3M E-A-R Classic, nádoba k dávkovači s polštářky 1 ks
33PD-01-009 3M E-A-R Classic, náhradní polštářky do nádoby PD-01-001 1 balení

Obj. č. Zkrácený název Množství

33H510F-459-GB 3M Optime I, fl uorescenční, skládací, útlum 27db(A) 1 ks
33H520F-460-GB 3M Optime II, fl uorescenční, skládací, útlum 31db(A) 1 ks
33H540A-461-GB 3M Optime III, fl uorescenční, útlum 35db(A) 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

3313324-00000M 3M Peltor Maxim, svářečský fi ltr IR 5.0 1 ks

3M 2805 Ochranné brýle svářečské
Svářečský fi ltr IR 5.0, navrženy k nošení přes dioptrické brýle, kompatibilní s polomaskami řady 9300, nastavitelný zorník.

3M Peltor Maxim svářečské ochranné brýle
Svářečský fi ltr IR 5.0, ventilační kanál napříč zorníky pro minimalizaci zamlžení. Povrch DX, který odolává zamlžení,
poškrábání a chemikáliím.

3M Lakýrnická kombinéza
Jednorázová kombinéza bílé barvy určená k lakování.

3M 1261 Zátkové chrániče pro opakované použití
Zátkové chrániče 3M 1261 (bez šňůrky) a 1271 (se šňůrkou) jsou určeny pro vícenásobné použití. Útlum 25dB(A).

3M E-A-R Classic zátkové chrániče
Vyznačují se zejména vysokou odolností proti vlhkosti. Balení jednotlivých párů v papírové krabičce či v ekonomickém 
dávkovači. Útlum 28dB(A).

3M Optime Mušlové chrániče
3 varianty Optime I., II., III., podle hodnoty útlumu. Dosedací linie je vyplněná kapalinou pro větší pohodlí.

Obj. č. Zkrácený název Velikost

3350198M 3M 50198 Lakýrnická kombinéza M
3350198L 3M 50198 Lakýrnická kombinéza L
3350198XL 3M 50198 Lakýrnická kombinéza XL
3350198XXL 3M 50198 Lakýrnická kombinéza XXL
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Obj. č. Zkrácený název Množství

33S-655 S-655 Lehký náhlavní díl (kukla) 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

33V-500E 3M Versafl o V500E jednotka s přívodem vzduchu 1 ks

3M S-655 Lehký náhlavní díl (kukla)
S-655 Lehký náhlavní díl (kukla) s prémiovým vícenásobně použitelným náhlavním košem a vnitřním límcem, barva bílá.

3M Versafl o V500E jednotka s přívodem vzduchu
Modulární řada masek s přívodem vzduchu. Umožňuje vytvořit vlastní systém, který lze kdykoli změnit. Ochrana proti 
prachu, dýmu, aerosolům, výparům, plynům nebo jejich kombinacím, jako např. při stříkání barev. Splňuje EN 14594 
třída 2A/3A. Průtok vzduchu 170 - 305 l/min.

3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití
Dobře prodyšná látková kombinéza šedé barvy pro opakované použití.

3M Speedglas 100 samozatmívací svářečské kukly
Vhodné pro většinu aplikací obloukového svařování, zahrnující svařování elektrodou (MMA), MIG/MAG a mnoho TIG 
aplikací. Součástí kukly je samozatmívací kazeta Speedglas 100V, která má 5 volitelných stupňů zatemnění, stupně 
8 - 12 a stupeň zatemnění 3 ve světlém stavu.

3M Jupiter fi ltroventilační jednotka s pohonem vzduchu
Filtroventilační jednotka 3M Jupiter s kontrolním a kalibračním průtokoměrem, s baterií, chrání proti částicím, plynům 
či výparům. Splňuje EN 12941 třída TH2 nebo TH3 v závislosti na náhlavním dílu.

3M Aircaire fi ltrační jednotka
Souprava třech fi ltrů pro dosažení optimálně čistého vzduchu pro stříkací pistole.

Obj. č. Zkrácený název Množství

33ACU-03 Filtrační jednotka Aircare, k připevnění na zeď 1 ks
33ACU-04 Filtrační jednotka Aircare, k připevnění na podlahu 1 ks
33ACU-20 Souprava fi ltrů pro jednotku Aircare (ACU-03, ACU-04) 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Velikost

3350425M 3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití M
3350425L 3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití L
3350425XL 3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití XL
3350425XXL 3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití XXL

Obj. č. Zkrácený název Množství

33751120 3M Speedglas 100, Black 1 ks
33752220 3M Speedglas 100, Xterminator 1 ks
33752620 3M Speedglas 100, Ragin Skull 1 ks
33751220 3M Speedglas 100, Blaze 1 ks
33751620 3M Speedglas 100, Trojan Warrior 1 ks
33751720 3M Speedglas 100, Aces High 1 ks
33751920 3M Speedglas 100, Skull Jewels 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

33085-00-10P 3M Jupiter jednotka s pohonem vzduchu 1 ks
33007-00-64P 3M Jupiter 8 hod baterie s nabíjecí zásuvkou 1 ks
33CHG-02EU 3M Jupiter inteligentní nabíječka baterií 1 ks
33BT-20L 3M Dýchací hadice pro náhlavní díly série S a kukly velikosti střední/velká 1 ks
33453-00-25P2 3M Jupiter fi ltr A2P3 1 ks
33021-14-12P 3M Jupiter kalibrační trubice a kontrolní průtokoměr 1 ks
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Obj. č. Zkrácený název Objem

3350367 3M HandClean ochranný a pečující krém na ruce, tuba 0,25 l
3350803 3M HandClean ochranný a pečující krém na ruce, sáček 1,4 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

3350804 3M HandClean zásobník na 1ks 1,4 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

3350802 3M Odstraňovač zbytků barev, tmelů a lepidel, sáček 1,4 l
3350371 3M Odstraňovač zbytků barev, tmelů a lepidel, tuba 0,25 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

3350801 3M HandClean odstraňovač oleje a maziva z rukou, sáček 1,4 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

3350800 3M HandClean tekuté mýdlo na ruce 1,4 l

3M Odstraňovač
Pro odstranění zbytků barev, tmelů a lepidel.

3M HandClean odstraňovač oleje a maziva z rukou
Bezpečně odstraní průmyslové oleje a maziva. Šetrný k pokožce.

3M Impregnované utěrky na čištění rukou
Dvouvrstvé čisticí utěrky v praktickém zásobníku šetrně odstraňují barvy, tmely, lepidla, oleje apod. Výživný kondicionér 
chrání pokožku a navrací jí vláčnost. Dobře vstřebávají nečistoty a jsou pevné.

3M HandClean Ochranný a pečující krém na ruce
Krém vytváří ochrannou a pečující vrstvu. Chrání ruce před chemickým a mechanickým namáháním. Zamezuje přílišnému 
vysoušení a praskání kůže. Obnovuje přirozenou vláčnost pokožky.

3M HandClean tekuté mýdlo na ruce
Čistí těžko odstranitelné nečistoty, lepidla a tmely.

Příslušenství k 3M HandClean
Praktický zásobník pro přípravky péče o ruce o objemu 1,4 l. Lze pověsit na stěnu.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

3380347 Impregnované utěrky na čištění rukou 270 x 280 mm
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20% úspora času 
Rychlejší pracovní proces, o jeden krok 
méně a optimalizovaná kvalita zrnitostí.

100 % bezpečný výsledek procesu
Dokonalý výsledek díky rafinované a srozumitelné posloupnosti zrnitostí.

1958 siapro
Pro autolakýrníky. Pro profesionály.
Pro Tebe.
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o 70 % méně
potřebných produktů
Nižší náklady a snazší objednání, 
pouze 9 položek.

70 %
méně potřebných položek
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20 % úspora času

Hrubé broušení. 
Rovinné broušení tmelu.

(80-150)

jemné broušení tmelu
(180-280)

jemné broušení plniče
(320)

závěrečné broušení plniče  
(320-500)

broušení plniče, sjednocení povrchu
(240-320)

Hrubé broušení. 
Rovinné broušení tmelu.

(100)

jemné broušení tmelu
(200)

broušení plniče, sjednocení povrchu
(300)

závěrečné broušení plniče
(400)
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Archy a přířezy

Role bez suchého zipu siavlies
Flexibilní brusné rouno na ruční broušení.

Role bez suchého zipu siafl ex
Vysoce fl exibilní, univerzální brusivo na papírovém podkladu. Broušení ploch i na těžko dostupných místech. Vynikající 
výsledky jsou dosaženy při suchém i mokrém broušení.

Role se suchým zipem siafl ex
Vysoce fl exibilní, univerzální brusivo na papírovém podkladu. Broušení ploch i na těžko dostupných místech. Vynikající 
výsledky jsou dosaženy při suchém i mokrém broušení.

Archy bez suchého zipu, 230 x 280 mm
Archy na ruční broušení za sucha i za mokra. 

Role s molitanovým podkladem
1950 siaspeed siasoft - vysoký úběr, dlouhá životnost 
1948 siafl ex siasoft - pro použití na těžko dostupných místech

Role se suchým zipem sianet
Výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné na 
odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S932772386921 Role, série 6120, 100 x 10 000 mm, červenohnědá 1 ks veryfi ne
77S932772388715 Role, série 6120, 100 x 10 000 mm, šedá 1 ks ultrafi ne
77S932772389913 Role, série 6120, 100 x 10 000 mm, žlutá 1 ks microfi ne
77S314450526921 Role, série 6120, 115 x 10 000 mm, červenohnědá 1 ks veryfi ne
77S314450528715 Role, série 6120, 115 x 10 000 mm, šedá 1 ks ultrafi ne
77S314450529913 Role, série 6120, 115 x 10 000 mm, žlutá 1 ks microfi ne

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S301778810040 Role, série 1948, 115 x 50 000 mm 1 ks 40
77S301778810060 Role, série 1948, 115 x 50 000 mm 1 ks 60
77S301778810080 Role, série 1948, 115 x 50 000 mm 1 ks 80
77S301778810xxx Role, série 1948, 115 x 50 000 mm 1 ks 100 - 600

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S504914990040 Role, série 1948, 70 x 50 000 mm 1 ks 40
77S504914990060 Role, série 1948, 70 x 50 000 mm 1 ks 60
77S504914990080 Role, série 1948, 70 x 50 000 mm 1 ks 80
77S504914990xxx Role, série 1948, 70 x 50 000 mm 1 ks 100 - 500

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S385585890040 Archy, série 1948, 230 x 280 mm 25 ks 40
77S385585890060 Archy, série 1948, 230 x 280 mm 50 ks 60
77S385585890080 Archy, série 1948, 230 x 280 mm 50 ks 80
77S38558589xxxx Archy, série 1948, 230 x 280 mm 50 ks 100 - 1500

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S223743340xxx Role, série 1950, 115 mm x 25 000 mm 1 ks 150 - 1000
77S21899476xxxx Role, série 1948, 115 mm x 25 000 mm 1 ks 150 - 1000

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S163529070080 Role, série 7900, 115 x 10 000 mm 1 ks 80
77S163529070xxx Role, série 7900, 115 x 10 000 mm 1 ks 80 - 400
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Archy a přířezy

Přířezy na broušení za sucha, 70 x 125 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Archy bez otvorů, 115 x 230 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Přířezy siavlies, 152 x 229 mm 
6120 siavlies speed, fl exibilní brusné rouno na ruční broušení.

Přířezy siafl eece fl ex 115 x 230 mm
6711 siavlies fl ex je vysoce fl exibilní a přizpůsobivý materiál s dlouhou životností. K využití za mokra i za sucha, nezanáší 
se. Ideální na ruční broušení, na matování těžko dostupných míst, nových dílů a továrních základů.

Přířezy na broušení za mokra, 70 x 125 mm
1913 siawat - voděodolný, přizpůsobivý konturám a záhybům, vysoký úběr materiálu s dobrým dokončením, na mokré 
broušení. Vhodný na odstranění efektu pomerančové kůry a prachu, broušení tmelů, laků, plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S678391900040 Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 125 mm 50 ks 40
77S678391900060 Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 125 mm 50 ks 60
77S678391900080 Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 125 mm 100 ks 80
77S678391900xxx Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 125 mm 100 ks 100 - 600

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S046542400040 Archy, série 1950, 115 x 230 mm 50 ks 40
77S046542400060 Archy, série 1950, 115 x 230 mm 50 ks 60
77S046542400080 Archy, série 1950, 115 x 230 mm 100 ks 80
77S046542400xxx Archy, série 1950, 115 x 230 mm 100 ks 100 - 600

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S413298406921 Archy, série 6120, 152 x 229 mm, červenohnědá 10 ks Veryfi ne
77S413298408715 Archy, série 6120, 152 x 229 mm, šedá 10 ks Ultrafi ne
77S413298409913 Archy, série 6120, 152 x 229 mm, žlutá 10 ks Microfi ne

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S094833216921 Archy, série 6711, 115 x 230 mm, červenohnědá 25 ks Veryfi ne
77S094833218711 Archy, série 6711, 115 x 230 mm, šedá 25 ks Ultrafi ne

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S59809923xxxx Přířezy siafast na broušení za mokra, série 1913, 70 x 125 mm 50 ks 280 - 2500

Archy na broušení za mokra, 230 x 280 mm
1913 siawat - voděodolný, přizpůsobivý konturám a záhybům, vysoký úběr materiálu s dobrým dokončením, na mokré 
broušení. Vhodný na odstranění efektu pomerančové kůže a prachu, broušení laků, plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S310037130060 Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm 50 ks 60
77S310037130080 Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm 50 ks 80
77S310037130100 Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm 50 ks 100
77S310037130120 Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm 50 ks 120
77S310037130150 Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm 50 ks 150
77S31003713xxxx Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm 50 ks 180 - 2500
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Archy a přířezy

Přířezy s molitanovým podkladem, 115 x 140 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.
1948 siafl ex je vysoce fl exibilní, univerzální brusivo.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S456405660xxx Přířezy, série 1950, 115 x 140 mm 50 ks 150 - 600
77S45640566xxxx Přířezy, série 1950, 115 x 140 mm 50 ks 800 - 1000
77S45165708xxx Přířezy, série 1948, 115 x 140 mm 50 ks 800 - 1000

Přířezy multiotvorové, 70 x 125 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S992848170040 Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 125 mm 50 ks 40
77S992848170060 Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 125 mm 50 ks 60
77S992848170080 Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 125 mm 100 ks 80
77S992848170xxx Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 125 mm 100 ks 100 - 500

Přířezy na broušení za sucha, 70 x 420 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Přířezy siaair velvet, 115 x 140 mm
7940 siaair - kotouče s úpletovým podkladem pro broušení za vlhka a velmi dlouhou dobou životnosti, nízké zanášení. 
Voděodolné, omyvatelné, absorbují vodu. Vhodné na broušení laků, barev, fi nální úpravy na těžko dostupných místech.

Přířezy brusná mřížka, 70 x 125 mm
Sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. 
Vhodné na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S321013760040 Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 420 mm 50 ks 40
77S321013760060 Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 420 mm 50 ks 60
77S321013760080 Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 420 mm 100 ks 80
77S321013760xxx Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 420 mm 100 ks 100 - 600

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S63297598xxxx Přířezy siaair velvet, série 7940, 115 x 140 mm 10 ks 600 - 3000

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S586971950080 Přířezy série 7900, 70 x 125 mm 50 ks 80
77S586971950xxx Přířezy série 7900, 70 x 125 mm 50 ks 100 - 400
77S7182021700080 Přířezy, série 7500, 70 x 125 mm 50 ks 80
77S7182021170xxx Přířezy série 7500, 70 x 125 mm 50 ks 100 - 400

Přířezy s 8 odsávacími otvory, 70 x 125 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S845736760040 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 125 mm 50 ks 40
77S845736760060 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 125 mm 50 ks 60
77S845736760080 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 125 mm 100 ks 80
77S845736760xxx Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 125 mm 100 ks 100 - 600
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Siapro 1958, přířezy 70 x 400 mm, perforované, 2 v 1. 
Zrnitost 100 - 200 - 300, kvalitní zrno (keramika a upravený korund blue-fi red) zaručují vysoký úběr a dlouhou životnost. 
Multiotvorové děrování vhodné pro každý hoblík. Jednoduchý a bezpečný postup.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S951580320xxx Přířezy, série 1958, 70 x 400 mm 50 ks 100 - 300

Archy a přířezy

Přířezy s 14 odsávacími otvory, 70 x 420 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Přířezy multiotvorové, 70 x 400 mm, perforované
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Přířezy s 8 odsávacími otvory, 70 x 198 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S994715240040 Přířezy se 14 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 420 mm 50 ks 40
77S994715240060 Přířezy se 14 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 420 mm 50 ks 60
77S994715240080 Přířezy se 14 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 420 mm 100 ks 80
77S994715240xxx Přířezy se 14 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 420 mm 100 ks 100 - 600

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S934743540040 Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 400 mm 50 ks 40
77S934743540060 Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 400 mm 50 ks 60
77S934743540080 Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 400 mm 100 ks 80
77S934743540xxx Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 400 mm 100 ks 100 - 600

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S103295740040 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm 50 ks 40
77S103295740060 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm 50 ks 60
77S103295740080 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm 50 ks 80
77S103295740100 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm 50 ks 100
77S103295740xxx Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm 100 ks 120 - 600

Přířezy brusná mřížka, 70 x 420 mm
7900 sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem 
materiálu. Vhodné na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S227431600xxx Přířezy, série 7900, 70 x 420 mm 50 ks 80
77S227431600xxx Přířezy série 7900, 70 x 420 mm 50 ks 100 - 400

Přířezy s 8 odsávacími otvory, 93 x 180 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S034784940060 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 93 x 180 mm 50 ks 60
77S034784940080 Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 93 x 180 mm 100 ks 80
77S034784940xxx Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 93 x 180 mm 100 ks 100 - 600
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Archy a přířezy | Kotouče

Kotouče siawat, průměr 37 mm
Bez otvorů, se suchým zipem, pro broušení za mokra.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S426979701500 Kotouče, série 1913, průměr 37 mm 100 ks 1500
77S426979702000 Kotouče, série 1913, průměr 37 mm 100 ks 2000
77S426979702500 Kotouče, série 1913, průměr 37 mm 100 ks 2500

Kotouče siaspeed, průměr 80 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti, jemné zrnitosti na podkladu fólie. 
Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Přířezy. delta série 1950, 6 otvorů, 95 x 95 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S581684250040 Kotouče, série 1950, průměr 80 mm 50 ks 40
77S581684250060 Kotouče, série 1950, průměr 80 mm 50 ks 60
77S581684250080 Kotouče, série 1950, průměr 80 mm 50 ks 80
77S581684250xxx Kotouče, série 1950, průměr 80 mm 50 ks 100 - 600
77S58168425xxxx Kotouče, série 1950, průměr 80 mm 50 ks 800 - 1500

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S321413030040 Přířezy, delty série 1950, 95 x 95 mm 50 ks 40
77S321413030060 Přířezy, delty série 1950, 95 x 95 mm 50 ks 60
77S321413030080 Přířezy, delty série 1950, 95 x 95 mm 50 ks 80
77S321413030xxx Přířezy, delty série 1950, 95 x 95 mm 50 ks 100 - 600

Přířezy multiotvorové, 115 x 230 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Přířezy s 18 odsávacími otvory, 115 x 228 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Přířezy brusná mřížka, 115 x 230 mm 
7900 sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem 
materiálu. Vhodné na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S436686480040 Přířezy multiotvorové, série 1950, 115 x 230 mm 50 ks 40
77S436686480060 Přířezy multiotvorové, série 1950, 115 x 230 mm 50 ks 60
77S436686480080 Přířezy multiotvorové, série 1950, 115 x 230 mm 100 ks 80
77S436686480xxx Přířezy multiotvorové, série 1950, 115 x 230 mm 100 ks 100 - 500

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S534863890040 Přířezy s 18 odsávacími otvory, série 1950, 115 x 228 mm 50 ks 40
77S534863890060 Přířezy s 18 odsávacími otvory, série 1950, 115 x 228 mm 50 ks 60
77S534863890080 Přířezy s 18 odsávacími otvory, série 1950, 115 x 228 mm 100 ks 80
77S534863890xxx Přířezy s 18 odsávacími otvory, série 1950, 115 x 228 mm 100 ks 100 - 600

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S951901260080 Přířezy, série 7900, 115 x 230 mm 50 ks 80
77S951901260xxx Přířezy, série 7900, 115 x 230 mm 50 ks 100 - 400
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Kotouče

Kotouče siaspeed, průměr 150 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti, jemné zrnitosti na podkladu fólie. 
Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S733291830040 Kotouče, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 40
77S733291830060 Kotouče, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 60
77S733291830080 Kotouče, série 1950, průměr 150 mm 100 ks 80
77S733291830xxx Kotouče, série 1950, průměr 150 mm 100 ks 100 - 600
77S73329183xxxx Kotouče, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 800 - 1500

Kotouče siaspeed, průměr 125 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S678377050040 Kotouče, série 1950, průměr 125 mm 50 ks 40
77S678377050060 Kotouče, série 1950, průměr 125 mm 50 ks 60
77S678377050080 Kotouče, série 1950, průměr 125 mm 100 ks 80
77S678377050xxx Kotouče, série 1950, průměr 125 mm 100 ks 100 - 600

Kotouče siaair velvet, průměr 80 mm
7940 siaair - kotouče s úpletovým podkladem a velmi dlouhou dobou životnosti, nízké zanášení. Voděodolné, omyvatelné, 
absorbují vodu. Vhodné na broušení laků, barev, tmelů, fi nální úpravy na těžko dostupných místech.

Kotouče siacarat, průměr 80 mm
7240 siacarat - dlouhá doba životnosti, diamantové zrno, voděodolné a omyvatelné, přizpůsobivé konturám, záhybům 
a profi lům. 

Kotouče siacarat, průměr 150 mm
7240 siacarat - dlouhá doba životnosti, diamantové zrno, voděodolné a omyvatelné, přizpůsobivé konturám, záhybům 
a profi lům. 

Kotouče siaair velvet, průměr 150 mm
7940 siaair - kotouče s úpletovým podkladem a velmi dlouhou dobou životnosti, nízké zanášení. Voděodolné, omyvatelné, 
absorbují vodu. Vhodné na broušení laků, barev, tmelů, fi nální úpravy na těžko dostupných místech.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S36472462xxxx Kotouče siaair velvet, série 7940, průměr 80 mm 10 ks 240 - 4000

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S84518686xxxx Kotouče siacarat, série 7240, průměr 80 mm 4 ks 500, 1000, 2000, 3000

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S99679911xxxx Kotouče siacarat, série 7240, průměr 150 mm 2 ks 500, 1000, 2000, 3000

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S51633687xxxx Kotouče siaair velvet, série 7940, průměr 150 mm 10 ks 240 - 4000
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Kotouče

Kotouče multiotvorové FiboTec, průměr 125 mm 
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků 
a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů. 

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S480061670040 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 125 mm 50 ks 40
77S480061670060 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 125 mm 50 ks 60
77S480061670080 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 125 mm 100 ks 80
77S097341970xxx Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 125 mm 100 ks 100 - 600

Kotouče siavlies, průměr 150 mm
Bez otvorů, se suchým zipem.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S786625396921 Kotouče siavlies, série 6120, průměr 150 mm, červenohnědá 10 ks very fi ne
77S786625398715 Kotouče siavlies, série 6120, průměr 150 mm, šedá 10 ks ultra fi ne
77S786625399913 Kotouče siavlies, série 6120, průměr 150 mm, žlutá 10 ks micro fi ne

Kotouče se samolepkou
Bez otvorů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S925102301500 Kotouče, série 1913, průměr 37 mm 100 ks 1500
77S925102302000 Kotouče, série 1913, průměr 37 mm 100 ks 2000
77S925102302500 Kotouče, série 1913, průměr 37 mm 100 ks 2500

Kotouče brusná mřížka, průměr 125 mm
Sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné 
na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů. 7900 korund, 7500 keramika

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S586957100080 Kotouče, série 7900, průměr 125 mm 50 ks 80
77S586957100xxx Kotouče, série 7900, průměr 125 mm 50 ks 100 - 600
77S718182650080 Kotouče, série 7500 CER, průměr 125 mm 50 ks 80
77S718182650xxx Kotouče, série 7500 CER, průměr 125 mm 50 ks 100 - 600

Brusná kolečka FiboTec, průměr 80 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S223459970080 Brusná kolečka průměr 80 mm - FiboTec 50 ks 80
77S223459970xxx Multiotvorové, série 1950, balení 50 ks 50 ks 100 - 600

Kotouče siacarbon, průměr 150 mm
7241 siacarbon - skvělý výkon při úpravách tvrdých materiálů, dlouhá doba životnosti, diamantové zrno, nezávislost na 
systému děrování, podl. talíře, pro suché i mokré broušení.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S998094630080 Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm 10 ks 80
77S998094630120 Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm 10 ks 120
77S998094630180 Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm 10 ks 180
77S998094630240 Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm 10 ks 240
77S998094630320 Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm 10 ks 320
77S998094630500 Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm 10 ks 500
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Kotouče

Kotouče multiotvorové FiboTec, průměr 150 mm 
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a 
nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Siapro 1958, kolečka 150 mm pro profesionály
Zrnitost 800, 15 otvorů. Brusné zrno na folii zaručuje vysoký úběr a dlouhou životnost. Vhodné zejména pro matování 
laku pro přístřikovou zónu. Doplňuje systém 100-200-300-400.

Siapro 1958, kolečka 150 mm pro profesionály
Zrnitost 100, multiotvorové. Keramické zrno zaručuje vysoký úběr a dlouhou životnost. Spolu se siapro 200, 300 a 400 
jednoduchý, rychlý, úsporný a bezpečný postup. Doplňuje systém 100-200-300-400

Kotouče brusná mřížka, průměr 150 mm
Sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné 
na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů. 7900 korund, 7500 keramika.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S227953900040 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 40
77S227953900060 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 60
77S227953900080 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 150 mm 100 ks 80
77S842013010xxx Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 150 mm 100 ks 100 - 600

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S771466260800 průměr 150 mm 50 ks 800

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S173625820100 průměr 150 mm 100 ks 100

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S639709670080 Kotouče, série 7900, průměr 150 mm 50 ks 80
77S639709670xxx Kotouče, série 7900, průměr 150 mm 50 ks 100 - 600
77S770939890080 Kotouče, série 7500 CER, průměr 150 mm 50 ks 80
77S770939890xxx Kotouče, série 7500 CER, průměr 150 mm 50 ks 100 - 600

Kotouče s 15 odsávacími otvory, průměr 150 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti, jemné zrnitosti na podkladu fólie. 
Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S754629480040 Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 40
77S754629480060 Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 60
77S754629480080 Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 100 ks 80
77S754629480xxx Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 100 ks 100 - 600
77S75462948xxxx Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 800 - 1500

Siapro 1958, kolečka 150 mm pro profesionály
Kolečka 150 mm, multiotvorové, zrnitost 200, 300, 400. Spolu se zrnitostí 100 kompletní, jednoduchý, rychlý a úsporný 
systém pro přípravu povrchu před lakováním. Speciálně upravený korund (blue-fi red) zaručuje vysoký úběr a dlouhou 
životnost.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S863377410xxx průměr 150 mm 100 ks 200, 300, 400
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Kotouče

Kotouče siastrip s otvorem
Kotouče pro odstranění rzi, starých nátěrů bez poškození plechu.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S552722001721 Kotouč siastrip, průměr 150 mm 1 ks K40

Kotouče s otvory s molitanovým podkladem
Se suchým zipem.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S348147930xxx Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 25 ks 180 - 600
77S34814793xxxx Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 25 ks 800, 1000

Kotouče se 17 odsávacími otvory, průměr 185 mm
Se suchým zipem.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S251567370040 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 185 mm 50 ks 40
77S251567370060 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 185 mm 50 ks 60
77S251567370080 Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 185 mm 100 ks 80
77S251567370xxx Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 185 mm 100 ks 100 - 600

Kotouče se 17 odsávacími otvory, průměr 150 mm
1948 siafl ex je vysoce fl exibilní, univerzální brusivo na latexovém papírovém podkladu.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S181888260040 Kotouče 17 otvorů, série 1948, průměr 150 mm 50 ks 40
77S181888260060 Kotouče 17 otvorů, série 1948, průměr 150 mm 50 ks 60
77S181888260080 Kotouče 17 otvorů, série 1948, průměr 150 mm 100 ks 80
77S181888260xxx Kotouče 17 otvorů, série 1948, průměr 150 mm 100 ks 100 - 600

Kotouče se 17 odsávacími otvory, průměr 150 mm
1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti, jemné zrnitosti na podkladu fólie. 
Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Brusná kolečka průměr 150 mm - 15 otvorů
série 1944, brusné zrno korund, balení 50 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S186636840040 Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 40
77S186636840060 Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 60
77S186636840080 Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 100 ks 80
77S186636840xxx Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 100 ks 100 - 600
77S18663684xxxx Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm 50 ks 800 - 1500

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S742545950040 série 1944, brusné zrno korund 50 ks 40
77S742545950060 série 1944, brusné zrno korund 50 ks 60
77S742545950080 série 1944, brusné zrno korund 50 ks 80
77S742545950xxx série 1944, brusné zrno korund 50 ks 100 - 600
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Kotouče

Kotouč scm, průměr 115 mm
Odstranění koroze z podkladu.

Kotouč siafi x
Hrubé broušení v těžko přístupných místech.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S489203702921 Kotouč scm, série 6270 20 ks Coarse A
77S489203704921 Kotouč scm, serie 6270 20 ks Medium A
77S489203705921 Kotouč scm, serie 6270 20 ks Fine A
77S489203706921 Kotouč scm, série 6270 20 ks Very Fine A

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S491787860036 Kotouč siafi x, průměr 50 mm, série 2820 50 ks 36
77S491787860060 Kotouč siafi x, průměr 50 mm, série 2820 50 ks 60
77S491787860080 Kotouč siafi x, průměr 50 mm, série 2820 50 ks 80

Kotouč siastrip, průměr 115 a 125 mm
Odstraňování měkkých vrstev na plechu bez poškození podkladu.

Unašeč pro kotouč fíbr
Tvrdý podložný talíř pro fíbry.

Unašeč se středovým trnem pro scm, průměr 115 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S00208061 Kotouč siastrip, průměr 115 mm, sklofíbr 1 ks K40
77S00208062 Kotouč siastrip, průměr 125 mm, sklofíbr 1 ks K40

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

77S00200348 Unašeč pro fíbr, M14 1 ks 115 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

77S00207617 Unašeč pro scm 1 ks 115 mm

Kotouč fíbr, průměr 115 mm
4961 sialoX - fíbry na odstranění rzi, barevných nejednotností, odjehlování, příprava na svařování.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S022218270036 Kotouč fíbr, série 4961, průměr 115 mm 50 ks 36
77S022218270040 Kotouč fíbr, série 4961, průměr 115 mm 50 ks 40
77S022218270050 Kotouč fíbr, série 4961, průměr 115 mm 50 ks 50
77S022218270060 Kotouč fíbr, série 4961, průměr 115 mm 50 ks 60
77S022218270080 Kotouč fíbr, série 4961, průměr 115 mm 50 ks 80
77S022218270100 Kotouč fíbr, série 4961, průměr 115 mm 50 ks 100
77S022218270120 Kotouč fíbr, série 4961, průměr 115 mm 50 ks 120
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Leštění

Kotouč fl apfi x
Odstranění otřepů na plechu v těžko přístupných místech.

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S00204323 Kotouč fl apfi x, průměr 50 mm 20 ks 40
77S00204324 Kotouč fl apfi x, průměr 50 mm 20 ks 60
77S00204325 Kotouč fl apfi x, průměr 50 mm 20 ks 80

Podložné talíře pro lešticí kotouče
Vhodné pro lešticí kotouče sia.

Utěrka sia z mikrovlákna
Očištění bez následného poškrábání podkladu.

Lešticí kotouče
Vhodné pro pasty siachrome.

Obj. č. Zkrácený název Množství

77S00204899 Podložný talíř M14, 75 mm 1 ks
77S00206669 Podložný talíř M14, 125 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

77S00203185 Utěrka z mikrovlákna, 380 x 380 mm, žlutá 3 ks
77S00206670 Utěrka z mikrovlákna, 400 x 400 mm, prémium, černá 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

77S00206673 Beránek, 85 mm 5 ks
77S00206672 Kotouč žlutý, tvrdý, 85 mm 5 ks
77S00206675 Kotouč černý, velmi měkký, 85 mm 5 ks
77S00206674 Beránek, 135 mm 2 ks
77S00206671 Kotouč žlutý, tvrdý, 145 mm 2 ks
77S00206676 Kotouč černý, velmi měkký, 145 mm 2 ks
77S00206668 Aplikační houba, 130 mm 2 ks
77S00207384 Kotouč žlutý, 203 mm 2 ks
77S00207383 Kotouč černý, 203 mm 2 ks

Lešticí systém siachrome
Dokončení povrchu leštěním.

Obj. č. Zkrácený název Množství / Objem

77S00206663 CUT 1 kg
77S00206664 FINISH 1 kg
77S00206667 PEARL 1 kg
77S00206666 MAGIC 500 ml
77S00206665 PLATINUM 200 ml

Brusný hříbek FINIBALL
Hříbek na siafast.

Obj. č. Zkrácený název Množství

77S00203285 Brusný hříbek FINIBALL, 30 mm, pro suchý zip 1 ks
77S00203286 Brusný hříbek FINIBALL, 30 mm, pro samolepku 1 ks
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Ostatní

Ruční hoblíky s odsáváním s otvory
Tvrdé a fl exibilní hoblíky s možností připojení na vysavač.

Brusné houbičky (5 mm, EVA pěna) - jednostranné
EVA pěna je odolná proti roztržení, s uzavřenou strukturou.

Brusné houbičky (EVA pěna), 15 otvorů, siafast
Vysoce fl exibilní kotouče odolné proti roztržení, pro strojní využití. Ideální např. na rovinné broušení bez změny tvaru 
povrchu, na matování laku, mezilakové broušení, broušení továrních základů a plastů.

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

77S00206514 Ruční hoblík multiotvorový 1 ks 70 x 125 mm
77S00206515 Ruční hoblík multiotvorový 1 ks 70 x 198 mm
77S00206695 Ruční hoblík multi+fl exi 1 ks 70 x 198 mm
77S00206516 Ruční hoblík multiotvorový 1 ks 70 x 420 mm
77S00207045 Ruční hoblík multi+fl exi 1 ks 70 x 400  mm
77S00206517 Ruční hoblík multiotvorový 1 ks 115 x 228 mm
77S00206518 Ruční hoblík multi+fl exi 1 ks 115 x 228 mm
77S00203925 Odsávací hadice 1 ks 25 mm x 4,5 m

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S0070113701 Brusné houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, oranžová 20 ks medium
77S0070113801 Brusné houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, žlutá 20 ks fi ne
77S0070114001 Brusné houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, zelená 20 ks superfi ne
77S0070114101 Brusné houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, modrá 20 ks ultrafi ne
77S0070114201 Brusné houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, fi alová 20 ks microfi ne

Obj. č. Zkrácený název Množství Zrno

77S00701153 Brusné houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, oranžová 20 ks medium
77S00701154 Brusné houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, žlutá 20 ks fi ne
77S00701156 Brusné houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, zelená 20 ks superfi ne
77S00701157 Brusné houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, modrá 20 ks ultrafi ne
77S00701158 Brusné houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, fi alová 20 ks microfi ne

Podložné talíře multiotvorové (5/16“, M8)
Univerzální také na 8+1, 6+1 a 15 otvorů.

Mezipodložky s otvory

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

77S00205741 Podložný talíř multiotvorový (5/16“, M8), tvrdý 1 ks 150 mm
77S00205740 Podložný talíř multiotvorový (5/16“, M8), měkký 1 ks 150 mm
77S00205742 Podložný talíř multiotvorový (5/16“, M8), extra měkký 1 ks 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

77S00205886 Měkká mezipodložka multiotvorová, tloušťka 10 mm 2 ks 150 mm
77S00207430 Měkká mezipodložka multiotvorová, tloušťka 5 mm 2 ks 150 mm
77S00204546 Měkká mezipodložka 14+1 otvor, mikroklett 1 ks 150 mm
77S00207858 mezipodložka multiotvorová pro sianet 2 ks 150 mm
77S00207428 Mezipodložka pro Festool talíře HT 2 ks 150 mm
77S00208124 Mezipodložka multiotvorová pro sianet 2 ks 125 mm

Ruční bloky bez suchého zipu

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

77S00200389 Ruční blok 1 ks 70 x 125 mm
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Ostatní

Podložky siaklett
Samolepka/suchý zip, další rozměry na vyžádání.

Obj. č. Zkrácený název Množství

77S914284920000 bez otvorů, 125 mm 1 ks
77S969204370000 bez otvorů, 150 mm 2 ks
77S033070460000 bez otvorů, 178 mm 2 ks
77S080102250000 bez otvorů, 200 mm 2 ks
77S050260390000 bez otvorů, 70 x 500 mm 5 ks
77S101434290000 14 otvorů, 70 x 500 mm 5 ks
77S018233770000 8 otvorů, 80 x 150 mm 2 ks
77S751457350000 10 otvorů, 113 x 280 mm 2 ks
77S422549380000 17 otvorů, 150mm 2 ks

Kontrolní pudr
Kontrola správného obroušení plniče.

Obj. č. Zkrácený název Množství

77S00202301 Kontrolní pudr černý 1 ks
77S00202302 Kontrolní pudr sada 2ks + aplikátor

Odstraňovač oboustranných lepicích pásek siarad
Vhodný pro odstranění oboustranných pásek a obtisků.

Obj. č. Zkrácený název Množství

77S00203983 Odstraňovač pásek siarad, 88 mm 3 ks + adaptér v sadě

Ruční bloky se suchým zipem

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

77S00203713 Ruční blok na suché i mokré broušení 1 ks 60 x 128 mm
77S00200342 Ruční blok na suché broušení 1 ks 70 x 125 mm
77S00200343 Ruční blok na mokré broušení 1 ks 70 x 125 mm
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Nářadí

Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ; 150/5 EQ
Perfektní fi nišovací bruska kompaktní třídy. Dlouhá životnost díky technice EC a brzdě talíře osazené tvrdokovem. 
Kompaktní konstrukce a hmotnost pouze 1,2 kg pro nejlepší ergonomii práce. Plynulá regulace otáček a udržování na 
konstantní hodnotě při zatížení. Nejlepší ochrana při práci díky rozpoznávání vibrací a odsávání. Použití: Dokončovací 
broušení laků, dřeva a plastů, předbroušení před leštěním, dokončovací broušení minerálních materiálů, závěrečné 
broušení povrchů s vysokým leskem před leštěním, závěrečné broušení dřevěných ploch před voskováním, dokončovací 
broušení plniv. Vlastnosti: brusný zdvih 150/3 EQ - 3 mm; 150/5 EQ - 5 mm; hmotnost 1,2 kg; příkon 400 W; počet 
otáček 6 000 - 10 000 mim-1; Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm; vyměnitelný brusný talíř Ø 150 mm.

Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 150 FEQ
Originální princip tři v jednom s koncepcí výkonného nářadí. Troje nářadí v jednom: hrubé broušení, jemné broušení, 
leštění. Vyšší úběr díky rotačně excentrickému pohybu ROTEX. Díky tomu vznikají nízké pořizovací náklady a velká 
úspora času. Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů. Ergonomicky optimální umístění rukojeti. Broušení
blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR. Použití: Obroušení starých barev a laků, broušení dřevěných materiálů,
renovační práce, např. broušení schodů, broušení a leštění minerálních materiálů, předbroušení a hrubé broušení tmelu,
leštění bez hologramů. Vlastnosti: brusný zdvih 5 mm; hmotnost 2,3 kg; příkon 720 W; počet otáček - rotační pohyb 
320 - 660 mim-1; počet otáček - excentr. pohyb 3 300 - 6 800 mim-1; Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm; brusný 
talíř FastFix Ø 150 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202779 ETS EC 150/3 EQ 1 ks
55202783 ETS EC 150/5 EQ 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202770 RO 150 FEQ 1 ks

Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus
Nářadí s oblým tvarem, které brousí i v rozích. Čtyři různá nářadí v jednom: na hrubé broušení, jemné broušení, broušení
v rozích a leštění. Díky tomu nízké pořizovací náklady a úspora času. Vyšší úběr díky rotačně excentrickému pohybu 
ROTEX. Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů. Ergonomicky optimální umístění rukojeti. Broušení blízko
okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR. Práce bez únavy díky nízké hmotnosti. Použití: Obroušení barev a laků na 
okenních rámech, ideální pro svislé plochy nebo práci nad hlavou, broušení perodrážkových spojů, broušení v úhlech, 
rozích a na hranách - tam, kde je málo místa, broušení lamel se speciální brusnou deskou, provádění oprav jednotlivých
míst v karosářské oblasti. Vlastnosti: brusný zdvih 3 mm; hmotnost 1,5 kg; příkon 400 W; počet otáček - rotační pohyb
260 - 520 mim-1; počet otáček - excentr. pohyb 3 500 - 7 000 mim-1; Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm; brusný 
talíř FastFix Ø 90 mm.

Vibrační bruska RS 100 CQ
Ergonomický profesionál na plochy. Velmi klidný chod díky eliminaci vibrací (VibrationsStopp) umožňuje práci, při které 
je chráněno zdraví. Mimořádně silný obrus díky redukčnímu převodu. Perfektní pracovní výsledky a práce bez únavy 
díky optimální poloze těžiště. Čisté pracovní prostředí při použití externího odsávání. Použití: Velkoplošné obrušování 
laků, barev, tmelů, rovinné broušení přesahů na zklížených dílech, rovinné broušení minerálních podkladů, začišťování
kovů. Vlastnosti: brusný zdvih 5 mm; hmotnost 3 kg; příkon 620 W; počet otáček 6 300 - 10 000 mim-1; Ø přípojky pro
odsávání prachu 27 mm; vyměnitelná brusná deska 115 * 225 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202776 RO 90 DX FEQ-Plus 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202763 RS 100 CQ 1 ks
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Nářadí

Pneumatická excentrická bruska LEX 3 125/3; LEX 3 125/5 
Pro dokončovací broušení. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů. Nízké vibrace 
a příjemně nízká hlučnost šetří zdraví. Velmi robustní konstrukce a koncepce motoru bez oleje zabezpečuje 
dlouhou životnost, malou potřebu servisu a úsporu nákladů. Kombinace s hadicí IAS 3 light zjednodušuje trvalé 
odsávání, zabezpečuje nejlepší pracovní výsledek a šetří zdraví. Vysoce kvalitní brusný talíř FUSION-TEC s principem 
MULTIJETSTREAM zajišťuje optimální odsávání, omezuje dodatečnou práci a šetří náklady. Malý brusný zdvih 3 mm 
zabezpečuje vysoce kvalitní obroušení a šetří náklady. Brzda talíře omezuje při broušení chyby při nasazení nářadí 
a tedy dodatečnou práci a náklady. Použití: Jemné a dokončovací broušení ideální pro zaoblení, dokončovací broušení 
plničů, např. ve čtyřkrokovém brusném systému, přibroušení rozlešťovaných míst, závěrečné broušení povrchů 
s vysokým leskem před leštěním, závěrečné broušení dřevěných ploch před voskováním, dokončovací broušení laků, 
dřeva, plastu a minerálních materiálů. Vlastnosti: brusný zdvih LEX 3 125/3 - 3 mm; LEX 3 125/5 - 5 mm; hmotnost 
0,9 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba vzduchu 290 l/min; počet otáček - excentrický pohyb 9 500 mim-1; pracovní zdvih 
19 000 mim-1; brusný talíř Ø 125 mm; hladina akustického tlaku 70 dB(A); hodnota vibračních emisí Ah (jednootočení) 
1,1 m/s²; hodnota vibračních emisí Ah (trojotočení) 3,6 m/s².

Pneumatická excentrická bruska LEX 3 150/3; LEX 3 150/7
Pro dokončovací broušení. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů. Nízké vibrace 
a příjemně nízká hlučnost šetří zdraví. Velmi robustní konstrukce a koncepce motoru bez oleje zabezpečuje 
dlouhou životnost, malou potřebu servisu a úsporu nákladů. Kombinace s hadicí IAS 3 light zjednodušuje trvalé 
odsávání, zabezpečuje nejlepší pracovní výsledek a šetří zdraví. Vysoce kvalitní brusný talíř FUSION-TEC s principem 
MULTIJETSTREAM zajišťuje optimální odsávání, omezuje dodatečnou práci a šetří náklady. Malý brusný zdvih 3 mm 
zabezpečuje vysoce kvalitní obroušení a šetří náklady. Brzda talíře omezuje při broušení chyby při nasazení nářadí 
a tedy dodatečnou práci a náklady. Použití: Jemné a dokončovací broušení ideální pro zaoblení, dokončovací broušení 
plničů, např. ve čtyřkrokovém brusném systému, přibroušení rozlešťovaných míst, závěrečné broušení povrchů 
s vysokým leskem před leštěním, závěrečné broušení dřevěných ploch před voskováním, dokončovací broušení laků, dřeva, 
plastu a minerálních materiálů. Vlastnosti: Brusný zdvih LEX 3 150/3 - 3 mm; LEX 3 150/7 - 7 mm; hmotnost 1 kg, provozní 
tlak 6 barů, spotřeba vzduchu 290 l/min, počet otáček - excentrický pohyb 1 000 mim-1, pracovní zdvih 20 000 mim-1,
 brusný talíř Ø 150 mm, hladina akustického tlaku 72 dB(A), hodnota vibračních emisí Ah (v jedné ose) 2,1 m/s², hodnota 
vibračních emisí Ah (ve třech osách) 3,7 m/s² .

Pneumatická excentrická bruska LEX 3 77/2,5
Pro závěrečnou úpravu laku. Velmi robustní konstrukce zabezpečuje dlouhou životnost, malou potřebu servisu 
a úsporu nákladů. Příjemně nízká hlučnost, malé vibrace a difuzní odvod vzduchu při použití pneumatické hadice šetří 
zdraví uživatele. Brzda talíře omezuje při broušení chyby při nasazení nářadí a tedy dodatečnou práci a náklady. Nízká 
spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů. Použití: Finální broušení, přebroušení a vybroušení 
přechodů u oprav jednotlivých míst/rozlešťování, odstraňování vad laku a stékajícího laku (příprava před leštěním), 
broušení špatně přístupných ploch, malých ploch, drážek a hran, začišťování hran a broušení menších ploch při výrobě
nábytku. Vlastnosti: brusný zdvih 2,5 mm; hmotnost 0,7 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba vzduchu 270 l/min; počet 
otáček 10 500 mim-1; pracovní zdvih 21 000 mim-1; brusný talíř Ø 77 mm; hladina akustického tlaku 72 dB(A).

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202798 LEX 3 125/3 1 ks
55202799 LEX 3 125/5 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202795 LEX 3 150/3 1 ks
55202796 LEX 3 150/7 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202793 LEX 3 77/2,5 1 ks
55202794 LEX 3 77/2,5 Set 1 ks
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Nářadí

Brusný talíř FUSION-TEC Ø 150 mm
Pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, tvrdé provedení, MULTI-JETSTREAM, suchý zip, odolný proti vysokým 
teplotám, vysoká pevnost hran, pro rovné plochy, stupeň tvrdosti H-HT, spojovací závit M8.

Brusný talíř FUSION-TEC Ø 150 mm
Pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, měkké provedení, MULTI-JETSTREAM, suchý zip, odolný proti vysokým 
teplotám, vysoká pevnost hran, pro robustní a univerzální použití, stupeň tvrdosti W-HT, spojovací závit M8.

Brusný talíř FUSION-TEC Ø 150 mm
Pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, velmi měkké provedení, MULTI-JETSTREAM, elastická struktura, pro 
silná zaoblení a vypoulení, stupeň tvrdosti SW, spojovací závit M8.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

55202710 ST-STF D150/17FT-M-8-H-HT Ø 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

55202709 ST-STF D150/17FT-M-8-W-HT Ø 150 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

55202708 ST-STF D150/17FT-M-8-SW Ø 150 mm

Pneumatická excentrická bruska LEX 2 185/7
Velká bruska na intenzivní obrus. Bezpečná práce s bezpečnostním vypínačem. Dobře čitelné označení zdvihu. 
Brzda talíře pro bezchybné položení stroje na obrobek. Eliminace vibrací (VibrationsStopp). Dlouhá životnost díky 
robustnímu lamelovému motoru. Brusný talíř s osvědčeným principem Jetstream z plastu MPE pro optimální odsávání. 
Měkký kryt ve tvaru rukojeti Softgrip umožňuje příjemné držení. Použití: Mezibroušení a hrubé broušení, broušení 
velkých rovných ploch, přibrušování barev, laků a dřevěných materiálů, vysoký úběrový a plošný výkon díky brusnému 
talíři 185 mm a brusnému zdvihu 7 mm. Vlastnosti: brusný zdvih 7 mm; hmotnost 1,4 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba 
vzduchu 390 l/min; brusný talíř Ø 185 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202792 LEX 2 185/7 1 ks
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Nářadí

Pneumatická vibrační bruska LRS 400
Ideální na velké plochy. Lehká a snadno ovladatelná i přes svou velikost. Vysoký obrus velkých rovných ploch. Velmi 
dobré odsávání. Rukojeť Softgrip s gumovou tlumicí vložkou. Eliminace vibrací (VibrationsStopp). Dlouhá životnost díky 
robustnímu lamelovému motoru. Brusná deska MPE a brusivo StickFix pro rychlou výměnu. Použití: Rovinné broušení 
velkých ploch, broušení zatmelených ploch, broušení s regulací otáček přizpůsobené druhu materiálu. Vlastnosti: brusný 
zdvih 4 mm; hmotnost 2,3 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba vzduchu 390 l/min; brusná deska StickFix 80 x 400 mm.

Rotační leštička RAP 150 FE SHINEX
Praktická pro každé použití. Díky ergonomické konstrukci a nízké hmotnosti lze pracovat déle. Citlivé leštění v rozsahu
otáček 400 - 2 100 min-1. Spínač s plynulou regulací otáček, předvolba otáček a jejich udržování na konstantní hodnotě,
pozvolný rozběh. Teplotní ochrana proti přetížení. Vysoká zatížitelnost díky dvourychlostní převodovce. Příjemná 
teplota v úchopové oblasti díky chladicímu tělesu. Použití: Univerzální leštička pro náročné fi nální leštění různých 
povrchů: laků, minerálních materiálů, na vodorovné a svislé plochy, leštění komplikovaných, zaoblených míst, u kterých 
se zároveň vyžaduje plošný výkon. Vlastnosti: hmotnost 2,1 kg; příkon 1 200 W; počet otáček 400 - 2 100 mim-1; lešticí 
talíř Ø max. 150 mm; upínací závit talíře M14.

Rotační leštička POLLUX 180 E
Vysoký plošný výkon. Snazší práce díky hlavicové rukojeti, optimálnímu rozložení hmotnosti. Spínač s plynulou 
regulací otáček, předvolba otáček a jejich udržování na konstantní hodnotě, pozvolný rozběh. Teplotní ochrana proti 
přetížení, vysoká zatížitelnost díky dobrému chlazení v dolní oblasti otáček, výměna lešticích talířů pomocí aretace 
vřetena bez použití nástroje. Použití: Ideální pro leštění velkých ploch, široké spektrum použití díky rozsahu otáček od
0 do 2 400 min-¹ (pomocí spínače s plynulou regulací otáček), ideální na vodorovné plochy, leštění různých povrchů: 
laků, minerálních materiálů. Vlastnosti: hmotnost 3,6 kg; příkon 1 500 W; počet otáček 800 - 2 400 min-¹; lešticí talíř Ø 
max. 180 mm; upínací závit talíře M14.

Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 125 FEQ-Plus
Rotačně-excentrická bruska pro menší plochy. Troje nářadí v jednom: hrubé broušení, jemné broušení, leštění. Vyšší 
úběr díky rotačně excentrickému pohybu ROTEX. Díky tomu vznikají nízké pořizovací náklady a velká úspora času. 
Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů. Ergonomicky optimální umístění rukojeti. Broušení blízko okrajů 
díky chrániči Festool PROTECTOR. Malá, lehká a praktická pro práci bez únavy. Použití: Obroušení starých barev a laků, 
broušení dřevěných materiálů, renovační práce, např. broušení schodů, předbroušení a hrubé broušení tmelu, leštění bez 
hologramů, broušení svislých ploch. Vlastnosti: brusný zdvih 3,6 mm; hmotnost 1,9 kg; příkon 500 W; počet otáček - rotač. 
pohyb 300 - 600 min-¹; počet otáček - excentr. pohyb 3 000 - 6 000 min-¹; brusný falíř FastFix Ø 125 mm; Ø přípojky pro 
odsávání 27 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202791 LRS 400 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202803 POLLUX 180 E 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202773 RO 125 FEQ-Plus 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55202764 RAP 150-14 FE 1 ks
55202765 RAP 150-21 FE 1 ks
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Vysavače

Mobilní vysavač CTL MIDI
Mobilní vysavač navenek malý, uvnitř velký. Schválení pro třídu prachu L. Velmi kompaktní a lehké, antistatická funkce 
proti vzniku statického náboje při práci. Praktické uložení hadice a síťového kabelu. Úložný rám na hadici pro větší 
pořádek a bezpečnost. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Přihrádka na náhradní fi ltrační vak. Hospodárnost díky 
optimálnímu využití objemu fi ltračního vaku ve sběrné nádobě. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, ideální pro 
montážní práce, odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou, pro broušení, frézování a řezání se 
středním vývinem prachu, vhodný na suché i mokré sání, ideální na závěrečný úklid po práci. Vlastnosti: hmotnost 9 kg; 
příkon 400 - 1 200 W; objem. proud max. 3 700 l/min; podtlak max. 24 000 Pa; plocha fi ltr. patrony 5 000 cm²; síťový 
kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/fi ltr. vaku max. 15/12,5 l; rozměr (d x š x v) 440 x 340 x 470 mm; výkon. 
zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Mobilní vysavač CTL 26 E SD
Tento mobilní vysavač má schválení pro třídu prachu L. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. 
Konstantně vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Úložný 
rám na hadici a naviják kabelu pro větší pořádek a bezpečnost. Hospodárný díky optimálnímu využití s fi ltračním 
vakem SELFCLEAN ve sběrné nádobě. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, fl exibilita a čistota v dílně i na 
stavbě díky kompaktní konstrukci a sběrné nádobě o objemu 26 l, odsávání u elektrického nářadí s integrovanou 
spínací automatikou, vhodný na suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 13,9 kg; příkon 350 - 1 200 W; objem. proud 
max. 3 900 l/min; podtlak max. 24 000 Pa; plocha fi ltr. patrony 6 318 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. 
nádoby/fi ltr. vaku max. 26/24 l; rozměr (d x š x v) 630 x 365 x 540 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Mobilní vysavač CTL 36 E LE
Mobilní vysavač má schválení pro třídu prachu L. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Konstantně 
vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Úložný rám na 
hadici a naviják kabelu pro větší pořádek a bezpečnost. Hospodárný díky optimálnímu využití s fi ltračním vakem 
SELFCLEAN ve sběrné nádobě. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, fl exibilita a čistota v dílně i na stavbě 
díky kompaktní konstrukci a sběrné nádobě o objemu 36 l, odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací 
automatikou, vhodný na suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 14,4 kg; příkon 350 - 1 200 W; objem. proud max. 
3 900 l/min; podtlak max. 24 000 Pa; plocha fi ltr. patrony 6 318 cm²; Síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. 
nádoby/fi ltr. vaku max. 36/34 l; rozměr (d x š x v) 630 x 365 x 596 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Mobilní vysavač CTL 48 E
Mobilní vysavač má schválení pro třídu prachu L. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Konstantně 
vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Úložný rám na 
hadici a naviják kabelu pro větší pořádek a bezpečnost. Hospodárný díky optimálnímu využití s fi ltračním vakem 
SELFCLEAN ve sběrné nádobě. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, fl exibilní pro udržování čistoty v dílně 
díky objemu sběrné nádoby 48 l, odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou, vhodný na suché 
i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 18,8 kg; příkon 350 - 1 200 W; objem. proud max. 3 900 l/min; podtlak max. 24 000 
Pa; plocha fi ltr. patrony 6 318 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/fi ltr. vaku max. 48/46 l; rozměr 
(d x š x v) 740 x 406 x 1 005 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Obj. č. Zkrácený název Množství

55575109 CTL MIDI 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55575087 CTL 26 E SD 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55575094 CTL 36 E LE 1 ks
55575088 CTL 36 E 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55575101 CTL 48 E 1 ks



157

Vysavače

Speciální vysavač CTL 48 E LE EC
Speciální vysavač má schválení pro třídu prachu L. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. 
Motor EC-TEC pro trvalý chod s životností až 10x delší než univerzální motor. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. 
Hospodárný díky optimálnímu využití s fi ltračním vakem SELFCLEAN ve sběrné nádobě. S integrovanou přípojkou pro 
EAA a pneumatické nářadí. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, pro trvalé profesionální používání, např. v 
oblasti průmyslu, odsávání u elektrického a pneumatického nářadí s integrovanou spínací automatikou, vhodný na 
suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 17,9 kg; příkon 150 - 1 100 W; objem. proud max. 3 400 l/min; podtlak max. 23 
000 Pa; plocha fi ltr. patrony 6 318 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/fi ltr. vaku max. 48/46 l; 
rozměr (d x š x v) 630 x 406 x 640 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Speciální vysavač CTL 48 E LE EC/B22
Speciální vysavač má schválení pro třídu prachu L. Odsávání hořlavého a výbušného prachu třídy nebezpečí výbuchu 
ST1, ST2 a ST3 v zóně 22. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Motor EC-TEC pro trvalý chod s 
životností až 10x delší než univerzální motor. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Naviják kabelu udržuje pořádek. 
Hospodárný díky optimálnímu využití s fi ltračním vakem SELFCLEAN ve sběrné nádobě. S integrovanou přípojkou pro 
EAA a pneumatické nářadí. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, odsávání hořlavého a výbušného prachu třídy 
nebezpečí výbuchu ST1, ST2 a ST3 v zóně 22, splňuje směrnici ATEX 94/9/ES (typ 22/B22), odsávání u elektrického a 
pneumatického nářadí s integrovanou spínací automatikou, vhodný na suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 18,6 
kg; příkon 150 - 1 100 W; objem. proud max. 3 400 l/min; podtlak max. 23 000 Pa; plocha fi ltr. patrony 6 318 cm²; síťový 
kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/fi ltr. vaku max. 48/46 l; rozměr (d x š x v) 630 x 406 x 640 mm; výkon. 
zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Odsávací hadice
Pro elektrické a pneumatické strojky.

Filtrační sáček

Obj. č. Zkrácený název Množství

55575108 CTL 48 E LE EC 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

55575106 CTL 48 E LE EC/B22 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

55202712 D27/22x3,5 AS-GQ - odsávací hadice s kabelem v robustním pouzdře délka 3,5 m
55202651 IAS 3 light 3500 AS - pro pneumatické nářadí délka 3,5 m
55202650 IAS 3 light 5000 AS - pro pneumatické nářadí délka 5 m
55202647 IAS 3-3500 AS - trojcesná hadice pro pneumatické nářadí délka 3,5 m
55202648 IAS 3-5000 AS - trojcesná hadice pro pneumatické nářadí délka 5 m

Obj. č. Zkrácený název Počet ks v balení

55202645 SC FIS-CT 26/5 5
55202664 SC FIS-CT 36/5 5
55202654 SC FIS-CT 48/5 5
55202657 SC FIS-CT MINI/5 5
55202658 SC FIS-CT MIDI/5 5
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Organizace pracoviště

Pracovní centrum WCR 1000
Mobilnost na nejmenším prostoru. Deska pro odkládání drobných dílů včetně držáku na šroubovák a 2 lišt. Plynulé 
nastavení výšky pro individuální přizpůsobení výšky podle pracovních podmínek. Dvojitý hák na nářadí a dvojitý 
univerzální hák pro uchycení nářadí a odsávacích hadic. 4 oka pro zavěšení např. hadrů a sprejů. Profi  l drážky umožňuje 
pomocí zalícovaných per, která lze objednat, připevnění individuálního příslušenství. Použití: efektivní organizace 
pracoviště, vše na správném místě, mobilní použití v dílně i na stavbě, lze fl exibilně přizpůsobit a rozšířit podle potřeb 
pracoviště, zřízení kompaktních, mobilních pracovišť, např. pro broušení, frézování, montáž a další. Vlastnosti: vnitřní 
vzdálenost otvorů u čtvercového děrování 38 mm; velké čtvercové děrování 9,2 x 9,2 mm; hmotnost 10,2 kg.

Toolcentrum TC 3000/2
Vybavení permanentně na dosah ruky. Perfektní pořádek, bezpečné přívody (držák hadice). Místo pro vložení mobilního 
vysavače pro jeho bezpečnou integraci. Časově úsporná organizace práce. Uzamykatelná skříňka na uložení nářadí. 
Použití: ergonomické uspořádání pracoviště pro broušení, mobilní úložné centrum s veškerým vybavením na broušení, 
přemisťování kompletu mezi jednotlivými místy použití v dílně - vysoká mobilita díky natáčecím kolečkům. Vlastnosti: 
vrchní odkládací plocha 460 x 990 mm; pracovní výška odkládací plochy 925 mm; hmotnost 43 kg.

Zadní stěna TC 3000 RW
Zadní stěna pro Toolcentrum včetně 10 ks závěsných háků.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry Množství

55202664 TC 3000/2 470 x 1070 x 960 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry Množství

55202618 TC 3000 RW 990 x 340 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry Množství

55202745 WCR 1000 1050 x 362 x 545 - 785 mm 1 ks
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Nářadí se stoletou  
tradicí a kvalitou
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8 ZÁSUVKOVÝ VOZÍK S MODULY
Moduly:
MOD.440-1 Sada 16 očkoplochých klíčů
MOD.MI7 Sada úderného nářadí
MOD.PR11 2dílná sada upínacích a stavitelných kleští
MOD.SL161-46 Sada 1/2“ nářadí s 6hr. metrickými hlavicemi
MOD.A1 8dílná sada šroubováků PROTWIST
MOD.A3 Sada 8 šroubováků Protwist, 4 krátké: PH
MOD.CPEA0 3dílná sada kleští pro mechaniky
MOD.44-1 9dílná sada otevřených stranových klíčů
MOD.RL161-26 Sada 1/4“ nářadí s 6hr. metrickými hlavicemi
3x PL.655 Boční žlábek pro zásuvku XL

SADA 1/4” NÁŘADÍ S 6HRANNÝMI HLAVICEMI
Hlavice:
R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Ráčna: R.161B
R.209-R.210 prodlužovací nástavce 55 a 100 mm
R.235 adaptér na bity 1/4“
R.236A-N nástavec s rukojetí
R.240A-N univerzální kardan
21bitů

Obj. č. Zkrácený název Množství

63SPOTLIGHTJET8MG SPOTLIGHTJET8MG - červený 1 ks
63SPOTLIGHTJET8M SPOTLIGHTJET8M - černý 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63R.161-6P6 R.161-6P6 - (Plastový modul) sada
63R.161-6M6 R.161-6M6 - (Pěnový modul) sada

Nářadí

Sada pro servis hybridních automobilů
Sada 1000 V izolovaného 3/8“ nářadí v plastovém kufříku, s možností 
uzamčení visacím zámkem (zámek není součástí dodávky),obsahuje:
- 6 hlavic: 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- 1000 V izolovaná T rukojeť s 3/8“ čtyřhranem.
- 2 izolované očkové klíče, vyhnuté 75°, rozměry: 10 a 12 mm.
- 1000 V izolované šroubováky: plochý 5,5 x 125 mm, Phillips® 2 x 125 mm.
- 1 pár izolačních rukavic, vel. 10, odolné vůči žíravinám a ozónu, (Norma ČSN EN 60903 
a směrnice Rady 89/686/EHS kategorie C).
- 1 pár ochranných rukavic, vel. 10, (směrnice Rady 89/686/EHS).
- Multi-tester pro napětí 12-960 voltů, umožňuje test přítomnosti napětí v okruhu před zásahem (V souladu s normami: 
ČSN EN 61010-600V kategorie 3 a ČSN EN 61243-3 (VAT/DDT). Dále umožňuje nalezení nulové fáze, test spojitosti, 
test diference, jističe proudu 30mA.

Sada pro servis vozidel PSA ION a C-ZERO
Sada obsahuje:
- 1x 1000 V izolovaná T rukojeť s 3/8 „ čtyřhranem.
- 4x 1000 V izolované hlavice: 10, 11, 12, 13 mm.
- 1x 1000 V izolovaný prodloužovací nástavec 3/8 „.
- 1x 1000 V izolovaný očkový klíč.
- 1x 1000 V izolovaní kleště.

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CM.HYELPB CM.HYELPB sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CM.ELPSA CM.ELPSA sada
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Nářadí

1224.XXX: OTOČNÉ SVĚRÁKY
Litinová konstrukce. Široká základna vodícího hranolu pohyblivé čelisti: díky nulovému prohnutí zachovává funkčnost 
svěráku i při velmi vysokém zatížení. Otočné v rozsahu 360°. Výměnné rovnoběžné čelisti. Vysoká odolnost proti 
opotřebení, tvrdost 56/62 HRC. Vyměnitelné čelisti ve tvaru V pro upínání trubek. Tvrdost 45/50 HRC. Možnost použití 
sad náhradních čelistí 1223.M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6

DÍLENSKÉ STOLY DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA
ROBUSTNOST - Pracovní plocha z bukové spárovky o tloušťce 30 mm pro větší odolnost vůči kapalinám a snadnou 
údržbu. Svařovaná a šroubovaná velmi robustní kovová konstrukce. Statická nosnost: 1000 kg pro 2m verzi a 800 
kg pro 1,5m verzi. Možnost připevnění svěráku. Široká příčka, která může sloužit jako polička nebo opěrka pro nohy.  
Možnost doplnění 2 zásuvkami WB.DRAWER

ZÁSUVKA PRO DÍLENSKÉ STOLY
Rozměry: L 569 x W 421 x H 140 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

631224.100 1224.100 1 ks
631224.125 1224.125 1 ks
631224.150 1224.150 1 ks
631224.175 1224.175 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63WB.1500WA WB.1500WA 1 ks
63WB.2000WA WB.2000WA 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63WB.DRAWER WB.DRAWER 569 x 421 x 140 mm

INSPEKČNÍ SVÍTILNY SE ŠTÍHLÝM PROFILEM
2 nastavení intenzity svícení: 175 a 350 Lumen
Jas 120 nebo 240 lux ve vzdálenosti 0,5 m
10 ultra svítivých LED diod
Maximální doba svícení při plně nabitých bateriích (779.SILR):
- Standardní režim: 8 hodin
- Režim zvýšeného jasu: 4 hodiny
Součástí dodávky 779.SILR: 12V DC napájecí adaptér, adaptér pro nabíjení z autozapalovače nebo přes USB (5V)
Délka: 329 mm
Šířka: rukojeť 45 mm, svítilna 29 mm
Tloušťka: rukojeť 25 mm, svítilna 12 mm

NŮŽ PRO ODLAMOVACÍ ČEPELE 9 MM
Ergonomický tvar, tělo z ABS potažené měkkým plastem. Vodítka čepele z nerezové oceli. Automatický zámek 
polohy čepele. Zásobník v rukojeti na 2 čepele.

Obj. č. Zkrácený název Množství

63779.SILC 779.SILC - napájená kabelem 1 ks
63779.SILR 779.SILR - s akumulátorem 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63844.S18 844.S9 176 x 47 x 17 mm
63844.S9 844.S18 176 x 47 x 23 mm
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SIKO KLEŠTĚ S UVOLŇOVACÍM TLAČÍTKEM
Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Chromovaný povrch.

KOMPOZITOVÉ KLADIVO
Topůrko složené ze 3 materiálů pro co nejlepší parametry:
1. GRAFIT: pro vynikající pevnost
2. POLYPROPYLEN: pro snížení přenášených vibrací
3. ELASTOMER: pro perfektní držení

DÍLENSKÝ STŮL ROLL
6 zásuvek: 3 zásuvky výšky 60 mm, 2 zásuvky výšky 130 mm a 1 zásuvka výšky 200 mm. Každá zásuvka pojme 
3 moduly. Maximální zatížení zásuvek: 20/25/30 kg. Centrální zamykání umístěné na boku. Pracovní deska: - Dřevěná 
40 mm - nosnost 1000 kg. - 2,5 mm pozinkovaná. Odolná vůči vysokým teplotám. Statická nosnost 800 kg.

Obj. č. Zkrácený název Množství

63181A.18CPE 181A.18CPE 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63205C.30 205C.30 - 380g 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

632000.ROLL6M3W 2000.ROLL6M3G (kovová deska) 569 x 421 mm

NABÍJECÍ INSPEKČNÍ SVÍTILNA
Ideální pro lakovny a karosárny pro kontrolu povrchů
Možnost volby dvou různých teplot světla
Výkon 500 lumen
CRI 95
Pogumovaný povrch chrání svítilnu při pádu a lakované povrch před poškrábáním

SVINOVACÍ METR S POUZDREM ABS
Šířka měřicí pásky 28 mm pro délky 5 a 8 m. Matný, antirefl exní povrch - Gumové části poskytují pohodlí

Obj. č. Zkrácený název Množství

63779.CML 779.CML 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63897A.528 897A.528 1 ks

Nářadí

SADA 1/2” RÁZOVÉHO UTAHOVÁKU 10,8 V 2,0 AH
Kompaktní a výkonné nářadí s momentem 270 Nm
Baterie 10,8 V 2,0 Ah
Počet rázů za minutu 1900 bpm
Volnoběžné otáčky 1700 ot./min
Úroveň hluku 99 dB (A)
Obsah sady: 1/2““ rázový utahovák CL3.C10SD. Dvě baterie 10,8 V 2,0 Ah CL3.BA1020. Nabíječka CL3.CH115.

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CL3.C10SD2 CL3.C10SD2 1 ks
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Nářadí

ÚHLOVÁ 90° BRUSKA 6MM
Přesnost - 6 mm. Pohodlná a praktická. Perfektní kontrola rychlosti otáček pomocí progresivní spouště. Délka: 175 mm 
V.DGA505F (0,5 HP) V.DGA305F (0,3 HP)

NAVIJÁK S TLAKOVOU VZDUCHOVOU HADICÍ
Délka 15 m. Použití do 15 bar. Vhodné pro všechny nástroje s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Vnitřní průměr 10 mm 
Polyuretanová hadice. Výstup 3/8““ NPT

Obj. č. Zkrácený název Množství

63V.DGA505F V.DGA505F 1 ks
63V.DGA305F V.DGA305F 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63N.709 N.709 1 ks

BEZODSKOKOVÉ PALICE
Bezodskokové palice s ocelovými kuličkami. Tělo a rukojeť z oceli potažené polyuretanem. D45 ± 5 nárazuvzdorný 
povrch vysoké tvrdosti. Ergonomická rukojeť z PVC

Obj. č. Zkrácený název Množství

63216.50 216.50 1 ks

VRTAČKA S 13MM SKLÍČIDLEM 18 V 2,0 Ah
Vestavěná LED dioda se automaticky spíná a zhasíná
Rychloupínací 13mm sklíčidlo
Mimořádně citlivý spínač pro optimální regulaci rychlosti
14stupňové nastavování kroutícího momentu dle použití
18V baterie 2,0 Ah
Vysokorychlostní bezuhlíkový motor, 2 000 ot./min.
Dodává se v kufru - IP65 certifi kace
Obsahující: Šroubovák 13 mm CL3.P18SD-N, Dvě baterie 2,0 Ah 18 V CL3.BA1820, Nabíječka CL3.CH115.

2 DÍLNÁ SADA 18V AKU-NÁŘADÍ
Obsah sady:  Vrtačka s 13mm sklíčidlem CL3.P18SD-N. 1/2““ utahovák CL3.CH18SD. 2 baterie CL3.BA1850, 18 V 5,0 Ah 
Nabíječka CL3.CH115.

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CL3.P18SD2 CL3.P18SD2 sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CL3.CHP18SP2 CL3.CHP18SP2 sada
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INFRATEPLOMĚR S LASEROVÝM ZAMĚŘOVAČEM
Bezkontaktní měření teploty pomocí infračervených vln s laserovým zaměřovačem nebo připojením snímače 
pro kontaktní měření. Měřicí rozsah: od - 60 ° C až 500 ° C. Poměr D/S 1/11. Mód:. Min./.max, průměr. 
Kontaktní snímače: DX.12-06, DX.12-08, DX.12-11, DX.12-15, DX.12-17, DX.12R

SADA PLASTOVÝCH DLÁT
Slouží k demontáži krytů řetězových rozvodů, pák, spodních krytů motoru a převodovky.
Nehrozí riziko poškození povrchů těsnění.

SADA PLASTOVÝCH DLÁT
Rozměry: 19, 22, 25, 38 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

63DX.T100 DX.T100 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63DM.PS4 DM.PS4 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CR.D4 CR.D4 1 ks

Nářadí

SADA PLASTOVÝCH PÁČIDEL
Sada 5 nástrojů pro demontáž a uvolnění plastových dílů (panely, dveře, kufr, dokončovací práce atd.) 
Dodává se v blistru

POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0,02 - 150 MM
DIN 862. Třída 0. Přesnost 1/50 - 0,02 mm. Měření vnitřní, vnější a hloubka. Z nerezové oceli - matný povrch. Tvrdost: 
nejméně 40 HRc. Dodává se v kazetě s osvědčením o shodě

INSPEKČNÍ LEHÁTKA
Inspekční lehátka odolná vůči působení ropných látek. Pohodlné - vyplněné pěnou s vysokou hustotou. Trubkový rám. 
Maximální zatížení rámu: 150 kg. 6 koleček.

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CR.D5 CR.D5 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63805.1 805.1 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

63DTS.1B DTS.1B 1 ks
63DTS.2B DTS.2B  - s odkládacím prostorem 1 ks
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SKLADOVACÍ VOZÍK
4 otočná kolečka. Skladovací demontovatelné přepážky - 4 úrovně. 2 nádrže na kapaliny. 2 plastové kontejnery.

STOJAN PRO ULOŽENÍ DÍLŮ KAROSERIE
Maximální zatížení: 150 kg. Záruka na 3 roky.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63CR.S11 CR.S11 165 x 90 x 60,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63CR.S1 CR.S1 90 x 90 x 190 cm

Nářadí

MULTIFUNKČNÍ STOJAN
Maximální zatížení: 80 kg. Stojan s gumovou ochranu proti poškrábání. Ergonomický držák, který se pomocí fl exibilní 
fólie přizpůsobuje tvaru prvku. 4 otočná kolečka (2 s brzdou). Snadné ukládání. Rozměry (dél. x šíř. x výš.): 90 x 82 x 93 cm. 
Pěnová vložka: CR.S7PRO. Sada 2 fólií: CR.S7-05.

STOJAN PRO LAKOVNY
Maximální zatížení: 50 kg. Stojan pro mnoho prvků, nastavitelný pro masky, dveře atd. Modularita: 16 bodů nastavení, 
výškové nastavení, 360 ° rotace. 2 velká kola.

EXTRA PLOCHÝ SEKÁČ
Vykované z chrom-vanadové oceli. 
259.P – s ochrannou rukojetí průměru 85 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CR.S7 CR.S7 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63CR.P1 CR.P1 130 x120 x 70 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63259.P 259.P 26 x235 mm
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HYDRAULICKÝ ZVEDÁK KOL
Zvedák na kola umožňující přesun vozidel po dílně. Maximální nosnost jednoho zvedáku: 680 kg. Každý zvedák 
osazen 4 bi-materiálními kolečky. Hydraulický zdvih. Dodávány po párech. Vzdálenost mezi válečky: 280 mm až 
540 mm. Nesmí se používat pro vlečení vozidel.

UNIVERZÁLNÍ POJÍZDNÝ DÍLENSKÝ ZVEDÁK - 3T
Nosnost: 3 t. Maximální výška zdvihu: 465 mm. Minimální světlá výška pro založení zvedáku: 133 mm. Rychlý zdvih 
zvedáku jedním pohybem. Pryžová krytka zvedacího pístu. Polyuretanový návlek ovládací tyče. Nehlučná polyuretanová 
kolečka. Rozměry (D x Š x V): 690 x 337 x 163 mm. ES norma EN1494–ASME–P ASE

MANIPULAČNÍ VOZÍK
Maximální zatížení 200 kg. Gumový povrch polic. Rozměry: s rukojetí 859 x 470 x 927 mm

DIGITÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE
Vypínač se 2 pracovními režimy: Režim 1: 250 l/min – (50°-400°). Režim 2: 500 l/min – (50°-600°). Odolný a výkonný 
2000W motor. Vynikající ovládání díky širokému LCD displeji usnadňujícímu nastavení pracovní teploty. Ochrana 
proti přehřátí. Maximální výkon: 2000 W. Napájení: 220-240 V/50 Hz. Dodávána se 2 tryskami: E.2002B1 - E.2002B3. 
Rozměry: 250 x 72 x 210 mm. Hmotnost: 980 g

Obj. č. Zkrácený název Množství

63CR.12H CR.12H 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63DL.32A DL.32A 690 x 337 x 163 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63ROLL.UC3S ROLL.UC3S 859 x 470 x 927 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63E.2015 E.2015 250 x 72 x 210 mm

HLINÍKOVÝ STUPÍNEK
Skládací. Lehký, jednoduchý transport a skladování. Pracovní plocha max: 150 kg. Rozměry: 380 x 250 x 1 493 mm. 
Bezpečný: Protiskluzný povrch a nožičky.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

63CR.S20 CR.S20 380 x 250 x 1493 mm

Nářadí
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Stříkací pistole

GTiPro LITE
Lehká DeVilbiss stříkací pistole vytvořená pro profesionální lakýrníky, kteří potřebují maximální kvalitu povrchové 
vrstvy. Rozsah tří pokročilých technologií motýlků: HV30 HVLP a tří High Eff ciency - TE10, TE20 a T110. Pro optimální 
výkon aplikace nejnovějšími materiály na vodní bázi i na bázi ředidel. Pistole je dostupná ve třech barvách: v modré, 
černé a zlaté.

DV1
Nová stříkací pistole DV1 pro profesionální lakýrníky, která je navržena pro maximální výkon a využívá nejnovější 
generaci ergonomie a lehké materiály pro maximální pohodlí a minimální únavu při používání pistole. Mimo jiné 
se podařilo výrazně snížit úroveň hluku, což oceníte při dlouhodobém používání. Nový pokrokový design motýlku 
redukuje turbulence a tím výrazně zlepšuje rovnoměrnost aplikace a eliminuje mrakovitost. Chytrá konstrukce činí DV1 
jednoduchou k použití, ale také k čištění, což vede k úsporám času. K dispozici ve třech velikostech trysek- 1.1, 1.2 a 1.3. 
DV1 nabízí vylepšenou dynamiku aplikace a můžete si vybrat ze dvou pokročilých motýlků - DV1-B a DV1-B +. 

SRiPro LITE
Zcela přepracovaná SRiPro LITE stříkací pistole pro malé opravy. Vylepšené tělo pistole pro lepší držení a precizní 
ovladatelnost. Rozdílný výběr motýlků pro všechny opravárenské materiály.

SLG-620
Ekonomická pistole z lehké hliníkové konstrukce. Pistole je vhodná pro všechno použití a pouze s omezeným počtem trysek.

PRiPro LITE
Nová plničová pistole vhodná pro lakování plničů i stříkacích polyesterových tmelů až po nejposlednější řadu vodou 
ředitelných materiálů. Pokročilá technologie PR10 high effi  ciency motýlků. 

Obj. č. Zkrácený název Další informace

23PROLT - xxxxx  -xxxx  -xx
model výběr motýlku výběr trysky a náhradní trysky výběr barvy pistole

Obj. č. Zkrácený název Další informace

23SRIPROL-TE5-08 Spádová pistole s motýlkem TE5 high effi  cienty Tryska 0,8
23SRIPROL-HV5-10 Spádová pistole s motýlkem HV5 HVLP Tryska 1,0
23SRIPROL-MC1-06 Spádová pistole s motýlkem MICRO Tryska 0,6
23SRIPROL-102-RS1-10 Spádová pistole s motýlkem RS1 HVLP Tryska 1,0

Obj. č. Zkrácený název Další informace

23SLG-620-13 Spádová pistole SLG Tryska 1,3
23SLG-620-18 Spádová pistole SLG Tryska 1,8
23SLG-450 Nádobka a víčko

Obj. č. Zkrácený název Další informace

23PRILT-GPR10-14 Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem Tryska 1,4
23PRILT-GPR10-16 Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem Tryska 1,6
23PRILT-GPR10-18 Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem Tryska 1,8
23PRILT-GPR10-20 Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem Tryska 2,0
23PRILT-GPR10-25 Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem Tryska 2,5

Obj. č. Zkrácený název Další informace

23DV1-C-000-11-B Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou Tryska 1,1
23DV1-C-000-11-B+ Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou Tryska 1,1
23DV1-C-BAR-11-B Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou Tryska 1,1
23DV1-C-BAR-11-B+ Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou Tryska 1,1
23DV1-C-000-12-B Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou Tryska 1,2
23DV1-C-000-12-B+ Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou Tryska 1,2
23DV1-C-BAR-12-B Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou Tryska 1,2
23DV1-C-BAR-12-B+ Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou Tryska 1,2
23DV1-C-000-13-B Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou Tryska 1,3
23DV1-C-000-13-B+ Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou Tryska 1,3
23DV1-C-BAR-13-B Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou Tryska 1,3
23DV1-C-BAR-13-B+ Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou Tryska 1,3
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KBII
Kapacita nádoby je 2,3 litrů, což postačí na pokrytí poměrně velkých ploch. Je zde možnost výběru hliníkové či nerezové 
nádobky (vodou ředitelné materiály). Dostupné kompletně s nádobou pro pistole a materiálovou a vzduchovou hadicí.

ProVISOR
ProVisor je systém ochrany dýchacích cest s přívodem vzduchu, vyvinutý speciálně k použití pro lakování ve stříkacích 
kabinách. Technicky vyspělá konstrukce zajišťuje dokonalou kombinaci bezpečnosti a komfortu a vynikající volnost 
pohybu.

Průtokové propojení
Minimální pokles vzduchu - ideální pro pistole, respirátory, regulátory a hadice.

Digitální ukazatel a regulátor tlaku
Ukazatel vstupního tlaku vzduchu do pistolí DeVilbiss.

PFT
Tlakový pozinkovaný kotlík BINKS s dlouhou životností. Maximální pracovní tlak 5,5 bar. Obsah kotlíku 9,5 litrů.

Obj. č. Zkrácený název Množství

23KB-622 Hliníková nádoba se vzduchovou a materiálovou hadicí 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

23PROV-600 Kompletní kukla s fi ltrační jednotkou a opaskem 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

23MPV-60-K3 Průtokové propojení 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

23DGIPRO-504-BAR-K Digitální ukazatel a regulátor tlaku určený pro pistoli GTiPro LITE 1 ks
23DGIPRO-503-BAR Digitální ukazatel a regulátor tlaku pro GTiPro pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

2383C-210-B Kotlík s obsahem 9,5 litru 1 ks

DAGR
DeVilbiss airbrushová pistole pro automobilové barvy a laky. Lehká vyvážená dvojčinná spoušť. Crown víčko pro jemné 
linky. Nastavitelná rukojeť pro přesné ovládání průtoku barev. Odnímatelná 9 ml gravitační nádobka. Pracovní tlak 1,3 - 
3,5 bar. Maximální vstupní tlak 12 bar. Vzduchový otvor 0,35 mm.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

23DGR-501G-35 Airbrushová pistole Tryska 0,35
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Filtr před pistolí
Lehký, montovatelný vzduchový fi ltr. Vyznačuje se vysokou efektivitou při zachycování vody, oleje a prachu. Obsahuje 
1/4” vlákna, která jsou vysoce odolná rozpouštědlům.

Obj. č. Zkrácený název Množství

23HAF-507-K12 Filtr před pistolí 1 ks

Příslušenství

Nádobkové fi ltry
Nádobkové fi ltry, které efektivně odstraní veškeré nečistoty (šupinky, pěna apod.). Odolné vůči většině rozpouštědel, 
snadné čištění.

Kartáčky na čištění stříkacích pistolí
Ideální pro čištění všech druhů stříkacích pistolí. Velikost kartáčků zaručuje vyčištění veškerých částí pistole.

Klip na spoušť pistole
Tento produkt slouží pro ponechání otevřené spouště pistole během čištění v myčce. Klip je vyroben z plastu, odolný 
vůči ředidlům a acetonu.

Profesionální čisticí set na pistole
Všechny dostupné nástroje na údržbu pistole včetně oleje v jednom setu.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

23KGP-5-K5 Nádobkové fi ltry 5 ks v balení

Obj. č. Zkrácený název Další informace

234900-5-1-K3 Kartáčky na čištění pistolí 3 ks v balení

Obj. č. Zkrácený název Množství

23PRO-15-K3 Klip na spoušť pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

23KK-4584 Čisticí set na pistole sada
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Příslušenství

Stojan na pistole
Stabilní kovový stojan na stříkací pistole. Na stojan je možno naráz odložit až 3 nádobky nebo jednu celou stříkací 
pistoli. Vhodné pro všechny typy pistolí.

ProAir - 3
Filtrační regulační jednotka DeVilbiss s jemným fi ltrem, fi ltrem s aktivním uhlím a odlučovačem. Použití ve stříkacích
kabinách při teplotě do 80 °C.

ProAir - 2
Filtrační regulační jednotka DeVilbiss s jemným fi ltrem s fi ltrací do 0,01 mikronů. Použití ve stříkacích kabinách při 
teplotě do 80°C.

ProAir - 1
Filtrační regulační jednotka DeVilbiss s odlučovacím ventilem. Filtrace do 5 mikronů. Použití ve stříkacích kabinách při 
teplotě do 80°C.

SHIM MASK
Nerezová maskovací šablona, pro prevenci proti probroušení a odbrušování drobných nerevností. Ideální pro protekliny, 
nečistoty v barvě.

Obj. č. Zkrácený název Množství

23GGS-1 Stojan na pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

23PROAIR-3 Výstupní regulátor tlaku s aktivním uhlím 1 ks
23DV-9420601 Výměnný fi ltr pro první stupeň (vzduch) 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

23PROAIR-2 Dvoustupňový výstupní regulátor vzduchu 1 ks
23DV-9420601 Výměnný fi ltr pro první stupeň (vzduch) 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

23PROAIR-1 Výstupní regulátor tlaku 1 ks
23DV-9420601 Výměnný fi ltr pro první stupeň (vzduch) 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Další informace

23SHIM-3 Balení 3 x nerezová maskovací šablona 100 x 90 x 1 mm (výška, šířka, tloušťka)
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Další informace k tématu můžete shlédnout na našich 
produktových filmech na: www.sata.com/rps

SATA®RPS™

#02
ČISTÝ

#03
BEZPEČNÝ

#04
DOPLŇOVATELNÝ

Pevné spojení mezi víčkem a kelímkem (závit). Je 
vyloučené neúmyslné oddělení se kelímku od víčka.

Jednoduše ohněte *SATA RPS kelímek o 45° dopředu, 
doprava a doleva. SATA RPS kelímek je ideálně přizpůso-
ben na lakovací situace ve špatně dostupných místech.

Bez pokapání! Jednoduché, čisté a 
bezpečné oddělení kelímku od stříkací pistole.

Bez větších problémů se dají kelímky čistě znovu doplnit. 
Sítko na barvu může být vyměněno kdykoli náhradním 
sítkem.

Jednoduše ohněte *SATA RPS kelímek o 45° dopředu, 
doprava a doleva. SATA RPS kelímek je ideálně přizpůso
ben na lakovací situace ve špatně dostupných místech.
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Další informace k tématu můžete shlédnout na našich 

#03
BEZPEČNÝ
Pevné spojení mezi víčkem a kelímkem (závit). Je Pevné spojení mezi víčkem a kelímkem (závit). Je 
vyloučené neúmyslné oddělení se kelímku od víčka.vyloučené neúmyslné oddělení se kelímku od víčka.

CZ Anzeigen-Kampagne RPS - #05 Alle Benefits.indd   1 02.01.2018   13:42:50



177

Stříkací pistole

SATAjet X 5500 RP
Nová SATAjet X 5500, pomocí které dosáhnete nejvyšší povrchové kvality při lakování např. osobních a nákladních 
aut, jachet nebo průmyslových výrobků.
Pistole je citelně tišší díky optimalizované geometrii proudění vzduchu, což vede i ke konstantnímu tvaru paprsku 
u všech velikostí trysek (v rámci dané technologie) s rovnoměrně rostoucím výdejem materiálu. Při stejném stylu 
aplikace je tak možné dosáhnout výrazných úspor materiálu. Také její údržba je jednoduchá a není zapotřebí 
rozdělovacího kroužku vzduchu, díky čemuž je možné jednodušší a rychlejší čištění.
Dle vlastností lakovacího systému, klimatických podmínek a lakovacích zvyklostí, si může lakýrník vybrat pistoli 
s tryskou odpovídající jeho potřebám. Díky logické stavbě systému se může jednoduše rozhodnout tak, aby dosáhl 
optimálního výsledku lakování.
Obě ověřené technologie – HVLP a RP – zůstávají zachovány. Pro každou jsou k dispozici trysky jak „I“, tak „O“. 
S rostoucími velikostmi trysek u obou technologií (HVLP/RP) a formami paprsku „I“ nebo „O“, roste také množství 
materiálu vycházejícího z trysky a to konstantně – to znamená, že výška a šířka paprsku, zůstávají stejné ve všech 
velikostech trysek. Uživatel má k dispozici systém, který je transparentní a logický a který mu dává jasné a strukturované 
možnosti rozhodování.

SATAjet X 5500 RP
Nová SATAjet X 5500, pomocí které dosáhnete nejvyšší povrchové kvality při lakování např. osobních a nákladních 
aut, jachet nebo průmyslových výrobků.
Pistole je citelně tišší díky optimalizované geometrii proudění vzduchu, což vede i ke konstantnímu tvaru paprsku u 
všech velikostí trysek (v rámci dané technologie) s rovnoměrně rostoucím výdejem materiálu. Při stejném stylu aplikace 
je tak možné dosáhnout výrazných úspor materiálu. Také její údržba je jednoduchá a není zapotřebí rozdělovacího 
kroužku vzduchu, díky čemuž je možné jednodušší a rychlejší čištění.
Dle vlastností lakovacího systému, klimatických podmínek a lakovacích zvyklostí, si může lakýrník vybrat pistoli s 
tryskou odpovídající jeho potřebám. Díky logické stavbě systému se může jednoduše rozhodnout tak, aby dosáhl 
optimálního výsledku lakování.
Obě ověřené technologie – HVLP a RP – zůstávají zachovány. Pro každou jsou k dispozici trysky jak „I“, tak „O“. 
S rostoucími velikostmi trysek u obou technologií (HVLP/RP) a formami paprsku „I“ nebo „O“, roste také množství 
materiálu vycházejícího z trysky a to konstantně – to znamená, že výška a šířka paprsku, zůstávají stejné ve všech 
velikostech trysek. Uživatel má k dispozici systém, který je transparentní a logický a který mu dává jasné a strukturované 
možnosti rozhodování.

SATAjet X 5500 HVLP
Nová SATAjet X 5500, pomocí které dosáhnete nejvyšší povrchové kvality při lakování např. osobních a nákladních 
aut, jachet nebo průmyslových výrobků.
Pistole je citelně tišší díky optimalizované geometrii proudění vzduchu, což vede i ke konstantnímu tvaru paprsku 
u všech velikostí trysek (v rámci dané technologie) s rovnoměrně rostoucím výdejem materiálu. Při stejném stylu 
aplikace je tak možné dosáhnout výrazných úspor materiálu. Také její údržba je jednoduchá a není zapotřebí 
rozdělovacího kroužku vzduchu, díky čemuž je možné jednodušší a rychlejší čištění.
Dle vlastností lakovacího systému, klimatických podmínek a lakovacích zvyklostí, si může lakýrník vybrat pistoli 
s tryskou odpovídající jeho potřebám. Díky logické stavbě systému se může jednoduše rozhodnout tak, aby dosáhl 
optimálního výsledku lakování.
Obě ověřené technologie – HVLP a RP – zůstávají zachovány. Pro každou jsou k dispozici trysky jak „I“, tak „O“. 
S rostoucími velikostmi trysek u obou technologií (HVLP/RP) a formami paprsku „I“ nebo „O“, roste také množství 
materiálu vycházejícího z trysky a to konstantně – to znamená, že výška a šířka paprsku, zůstávají stejné ve všech 
velikostech trysek. Uživatel má k dispozici systém, který je transparentní a logický a který mu dává jasné a strukturované 
možnosti rozhodování.

SATAjet 5000 B RP
Prémiová pistole SATAjet 5000 B nastavuje nové standardy kvality, díky nimž je lakování mnohem snazší než kdykoli 
předtím. Nová, vysoce výkonná pistole ukazuje směr. Je extrémně všestranná s ohledem na podmínky aplikační 
vzdálenosti a vstupního tlaku. Pro dosažení perfektního výsledku má nyní lakýrník možnost nastavit tlak a vzdálenost 
jak je doporučeno dle aplikovaného materiálu, v závislosti na klimatických podmínkách a pracovním postupu. Díky 
optimalizovanému tvaru rukojeti sedne stříkací pistole dokonale do dlaně. Digitální verze pistole je identická se 
standardní velikostí pistole, což vytváří perfektní pistoli pro všechny lakýrníky bez ohledu na velikost jejich ruky.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

221061548 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,1
221061556 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,2
221061564 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,3
221061572 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,4
221061580 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,1
221061598 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,2
221061605 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,3
221061613 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,4
221061621 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,1
221061647 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,2
221061697 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,3
221061712 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,4
221061746 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,1
221061788 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,2
221061803 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,3
221061829 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,4

Obj. č. Zkrácený název Další informace

221061895 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,1
221061902 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,2
221061887 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,3
221061910 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,4
221061928 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,5
221061936 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,1
221061944 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,2
221061952 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,3
221061960 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,4
221061978 SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,5
221061994 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,1
221061879 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,2
221062025 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,3
221062033 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,4
221062067 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem I-tryska 1,5
221062075 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,1
221062108 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,2
221062124 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,3
221062158 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,4
221062166 SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem O-tryska 1,5
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SATAjet 5000 B HVLP
Prémiová pistole SATAjet 5000 B nastavuje nové standardy kvality, díky nimž je lakování mnohem snazší než kdykoli 
předtím. Nová, vysoce výkonná pistole ukazuje směr. Je extrémně všestranná s ohledem na podmínky aplikační 
vzdálenosti a vstupního tlaku. Pro dosažení perfektního výsledku má nyní lakýrník možnost nastavit tlak a vzdálenost 
jak je doporučeno dle aplikovaného materiálu, v závislosti na klimatických podmínkách a pracovním postupu. Díky 
optimalizovanému tvaru rukojeti sedne stříkací pistole dokonale do dlaně. Digitální verze pistole je identická se 
standardní velikostí pistole, což vytváří perfektní pistoli pro všechny lakýrníky bez ohledu na velikost jejich ruky.

SATAjet 5000 B RP
Prémiová pistole SATAjet 5000 B nastavuje nové standardy kvality, díky nimž je lakování mnohem snazší než kdykoli 
předtím. Nová, vysoce výkonná pistole ukazuje směr. Je extrémně všestranná s ohledem na podmínky aplikační 
vzdálenosti a vstupního tlaku. Pro dosažení perfektního výsledku má nyní lakýrník možnost nastavit tlak a vzdálenost 
jak je doporučeno dle aplikovaného materiálu, v závislosti na klimatických podmínkách a pracovním postupu. Díky 
optimalizovanému tvaru rukojeti sedne stříkací pistole dokonale do dlaně. Digitální verze pistole je identická se 
standardní velikostí pistole, což vytváří perfektní pistoli pro všechny lakýrníky bez ohledu na velikost jejich ruky.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22210427 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,0
22210435 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,2
22210443 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska WSB
22210450 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,3
22210484 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,4
22210500 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,5
22210518 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,7
22210534 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,9
22210542 SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 2,2
22210617 SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,2
22210625 SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska WSB
22210633 SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,3
22210658 SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,4
22210666 SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,5

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22209676 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,0
22209684 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,1
22209692 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,2
22209700 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,2 W
22209718 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,3
22209726 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,4
22209734 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,6
22209742 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,8
22209759 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 2,0
22209767 SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 2,5
22209817 SATAjet 5000 B RP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,2
22209825 SATAjet 5000 B RP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,2 W
22209833 SATAjet 5000 B RP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,3
22209841 SATAjet 5000 B RP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l,s otočným kloubem Tryska 1,4

Sada trysek pro SATAjet X 5500 RP
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Sada trysek pro SATAjet X 5500 HVLP
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

221063536 Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP I-tryska 1,1
221063544 Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP I-tryska 1,2
221063552 Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP I-tryska 1,3
221063560 Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP I-tryska 1,4
221063578 Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP O-tryska 1,1
221063586 Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP O-tryska 1,2
221063594 Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP O-tryska 1,3
221063601 Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP O-tryska 1,4

Obj. č. Zkrácený název Další informace

221063619 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP I-tryska 1,1
221063627 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP I-tryska 1,2
221063635 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP I-tryska 1,3
221063651 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP I-tryska 1,4
221063669 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP I-tryska 1,5
221063677 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP O-tryska 1,1
221063685 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP O-tryska 1,2
221063643 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP O-tryska 1,3
221063693 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP O-tryska 1,4
221063700 Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP O-tryska 1,5
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Náhradní trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Náhradní trysková sada pro SATAjet 5000 B RP
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22210955 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska 1,0
22210963 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska 1,2
22210971 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska WSB
22210989 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska 1,3
22211011 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska 1,4
22211045 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska 1,5
22211052 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska 1,7
22211060 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska 1,9
22211078 Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP Tryska 2,2

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22210245 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 1,0
22210252 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 1,1
22210260 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 1,2
22210278 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 1,2 W
22210286 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 1,3
22210294 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 1,4
22210302 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 1,6
22210310 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 1,8
22210328 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 2,0
22210336 Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP Tryska 2,5

SATAminijet 4400 B HVLP
Stříkací pistole vhodná pro malé opravy a dekorační práce. Ovládání upraveno pro praváky i leváky. Je schopna plně 
nahradit velké pistole, nízkotlaká s plastovou nádobkou.

SATAminijet 4400 B RP
SATAminijet 4400 je přesně tou správnou kompaktní pistolí pokud jde o lakování malých ploch nebo špatně přístupných 
míst. Pro malé opravy (Spot Repair) na autech se skvěle hodí speciální trysky SR. Samozřejmostí je zpracovávání všech 
moderních lakovacích systémů, také na bázi vody.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22197970 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 0,3
22197988 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 0,5
22197996 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 0,8
22198002 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,0
22198010 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,1
22198069 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 0,8 SR
22198077 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,0 SR
22198085 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,2 SR
22198093 SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,4 SR
22201194 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 0,3
22201202 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 0,5
22201210 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 0,8
22201228 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 1,0
22201236 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 1,1
22201244 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 0,8 SR
22201251 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 1,0 SR
22201269 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 1,2 SR
22201277 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP Tryska 1,4 SR

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22202416 SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l Tryska 0,5
22198234 SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,4
22198242 SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,6
22198200 SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l Tryska 0,8 SR
22198218 SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,0 SR
22198226 SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l Tryska 1,2 SR
22202408 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP Tryska 0,5
22201319 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP Tryska 1,4
22201327 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP Tryska 1,6
22201285 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP Tryska 0,8 SR
22201293 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP Tryska 0,8 SR
22201301 Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP Tryska 1,2 SR
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SATAjet 100 B F HVLP
Extra úsporná plničová nízkotlaká stříkací pistole. Je použitelná při zpracování plničů na vodní bázi i na bázi rozpouštědel. 
Velmi kvalitně uživatelsky a ergonomicky zpracovaná.

Náhradní trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22146373 Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP Tryska 1,4
22145722 Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP Tryska 1,7
22145730 Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP Tryska 1,9
22145748 Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP Tryska 2,1

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22146381 Trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP Tryska 1,4
22145417 Trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP Tryska 1,7
22145425 Trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP Tryska 1,9
22145433 Trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP Tryska 2,1

Náhradní trysková sada pro SATAjet 100 B F RP
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

SATAjet 100 B F RP
Velmi výkonná a rychlá plničová pistole. Optimalizovaná vysokotlaká technika. Použitelná při zpracování plničů na 
vodní bázi i bázi rozpouštěděl. Mnohostranně využitelná.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22146977 Trysková sada pro SATAjet 100 B F RP Tryska 1,4
22145250 Trysková sada pro SATAjet 100 B F RP Tryska 1,6
22145268 Trysková sada pro SATAjet 100 B F RP Tryska 1,8
22145276 Trysková sada pro SATAjet 100 B F RP Tryska 2,0

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22146969 Plničová pistole SATAjet 100 B F RP Tryska 1,4
22145193 Plničová pistole SATAjet 100 B F RP Tryska 1,6
22145201 Plničová pistole SATAjet 100 B F RP Tryska 1,8
22145219 Plničová pistole SATAjet 100 B F RP Tryska 2,0

SATAjet 100 B P
Speciální stříkací pistole ke zpracování stříkacího tmelu na bázi polyesteru a silnovrstvých materiálů. Ostré ohraničení 
stříkacího proudu při jemném rozprašování a nízkém podílu stříkací mlhy - výrazně snižuje pracnost broušení. Nízká 
hmotnost, malá konstrukční velikost, vysoká ergonomie, vhodná pro vodou ředitelné laky.

Náhradní trysková sada pro SATAjet 100 B P
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22145185 Pistole SATAjet 100 B P, plastová nádobka Tryska P
22146217 Pistole SATAjet 100 B P, hliníková nádobka Tryska P

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22145284 Trysková sada pro SATAjet 100 B P Tryska P
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SATAjet 1000 K RP
Výkonná stříkací pistole k lakování velkých ploch. Pistole je určena pro tlakové kotlíky a membránové pumpy. Je 
extrémně lehká.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22132092 Pistole SATAjet 1000 K RP Tryska 0,8
22132100 Pistole SATAjet 1000 K RP Tryska 1,1
22132118 Pistole SATAjet 1000 K RP Tryska 1,3
22132126 Pistole SATAjet 1000 K RP Tryska 1,5
22132134 Pistole SATAjet 1000 K RP Tryska 1,7
22132142 Pistole SATAjet 1000 K RP Tryska 2,0
22132159 Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP Tryska 0,8
22132167 Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP Tryska 1,1
22132175 Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP Tryska 1,3
22132183 Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP Tryska 1,5
22132191 Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP Tryska 1,7
22132209 Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP Tryska 2,0

SATAjet 1000 B RP
Stříkací pistole na drsné nerovnoměrné povrchy. Jemné rozprášení při vysokém plošném výkonu, optimální pracovní 
výsledky ve všech oblastech použití, robustní a nenáročná na údržbu. Je odolná vůči vodou ředitelným lakům a korozi, 
snadné čištění zaručuje povrch easy clean. Kompaktní a lehké tělo pistole. Vysoká úspora materiálu díky inovativnímu 
systému trysek SATA. Rozsáhlý sortiment příslušenství, jako jsou prodloužení a montážní sada pro tlakové kelímky atd.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22151183 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 0,8
22151191 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 1,0
22149302 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 1,3
22149310 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 1,6
22150391 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 1,8
22149328 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 2,0
22151209 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 2,5
22151217 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 3,0
22154161 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 4,0
22199497 SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l Tryska 1,6 OS
22151225 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 0,8
22151233 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 1,0
22150342 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 1,3
22149344 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 1,6
22150409 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 1,8
22149351 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 2,0
22151241 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 2,5
22151258 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 3,0
22154179 SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník) Tryska 4,0

Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22151316 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 0,8
22151324 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 1,1
22149161 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 1,3
22149179 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 1,6
22150417 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 1,8
22149187 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 2,0
22151332 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 2,5
22151340 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 3,0
22154187 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 4,0
22154195 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 5,0
22199505 Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP Tryska 1,6 OS
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SATAjet 20 B
Ergonomická stříkací pistole určena především designérům. Kulatý paprsek, vstupní tlak 1 bar, 3 nástrčné skleněné nádobky.

SATAjet 20 B Design Set
Ergonomická stříkací pistole určena designérům. Kulatý paprsek, 3 nástrčně skleněné nádobky. Součástí je i bohaté 
příslušenství pro designérské lakování.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

2286181 Pistole SATAjet 20 B Tryska 0,2
2286199 Pistole SATAjet 20 B Tryska 0,35
2286207 Pistole SATAjet 20 B Tryska 0,5
2286215 Pistole SATAjet 20 B Tryska 0,8
2286223 Pistole SATAjet 20 B Tryska 1,0
2265078 Pistole SATAjet 20 B pouze plast Tryska 0,2
2265581 Pistole SATAjet 20 B pouze plast Tryska 0,35
2265649 Pistole SATAjet 20 B pouze plast Tryska 0,5
2266316 Pistole SATAjet 20 B pouze plast Tryska 0,8
2269229 Pistole SATAjet 20 B pouze plast Tryska 1,0
2260459 Náhradní trysková sada pro SATAjet 20 B Tryska 0,2
2261200 Náhradní trysková sada pro SATAjet 20 B Tryska 0,5
2261523 Náhradní trysková sada pro SATAjet 20 B Tryska 1,0

Obj. č. Zkrácený název Další informace

2290381 Pistole SATAjet 20 B, designérský kufr Tryska 0,5

SATAgraph 2
Pistole pro nejjemnější grafi cké práce. Ergonomicky výborně řešená, ručně broušená jehla. Výměna trysky bez použití 
nářadí.

Náhradní trysková sada pro SATAgraph 2
Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

225082 Stříkací pistole SATAgraph 2 Tryska 0,25

Obj. č. Zkrácený název Další informace

2231476 Trysková sada Tryska 0,25

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22211540 SATA adam 2 Pro SATAjet 5000 B
22160846 SATA adam 2 Pro všechny standardní stříkací pistole
22160879 SATA adam 2 mini Pro SATAminijet 4400 B a SATAminijet 3000 B
22165993 Batery set Náhradní sada baterií na digitál

SATA adam 2
Integrovaný digitální měřič tlaku. Displej ukazuje vstupní tlak s přesností +/- 0,05 bar.
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SATA mini set 2
Systém pro aplikaci základních materiálů a krycích laků ve větších objemech. Vhodné pro aplikaci všech druhů 
materiálů. Systém obsahuje tlakový kotlík, pistole SATAjet 3000 K a SATAminijet 1000 K RP, dále přívodní trubici, 
materiálový fi ltr a párovou hadici.

SATA Tlakové kotlíky
Tlakové kotlíky jsou vhodné pro aplikaci všech druhů materiálů. Vhodné především pro lakování větších ploch. Možno
kombinovat s konvenčními a nízkotlakými pistolemi SATA.

SATA Vario Top Spray
Vysokovýkonná dvojmembránová pumpa, použitelná pro konvenční nízkotlaké pistole. Provedení v hliníku nebo 
ušlechtilé oceli pro vodou ředitelné materiály. Provedení pojízdné, na stojanu, na stěnu nebo na nádobu.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22187740 SATA mini set 2, SATAminijet 1000 K RP Tryska 0,3
2256408 SATA mini set 2, SATAjet 3000 K RP Tryska 1,1
2283444 SATA mini set 2, SATAjet 3000 K HVLP Tryska 1,2

Obj. č. Zkrácený název Objem

2214662 SATA Paintset s armaturami 10 l
22177725 SATA Tlakový kotlík bez míchacího zařízení 24 l
22177824 SATA Tlakový kotlík bez míchacího zařízení 48 l

Obj. č. Zkrácený název Další informace

2261515 SATA Vario Top SPRAY Provedení pojízdné pro 1 pistoli
2263974 SATA Vario Top SPRAY Provedení pojízdné pro 2 pistole
2281661 SATA Vario Top SPRAY Provedení na stojanu pro 1 pistoli
2261507 SATA Vario Top SPRAY Provedení na stěnu pro 2 pistole

SATA Dry Jet 2
Sušicí zařízení určené pro sušení vodou ředitelných laků. Doba sušení je redukována, kvalitu zaručuje fi ltrace nasávaného 
vzduchu přes výměnné sítko. Možno dodat i se stojanem. Speciální tryska k dosažení větší plošné účinnosti.

Obj. č. Zkrácený název Množství

22217489 SATA Dry jet 2 pistole 1 ks
22223008 Dry jet 2 stojan (včetně dvou pistolí) sada

SATA air star F - ochranná polomaska
Optimální ochrana proti prachu, nečistotám a organickým výparům. Kombinovaný stupeň ochrany A2P3 D, rozšířený 
stupeň částic P3 D. Kromě nepatrného odporu při nádechu se maska výborně přizpůsobí obličeji a je tvarově odolná. 
Maska je lehká, pohodlná, vhodná i pro lidi s brýlemi. Dodání včetně boxu na zeď, který má integrovaný časovač 
životnosti fi ltrů.

SATA air star C - ochranná polomaska S AKTIVNÍM UHLÍM
Polomaska s fi ltrační patronou obsahující aktivní uhlí. Díky opasku s fi ltrační jednotkou je umožněna velmi snadná 
manipulace. Spotřeba vzduchu je přibližně 150 l/min, při maximálním průtoku 305 l/min. Možnost dodání ohřívače vzduchu.

Obj. č. Zkrácený název Množství

22134288 SATA air star fi ltr A2P3 včetně hygienického boxu na zeď 1 ks
22134239 Předfi ltr pro SATA air star F 50 ks
22134296 Náhradní fi ltry A2P3 D 1 pár

Obj. č. Zkrácený název Množství

22137554 SATA ochranná polomaska včetně fi ltrační jednotky s aktivním uhlím 1 ks
2215412 Opasek s kšandami 1 ks
2289086 Zvlhčovač vzduchu 1 ks
2213904 Náhradní karbonová patrona 1 ks
2261242 Ohřívač vzduchu 1 ks
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SATA air vision 5000 - ochranná lakýrnická kukla
Nová ochranná kukla SATA air vision 5000 klade důraz na efektivní ochranu zdraví, a umožní zažít zcela nový a 
pohodlný způsob dýchání. Kukla má kompletně přepracovanou a patentovanou technologii přívodu vzduchu. Díky 
modernímu a ergonomickému designu lze SATA air vision 5000 přizpůsobit tak, aby se tam vešel téměř jakýkoliv tvar 
hlavy, což je umožněno za pomoci individuálního nastavení obvodu, výšky a polohy kukly.

SATA zvlhčovač vzduchu
Zvlhčovač vzduchu pro SATA air vision 5000.

SATA Filtrační jednotka s aktivním uhlím
Opasek s fi ltrem aktivního uhlí pro kuklu vision 5000.

Obj. č. Zkrácený název Množství

22213819 SATA air vision 5000 - sada ochranné a lakýrnické kukly 1 ks
221000249 SATA air vision 5000 - samostatná kukla 1 ks
221000190 Regulátor vzduchu 1 ks
221000215 Pásek s regulátorem vzduchu 1 ks
2249080 Hadice odolná promáčknutí a zauzlení pro stlačený vzduch 6 m 1 ks
2213870 Vzduchová hadice 1,2 m 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

221000299 Zvlhčovač vzduchu pro SATA air vision 5000 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

221000059 Filtrační jednotka pro kuklu vision 5000 1 ks

SATA fi ltr 100 prep
Velmi jemný fi ltr, který byl optimalizován pro přípravné pracoviště. Je jednoduše namontovatelný a nenáročný na údržbu. 
Vysoký stupeň odlučivosti. Tlakový regulační ventil s manometrem umožňuje dokonalou regulaci výstupního tlaku.

SATA Kombi- Filtr 0/484
Filtr, který je třístupňovou kombinací skládající se z odlučovače kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem, 
mikrofi ltru a fi ltru s aktivním uhlím. Ideální pro úpravu stlačeného vzduchu u stříkacích kabin.

SATA Ohřívač vzduchu
Ohřívač vdechovaného vzduchu se vzduchovým mikrometrem pro ochranné dýchací systémy SATA. Zabraňuje 
nachlazení (především v chladném ročním období). Možnost dodatečného vybavení u každého ochranného dýchacího 
systému s přívodem čerstvého vzduchu SATA. Ohřátí až o 20 °C - individuálně a plynule nastavitelné. Robustní a bez 
údržby.

Obj. č. Zkrácený název Množství

22148247 SATA fi ltr 100 prep 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

2292320 Kombi Filtr 0/484 1 ks
2285373 Náhradní patrona s aktivním uhlím (3. stupeň) 1 ks
2281810 Náhradní fi ltrační patrona (2. stupeň) 1 ks
2222160 Sinterbronze - náhradní patrona 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

221000132 Ohřívač vzduchu s mikrometrem 1 ks
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SATA Mikrometr s manometrem
Slouží k přesnému nastavení vstupního tlaku stříkací pistole.

SATA Kombi- Filtr 0/444
Filtr, který je dvoustupňovou kombinací skládající se z odlučovače kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem 
a mikrofi ltru. Ideální pro úpravu stlačeného vzduchu u stříkacích kabin.

SATA Odlučovač kondenzátu 0/424
Vysoce výkonný odlučovač kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem a automatickým odkalováním. Vymývatelná
patrona fi ltru k odloučení pevných částic s velkou přesností. Možnost rozšíření o další moduly.

Obj. č. Zkrácený název Množství

2227771 Mikrometr s manometrem 0/845 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

2292296 Kombi Filtr 0/444 1 ks
2281810 Náhradní fi ltrační patrona (2. stupeň) 1 ks
2222160 Sinterbronze - náhradní patrona (1. stupeň) 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

2292221 Odlučovač kondenzátu 0/424 1 ks
2222160 Sinterbronze - náhradní patrona (1. stupeň) 1 ks

SATA adam 2U
Digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu pod pistoli nejen pro SATA stříkací pistole.

Obj. č. Zkrácený název Množství

22195214 Sata adam 2U 1 ks

SATA Opravárenská sada
Obsahuje vybrané náhradní díly pro stříkací pistole. Ke každé stříkací pistoli SATA lze dodat příslušnou sadu 
doporučených dílů.

SATA vzduchová hadice
Vzduchová hadice 9 mm, s délkou 10 m, c/w a rychlospojkou.

Obj. č. Zkrácený název Množství

22126284 Opravárenská sada pro SATAminijet 3000 B HVLP sada
22166058 Opravárenská sada pro SATAjet 4000 B HVLP a RP sada
22130542 Opravárenská sada pro SATAjet 1000 B HVLP a RP sada

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

2253090 Vzduchová hadice 9 mm 10 m
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SATA Nipl pod pistoli
Nipl z poniklované oceli pro připojení stříkací pistole na rychlospojku.

SATA Rychlospojky
Vyrobeny z kvalitního materiálu s odolnou povrchovou úpravou.

SATA Otočný kloub
Kloub zabraňuje překroucení hadice při stříkání.

Obj. č. Zkrácený název Množství

2213631 Rychlospojka do hadice 9 mm 1 ks
2213623 Rychlospojka s vnějším závitem G 1/4 1 ks
2213607 Rychlospojka s vnějším závitem G 3/8 1 ks
2213599 Rychlospojka s vnitřním závitem G 1/4 1 ks
2213581 Rychlospojka s vnitřním závitem G 3/8 1 ks
227237 Sada - 2 niply, 2 rychlospojky na hadici, 2 mezikusy 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

2216162 Otočný kloub pro digitál 1 ks
2219745 Otočný kloub pro pistole bez digitálu 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

226981 SATA Nipl 5 ks

SATA cert
SATA cert slouží k pravidelné kontrole kvality stříkacího plamene. Negativní změny stříkacího proudu se okamžitě 
rozpoznají a může se přijmout opatření k zabezpečení kvality. SATA cert nesmí chybět v žádné moderní lakovně jako 
součást provozního managementu kvality.

SATA care set
Na čištění a provádění údržby stříkacích pistolí. Obsahuje 5 velkých čisticích kartáčů pro těleso pistole, 5 středních pro 
trysku a další díly pistole a 5 oboustranných kartáčů pro vzduchové trysky a jejich otvory. Pomocí dodaných dvanácti 
speciálních jehel lze vyčistit jemné otvory na čelní straně vzduchové trysky. A vysoce výkonný tuk SATA bez obsahu 
silikonu ve 100 ml tubě slouží na ochranu a trvalé udržení chodu pružin a různých nastavovacích prvků.

SATA Měřič viskozity
Obsahuje průtokový pohárek o průměru 4 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

22161596 SATA cert sada
22161646 Náhradní blok pro SATA cert 25 listů

Obj. č. Zkrácený název Množství

22162628 SATA care set sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

229852 Měřič viskozity 1 ks
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SATA Čisticí souprava
Usnadňuje čištění těla pistole a trysek. Obsahuje 2 čisticí kartáčky a 12 čisticích jehel.

Tester čistoty vzduchu 
Tester umožňuje rychlou kontrolu čistoty stlačeného vzduchu v rozvodu.

SATA Univerzální tuk pro pistole
Vysoce výkonný tuk SATA, bez silikonu a kyselin.

SATA RPS
Systém jednorázových kelímků. Na pistole SATA není zapotřebí jakýkoli adaptér. Slouží k namíchání, lakování, je 
možné doplňovat materiál. Šetří čas a čisticí prostředky.

Obj. č. Zkrácený název Množství

2264030 Čisticí souprava sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

22156299 Tester čistoty vzduchu 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

2248173 Univerzální tuk pro pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Další informace

22118281 SATA RPS 0,3 l standard ploché sítko 125 micronů
22118406 SATA RPS 0,3 l standard zasouvací sítko 200 micronů
22125062 SATA RPS 0,6 l ploché sítko 125 micronů
22125070 SATA RPS 0,6 l zasouvací sítko 200 micronů
22118471 SATA RPS 0,9 l ploché sítko 125 micronů
22118489 SATA RPS 0,9 l zasouvací sítko 200 micronů
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Be better. Be smart. B-TEC.

Vysoká kvalita německé značky a prvotřídní zpracování

optimalizace práce na lakovně

kompaktní robustní konstrukce

nerezové provedení

vysoká úspora nákladů

100% čištění stříkacích pistolí 

snadná a intuitivní obsluha

výrazně snižuje spotřebu mycího ředidla

Mycí zařízení B-TEC byly schváleny 
a doporučeny předními výrobci stříkacích pistolí

Mycí zařízení a příslušenství
Inovativní čisticí systémy pro lakovací pistole
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Myčky pistolí a pump

D-800 Kombinovaná myčka pistolí
Nejvýkonnější myčka v nabídce Interaction. V tomto zařízení lze mýt najednou až 4 stříkací pistole (2 automaticky a 2 
manuálně na každé straně zařízení)! Manuální čištění používá přítok vnitřkem štětce hnaného čerpadlem. Celé zařízení 
je vyrobeno z nerezu. Díky speciálním čerpadlům dosahuje vynikající mycí vlastnosti. Zařízení je vybaveno výkonným 
odsávacím systémem. Automatické mytí pistolí je řízeno časovačem. Systém obsahuje i automatické oplachování 
čistým ředidlem. Myčka má utěsněný systém proti úniku výparů během čištění. Obě komory zařízení lze používat i 
samostatně. Zepředu je konektor pro stlačený vzduch s ofukovací pistolí. Ze spodní části je 2x základna pro nádrže 
30, 58 a 60 litrů.

UD-800 Kombinovaná myčka na voudou ředitelné nebo ředidlové materiály
Kombinovaná myčka na vodou ředitelné nebo ředidlové materiály. V zařízení lze mýt ve stejný čas 2 stříkací pistole 
(1 manuálně a 1 automaticky). Manuální čištění používá přítok vnitřkem štětce hnaného čerpadlem. Celé zařízení je 
vyrobeno z nerezu. Díky speciálním čerpadlům dosahuje vynikající mycí vlastnosti. Zařízení je vybaveno výkonným 
odsávacím systémem. Automatické mytí pistolí je řízeno časovačem. Systém obsahuje i automatické oplachování 
čistým ředidlem. Myčka má utěsněný systém proti úniku výparů během čištění. Zepředu je konektor pro stlačený 
vzduch s ofukovací pistolí. Ze spodní části je základna pro nádrže 30, 58 a 60 litrů.

S.U.M.O. Kombinovaná myčka pistolí na vodou ředitelné
nebo ředidlové barvy dle vlastní sestavy vybavení
Myčka, kterou lze sestavit dle individuálních potřeb a požadavků. Manuální čištění používá přítok vnitřkem štětce 
hnaného čerpadlem. Celé zařízení je vyrobeno z nerezu. Díky speciálním čerpadlům dosahuje vynikající mycí vlastnosti. 
Zařízení je vybaveno výkonným odsávacím systémem. Automatické mytí pistolí je řízeno časovačem. Systém obsahuje 
i automatické oplachování čistým ředidlem. Myčka má utěsněný systém proti úniku výparů během čištění. Obě komory 
zařízení lze používat i samostatně. Zepředu je konektor pro stlačený vzduch s ofukovací pistolí. Ze spodní části je 2x 
základna pro nádrže 30, 58 a 60 litrů.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90802555 D-800 1200 x 700 x 1820 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90802565 UD-800 750 x 600 x 1970 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90080025105055 S.U.M.O. 900 x 630 x 1010 mm

Starter-01 a Starter-02
Myčky Starter lze jednoduše namontovat na zeď či postavit na nerezový kabinet (není součástí ceny). Celý produkt 
je vyroben z kvalitní nerezové oceli a má výkonný odsávací systém. Manuální čištění používá přítok vnitřkem štětce 
hnaného čerpadlem. Na mytí lze využívat klasická ředidla či B-TEC H

2
O čistidlo pro manuální a automatické mytí pistolí 

po vodou ředitelných materiálech. Starter-01 pro automatické i manuální mytí. Starter-02 pro manuální mytí.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90802530 Starter-01 640 x 510 x 370 mm
90802535 Starter-02 640 x 510 x 370 mm
9065.40.50.05 Kabinet pod myčky Starter
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Myčky pistolí a pump

S-800 průmyslové mycí zařízení
Samostatné zařízení pro automatické čištění vnitřních částí pistole a hadic v uzavřeném okruhu, čímž dochází k 
výraznému snížení spotřeby čisticích prostředků. Je použitelné pro všechny typy čerpadel.

Koagulační set CS 300
Směs pro koagulaci mycího prostředku v myčce s následnou úsporou.

R-800 průmyslové mycí zařízení
Zařízení je ideální tam, kde vnitřní čištění není nutné nebo si jej zákazník nepřeje. Funkce je tedy omezena pouze na 
vnější čištění lakovací pistole bez demontáže hadic. Dosahuje kvalitních výsledků a předchází vzniku vícevrstvých 
nánosů na pracovním nářadí.

Klapka do odsávacího potrubí
Klapka do odsávacího potrobí předchází ztrátě ředidla díky propojení s myčkou B-tec a lokálním odsávacím systémem. 
Klapka je kompatibilní se všemi myčkami B-tec. Klapka se otevírá automaticky při zapnutí myčky. Dostupné v šíři 
125mm, 100 mm a 60 mm. Snadná instalace a při objednání s myčkou B-tec již bude klapka s myčkou propojena.

SR-800 průmyslové mycí zařízení
Díky své kompaktní konstrukci je SR-800 ideální pro použití jak na čištění materiálu na bázi rozpouštědel, tak na bázi 
vody. Zajišťuje vynikající výsledky čištění i bez nákladné a časově náročné demontáže materiálových hadic, trysek a 
dalších částí pistole. Vnější a vnitřní čištění pro: Airless a Airmix systémy, kotlíkové systémy, vysokotlaké a nízkotlaké 
systémy.

Obj. č. Zkrácený název Množství

9010000674 S-800 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

9010000673 R-800 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

90654505 Koagulační set sada
90085.070.040.015 Koagulační činidlo 1 ks
90654520 Filtr k činidlu, jemný 1 ks
90654525 Filtr k činidlu, hrubý 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

9010000670 SR-800 660 x 550 x 1050 mm

H
2
O čistidlo – RK 

Směs na manuální a automatické mytí pistolí od vodou ředitelných barev.

Obj. č. Zkrácený název Množství

90VODA H2O čistidlo 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

9010000347 Klapka do odsávacího potrubí 125 mm 1 ks
9010000348 Klapka do odsávacího potrubí 100 mm 1 ks
9010001115 Klapka do odsávacího potrubí 60 mm 1 ks
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Ostatní zařízení

Painty-04 přípravný a míchací stůl
Stůl na míchání barev s odsáváním z nerezové oceli. Zamykací spodní část s úložným prostorem.

Painty-02 Nerezový pracovní stůl
Stůl na míchání barev s odsáváním. Pevná konstrukce z nerezové oceli. Držák pro role papíru, velkou magnetickou 
tabuli a 4 držáky na stříkací pistole.

RST-01 - nádoba na odpadní barvu
Nádoba na odpadní barvu s obsahem do 5 litrů, která obsahuje i odsávací systém.

Painty-01 Pracovní stůl
Pevná konstrukce z nerezové oceli. Držák pro role papíru a 4 držáky na stříkací pistole.

EA 500/700 rohová police do lakovací kabiny
Rohová police do lakovací kabiny vyrobena z 2 mm hliníku, která vám pomůže uspořádat věci v kabině.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

9010000008 Painty-04 1170 x 600 x 1450 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90PAINTY02 Painty-02 1170 x 600 x 1450 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

9010000739 Nádoba na odpadní barvu 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

9080151005 Painty-01 1180 x 565 x 1550 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000002 Rohová police do kabiny 500 mm 500 mm
9010000000 Rohová police do kabiny 700 mm 700 mm

MA-01 Stojan na automobilové části
Mobilní stojan na automobilové části, až na 8 nárazníků.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

908570201010 MA-01 1200 x 1520 x 2200 mm
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Ostatní zařízení

Jumbo-02 Stojan na zeď
Stojan na automobilové části, 5 kapot/nárazníků.

DEPOT
Bezpečné uložení částí vozidel s pevnou konstrukcí.

Ofukovací stojan
Účelově pohyblivé ofukovací zařízení. Nastavitelné možnosti ofukování (i v rohu). Ofukovadla lze odmontovat a použít 
samostatně.

Jimmy Vozík na leštění
Vozík na leštění, který uspoří místo na lakovně. Držák na leštičku a koš. I přes robustní a pevnou konstrukci lze 
s vozíkem snadno manipulovat.

MD-02 Lakovací stojan
Lakovací stojan s možností upevnění na zeď. Kolečka stojanu lze natočit a tím výrazně uspořit prostor na lakovně.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90085070020010015 Jumbo-02 1000 x 1160 x 1965 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90085070045010 DEPOT 850 x 600 x 1900 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9085700505 Speed-dryer 1250 x 2250 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

90085070055030 Jimmy 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

90MD02 MD-02 1 ks

Jumbo-01 Stojan
Na velké automobilové části, 10 kapot/20 nárazníků.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

9085702010 Jumbo-01 1100 x 2480 x 2030 mm
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ST-01 Sušička na vzorky
Vhodné pro rychlé sušení vzorků pomocí infrazářičového světla. Použití na zeď či běžně na podložce. Možnost vypnutí 
přívodu vzduchu či světla. Kontrola teploty od 35 - 90 °C. Možnost kombinace sušení stlačeným vzduchem či světlem.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90857015 ST-01 300 x 440 x 200 mm

Ostatní zařízení

UST 110 - Univerzální lakovací rotační stůl
Stůl obsahuje 14 upevňovacích nástavců pro možnost uchycení např. zrcátek, nárazníků, blatníků a světel a má 
skladovací kapacitu pro nepoužívané nástavce přímo pod rotačním stolem. Vrchní díl je otočný o 360° a spodní díl 
je otočný díky 4 rotačním kolečkům (na 2 je umístěna brzda). Kolečka jsdou vhodná i na pojezd po roštěch. Vyroben 
kompletně z nerezové oceli. Výškově nastavitelný od 670 do 1100mm. Rozměry vrchního dílu 720 x 400 mm. 

Sunny-01 Lampa s denním světlem
Mobilní stojan s denním světlem, 100% bez silikonu. Optimální světlo pro rychlé porovnání odstínu. Vertikálně i 
horizontálně nastavitelná základna a dvě nastavitelné lampy (49 W).

Twister mobilní lakovací stůl
Mobilní lakovací stůl ideální pro malé díly. Stůl obsahuje 4 nastavitelné držáky 150 mm s vrchní plastovou ochranou. Pro 
bezproblémový pojezd v kabině má stůl zdvojena kolečka 100 mm se zamykáním. Výška je nastavitelná od 870 - 1240 mm. 
Vrchní část je vyrobena kompletně z nerezové oceli, a je otočná o 360°.

Zvedák Carry Twin 3.3-S / Carry Twin 3.3-EB/ -EG
Univerzální zvedák na jedné platformě. Tento produkt dokáže zvedat vozidlo dvěma způsoby. Buď za práh anebo 
zvedáním za kola. Mřížky pod koly na zvedáku dokážou z pracoviště pohodlně odvést vodu či sníh. Maximální zatížení 
zvedáku je 3 300 kg. Délka rampy je 1 280 mm. Ideální pro opravy karoserie či lakování. Vysoká kvalita produktu je 
podpořena 3-letou zárukou.

Zvedák Carry Swing
Zvedák je čistě mechanický, pohání se jednoduše elektrickou ruční vrtačkou. Dvě převodovky vyspělé konstrukce 
s pomocí trapézových šroubů uvnitř rámu zabezpečí rychlé zdvižení či opět spuštění vozidla dolů. Podprahové nosníky 
nastavitelné do šířky. Nosnost 3 000 kg.

Obj. č. Zkrácený název Množství

9010000981 Univerzální lakovací rotační stůl 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

90085070050005 Sunny-01 1600 x 1500 x 500 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000707 Mobilní lakovací stůl Twister 550 - 960 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000055 Carry Twin 3.3-S 3630 x 1900 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

90080030050 Carry Swing 1635 x 1300 x 120 mm
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Infrazářiče

IR-B06 / IR-B06-T krátkovlnný infrazářič
Krátkovlnný infrazářič 6 lamp na 380V s nízkou základnou (pouze 100 mm) a 10m dlouhým kabelem. Lampy lze 
jednotlivě zapínat i vypínat. Trvalé a automatické nastavení vzdálenosti s viditelným indikátorem. Dva stupně sušení 
(blikání a plné sušení). Jednoduché nastavení za pomoci ergonomického držadla. Digitální paměť : až čtyři personální 
programy, které mohou být uloženy. Operační plocha 1000 x 1500 mm. Verze T s teplotním senzorem. 

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000498 IR-B06 krátkovlnný systém 6 lamp 1100 x 1250 x 1760 mm
9010000499 IR-B06-T krátkovlnný systém 6 lamp s teplotním senzorem 1100 x 1250 x 1760 mm

IR-B08-Evolution
Krátkovlnný infrazářič s 8 pozlacenými refl ektory pro kratší dobu sušení. Zařízení je úspornější (400 V a 8160 Watt) a má 
pohyblivější rám s  nízkou výškou (pouze 10 cm). Infrazářič má kabel o délce 10m a funkci bodové opravy, která umožňuje 
spuštění pouze jednoho refl ektoru. Automatické měření vzdálenosti a adaptabilní kontrola teploty. Zařízení má dva 
stupně spuštění (plný výkon a blikání ). Digitální paměť se 4 individuálními programy. Plocha sušení 2000 x 1400 mm. 

IR-B03-Evolution
Krátkovlnný infrazářič se 3 pozlacenými refl ektory pro kratší dobu sušení. Zařízení je úspornější (230 V/50  Hz a 3600 
Watt) a má pohyblivější rám s  nízkou výškou (pouze 10 cm). Infrazářič má kabel o délce 10m a funkci bodové opravy, která 
umožňuje spuštění pouze jednoho refl ektoru. Automatické měření vzdálenosti a adaptabilní kontrola teploty. Zařízení má 
dva stupně spuštění (plný výkon a blikání ). Digitální paměť se 4 individuálními programy. Plocha sušení 1000 x 1100 mm. 

IR-B02-Evolution
Krátkovlnný infrazářič se 3 pozlacenými refl ektory pro kratší dobu sušení. Zařízení je úspornější (230 V/50  Hz a 3600 
Watt) a má pohyblivější rám s  nízkou výškou (pouze 10 cm). Infrazářič má kabel o délce 10m a funkci bodové opravy, která 
umožňuje spuštění pouze jednoho refl ektoru. Automatické měření vzdálenosti. Zařízení má dva stupně spuštění (plný 
výkon a blikání ). Digitální paměť se 4 individuálními programy. Plocha sušení 1000 x 1100 mm. 

Obj. č. Zkrácený název Množství

9010000988 IR-B08 Krátkovlnný infrazářič s osmi refl ektory 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

9010000987 IR-B03 Krátkovlnný infrazářič se třemi refl ektory 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

9010001111 IR-B02 Krátkovlnný infrazářič se třemi refl ektory 1 ks
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IR-B03 / IR-B03-T krátkovlnný infrazářič
Krátkovlnný infrazářič 3 lampy na 230V s nízkou základnou (pouze 100 mm) a 10m dlouhým kabelem. Lampy lze 
jednotlivě zapínat i vypínat. Trvalé a automatické nastavení vzdálenosti s viditelným indikátorem. Dva stupně sušení 
(blikání a plné sušení). Jednoduché nastavení za pomoci ergonomického držadla. Digitální paměť : až čtyři personální 
programy, které mohou být uloženy. Operační plocha 1000 x 800 mm. Verze T s teplotním senzorem. 

IR-B02 krátkovlnný infrazářič
Krátkovlnný infrazářič 2 lampy na 230V s 10m dlouhým kabelem. Lampy lze jednotlivě zapínat i vypínat. Trvalé a 
automatické nastavení vzdálenosti. Dva stupně sušení (blikání a plné sušení).  Operační plocha 600 x 800 mm. 

IR-B01-B krátkovlnný infrazářič
Krátkovlnný infrazářič na 230V. Dva stupně sušení (blikání a plné sušení). Snadný pohyb za pomocí integrovaných 
koleček.  Operační plocha 600 x 400 mm. 

IR-B01 krátkovlnný infrazářič
Krátkovlnný infrazářič na 230V. Dva stupně sušení (blikání a plné sušení). Snadný pohyb za pomocí integrovaných 
koleček. Vyjímatelná lampa i pro ruční použití. Operační plocha 400 x 300 mm. 

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000496 IR-B02 krátkovlnný systém 2 lampy 700 x 580 x 1550 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000495 IR-B01-B krátkovlnný systém 1 lampa 700 x 580 x 1550 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000484 IR-B01 krátkovlnný systém 1 lampa 600 x 580 x 1550 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000483 IR-B03 krátkovlnný systém 3 lampy 890 x 1090 x 1560 mm
9010000497 IR-B03 krátkovlnný systém 3 lampy s teplotním senzorem 890 x 1090 x 1560 mm

Infrazářiče
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UV-01/UV-02
UV zářič pro rychlé sušení UV materiálů na 230V, 50 Hz s digitálním časovačem. Vertikální nastavení výšky 
200-2000 mm. UV-01 400W se sušící plochou 400 x 600 mm a UV-02 - 2 x 400W a sušící plochou 800 x 600 mm.

UV-02-L
UV zářič pro rychlé sušení UV materiálů s rychlým časem sušení na 230V, 50 Hz s digitálním časovačem a pamětí na 
4 programy. Vertikální nastavení výšky 400-2400 mm a výkonem 2 x 400W. Plocha sušení 400 x 1200 mm a nízká 
spodní konstrukce - pouze 100 mm.

UV-04-L
UV zářič pro rychlé sušení UV materiálů s rychlým časem sušení na 230V, 50 Hz s digitálním časovačem a pamětí na 
4 programy. Vertikální nastavení výšky 400-2400 mm a výkonem 4 x 400W. Plocha sušení 800 x 1200 mm a nízká 
spodní konstrukce - pouze 100 mm.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000769 UV zářič UV-02-L 890 x 1090 x 1560 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000770 UV zářič UV-04-L 890 x 1090 x 1560 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

9010000771 UV zářič UV-01 520 x 600 x 135 mm
9010000768 UV zářič UV-02 520 x 600 x 135 mm

UV Infrazářiče
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Recyklace ředidel

Di30 A LCD Destilační zařízení
Destilační zařízení na 30 litrů, které je určeno zejména pro velké provozy. Čistí ředidla znečištěná při mytí stříkacích 
pistolí a jiných zařízení, což znamená úsporu až 65 % ředidel a až 95 % nákladů na likvidaci. V závislosti na stupni 
znečištění lze získat zpět až 97 % ředidla. Mimo tyto přednosti se vyznačuje levným provozem a jednoduchou obsluhou. 
Obsahuje LCD displej a je v atexovém provedení. Doba recyklace 3,5 - 4,5 hodiny. Vzduchový kondenzátor z nerezové 
oceli. Zařízení je do výbušného prostředí!

Di60 A LCD Destilační zařízení
Destilační zařízení na 60 litrů, které je určeno zejména pro velké provozy. Čistí ředidla znečištěná při mytí stříkacích 
pistolí a jiných zařízení, což znamená úsporu až 65 % ředidel a až 95 % nákladů na likvidaci. V závislosti na stupni 
znečištění lze získat zpět až 97 % ředidla. Mimo tyto přednosti se vyznačuje levným provozem a jednoduchou obsluhou. 
Obsahuje LCD displej a je v atexovém provedení. Doba recyklace 3,5 - 4,5 hodiny. Vzduchový kondenzátor z nerezové 
oceli. Zařízení je do výbušného prostředí! 

Di15 A LCD Destilační zařízení
Destilační zařízení na 15 litrů, které je určeno zejména pro střední provozy. Čistí ředidla znečištěná při mytí stříkacích 
pistolí a jiných zařízení, což znamená úsporu až 65 % ředidel a až 95 % nákladů na likvidaci. V závislosti na stupni 
znečištění lze získat zpět až 97 % ředidla. Mimo tyto přednosti se vyznačuje levným provozem a jednoduchou obsluhou. 
Obsahuje LCD displej a je v atexovém provedení. Doba recyklace 3,5 - 4,5 hodiny. Vzduchový kondenzátor z nerezové 
oceli. Zařízení je do výbušného prostředí!

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

56DXY2S100030 Destilační zařízení na 30 l 60 x 99 x 116 cm
56384307 Sáček do recyklačního zařízení na 30 l

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

56Di60AxLCD Destilační zařízení na 60 l 118 x 153 x 197 cm
56384308 Sáček do destilačního zařízení na 60 l

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v)

56Di15AXLCD Destilační zařízení na 15 l 63 x 73 x 145 cm
56384306 Sáček do recyklačního zařízení
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NAVRŽENO PRO NÁROČNÉ 
STÍRÁNÍ

ForceMax absorbuje o 40 % více oleje
než hadry a absorbuje ho 5x rychleji.

Pokud je chceme porovnat, ForceMax funguje mnohem lépe než hadry a
prané utěrky.

Vyhrává v odstraňování oleje a mastnoty při špinavém a náročném
stírání, kdy jsou obvykle používány hadry.

V uživatelských testech byl ForceMax důsledně vybírán jako nejlepší
produkt pro průmyslové stírání ve všech úkolech špinavého stírání.

Uživatelské testování provedené společností
Sapio ve dvou pobočkách ve Velké Británii v
květnu 2017 u 200 průmyslových pracovníků.
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WYPALL* L10 ESSENTIAL Utěrky - role s centrálním odvinem
WYPALL* L jednovrstvá utěrka na jedno použití, která je univerzální a savá, takže stírá aniž by se rozpadla. Ideální pro 
každodenní stírání: lehké úkoly jako je odsátí rozlitých tekutin, lešticí práce, sušení a očištění rukou.

WYPALL* L10 Extra+ Utěrky - role s centrálním odvinem
WYPALL* L jednovrstvá utěrka na jedno použití s technologií  AIRFLEX*, silnější než běžné jednovrstvé utěrky. Silnější a 
savější než WYPALL* L10 EXTRA, takže čistí rychle aniž by se rozpadla. Provede práci efektivněji díky nižšímu počtu utěrek. 
Ideální pro různé stírání a čištění: středně náročné stírací úkoly jako je leštění skel a hladkých povrchů a čištění nástrojů.

WYPALL* L20 Extra Utěrky - velká role
WYPALL* L dvouvrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX*, silnější než běžné dvouvrstvé utěrky. Silná, 
pevná a vysoce savá, takže čistí rychle aniž by se rozpadla. Provede práci efektivněji díky nižší spotřebě utěrek. Ideální 
pro různé stírání a čištění: středně náročné stírací úkoly jako je leštění skel a hladkých povrchů a čištění nástrojů.

WYPALL* L20 Extra Utěrky - velká role
WYPALL* L dvouvrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX*, silnější než běžné dvouvrstvé utěrky. Silná, 
pevná a vysoce savá, takže čistí rychle aniž by se rozpadla. Provede práci efektivněji díky nižší spotřebě utěrek. Ideální 
pro různé stírání a čištění: středně náročné stírací úkoly jako je leštění skel a hladkých povrchů a čištění nástrojů.

WYPALL* L20 Extra+ Utěrky - velká role
WYPALL* L dvouvrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX*, silnější než běžné dvouvrstvé utěrky. Silná, 
pevná a vysoce savá, takže čistí rychle aniž by se rozpadla. Provede práci efektivněji díky nižší spotřebě utěrek. Ideální 
pro různé stírání a čištění: středně náročné stírací úkoly jako je leštění skel a hladkých povrchů a čištění nástrojů.

WYPALL* L20 ESSENTIAL Utěrky - role s centrálním odvinem
WYPALL* L dvouvrstvá papírová utěrka na jedno použití, která je univerzální, silná, pevná a savá. Ideální pro každodenní 
stírání: lehké úkoly jako je odsátí rozlitých tekutin, lešticí práce, sušení a očištění rukou.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167275 WYPALL* L10 ESSENTIAL Utěrky, modrá 30 x 19,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167492 WYPALL* L10 Extra+ Utěrky, modrá 38 x 18,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167346 WYPALL* L20 Extra Utěrky (1000 utěrek v roli), modrá 38 x 23,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167347 WYPALL* L20 Extra Utěrky (1000 utěrek v roli), modrá 38 x 33 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167317 WYPALL* L20 Extra+ Utěrky (1000 utěrek v roli), modrá 38 x 23,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167278 WYPALL* L20 ESSENTIAL Utěrky, bílá 38 x 19,5 cm

Utěrky
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Utěrky

WYPALL* L20 Extra Utěrky - velká role
Vhodné k rychlému stírání menšího množství tekutin z hladkých povrchů. Rychle absorbují nečistoty a tekutiny, jsou 
dostatečně pevné i za mokra. Vhodné k leštění povrchů i nástrojů.

WYPALL* L20 Extra Utěrky - velká role
Vhodné k rychlému stírání menšího množství tekutin z hladkých povrchů. Rychle absorbují nečistoty a tekutiny, jsou 
dostatečně pevné i za mokra. Vhodné k leštění povrchů i nástrojů.

WYPALL* L20 Extra Utěrky BRAG* Box - krabice
Tyto utěrky dosahují výjimečných výsledků a předčí tak tradiční třívrstvé papírové utěrky. Dostatečně pevné i za mokra, 
díky rychlé absorpci si okamžitě poradí i se znečištěním velkého rozsahu jako jsou například oleje a maziva. Díky 
pevné struktuře jsou vhodné i na drsné povrchy.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167248 WYPALL* L20 Extra Utěrky (1000 utěrek v roli), 2 vrstvy, bílá 38 x 23,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167249 WYPALL* L20 Extra Utěrky (1000 utěrek v roli), 2 vrstvy, bílá 38 x 33 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167314 WYPALL* L20 Extra Utěrky BRAG* Box (280 utěrek), 2 vrstvy, modrá 42 x 33 cm

WYPALL* L30 Ultra+ Utěrky - velká role
WYPALL* L třívrstvá utěrka na jedno použití s technologií  AIRFLEX*, silnější než běžné třívrstvé utěrky. Naše 
nejsilnější, nejpevnější a nejsavější WYPALL* L utěrka. Ideální pro vybrané čištění: náročné stírací úkoly jako je odsátí 
průmyslových rozlitin, čištění dílů a komponentů.

WYPALL* L30 Ultra+ Utěrky - velká role
WYPALL* L třívrstvá utěrka na jedno použití s technologií  AIRFLEX*, silnější než běžné třívrstvé utěrky. Naše 
nejsilnější, nejpevnější a nejsavější WYPALL* L utěrka. Ideální pro vybrané čištění: náročné stírací úkoly jako je odsátí 
průmyslových rozlitin, čištění dílů a komponentů.

WYPALL* X60 Utěrky - velká role
Pohodlné a poddajné utěrky, které jsou vhodné při úkonech náročných na preciznost a savost. Vhodné pro běžné průmyslové 
účely k odstraňování mírného znečištění oleji, tuky a mastnotou. Lze použít s ředidly a rozpouštědly. Vysoká pevnost 
umožňuje několikanásobné použití a díky jemnosti jsou vhodné i pro úzké a špatně přístupné prostory a štěrbiny.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167425 WYPALL* L30 Ultra+ Utěrky (750 utěrek v roli ), modrá 38 x 23,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167426 WYPALL* L30 Ultra+ Utěrky (750 utěrek v roli ), modrá 38 x 33 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

166036 X60 Utěrky - velká role (750 utěrek), 1 vrstva, bílá 38 x 42 cm
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WYPALL* Čisticí utěrky - kanystr
Čisticí utěrky WYPALL* se vyrábí z impregnovaného materiálu, který je směsí papíru a polypropylenu, což zaručuje 
vysokou savost a pevnost utěrek. Složení impregnace je speciálně navržené pro očištění silně znečištěných rukou, 
nářadí a výrobních strojů. Vhodné k použití ve zpracovatelském a strojírenském průmyslu, v údržbářských provozech, 
v dopravě a ve službách. V jediném kroku odstraní celou řadu různých znečištění.

KIMTECH PREP* Průmyslové utěrky - velká role
Pevné utěrky s nízkou úrovní vláknění vyvinuté k opakovanému stírání chemikálií a rozpouštědel. Výborně stírají olej 
a tuky, jsou odolné vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům. Dokonale se hodí k použití před nanášením nátěru, při 
výrobě skla a nářadí a při údržbě motoru.

KIMTECH PREP* Průmyslové utěrky - skládané na 1/4
Pevné utěrky s nízkou úrovní vláknění vyvinuté k opakovanému stírání chemikálií a rozpouštědel. Výborně stírají olej 
a tuky, jsou odolné vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům. Dokonale se hodí k použití před nanášením nátěru, při 
výrobě skla a nářadí a při údržbě motoru.

KIMTECH PURE* Čisticí utěrky - velká role
Ideální do výrobních prostor, kde je čistota obzvláště důležitá. Vyrobené ze 100% čistého polypropylenu, který je na 
omak jemnější. Pevné a savé, lze je vyždímat a opakovaně použít. Jsou chemicky inertní, při použití s rozpouštědly 
nedojde ke zničení. Nízká úroveň vláknění, ideální pro utírání náročných povrchů.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167772 Čisticí utěrky - kanystr (50 utěrek v balení) 27 x 27 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167643 Průmyslové utěrky - velká role (500 utěrek v roli), modrá 38 x 34 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167622 Průmyslové utěrky - skládané na 1/4 (35 utěrek v balení), modrá 38,1 x 49 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167623 Čisticí utěrky - velká role (600 utěrek v roli), bílá 38 x 34 cm

WYPALL* X60 Utěrky - BRAG* krabice
Pohodlné a poddajné utěrky, které jsou vhodné při úkonech náročných na preciznost a savost. Vhodné pro běžné průmyslové 
účely k odstraňování mírného znečištění oleji, tuky a mastnotou. Lze použít s ředidly a rozpouštědly. Vysoká pevnost 
umožňuje několikanásobné použití a díky jemnosti jsou vhodné i pro úzké a špatně přístupné prostory a štěrbiny.

WYPALL* X60 Utěrky - role s centrálním odvinem
Pohodlné a poddajné utěrky, které jsou vhodné při úkonech náročných na preciznost a savost. Vhodné pro běžné průmyslové 
účely k odstraňování mírného znečištění oleji, tuky a mastnotou. Vysoká pevnost umožňuje několikanásobné použití a díky 
jemnosti jsou vhodné i pro úzké a špatně přístupné prostory a štěrbiny.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

166035 X60 Utěrky - BRAG* krabice (200 utěrek), 1 vrstva, bílá 42,6 x 31,7 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

168380 X60 Utěrky - multibox (150 utěrek v roli) 42 x 24,5 cm

Utěrky
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KIMTECH PURE* Čisticí utěrky
Ideální do výrobních prostor, kde je čistota obzvláště důležitá. Vyrobené ze 100% čistého polypropylenu, který je na 
omak jemnější. Pevné a savé, lze je vyždímat a opakovaně použít. Jsou chemicky inertní, při použití s rozpouštědly 
nedojde ke zničení. Nízká úroveň vláknění, ideální pro utírání náročných povrchů.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167624 Čisticí utěrky - skládané (35 utěrek v balení), bílá 38,5 x 35,1 cm

KIMTECH PREP* Mikroaktivní utěrka k přípravě povrchů
Speciální struktura mikrovlákna sbírá a zachycuje prach a nečistoty z jakéhokoliv povrchu. Rychle a účinně čistí, 
radikálně snižuje spotřebu chemikálií.

KIMTECH PREP* Utěrka k odstranění těsnicí hmoty
Netkaná textilie, speciální struktura umožňuje rychlé a efektivní odstraňování tmelů a těsnicích hmot. Velmi vysoká 
pevnost uzpůsobená k extrémnímu zatížení. Neobsahuje silikon.

KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník na velké role
Mobilní zásobník na velké role s odpadkovým pytlem.

KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník na velké role
Zásobník na velké role stojící na podlaze.

KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník na velké role
Zásobník na velké role, který lze upevnit na zeď či postavit na stůl.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167589 Mikroaktivní utěrka k přípravě povrchů; 25 utěrek 40 x 40 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

167642 Utěrka k odstranění těsnicí hmoty (500 utěrek v krabici) 40 x 50 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

166155 KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník 109 x 50 x 74 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

166154 KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník 96 x 51,5 x 55 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

166146 KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník 32,8 x 51,5 x 30 cm

Utěrky
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KLEENGUARD* A50 Prodyšná ochranná kombinéza odolná vůči potřísnění a průniku pevných 
částic - s kapucí
Nízký obsah textilního prachu, vnitřní švy snižující ohrožení kontaminací vlákny. Vzdušná tkanina zamezuje riziku 
tepelné zátěže. Pevné třívrstvé švy zvyšují odolnost proti roztržení. Speciálně navržená kapuce pro práci s respirátorem 
a pro volnost pohybu.

KLEENGUARD* A45 Prodyšná ochranná kombinéza vůči kapalinám a částicím
Vynikající prodyšnost zadní výplně z odolné tkaniny SMS s doplňkovou úpravou pro zvýšenou ochranu proti potřísnění 
chemikáliemi. Mimořádně nízké vláknění, neobsahuje silikon, antistatická. Vhodná k využití v náročné výrobě, např. 
pro farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl a lakovny.

KLEENGUARD* A40 Ochranná kombinéza vůči kapalinám a částicím
Technologie laminované fólie představuje vynikající bariéru vůči široké paletě chemikálií. Mimořádně nízké vláknění, 
neobsahuje silikon, antistatický materiál. Vhodná k využití v náročné výrobě, např. pro farmaceutický průmysl, 
automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl a lakovny.

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1696810 A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí S
1696820 A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí M
1696830 A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí L
1696840 A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí XL
1696850 A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí XXL
1696860 A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí XXXL

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1699650 A45 Prodyšná ochranná kombinéza S
1699660 A45 Prodyšná ochranná kombinéza M
1699670 A45 Prodyšná ochranná kombinéza L
1699680 A45 Prodyšná ochranná kombinéza XL
1699690 A45 Prodyšná ochranná kombinéza XXL
1699700 A45 Prodyšná ochranná kombinéza XXXL

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1697900 A40 Ochranná kombinéza S
1697910 A40 Ochranná kombinéza M
1697920 A40 Ochranná kombinéza L
1697930 A40 Ochranná kombinéza XL
1697940 A40 Ochranná kombinéza XXL
1697950 A40 Ochranná kombinéza XXXL

Ochrana zdraví
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Ochrana zdraví

JACKSON SAFETY* G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice
Chemická ochrana rukou proti olejům, mazivům, kyselinám, žíravinám a rozpouštědlům. Neobsahují žádný přírodní 
latex a snižují tak možnost alergických reakcí typu I spojených s rukavicemi. Strukturovaná dlaň a konečky prstů pro 
vynikající uchopení za vlhka i za sucha.

JACKSON SAFETY* G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené
Tloušťka 0,55 mm. Delší (v porovnání s nitrilovými rukavicemi G80) k lepší ochraně zápěstí a dolního předloktí - 46 cm. 
Bez vnitřní výstelky k odstranění rizika kontaminace vlákněním.

JACKSON SAFETY* G80 Neoprénové/latexové rukavice
Tloušťka 0,070 cm. Délka 33 cm. Chemická ochrana proti alkoholu, zásadám, olejům, kyselinám, rozpouštědlům a 
čisticím prostředkům. Lepší ochrana vůči prostoupení látek a mechanická ochrana.

JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům
Rukavice, které zajistí až 4krát delší ochranu při práci s hydraulickými kapalinami, oleji a mazivy  - až 1 hodina ochrany 
vs. 15 minut u slabých několika milimetrových nitrilových rukavic. Hydraulická kapalina & rozpouštědlo: Skydrol® (hydraulická 
kapalina), IPA (odmašťovač), Frekote (prostředek k odstranění plísně), Diestone (čišticí rozpouštědlo).

JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně
Ochrana při postupech s vysokým rizikem pořezání nebo tržného poranění. Pletená směsová příze obsahující nejen 
protipořezové vlákno, ale i nylon pro 3. úroveň ochrany.

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU
Extrémní odolnost vůči proříznutí (úroveň 5) v kombinaci s velmi dobrým pohodlím a obratností rukou. Příze odvádí teplo 
ven, takže rukavice je prodyšná a pohodlná. Černé potažení. K dispozici také s šedou vrstvou pro splnění požadavků 
FOD (poškození cizí věci).

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1694445 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice velikost 7
1694446 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice velikost 8
1694447 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice velikost 9
1694448 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice velikost 10
1694449 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice velikost 11

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1649822 JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům velikost 6
1649823 JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům velikost 7
1649824 JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům velikost 8
1649825 JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům velikost 9
1649826 JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům velikost 10

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1697430 G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně velikost 7
1697431 G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně velikost 8
1697432 G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně velikost 9
1697433 G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně velikost 10
1697434 G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně velikost 11

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1638721 G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU velikost 7
1638722 G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU velikost 8
1638723 G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU velikost 9
1638724 G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU velikost 10
1638725 G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU velikost 11

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1625622 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené velikost 8
1625623 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené velikost 9
1625624 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené velikost 10
1625625 G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené velikost 11

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1638741 G80 Neoprénové/latexové rukavice velikost 7
1638742 G80 Neoprénové/latexové rukavice velikost 8
1638743 G80 Neoprénové/latexové rukavice velikost 9
1638744 G80 Neoprénové/latexové rukavice velikost 10



209

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice 5. stupně
Ochrana při postupech s vysokým rizikem pořezání nebo tržného poranění. Pletená směsová příze obsahující nejen 
protipořezové vlákno, ale i nylon pro 5. úroveň ochrany.

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice (úroveň 3) s klouby prstů potaženými PU+
Kombinace odolnosti vůči proříznutí, zachování obratnosti rukou, prodyšnosti a pohodlí. Nejvyšší úroveň ochrany vůči 
odírání a protržení a vynikající ochrana proti proříznutí. Potažené zdrsněným polyuretanem. Lze prát.

JACKSON SAFETY* G40 Rukavice potažené polyuretanem
Všestranná univerzální ochrana rukou zajišťující dobrou přilnavost díky drsné polyuretanové vrstvě. Bezešvé pletené 
nylonové vyztužení zajišťující prodyšnost a pohodlí. Vynikající zručnost, ideální pro manipulaci s malými komponenty. 

JACKSON SAFETY* G40 Rukavice potažené polyuretanem
Vynikající přilnavost díky zdrsněné polyuretanové vrstvě. K dispozici také s šedou vrstvou ke splnění požadavků FOD 
(poškození cizích věcí) v letectví. Vynikající obratnost rukou v rukavicích, ideální pro manipulaci s malými komponenty.

JACKSON SAFETY* G60 Ochranné rukávy proti proříznutí 2. stupně - s ochranou zápěstí
Vložka Kevlar® Blend poskytuje vynikající lehkou ochranu proti proříznutí (úroveň 2). Vnitřní bavlněná vložka pro další 
pohodlí. Ochrana před kontaktním teplem (úroveň 1). 45,7 cm (18”) dlouhá manžeta. Dobrá prodyšnost.

JACKSON SAFETY* G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem - specifi cké na pravou a levou ruku
Vysoce kvalitní univerzální ochrana rukou zajišťující nejvyšší úroveň odolnosti proti otěru, výjimečnou přilnavost a zručnost. 
Ideální pro snadné až středně náročné montáže. Bezešvé pletené nylonové vyztužení zajišťující prodyšnost a pohodlí.

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1698235 G60 Protipořezové rukavice 5. stupně velikost 7
1698236 G60 Protipořezové rukavice 5. stupně velikost 8
1698237 G60 Protipořezové rukavice 5. stupně velikost 9
1698238 G60 Protipořezové rukavice 5. stupně velikost 10
1698239 G60 Protipořezové rukavice 5. stupně velikost 11

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1638731 G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+ velikost 7
1638732 G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+ velikost 8
1638733 G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+ velikost 9
1638734 G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+ velikost 10
1638735 G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+ velikost 11

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1613837 G40 Rukavice potažené polyuretanem velikost 7
1613838 G40 Rukavice potažené polyuretanem velikost 8
1613839 G40 Rukavice potažené polyuretanem velikost 9
1613840 G40 Rukavice potažené polyuretanem velikost 10
1613841 G40 Rukavice potažené polyuretanem velikost 11

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1638726 G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé velikost 7
1638727 G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé velikost 8
1638728 G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé velikost 9
1638729 G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé velikost 10
1638730 G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé velikost 11

Obj. č. Zkrácený název Množství

1690071 G60 Ochranné rukávy proti proříznutí 2. stupně - s ochranou zápěstí 1 pár

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1613833 G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem velikost 7
1613834 G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem velikost 8
1613835 G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem velikost 9
1613836 G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem velikost 10

Ochrana zdraví
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JACKSON SAFETY* G35 Bílé nylonové rukavice
Měkkost, pohodlí, fl exibilita a nízké vláknění. Zamezení kontaminace produktů a povrchů. Možnost delšího a 
pohodlného nošení. Nižší provozní náklady. Využití vlastností daných absencí silikonu na maximum.

KLEENGUARD* G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+
Tloušťka 0,012 cm. Vynikající ochrana proti odstřikujícím chemikáliím. Výjimečná rovnováha mezi zachováním 
obratnosti rukou a jejich ochranou. Snížení rizika výskytu alergických reakcí typu 1.

KLEENGUARD* G10 Modré nitrilové rukavice
Neobsahují latex a snižují tak možnost alergických reakcí typu I. Strukturované konečky prstů pro lepší přilnavost, 
nepudrované.

JACKSON SAFETY* R30 FFP3 NRD Tvarovaný respirátor s dvojitým výdechovým ventilkem
a komfortním uchycením
Ochrana před jemným prachem, vodními a olejovými aerosoly, kovovými výpary. Dvojité ventilky jsou určeny k 
maximálnímu odvodu proudu teplého a vlhkého vzduchu z obličeje a pomáhají snižovat zamlžování ochranných brýlí. 
Vyhovuje testu Dolomite, prokázaný dlouhodobý fi ltrovací výkon.

JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Respirátor proti částicím, s dvojitým ventilkem
Ochrana před: jemným prachem a vodními a olejovými aerosoly. Dvojité ventilky jsou určeny k maximálnímu odvodu 
proudu teplého a vlhkého vzduchu z obličeje a pomáhají snižovat zamlžování ochranných brýlí.

JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Respirátor bez ventilku
Ochrana před jemným prachem a vodními a olejovými aerosoly. Modré barevné označení - snadné rozpoznání 
výkonnostní úrovně (FFP1).

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1638716 G35 Bílé nylonové rukavice velikost 6
1638717 G35 Bílé nylonové rukavice velikost 7
1638718 G35 Bílé nylonové rukavice velikost 8
1638719 G35 Bílé nylonové rukavice velikost 9
1638720 G35 Bílé nylonové rukavice velikost 10

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1638706 G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+ velikost 6
1638707 G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+ velikost 7
1638708 G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+ velikost 8
1638709 G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+ velikost 9
1638710 G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+ velikost 10

Obj. č. Zkrácený název Velikost

1657370 G10 Modré nitrilové rukavice XS
1657371 G10 Modré nitrilové rukavice S
1657372 G10 Modré nitrilové rukavice M
1657373 G10 Modré nitrilové rukavice L
1657374 G10 Modré nitrilové rukavice XL

Obj. č. Zkrácený název Množství

1664590 R30 FFP3 NRD Tvarovaný respirátor 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

1664260 R10 FFP1 NR Respirátor s dvojitým ventilkem 8 krabiček po 10 ks = 80 ks 

Obj. č. Zkrácený název Množství

1664250 R10 FFP1 NR respirátor bez ventilku 8 krabiček po 20 ks = 160 ks 
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JACKSON SAFETY* V30 NEMESIS VL Ochranné brýle
Velmi lehká konstrukce bez obrouček. Neorámovaná skla zlepšují vidění směrem nahoru a do stran. Kompaktní profi l 
vyhovuje menším obličejům. Speciálně upravené nožičky brání klouzání brýlí. Šňůrka na krk zdarma.

JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Tvarovaný respirátor s dvojitým výdechovým ventilkem
a komfortním uchycením
K ochraně před jemným prachem, vodními a olejovými aerosoly. Měkké pěnové těsnění celé obličejové části z 
vodoodpudivého materiálu je zárukou pohodlnějšího nošení a snižuje mlžení ochranných brýlí. Výdechový ventilek, 
pohodlnější užívání díky snížení množství tepla a vlhkosti.

JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Tvarovaný respirátor bez ventilku s komfortním uchycením
K ochraně před jemným prachem, vodními a olejovými aerosoly. Měkké pěnové těsnění celé obličejové části z 
vodoodpudivého materiálu je zárukou pohodlnějšího nošení a snižuje mlžení ochranných brýlí.

JACKSON SAFETY* V50 CALICO* Ochranné brýle
Vylepšená verze oblíbeného modelu V50. Pěnové vypodložení proti zamlžení a částicím dále zlepšuje ochranu kolem 
skel. Vrstva proti zamlžení na sklech splňuje požadavky normy EN 166 N. Vrstva proti poškrábání na sklech splňuje 
požadavky normy EN 166 K. Odnímatelné nožičky a hlavový pásek umožňují rychlou přeměnu brýlí v ochranu očí.

JACKSON SAFETY* V40 HELLRAISER Ochranné brýle
Aerodynamický tvar slunečních brýlí. Lehký fl exibilní design.

Obj. č. Zkrácený název Další informace

1625701 V30 NEMESIS VL Ochranné brýle čirá skla
1625704 V30 NEMESIS VL Ochranné brýle kouřová skla
1625697 V30 NEMESIS VL Ochranné brýle interiérová/venkovní

Obj. č. Zkrácený název Množství

1664260 R10 FFP1 NR Tvarovaný respirátor 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

1664250 R10 FFP1 NR Tvarovaný respirátor 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Další informace

1625672 V50 CALICO* Ochranné brýle čirá skla s ochranou proti zamlžení

Obj. č. Zkrácený název Další informace

1625714 V40 HELLRAISER Ochranné brýle kouřová skla

Ochrana zdraví
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JACKSON SAFETY* H10 Zátky do uší pro jednorázové použití
Mobilní zásobník na velké role s odpadkovým pytlem.

AQUARIUS* Zásobník na papírové ručníky v roli 
Ideální pro: dávkování jednotlivých útržků rolovaných ručníků SCOTT* bez nutnosti dotknout se dávkovače; pro rušné 
umývárny a toalety na pracovištích, jako jsou potravinářská prostředí, nebo veřejné prostory, např. letiště. Pomoc při 
snižování kontaminace a proti šíření bakterií, udržení nákladů na nízké úrovni na vytížených místech, snadnou údržbu.

AQUARIUS* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta 
Ideální pro: dávkování buď tekutého, nebo pěnového mýdla na ruce se zárukou maximální všestrannosti a cenové 
výhodnosti. Snadné doplňování, ve velkokapacitním formátu, který nabízí elegantní řešení pro každou umývárnu.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zásobník na tekuté mýdlo
Navrženo s cílem zajistit vašim umývárnám a toaletám splnění vysokých hygienických standardů.

Obj. č. Zkrácený název Množství

1613821 H10 Zátky do uší pro jednorázové použití 1 pár

Obj. č. Zkrácený název Ostatní

167193 AQUARIUS* Zásobník na papírové ručníky v roli černý, 25 cm
166691 SCOTT® MAX Papírové ručníky - role 350 m bílá, 25 cm, Eco Label

Obj. č. Zkrácený název Ostatní

167173 AQUARIUS* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta 1 l, černý
166330 KLEENEX® Ultra tekuté mýdlo žluté
166340 KLEENEX® Luxusní čisticí pěna na ruce pro každodenní použití růžové

Obj. č. Zkrácený název Ostatní

166951 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zásobník na tekuté mýdlo černý 
169522 KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Tekuté mýdlo 3,5 l balení / zelené
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Průmyslové utěrky

Utěrky papírové Tork Heavy-Duty
500 útržků, modré, W1/W2, 2 vrstvy, 170 m

Utěrky papírové Tork Heavy-Duty
500 útržků, bílé, W1/W2, 2 vrstvy, 170 m

Utěrky papírové Tork Heavy-Duty
1 000 útržků, bílé, W1, 2 vrstvy, 340 m

Utěrky čisticí průmyslové Tork cleaning Cloth 
W1,W2,W3, netkaná textílie, 390 útržků, role, šedé

Utěrky Tork Polishing
450 útržků, bílé, W1/W2/W3, role v boxu, 171 m

Utěrky čisticí průmyslové Tork cleaning Cloth
ClothW4, netkaná textílie, 120 útržků, skládané, šedé

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T130072 Utěrky papírové Tork Heavy-Duty 34 x 23,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T130062 Utěrky papírové Tork Heavy-Duty 34 x 23,5 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T130060 Utěrky papírové Tork Heavy-Duty 34 x 36,9 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T520337 Utěrky čisticí průmyslové Tork W1,W2,W3 32 x 38 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T197270 Utěrky Tork Polishing 38 x 32 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T520678 Utěrky čisticí průmyslové Tork cleaning ClothW4 42,8 x 35,5 cm
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Průmyslové utěrky a toaletní papír

Utěrky čisticí Tork Heavy-Duty
280 útržků, bílé, W1/W2/W3, role v boxu 106,4 m

Utěrky čisticí Tork Heavy-Duty
280 útržků, modré, W1/W2/W3, role v boxu 106,4 m

Utěrky čisticí Tork Long-Lasting
300 útržků, bílé, W1/W2/W3, role v boxu 114 m

Toaletní papír Mini Jumbo Tork T2
T2  Advanced, bílé, 2 vrstvy, 170 m, 850 útržků, průměr 19 cm

Utěrky papírové Tork Maxi M2
M2 universal, bílé, 135 m, recykl, 2 vrstvy, 450 útržků

Toaletní papír Mini Jumbo Tork T9 Smart One
T9  Advanced, 2 vrstvy, 111 m, 620 útržků

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T530137 Utěrky čisticí Tork Heavy-Duty 38 x 32 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T530237 Utěrky čisticí Tork Heavy-Duty 38 x 32 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T90537 Utěrky čisticí Tork Long-Lasting 38 x 32 cm

Obj. č. Zkrácený název

84T120280 Toaletní papír  T2

Obj. č. Zkrácený název

84T121208 Utěrky papírové M2

Obj. č. Zkrácený název

84T472193 Toaletní papír  T9
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Papírové ručníky a utěrky

Ručníky skládané Tork Singlefold
H3, bílé, 4 500 útržků, kvalita Universal, 1 vrstva

Ručníky skládané Tork Singlefold
H3, Advanced, bílé, 2 vrstvy, 4000 útržků.

Ručníky skládané Tork Singlefold
H3, jemné, zelené, 3 750 útržků, kvalita Advanced, 2 vrstvy

Ručníky v roli Tork Matic® H1
H1, Premium, bílé, 120 m, 2 vrstvy, 480 útržků

Ručníky v roli Tork refl ex Maxi
M4, bílé, 300 m, recykl, bílé, 2 vrstvy, 857 útržků

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T290158 Ručníky skládané Tork Singlefold 23 x 23 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T290184 Ručníky skládané Tork H3 23x23cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

84T290179 Ručníky skládané Tork Singlefold 23 x 24,8 cm

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

84T120016 Ručníky v roli Tork Matic® 21,5 cm x 120 m

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

84T473242 Ručníky v roli M4 19,8 x 35 cm
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Ostatní

Krém Tork Mini
S2, na ruce a tělo, kvalita Premium, bez parfému a barviv, bílý

Pěnové Mýdlo jemné Tork S4
S4, jemné, Premium, světle žlutá, 2500 dávek

Dávkovač mýdla Tork
Mini, S2, černý, řada Elevation

Dávkovač pěnového mýdla
Dávkovač pěnového mýdla S4, černý, řada Elevation

Zásobník toal. papírů T9 Elevation Mini
T9 Zásobník toal. papírů, černý, řada Elevation 

Zásobník ručníků H3 Elevation Mini
H3 Zásobník ručníků, černý, řada Elevation

Zásobník toal. papírů T2 Elevation Mini
T2 Zásobník toal. papírů, černý, řada Elevation

Obj. č. Zkrácený název Objem

84T420202 Krém Tork Mini 475 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

84T520501 Pěnové Mýdlo S4 1 l

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T561008 Dávkovač mýdla Tork 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T561508 Dávkovač pěnového mýdla 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T681008 Zásobník toal. papírů T9 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T553108 Zásobník ručníků H3 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T555008 Zásobník ručníků T2 1 ks
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Ostatní

Stojan na podlahu Tork
Řada Performance, červený/černý, W1

Držák pytle Tork
Černý, W1, řada Performance

Zásobník utěrek  M4 se středovým odvíjením Tork Refl ex® Maxi
M4 modrý, řada Refl ex®

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T652008 Stojan na podlahu Tork 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T206550 Držák pytle Tork 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T473133 Zásobník utěrek  M4 1 ks

Zásobník ručníků H1 Elevation
H1 Zásobník ručníků, černý, řada Elevation

Zásobník utěrek se středovým odvíjením Tork Maxi
Řada Performance, červený/černý, W2

Držák na stěnu Tork
Řada Performance, nástěnný, červený/černý, W1

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T551008 Zásobník ručníků H1 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T653008 Zásobník utěrek se středovým odvíjením Tork Maxi 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

84T652108 Držák na stěnu Tork 1 ks
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paintTROTTER Refi nish mobilní stříkací kabina
Mobilní stříkací kabina paintTROTTER pro fl exibilnější provedení oprav a optimalizaci práce na lakovně. S vozidly není 
nutné manipulovat, lze umístit přímo tam, kde je třeba. Obsahuje efektivní odsávací systém pro perfektní bezprašné 
lakování a vstupní fi ltr. Dále vytváří horizontální proudění vzduchu, které odstraňuje rozprach vytvořený během lakování. 
Vzduch je poté fi ltrován přes několik vrstev fi ltrů, které zajišťují čisté a zdraví nezávadné prostředí. Výměna vzduchu 
5 600 – 6 800 m3/h, rychlost proudění vzduchu 1 m/s, průměrná rychlost proudění vzduchu v pracovní oblasti 0,3 - 
0,5 m/s, průměrná intenzita osvětlení 1 500 lx, hladina hluku 65 dB ve vzdálenosti 1 m, výkon motoru 2,2 kW, výkon 
osvětlení 0,23 kW, fáze fi ltračního systému 5 + 1, rozměry 4,3 x 1,1 x 2,16 m. Kapacita zadržení VOC a pevných částic 80 
- 97 %. Přizpůsoben všem předpisům o snížení emisí.

skyTROTTER mobilní stříkací kabina
Mobilní stříkací kabina skyTROTTER je řešením pro bodové opravy vozidel, lokomotiv a vozů, v nichž musí provozovatel 
pracovat ve výškách. Umožňuje opravovat přední a zadní části plochy a dosáhnout tak na všechny opravované díly. 
Možnost pracovat ve výškách je díky pneumatickému systému. Mobilita (přední a zadní části) probíhá prostřednictvím 
motoru a převodovky připojené k motoru s proměnlivými otáčkami, aby se zabránilo náhlému pohybu. SkyTROTTER 
obsahuje výkonný odsávací systém, který je schopný absorbovat přestřiky za pomocí fi ltrů, sušiny a aktivního uhlí, a 
umí pohltit pach v souladu s evropskou legislativou. Zařízení je vybaveno kompresorem 100 l a umožňuje samostatné 
použití. Pracovní plocha pracovníka je zcela izolována od vnějšku a ovládací prvky jsou snadno přístupné. Je navržený 
a vyrobený dle směrnic EU.

CLEANAIR
Přenosné fi ltrovací zařízení schopné odstranit prach, zápach, kouř, VOC, přestřiky, sprejový prášek, bakterie a toxické 
výpary. Zařízení má dvourychlostní motor, odstředivý větrák, tlakový senzor se zvukovým efektem pro výměnu fi ltrů. 
Proudění vzduchu je na úrovni 500-1800m3/h. ATEX II 3G

MASTER 6 EVO/ MASTER 6 EVO GOLD
Mobilní infrazářič o výkonu 6 600 W s elektronickým kontrolním panelem a senzory vzdálenosti. Vysoce efektivní, 
díky pohyblivému ramenu je možné jeho použití na všechny části vozidla. Nezávislé vypínání panelů, gravitační píst pro 
nastavení ramena, kloubové rameno se skrytým pantografem, brzda na zadních kolech, velká sušicí plocha. Minimální 
pracovní vzdálenost 50 cm. Příkon 230 V 50/60 Hz/400 V (3F+N+PE) 50/60 Hz. Ve verzi GOLD výkon 12 000 W a 
navíc přednastavené programy sušení a tepelné čidlo. Sušící plocha 2 x 1 m.

Obj. č. Zkrácený název Množství

98TIRSAIR-PTR paintTROTTER Refi nish 1 jednotka

Obj. č. Zkrácený název Množství

98TIRSAIR-ST skyTROTTER 1 jednotka

Obj. č. Zkrácený název Množství

98CLEANAIRVOC Cleanair s obsahem aktivního uhlí 1 jednotka
98CLEANAIR Cleanair bez obsahu aktivního uhlí 1 jednotka

Obj. č. Zkrácený název Další informace

98TIRSAIR-M6 Infrazářič MASTER 6 EVO 6 panelů
98TIRSAIR-M6/G Infrazářič MASTER 6 EVO GOLD 6 panelů

Mobilní technologie pro lakovny | Infrazářiče
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Infrazářiče

MASTER 3 EVO/ MASTER 3 EVO GOLD
Mobilní infrazářič o výkonu 3 300 W s elektronickým kontrolním panelem a senzory vzdálenosti. Vysoce efektivní, díky 
pohyblivému ramenu je možné jeho použití na všechny části vozidla. Nezávislé vypínání panelů, gravitační píst pro 
nastavení ramena, kloubové rameno se skrytým pantografem, brzda na zadních kolech. Minimální pracovní vzdálenost 
50 cm. Příkon 230 V 50/60 Hz/400 V (3F+N+PE) 50/60 Hz. Ve verzi GOLD výkon 6 000 W a navíc přednastavené 
programy sušení a tepelné čidlo. Sušící plocha 1,4 x 1 m.

COMPACT EVO/ COMPACT EVO GOLD
Mobilní infrazářič o výkonu 3 300 W s elektronickým kontrolním panelem a senzory vzdálenosti. Ideální pro lakovny s 
omezeným prostorem. Možnost umístění lamp i v horizontální poloze. Nezávislé vypínání panelů. Minimální pracovní 
vzdálenost 50 cm. Příkon 230 V 50/60 Hz. Ve verzi GOLD výkon 6 000 W a navíc přednastavené programy sušení a 
tepelné čidlo. Sušící plocha 1,4 x 1 m.

MOVER EVO
Mobilní infrazářič o výkonu 2 200 W. Je polohovatelný, výškově nastavitelný a vhodný pro malé opravy či přípravné 
práce. Nezávislé vypínání každého panelu. Minimální pracovní vzdálenost 50 cm. Příkon 230 V 50/60 Hz. Sušící 
plocha 1 x 0,85 m.

MINI EVO
Mobilní infrazářič o výkonu 850 W. Možnost nastavení výšky, vhodné pro malé opravy. Příkon 230 V 50/60 Hz. Sušící 
plocha 0,7 x 0,4 m

Obj. č. Zkrácený název Další informace

98TIRSAIR-M3 Infrazářič MASTER 3 EVO 3 panely
98TIRSAIR-M3/G Infrazářič MASTER 3 EVO GOLD 3 panely

Obj. č. Zkrácený název Další informace

98TIRSAIR-COMPACT Infrazářič COMPACT EVO 3 panely
98TIRSAIR-COMPACT/G Infrazářič COMPACT EVO GOLD 3 panely

Obj. č. Zkrácený název Další informace

98TIRSAIR-MOVER Infrazářič MOVER EVO 2 panely

Obj. č. Zkrácený název Další informace

98TIRSAIR-MINI Infrazářič MINI EVO 1 panel
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TETRiS

» kompaktní verze kabiny
» je možné umístit v úzkých prostorech
» snížení spotřeby energie a zvýšení profi tability/zisku
» přátelské k životnímu prostředí
» minimální požadovaný prostor: 2,5 x 2,5 m (na vyžádání 2,5 x 3,5; 3,5 x 3,5 m)
» více možností provedení
» sestupné proudění vzduchu (na vyžádání semi-downdraft/odsávání ve stěně)
» maximální přístupnost (možnost vchodu ze tří stran) 
» nízká spotřeba: přímé hoření, invertory
» nízké náklady na lakování a sušení
» možnost provozu hořáku na LPG lahve
» možnost doplnění chlazení 
» kovový podstavec H= 15 cm
» kontrolní panel
» rohové police nebo světla

» spotřeba plynu na zakázku: 2,91 m3

» spotřeba elektřiny na zakázku: 6,05 kWh
» výkon motoru: 3 + 3 kW
» topný výkon: 35 kW
» maximální teplota: 80°C

» VA – hořák s přímým hořením
» ZIP - přípravná pracoviště
» CE – elektrické ovládací panely
» BA – invertory
» CUBIK – montované potrubí pro přímé hoření
» PHON – rychlý systém ofukování
» DRYTECH – přeměny systému hořáku na přímé hoření
» CUBE – AU – široký rozsah vzduchotechnických jednotek

Charakteristika:

Spotřeba energie – energetická náročnost:

Ostatní nabídka vybavení:

Malé stříkací kabiny

»
»
»
»
»
»
»
»

Ostatní nabídka vybavení:

Pro podrobnější informace o technologiích Polin-AC kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství � rmy Interaction.
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+ SNÍŽENÍ VÝKONU POTŘEBNÉHO K INSTALACI TECHNOLOGIE

+ SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE AŽ O 50%

+ TICHOST A VYSOKÝ KOMFORT OBSLUHY PŘI VŠECH PRACOVNÍCH CYKLECH

Chronotech HE
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a pouze
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energie

MIMOŘÁDNÁ USI
MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ ÚČINNOST
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Stříkací kabiny

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.
Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství fi rmy Interaction.

MASTER 2
STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY USI ITALIA

Stříkací a sušicí kabina zaručující maximální odol-
nost, spolehlivost a snadné použití. Kabina je možná 
v různém provedení, s hořákem AIR BLUE dosáhne 
snížení emisí škodlivých látek, zvýší se produktivita 
a sníží se doba sušení až o 30%. Master – maximální 
vyjádření designu, uspokojí všechny lakýrnické po-
třeby, určen pro tradiční i nejnovější typy barev.

Stříkací a sušicí kabiny USI ITALIA se skládají z po-
zinkovaného částečně nebo plně lakovaného ple-
chu, který je tepelně i hlukově izolován. Kompakt-
ním modulovým způsobem konstrukce je zaručena 
snadná montáž (demontáž) v existujících prostorách. 
Agregáty mohou být umístěny z boku, na zadní stra-
ně nebo nad kabinou.

Topné médium: nafta, zemní plyn, LPG, horká voda. 
Pro přímé hoření (hořák AIR BLUE) je možnost pouze 
zemní plyn nebo LPG.

Parametr Jednotka Hodnoty

Rozměry kabiny: vnitřní délka mm 7 000 - 8 000

šířka mm 4 000

výška mm 2 800 - 3 400

Základní technická data



230

Stříkací kabiny

STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY USI ITALIA

Stříkací kabina Energo umožnuje díky invertorům (fre-
kvenčním měničům) výrazně snížit spotřebu elektrické 
energie. S kabinou Energo si můžete vybrat, kolik chce-
te ušetřit. Díky pokrokovému a intuitivnímu kontrolní-
mu ovládacímu panelu DGTouch Lite může být uloženo 
až 10 různých profi lů, které se navolí jednoduchým do-
tykem prstů. Na digitálním panelu lze kontrolovat právě 
probíhající pracovní cyklus, životnost fi ltrů, kontrolovat 
úsporu energie při stříkání, upravovat tlak či zobrazit 
případné alarmy. Kontrolní panel je v mnoha jazycích. 
Energo - stříkací kabina pro ty, kteří mají úsporu energie 
v mysli.

Stříkací a sušicí kabiny USI ITALIA se skládají z pozin-
kovaného částečně nebo plně lakovaného plechu, který 
je tepelně i hlukově izolován. Kompaktním modulovým 
způsobem konstrukce je zaručena snadná montáž (de-
montáž) v existujících prostorách. Agregáty mohou být 
umístěny z boku, na zadní straně nebo nad kabinou.

Zařízení může být na vybetonované základně nebo s 
celokovovým podstavcem (zapuštěným nebo s nájez-
dy). Ovládací panel je umístěn v čelní stěně kabiny.

DGTouch LITE - dotykový ovládací/kontrolní panel, 
možnost nastavení a uložení několika jednotlivých 
cyklů a profi lů, není třeba nastavovat při každém 
cyklu čas a teplotu

» umožňuje šetřit energii během jednotlivých cyklů
» lakování může být ve stand-by režimu, za postup-

ného zpomalování motorů po určité době 
» nastavuje elektronicky tlak v kabině regulací 

rychlosti výstupního motoru

ENERGO

Parametr Jednotka Hodnoty

Rozměry kabiny: vnitřní délka mm 7 000 - 8 000

šířka mm 4 000

výška mm 2 800 - 3 400

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.
Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství fi rmy Interaction.

Základní technická data
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Stříkací kabiny

CHRONOTECH
STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY USI ITALIA

CHRONOTECH – dostupný ve 3 rozdílných modelech, všechny s DGTouch 
technologií a vzdálenou asistencí přes internet
DYNAMIC s DGTouch Lite 7´kontrolním ovládacím panelem
ELITE s DGTouch 12´kontrolním ovládacím panelem
SUPREMACY s DGTouch 12’, kontrolní ovládací panel s E.P.S. 
+ DGT MANAGER

» Vysoká kvalita lakování
» Jistota konečného výsledku
» Zkrácení doby/času zpracování
» Snadné použití pro obsluhu/provozovatele
» Vysoká produktivita
» Drastické snížení všech nákladů na provoz a energetických spotřeb

Parametr Jednotka Hodnoty

Rozměry kabiny: vnitřní délka mm 7 000 - 8 000

šířka mm 4 000

výška mm 2 800 - 3 400

Základní technická data

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.
Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství fi rmy Interaction.

model ELITE
» invertory s automatickým resetem, po výměně fi ltrů, bez zásahu ob-

sluhy 
» eko dynamická klapka zajišťující zpomalení motorů během přechodu 

fází
» automatická a nezávislá regulace tlaku 
» pokročilé řízení regulace teploty a objemu vzduchu při sušení

model SUPREMACY 
» stand-by úsporný režim pro lakovací pistoli
» E.P.S.  (Easy Paint System)
» senzor vlhkosti
» DGT Manager

model DYNAMIC
» invertory na vstupním a výstupním motoru pro změnu rychlosti průto-

ku vzduchu
» pracovní cykly s nastavitelným průtokem vzduchu
» elektronická regulace tlaku
» postupný náběh motoru pro omezení rozběhových špiček
» funkce zahřátí: úsporná fáze cyklu před lakováním
» nastavení a uložení více pracovních profi lů
» střední sušení (teplé odvětrání) velmi používané pro vodou ředitelné 

barvy
» fáze sušení s nastavitelnými časy a teplotami
» evidence údržby a alarmů
» online aktualizace softwaru přes USB nebo internet
» vzdálená podpora přes internet
» displej v českém jazyce
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Stříkací kabiny

CHRONOTECH HE
STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY USI ITALIA

Chronotech – nejlepší kombinace výkonu, všestrannosti a univerzálnosti

Chronotech – více možností, větší fl exibilita -  používá bez omezení všechny 
vlastnosti kabiny s výsledkem mnoha zkrácených cyklů sušení.

E.P.S. (Easy Paint System) – kabina sama nastavuje pracovní cyklus místo 
lakýrníka
DGT Manager – kontroluje spotřebu energie na jednotlivé cykly v jednotli-
vých fázích

Nyní je potřeba příkon POUZE 12 kW      

Chronotech HE plně splňuje evropskou normu EN 133355, zejména v sou-
vislosti s nároky na rychlost proudění vzduchu s využitím dvou 5,5 kW mo-
torů.

Chronotech HE je kombinací všech technických a funkčních vlastností stá-
vající kabiny Chronotech, za snížení elektrické spotřeby o 50% při všech 
pracovních cyklech.

Nová generace T5 neonových zářivek a exkluzivní hliníkový refl ektor, na-
výšili intenzitu světla v kabině, za snížení počtu zářivek a také spotřeby 
elektřiny.

Chronotech je velice populární u závodních týmů F1 jako je Mercedes AMG 
Petronas, Red Bull a Ferrari.

Chronotech také přichází s funkcí stmívání – nastavení intenzity světla v 
závislosti na pracovním cyklu.

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.
Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství fi rmy Interaction.

?
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Stříkací kabiny

CARGO
PRŮMYSLOVÉ STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY

Průmyslové stříkací a sušicí kabiny USI ITALIA se skládají z pozin-
kovaného částečně nebo plně lakovaného plechu, který je tepelně i 
hlukově izolován. Kompaktním modulovým způsobem konstrukce 
je zaručena snadná montáž (demontáž) v existujících prostorách. 
Agregáty jsou umístěny z boku kabiny. 

Zařízení může být dodáváno na předem vybetonované základy 
nebo s odsáváním do bočních stěn kabiny.
Topné médium: nafta, zemní plyn, LPG, horká voda.
Pro přímé hoření je možné pouze: zemní plyn nebo LPG.
Na přání je možné objednat i pojízdné výtahy se 3 stupni pohybu 
pro snazší přístup lakování velkých vozidel.

CARGO – kabiny pro nákladní vozy, vlaky, metra, civilní a vojenské 
letouny, lodě a dokonce i větrné turbíny.
Velké a spolehlivé kabiny s nejvyšším výkonem, a zajištěním bez-
pečnosti pro operátory.
Kabiny v duchu MASTER, ENERGO, CHRONOTECH – stačí si zvolit 
vlastnosti a rozměry, které má kabina splňovat.
VŽDY VÁM A VAŠIM POŽADAVKŮM VYJDEME VSTŘÍC

Dveře
SEKČNÍ – ovládány elektronicky, nejčastěji používané jako vstupní
ROLOVACÍ – ovládané elektronicky, používané mezi jednotlivými 
sekcemi, použití i jako vstupní
POSUVNÉ – ovládány ručně, praktické, lehce ovladatelné, použití 
jako vstupní či boční

Parametr Jednotka Hodnoty

Rozměry kabiny: vnitřní délka mm 12 000 - 15 000 a více

šířka mm 5 000

výška mm 5 000

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.
Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství fi rmy Interaction.

Základní technická data
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Přípravná pracoviště

FASTECH - SYNCHRO
PŘÍPRAVNÁ A MULTIFUNKČNÍ PRACOVIŠTĚ USI ITALIA

FASTECH – SYNCHRO – široká nabídka základních i samonosných multifunkčních 
přípravných pracovišť 

» zvyšují produktivitu a kvalitu práce
» zhruba 70 standardních typů (od základního až po nejvybavenější model)
» zařízení na míru, zajištění průtoku vzduchu, teploty, vybrané výstupní jednotky, 

požadované fi ltry dle daných předpisů a typu práce (broušení, aplikace základu či 
bodové opravy/smart repair)

» nabízíme inovativní pracovní řešení, které může být kombinováno s mnoha uži-
tečnými doplňky a nástroji jako např. USI LIFT 3500, AIR STATION a AIR POWER 
STATION EX, USI WAVE

» urychlí a zlepší Vaši práci bez zbytečné manipulace – VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.
Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství fi rmy Interaction.

Existují 3 způsoby, jak snížit spotřebu zapříčiněnou elektrickými motory:
» snížením energetické disperze přenosu výkonu
» zvýšením účinnosti motoru
» zlepšením jeho fungování

Invertory/frekvenční měniče:
snižují náklady na údržbu a úroveň hluku



235

Příslušenství

USI LIFT 3500 
HYDRAULICKÝ ZVEDÁK DO KABIN I PŘÍPRAVNÝCH PRACOVIŠŤ

Pro zvýšení komfortu a efektivity práce.

Pro USI LIFT jsou dostupné 2 druhy konstrukce:
» na kovovém podstavci „ZM“ (H=400 mm) 
» na vybetonovaném základě „PC“ (H=800 mm)

» primární a sekundární zdvih a snížení
» pneumatické ovládání ramen
» rozměry (d x š x v): 2,0 x 0,77 x 0,26 m

Parametr Jednotka Hodnota
Stupeň zatížení kg 3 500

Doba zdvihu s 18

Ramena Pneumatická

Obvodový rám jámy Ano

Nosná konstrukce Ano

Typ kontrolního panelu Dálkový

Napájení 230/400 V - 50 Hz 

Výkon kW 1,5 

Zdánlivý příkon kVA 1,75 

Hluk 1 - 1,6 m dBA 73,4 - 76,9 

Barva RAL 3000 

Váha kg 585

MÍCHACÍ MÍSTNOST
MÍCHACÍ MÍSTNOSTI USI ITALIA

Míchací místnosti USI ITALIA se skládají z jednoduchých pozinkova-
ných, anebo částečně lakovaných plechů. Kompaktním modulovým 
způsobem konstrukce je zaručena snadná montáž (demontáž) v exis-
tujících prostorách.

Různé standardní modulové velikosti míchacích místností nebo dle 
přání a prostorových možností v lakovně nebo stavebních prostorách. 
Vlastní ventilace pro přívod a odvod vzduchu vč. osvětlení.

18 standardních dispozic míchacích místností

Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství  fi rmy Interaction.

Základní technická data
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USI ITALIA OPEN PAINT BOOTH 
OTEVŘENÁ STŘÍKACÍ KABINA

Otevřená stříkací kabina, řešení nejen pro automobilový průmysl, ale také pro 
řemesla, truhlárny, lodní a průmyslová odvětví, AIR BRUSH.
3, 4, 5 a dokonce i 6 m extrakční řešení s velmi účinným, 3 stupňovým fi ltračním 
systémem. 

Možnost aktivního uhlí a invertorů pro snížení spotřeby.
Vysoká kapacita motorů  - možnost práce v otevřeném prostoru – umožní 
výborné výsledky v čistém prostředí.

USI P.T.C. 
PŘÍRUČNÍ BOX PRO LAKOVÁNÍ TESTOVACÍCH KARET NEBO AIR BRUSH

Speciální nástroj pro stříkání testovacích karet k porovnání  od-
stínů. Příruční box je vybaven výstupním ventilátorem, adekvát-
ním osvětlením, fi ltry absorbujícími přebytečný aerosol, který by 
byl, za jiných okolností, rozptýlen do ovzduší. 

Vybavení: 
» elektrický ventilátor 400/220V (zabudovaný v nástavbě)
» vyměnitelné fi ltry pro zachycení přebytečného aerosolu 
» skříňka krytá dvířky pro uložení nářadí a materiálu 
» ovládací panel
» 375 watový výstupní motor 
» adekvátní osvětlení (vyhovující normě ATEX)
» pro instalace v obvyklých zónách dle klasifi kace ATEX

Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství fi rmy Interaction.
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Autozvedáky

Obj. č. Zkrácený název Množství

86JO1200AX JOLLIFT 1200 AX 1 ks
86JO1200AXPE JOLLIFT 1200 AXPE 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

86JO35EH JOLLIFT 35 EH 1 ks
86JO35AXPE JOLLIFT 35 AXPE 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

86JO1635AXPE JOLLIFT 1635 AXPE 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

86LA104 86LA104 1 ks

Automobilový zvedák JOLLIFT 1200
Zvedák dostupný ve 2 provedení pneumohydraulický model (JOLLIFT 1200AX) a elektrohydraulický model 
s pneumatickými ovládacími prvky (JOLLIFT 1200AXPE). Nosnost zvedáku 3000 kg, při maximální výšce zdvihu 
1100 mm. Zvedák je zapuštěn v podlaze a je tak vhodný pro stříkací kabiny, přípravné, montážní/demontážní 
a dokončovací stání. Zdvih je možný na gumových blocích nebo na kovových podpěrách pod kola. Možnost 
automatického zařízení pro otevírání a zavírání zvedacích ramen v zemi zabudovaných modelech.

Automobilový zvedák JOLLIFT 1635
Elektrohydraulický model zvedáku s pneumatickými ovládacími prvky. Nosnost zvedáku 3500 kg, při maximální výšce 
zdvihu 1480 mm. Zvedák je zapuštěn v podlaze a je tak vhodný pro stříkací kabiny, přípravné, montážní/demontážní 
a dokončovací stání. Zdvih je možný na gumových blocích nebo na kovových podložkách pod kola. Možnost 
automatického zařízení pro otevírání a zavírání zvedacích ramen v zemi zabudovaných modelech.  

Stojan na příslušenství a nářadí
Stojan na nástroje a vybavení, nejen pro zvedáky, pomůže mít v autoservisu pořádek. Police přístupné z obou stran + 
1 perforovaný panel. Pro zavěšení nářadí obsahuje 10 háku a 10 dvojháků umožňují mít vše potřebné pro práci při ruce 
za všech okolností. 
Rozměry: Délka: 900 mm, Šířka: 600 mm, Výška: 1620 mm

Zvedák JOLLIFT 35 
Elektrohydraulický model zvedáku s pneumatickým (AXPE) nebo elektrohydraulickým (EH) ovládáním. Nosnost 
zvedáku je 3500 kg, při maximální výšce zdvihu 1360 mm.  Zvedák je zapuštěn v podlaze a je tak vhodný pro stříkací 
kabiny a přípravné stání. Zvedák má vestavěné kovové nosiče kol - kovové podpěry.
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Vybavení servisu

Obj. č. Zkrácený název Množství

99HM110 - 01 Hercules HM 1100 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

99HLS3213 - 11 Herkules HLS 3213 - AirgoMatic 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

99HEXA-COMB - TW2 Herkules Hexacomb Turbo - TW2: nástěnný 1 ks
99HEXA-COMB - T2S Herkules Hexacomb Turbo - TW2: skříňový 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

99T2M Herkules T-2 Mobile 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Výška Koš Nosnost Množství

99Painter - 01 Painter - 01 3,25 m 2000 x 700 mm 150 kg 1 ks
99Painter - 02 Painter - 02 4,00 m 3500 x 700 mm 150 kg 1 ks
99Painter - 04 Painter - 03 4,00 m 2000 x 700 mm 150 kg 1 ks
99Painter - 05 Painter - 04 4,00 m 3500 x 700 mm 250 kg 1 ks

Herkules HM 1100
HM 1100 je zvedák připraven k okamžitému použití. Možnost dodatečné sady pojezdu a rukojeti pro mobilitu. Zvedák 
je vybaven otočnými rameny, které snadno dosáhnou na zdvihací body vozidel. Poloměr otočných ramen umožňuje 
také bezpečné upevnění širokých vozidel. Nosnost 2,8 tuny, rychlé zvedání, malé požadavky na prostor, instalace na 
zemi nebo do země.

Herkules HLS 3213 - AirgoMatic
S výkonem 3,2 tuny a zdvihovou výškou 1,3 m nastavuje AirgoMatic 3213 nové standardy. Je vhodný pro nejčastější typy 
vozů a nabízí úsporu prostoru v dílně , díky 110 mm vysokým ocelovým nosníkům a poměrně krátké rampě. Rychlá a 
snadná instalace. Nízké náklady na údržbu. Minimální požadavky na prostor v dílně.

Herkules Painter
Výtah Painter zajišťuje bezpečnou a ergonomickou polohu při práci na vyšších vozidlech. Kola na výtahu usnadňují 
pohyb v dílně. Díky své konstrukci je výtah vynikající pro malá místa v přípravném prostoru i ve stříkacích kabinách. 
Na plošině výtahu je několik zdrojů vzduchu, stejně jako úložný prostor pro nářadí, proto jsou vždy na dosah. Hladké 
zvedání a spouštění. Vynikající pro malé prostory.

Herkules Hexacomb Turbo - TW2
Nový Hexacomb Turbo vakuový systém kombinuje současný design produktu, vysokou účinnost a uživatelsky přívětivé 
ovládání. Hexacomb Turbo má jako standardní vybavení automatický systém start jak pro vzduchové, tak elektrické 
nářadí, stejně jako automatické čištění pneumatického fi ltru. Toto řešení vakuového systému nabízí Hexagon se 
stropní nebo stěnovou sestavou a otočným ramenem o délce 5 m. Připojení potrubním systémem. Výkon 1,3 W.
Snadné a bezpečné odstranění prachových částí. Nastavitelný tlak vzduchu s manometrem. Výkonná turbína, ale také 
tichá díky optimalizované izolaci. Nástěnné, skříňové nebo zabudované do zdi.

Herkules T-2 Mobile
Flexibilní a kompaktní jednotka pro vakuový systém. Navíc nabízí pracovní plochu, skladovací místo a závěsy pro nářadí 
a spotřební materiál. S velkými kolečky je Hedson Hercules T-2 Mobile pohyblivý po roštech i kdekoli v dílně. Všechny 
potřebné nástroje jsou okamžitě k dispozici. Silný výkon. dlouhá životnost, automatické čištění fi ltru, odstraňování 
prachu. Výkon 1,3 W.
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Filtrační systémy

Podlahový fi ltr KS PA GRÜN 2“; KS PA GRÜN 3“; KS PA GRÜN 4“
Podlahový fi ltr vyrobený z vláken progresivně zhuštěných a vysoce elastických-nehořlavých. Materiál má vysokou 
jímavost barevných aerosolů od 3 500 až do 5 900 g/m2 a tím i dlouhý servisní interval výměny. Dodáván v rolích 
nebo v libovolných přířezech dle požadavků. Třída fi ltrace G2, G3 a G4 dle ČSN EN 779:2012. Barva materiálu: strana na 
sání (špinavá) je zelená, strana čistého vzduchu je bílá.

Podlahový fi ltr VS LAK
Filtr pro lakovny k odloučení přestřiků a barevné mlhy z vodou ředitelných a polyurethanových barev. Je vyroben ze 
skelných vláken, která jsou nepravidelně uložena a mají vysokou elasticitu a malou stlačitelnost. Vysoká jímavost, 
nízká energetická náročnost a vysoká provozní bezpečnost fi ltrů. Výrazná fi alová barva média značí nasávací stranu. 
Třída fi ltrace G3 dle ČSN EN 779:2012.

Podlahový předfi ltr KS AFVH
Ochranný fi ltr pro záchyt kapek barvy při stříkání. Venturiho efekt v kombinaci se změnami směru vzduchu, v němž 
jsou obsaženy částečky barev, umožňuje efektivní a vysoce účinnou ochranu. Všechny typy jsou ze dvou skládaných 
kartonů z recyklovaného papíru. Otvory v přední a zadní stěně jsou rozmístěny asymetricky. Lze použít samostatně 
nebo jako předfi ltr u vícestupňových fi ltračních systémů.

Předfi ltry
Syntetické fi ltrační materiály v rolích a přířezech (na přívodu). Tato fi ltrační média se nasazují jako předfi ltry, nebo první 
stupeň fi ltrace na přívodu vzduchu do stříkacích kabin. Třída fi ltrace G2,G3 a G4 dle ČSN EN 779:2012.

Obj. č. Zkrácený název

F1 Podlahový fi ltr v rolích nebo přířezech, obj. čísla na vyžádání

Obj. č. Zkrácený název

F8 VS LAK v rolích nebo přířezech, obj. čísla na vyžádání

Obj. č. Zkrácený název

F7 Desky o různých rozměrech, obj. čísla na vyžádání

Obj. č. Zkrácený název

F2 Předfi ltry v rolích nebo přířezech, obj. čísla na vyžádání
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Kapsové fi ltry KS PAK 25, KS PAK 35, KS PAK 35L
Tyto fi ltry jsou pro svou velkou fi ltrační plochu a vysoký stupeň odloučení nasazovány jako předfi ltry nebo první 
stupeň fi ltrace na přívodu vzduchu do stříkacích kabin. Rámečky fi ltrů jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, nebo dle 
požadavků též plastové plně spalitelné. Třída fi ltrace G3 a G4 dle ČSN EN 779:2012.

Stropní fi ltry KS A/300; KS A/500; KS A/560G; KS A/560 G 10 - Viledon
Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů používaných při vysokých nárocích na povrchovou úpravu. Syntetická vlákna 
progresivně zhuštěná. Materiál je nasycen prostředkem pro vázání prachových částic a má vysoký stupeň odloučení. 
Spodní vrstva čistého vzduchu je zpevněna speciální laminovanou mřížkou, aby se zabránilo jakémukoliv úletu vláken. 
Třída fi ltrace M5 dle ČSN EN 779:2012 s účinností 40 - 60 %.

Filtrační systémy s aktivním uhlím
Reaktivace neimpregnovaného aktivního uhlí. Systém s aktivním uhlím pro záchyt organických uhlovodíků. Filtrační 
jednotka představuje velmi účinné a operativní řešení pro adsorpci organických uhlovodíků na odtahu ze stříkacích 
kabin. Výměna aktivního uhlí za reaktivované ve všech typech fi ltračních patron.

Filtrační systém s aktivním uhlím KS BD; KS BD-BIG; KS KOPA; KS KOPA-BIG
Filtrační systém s aktivním uhlím je schválen a doporučen ČIŽP.

Obj. č. Zkrácený název

F3 Kapsové fi ltry, obj. čísla na vyžádání

Obj. č. Zkrácený název

F4 Stropní fi ltry v rolích nebo přířezech, obj. čísla na vyžádání

Obj. č. Zkrácený název

F5 Filtrační systémy s aktivním uhlím, obj. čísla na vyžádání

Obj. č. Zkrácený název

F6 Filtrační systém s aktivním uhlím, obj. čísla na vyžádání
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Kompresory

UniMaster 
Pístové kompresory UniMaster jsou silné, robustní a jsou optimálním řešením, když není trvalá spotřeba stlačeného vzduchu, např. v malé autodílně. 
Dodávají se jak na stojatém, tak na ležatém vzdušníku, nebo jako přístavný kompresor. Bohatý stavebnicový systém dovoluje individuální rozšíření 
o kondenzační sušičku a tlumicí skříň. Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem. Vzdušník je vybaven vypálenou 
vnitřní povrchovou úpravou. Proto je záruka na vzdušník 15 let proti prorezavění. Sériově vybavený gumovými silentbloky. Mezichladič a dochlazovač 
zajišťují rychlé ochlazení vyrobeného stl. vzduchu. Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu. Dodatečná závitová hrdla se zátkou pro 
bezproblémové rozšíření (kromě 90 l vzdušníku). Odvod vzduchu 3/4“. Součástí zkráceného názvu v tabulce jsou informace o nasávaném množství 
(l/min), tlaku (bar) a objemu nádoby (l).

UniMaster STS

UniMaster STS Silent

UniMaster STL

Obj. č. Zkrácený název Dod. množ. (l/min) Příkon kW Počet otáček min-1 Hlučnost dB(A)

891121570213 UNM STS 660-10-270 520 4 1025 78
891121580537 UNM STS 660-10-90 520 4 1025 78
891121580534 UNM STS 660-10-500 520 4 1025 78
891121570238 UNM STS 580-15-270 470 4 915 78
891121580531 UNM STS 580-15-500 470 4 915 78
891121560020 UNM STS 1000-10-90 790 5,5 995 82
891121570227 UNM STS 1000-10-270 790 5,5 995 82
891121580523 UNM STS 1000-10-500 790 5,5 995 82
891121570225 UNM STS 780-15-270 640 5,5 830 80
891121580521 UNM STS 780-15-500 640 5,5 830 80
891121560021 UNM STS 1250-10-90 980 7,5 1240 84
891121570219 UNM STS 1250-10-270 980 7,5 1240 84
891121580526 UNM STS 1250-10-500 980 7,5 1240 84
891121570230 UNM STS 1000-15-270 790 7,5 995 82
891121580526 UNM STS 1000-15-500 790 7,5 995 82

Obj. č. Zkrácený název Dod. množ. (l/min) Příkon kW Počet otáček min-1 Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

891121570224 UNM STS 660-10-270 XS 520 4 1025 69 775 x 740 x 1905
891121580538 UNM STS 660-10-90 XS 520 4 1025 69 775 x 740 x 1275
891121580507 UNM STS 660-10-500 XS 520 4 1025 69 850 x 850 x 2055
891121570240 UNM STS 580-15-270 XS 470 4 915 69 775 x 740 x 1905
891121580533 UNM STS 580-15-500 XS 470 4 915 69 850 x 850 x 2055

Obj. č. Zkrácený název Dod. množ. (l/min) Příkon kW Počet otáček min-1 Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

891121580520 UNM STL 660-10-500 520 4 1025 78 1950 x 625 x 1305
891121570222 UNM STL 580-15-270 470 4 915 78 1620 x 515 x 1205
891121580518 UNM STL 580-15-500 470 4 915 78 1950 x 625 x 1305
891121570215 UNM STL 1000-10-270 790 5,5 995 82 1620 x 555 x 1285
891121580512 UNM STL 1000-10-500 790 5,5 995 82 1950 x 625 x 1380
891121570225 UNM STL 780-15-270 640 5,5 830 80 1620 x 555 x 1285
891121580521 UNM STL 780-15-500 640 5,5 830 80 1950 x 625 x 1380
891121570219 UNM STL 1250-10-270 980 7,5 1240 84 1620 x 555 x 1285
891121580516 UNM STL 1250-10-500 980 7,5 1240 84 1950 x 625 x 1380
891121570217 UNM STL 1000-15-270 790 7,5 995 82 1620 x 555 x 1285
891121580514 UNM STL 1000-15-500 790 7,5 995 82 1950 x 625 x 1380

UniMaster STL Silent

Obj. č. Zkrácený název Dod. množ. (l/min) Příkon kW Počet otáček min-1 Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

891121570224 UNM STL 660-10-270 XS 520 4 1025 69 1620 x 600 x 1315
891121580507 UNM STL 660-10-500 XS 520 4 1025 69 1950 x 670 x 1415
891121570209 UNM STL 580-15-270 XS 470 4 915 69 1620 x 600 x 1315
891121580508 UNM STL 580-15-500 XS 470 4 915 69 1950 x 670 x 1415
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Kompresory

PROFESSIONAL ENTRY Solo

PROFESSIONAL ENTRY
Tato řada kompresorů je idealním řešením pro menší provozy, kde se stlačeným vzduchem buď začínají, nebo mají kontinualní spotřebu stlačeného 
vzduchu o nižších objemech. V tomto případě jde o kompresory s příkonem 2,2-5,5 kW. Kompresory této řady jsou pohěněny vysoce kvalitními 
elektromotory s vysokou účinností. Přenos energie na šroubovici, je řešen převodem vysoce kvalitními klínovymi řemeny s dlouhou životností a 
přesným, odolným a výkonným napinacim systemem. Kompresor ovládá jednoduchá elektronika vybavena START/STOP systémem. Tím je zaručen 
extrémně jednoduchý a nenákladný servis. Při správně navrhnutém výkonu a odpovídajicímu servisu bude ve Vašem provozu sloužit dlouhé roky.

PROFESSIONAL ENTRY na vzdušníku

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152005324 AM B 2-8 8 297 2,2 3/4" 61 620x612x949
894152005325 AM B 2-10 10 240 2,2 3/4" 61 620x612x950
894152005326 AM B 3-8 8 443 3 3/4" 61 620x612x950
894152005327 AM B 3-10 10 320 3 3/4" 61 620x612x950
894152005328 AM B 4-8 8 560 4 3/4" 61 620x612x950
894152005330 AM B 4-8 C 8 560 4 3/4" 61 620x612x950
894152005329 AM B 4-10 10 470 4 3/4" 61 620x612x950
894152005331 AM B 4-10 C 10 470 4 3/4" 61 620x612x950
894152005332 AM B 5-8 C 8 700 5,5 3/4" 64 1100x690x1100
894152005333 AM B 5-10 C 10 600 5,5 3/4" 64 1100x690x1100

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152005250 AM B 2-8-200 XB 8 297 2,2 1/2" 61 1420x585x1255
894152005294 AM B 2-8-270 XB 8 297 2,2 1/2" 61 1498x582x1340
894152005251 AM B 2-10-200 XB 10 240 2,2 1/2" 61 1420x585x1255
894152005295 AM B 2-10-270 XB 10 240 2,2 1/2" 61 1498x582x1340
894152005252 AM B 3-8-200 XB 8 443 3 1/2" 61 1420x585x1255
894152005296 AM B 3-8-270 XB 8 443 3 1/2" 61 1498x582x1340
894152005253 AM B 3-10-200 XB 10 320 3 1/2" 61 1420x585x1255
894152005297 AM B 3-10-270 XB 10 320 3 1/2" 61 1498x582x1340
894152005254 AM B 4-8-200 XB 8 560 4 1/2" 61 1420x585x1255
894152005256 AM B 4-8-200 XBC 8 560 4 1/2" 61 1420x585x1255
894152005298 AM B 4-8-270 XB 8 560 4 1/2" 61 1498x582x1340
894152005300 AM B 4-8-270 XBC 8 560 4 1/2" 61 1498x582x1340
894152005255 AM B 4-10-200 XB 10 470 4 1/2" 61 1420x585x1255
894152005257 AM B 4-10-200 XBC 10 470 4 1/2" 61 1420x585x1255
894152005299 AM B 4-10-270 XB 10 470 4 1/2" 61 1498x582x1340
894152005258 AM B 5-8-200 XBC 8 700 5,5 1/2" 64 1420x585x1255
894152005302 AM B 5-8-270 XBC 8 700 5,5 1/2" 64 1550x690x1560
894152005259 AM B 5-10-200 XBC 10 600 5,5 1/2" 64 1420x585x1255
894152005303 AM B 5-10-270 XBC 10 600 5,5 1/2" 64 1550x690x1560
894152005314 AM B 5-10-270 XBDK 10 600 5,5 1/2" 64 1550x690x1560

PROFESSIONAL ENTRY na vzdušníku se sušičkou

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152005260 AM B 2-8-200 XBDK 8 297 2,2 1/2" 61 1420x582x1300
894152005261 AM B 2-10-200 XBDK 10 240 2,2 1/2" 61 1420x582x1300
894152005262 AM B 3-8-200 XBDK 8 443 3 1/2" 61 1420x582x1300
894152005263 AM B 3-10-200 XBDK 10 320 3 1/2" 61 1420x582x1300
894152005264 AM B 4-8-200 XBDK 8 560 4 1/2" 61 1420x582x1300
894152005265 AM B 4-10-200 XBDK 10 470 4 1/2" 61 1420x582x1300
894152005266 AM B 4-8-200 XBDKC 8 560 4 1/2" 61 1420x582x1300
894152005267 AM B 4-10-200 XBDKC 10 470 4 1/2" 61 1420x582x1300
894152005268 AM B 5-8-200 XBDKC 8 700 5,5 1/2" 64 1420x585x1255
894152005269 AM B 5-10-200 XBDKC 10 600 5,5 1/2" 64 1420x585x1255
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PROFESSIONAL INDUSTRY solo

PROFESSIONAL INDUSTRY
Kompresory teto řady jsou pohaněné vysoce kvalitními elektromotory s vysokou učinností. Převod je řešen kvalitními klínovymi řemeny s dlouhou 
životností a přesným, odolným a vykonným napínacím systémem. Ve všech vykonnostních rovinách tak zajišťuje dokonalé napnutí klínoveho řemenu. 
Díky tomu nedochazí k poškození šroubového bloku vlivem špatných provozních podmínek způsobených nevhodným napnutím klinového řemene. 
Kompresory nabízíme s příkonem v rozmezí 5 – 75 kW. Kompresory této řady jsou vybaveny výkonnou řídíci jednotkou, poskytující široké spektrum 
možností, jak z Vašeho nového kompresoru dostat co nejvíce.

PROFESSIONAL INDUSTRY na vzdušníku

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152023628 AM G 11-7 7 1933 11 1" 61 1400x780x1555
894152023629 AM G 11-8 8 1836 11 1" 61 1400x780x1555
894152023630 AM G 11-10 10 1518 11 1" 61 1400x780x1555
894152023632 AM G 15-7 7 2766 15 1" 62 1400x780x1555
894152023633 AM G 15-8 8 2484 15 1" 62 1400x780x1555
894152023634 AM G 15-10 10 2202 15 1" 62 1400x780x1555
894152023636 AM G 18-7 7 3330 18,5 1" 63 1400x780x1555
894152023637 AM G 18-8 8 3168 18,5 1" 63 1400x780x1555
894152023638 AM G 18-10 10 2700 18,5 1" 63 1400x780x1555
894152023640 AM G 22-7 7 3866 22 1" 68 1320x830x1555
894152023641 AM G 22-8 8 3660 22 1" 68 1320x830x1555
894152023642 AM G 22-10 10 3318 22 1" 68 1320x830x1555

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152009614 AM B 7-8-270 XB 8 1242 7,5 3/4" 63 1550x690x1560
894152009615 AM B 7-10-270 XB 10 1080 7,5 3/4" 63 1550x690x1560
894152009619 AM B 11-8-270 XB 8 1674 11 3/4" 65 1550x690x1560
894152009620 AM B 11-10-270 XB 10 1506 11 3/4" 65 1550x690x1560
894152009616 AM B 7-8-500 XB 8 1242 7,5 3/4" 63 1950x690x1700
894152009617 AM B 7-10-500 XB 10 1080 7,5 3/4" 63 1950x690x1700
894152009621 AM B 11-8-500 XB 8 1674 11 3/4" 65 1950x690x1700
894152009622 AM B 11-10-500 XB 10 1506 11 3/4" 65 1950x690x1700
894152023522 AM B 15-8-270 XB 8 2328 15 3/4" 67 1550x690x1560
894152023523 AM B 15-10-270 XB 10 2106 15 3/4" 67 1550x690x1560
894152023524 AM B 15-8-500 XB 8 2328 15 3/4" 67 1950x690x1700
894152023525 AM B 15-10-500 XB 10 2106 15 3/4" 67 1950x690x1700

Kompresory

PROFESSIONAL INDUSTRY se sušičkou

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152009604 AM B 7-8 XDK 8 1242 7,5 3/4" 63 1100x690x1100
894152009605 AM B 7-10 XDK 10 1080 7,5 3/4" 63 1100x690x1100
894152009607 AM B 11-8 XDK 8 1674 11 3/4" 65 1100x690x1100
894152009608 AM B 11-10 XDK 10 1506 11 3/4" 65 1100x690x1100
894152023519 AM B 15-8 XDK 8 2328 15 3/4" 67 1100x690x1100
894152023520 AM B 15-10 XDK 10 2106 15 3/4" 67 1100x690x1100
894152023562 AM B 18-8 XDK 8 3114 18,5 1" 69 1659x805x1220
894152023563 AM B 18-10 XDK 10 2718 18,5 1" 69 1659x805x1220
894152023565 AM B 22-8 XDK 8 3648 22 1" 70 1659x805x1220
894152023566 AM B 22-10 XDK 10 3240 22 1" 70 1659x805x1220

PROFESSIONAL INDUSTRY na vzdušníku se skušičkou

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152009628 AM B 7-8-270 XBDK 8 1242 7,5 3/4" 63 1550x690x1560
894152009629 AM B 7-10-270 XBDK 10 1080 7,5 3/4" 63 1550x690x1560
894152009633 AM B 11-8-270 XBDK 8 1674 11 3/4" 65 1550x690x1560
894152009634 AM B 11-10-270 XBDK 10 1506 11 3/4" 65 1550x690x1560
894152009630 AM B 7-8-500 XBDK 8 1242 7,5 3/4" 63 1950x690x1700
894152009631 AM B 7-10-500 XBDK 10 1080 7,5 3/4" 63 1950x690x1700
894152009635 AM B 11-8-500 XBDK 8 1674 11 3/4" 65 1950x690x1700
894152009636 AM B 11-10-500 XBDK 10 1506 11 3/4" 65 1950x690x1700
894152023527 AM B 15-8-270 XBDK 8 2328 15 3/4" 67 1550x690x1560
894152023528 AM B 15-10-270 XBDK 10 2106 15 3/4" 67 1550x690x1560
894152023529 AM B 15-8-500 XBDK 8 2328 15 3/4" 67 1950x690x1700
894152023530 AM B 15-10-500 XBDK 10 2106 15 3/4" 67 1950x690x1700
894152023568 AM B 18-8-500 XBDK 8 3114 18,5 1" 69 1939x805x1841
894152023569 AM B 18-10-500 XBDK 10 2718 18,5 1" 69 1939x805x1841
894152023571 AM B 22-8-500 XBDK 8 3648 22 1" 70 1939x805x1841
894152023572 AM B 22-10-500 XBDK 10 3240 22 1" 70 1939x805x1841
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PROFESSIONAL INUSTRY PLUS solo

PROFESSIONAL INUSTRY PLUS
Tato řada kompresorů nabízí nejširší spektrum využití, jaké si lze představit. Výkonové rozmezí se pohybuje od 11 do 90 kW. Vysoce spolehlivou 
elektronikou, kterou disponují, převyšují typově srovnatelné kompresory na českém trhu. Díky lehce srozumitelnému ovládacímu modulu AIR ENERGIE 
CONTROL 3+ budete mít provoz pod dokonalou kontrolou. Šroubový blok kompresorů INDUSTRY PLUS je poháněn převodovkou pro efektivnější 
přenos energie z elektromotoru. V porovnání s kompresory poháněnými klínovými řemeny, dosahuje řada INDUSTRY PLUS o cca 3,5% vyšší účinnosti. 
Všechny použité komponenty jsou vyrobeny z vysoce odolných materialů, vyvinutých speciálně pro technologie na výrobu stlačeneho vzduchu.

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152023628 AM G 11-7 7 1933 11 1" 61 1400x780x1555
894152023629 AM G 11-8 8 1836 11 1" 61 1400x780x1555
894152023630 AM G 11-10 10 1518 11 1" 61 1400x780x1555
894152023632 AM G 15-7 7 2766 15 1" 62 1400x780x1555
894152023633 AM G 15-8 8 2484 15 1" 62 1400x780x1555
894152023634 AM G 15-10 10 2202 15 1" 62 1400x780x1555
894152023636 AM G 18-7 7 3330 18,5 1" 63 1400x780x1555
894152023637 AM G 18-8 8 3168 18,5 1" 63 1400x780x1555
894152023638 AM G 18-10 10 2700 18,5 1" 63 1400x780x1555
894152023640 AM G 22-7 7 3866 22 1" 68 1320x830x1555
894152023641 AM G 22-8 8 3660 22 1" 68 1320x830x1555
894152023642 AM G 22-10 10 3318 22 1" 68 1320x830x1555

Kompresory

PROFESSIONAL INDUSTRY PLUS se sušičkou

PROFESSIONAL INDUSTRY PLUS na vzdušníku se sušičkou

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152023644 AM G 11-7 XDK 7 1933 11 1" 61 1320x830x1555
894152023645 AM G 11-8 XDK 8 1836 11 1" 61 1320x830x1555
894152023646 AM G 11-10 XDK 10 1518 11 1" 61 1320x830x1555
894152023648 AM G 15-7 XDK 7 2766 15 1" 62 1320x830x1555
894152023649 AM G 15-8 XDK 8 2484 15 1" 62 1320x830x1555
894152023650 AM G 15-10 XDK 10 2202 15 1" 62 1320x830x1555
894152023652 AM G 18-7 XDK 7 3330 18,5 1" 63 1320x830x1555
894152023653 AM G 18-8 XDK 8 3168 18,5 1" 63 1320x830x1555
894152023654 AM G 18-10 XDK 10 2700 18,5 1" 63 1320x830x1555
894152023656 AM G 22-7 XDK 7 3866 22 1" 68 1320x830x1555
894152023657 AM G 22-8 XDK 8 3660 22 1" 68 1320x830x1555
894152023658 AM G 22-10 XDK 10 3318 22 1" 68 1320x830x1555

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152023660 AM G 11-7-500 XBDK 7 1933 11 3/4" 61 1977x805x1841
894152023661 AM G 11-8-500 XBDK 8 1836 11 3/4" 61 1977x805x1841
894152023662 AM G 11-10-500 XBDK 10 1518 11 3/4" 61 1977x805x1841
894152023664 AM G 15-7-500 XBDK 7 2766 15 3/4" 62 1977x805x1841
894152023665 AM G 15-8-500 XBDK 8 2484 15 3/4" 62 1977x805x1841
894152023666 AM G 15-10-500 XBDK 10 2202 15 3/4" 62 1977x805x1841
894152023668 AM G 18-7-500 XBDK 7 3330 18,5 3/4" 63 1977x805x1841
894152023669 AM G 18-8-500 XBDK 8 3168 18,5 3/4" 63 1977x805x1841
894152023670 AM G 18-10-500 XBDK 10 2700 18,5 3/4" 63 1977x805x1841
894152023672 AM G 22-7-500- XBDK 7 3866 22 3/4" 68 1977x805x1841
894152023673 AM G 22-8-500 XBDK 8 3660 22 3/4" 68 1977x805x1841
894152023674 AM G 22-10-500 XBDK 10 3318 22 3/4" 68 1977x805x1841
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PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED
Tato řada kompresorů je, co do elektronického vybavení, TOP produktem mezi šroubovými kompresory SCHNEIDER a výkonově se pohybují v rozmezí 
od 7,5 do 90 kW. V první řadě jsou vybaveny frekvenčním měničem. Ten dokáže přizpůsobovat otáčky motoru a tim pádem i šroubového bloku 
tak, aby poskytoval přesné množství stlačeného vzduchu, dle aktuálni spotřeby. Tím se výrazně snižuji náklady na provoz kompresoru. Výsledkem 
jsou významné úspory, které v kombinaci s ostatním vybavenim dokaží výrazně zkrátit návratnost investice. Šroubový blok kompresorů INDUSTRY 
VARIABLE SPEED je poháněn 3 typy převodu energie z elektromotoru. 
- Klínovým řemenem - standardně vysoka efektivita 
- Gearbox (převodovka) - Vyšší účinnost o 3,5% v porovnání s klínovým řemenem 
- Direct (přimý pohon) Vyšší účinnost o 1,5% v porovnání s převodovkou a o 6% v porovnáni s klínovým řemenem Všechny použité komponenty jsou 
vyrobeny z vysoce odolných materiálů, vyvinutých speciálně pro technologie na výrobu stlačeného vzduchu.

PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED solo

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152018477 AM D 7-13 XVS 5-13 270-1.224 7,5 3/4" 64 1165x655x1045
894152018478 AM D 11-13 XVS 5-13 264-1.824 11 3/4" 64 1165x655x1045
894152018479 AM D 15-13 XVS 5-13 258-2.214 15 3/4" 65 1165x655x1045
894152023676 AM G 15-10 XVS 5-10 714-2748 15 1" 65 1400x780x1555
894152023677 AM G 15-13 XVS 5-13 570-2226 15 1" 65 1400x780x1555
894152023678 AM G 18-10 XVS 5-10 588-3270 18,5 1" 65 1400x780x1555
894152023679 AM G 18-13 XVS 5-13 612-2538 18,5 1" 65 1400x780x1555
894152023680 AM G 22-10 XVS 5-10 726-3906 22 1" 67 1400x780x1555
894152023681 AM G 22-13 XVS 5-13 522-3042 22 1" 67 1400x780x1555

Kompresory

PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED na vzdušníku

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152018483 AM D 7-13-500 XVSBA 5-13 270-1.224 7,5 3/4" 64 1935x655x1665
894152018484 AM D 11-13-500 XVSBA 5-13 264-1.824 11 3/4" 64 1935x655x1665
894152018485 AM D 15-13-500 XVSBA 5-13 258-2.214 15 3/4" 65 1935x655x1665

PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED se sušičkou

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152018480 AM D 7-13 XVSDK 5-13 270-1.224 7,5 3/4" 64 1415x655x1045
894152018481 AM D 11-13 XVSDK 5-13 264-1.824 11 3/4" 64 1415x655x1045
894152018482 AM D 15-13 XVSDK 5-13 258-2.214 15 3/4" 65 1415x655x1045
894152023682 AM G 15-10 XVSDK 5-10 714-2748 15 1" 65 1400x780x1555
894152023683 AM G 15-13 XVSDK 5-13 570-2226 15 1" 65 1400x780x1555
894152023684 AM G 18-10 XVSDK 5-10 588-3270 18,5 1" 65 1400x780x1555
894152023685 AM G 18-13 XVSDK 5-13 612-2538 18,5 1" 65 1400x780x1555
894152023686 AM G 22-10 XVSDK 5-10 726-3906 22 1" 67 1400x780x1555
894152023687 AM G 22-13 XVSDK 5-13 522-3042 22 1" 67 1400x780x1555

PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED se sušičkou na vzdušníku

Obj. č. Zkrácený název Tlak Dod. množ. (l/min) Příkon kW Odvod vzduchu Hlučnost dB(A) Rozměry (š x h x v)

894152018486 AM D 7-13-500 XVSBADK 5-13 270-1.224 7,5 3/4" 64 1935x655x1680
894152018487 AM D 11-13-500 XVSBADK 5-13 264-1.824 11 3/4" 64 1935x655x1680
894152018488 AM D 15-13-500 XVSBADK 5-13 258-2.214 15 3/4" 65 1935x655x1680
894152023688 AM G 15-10-500 XVSBDK 5-10 714-2748 15 1" 65 1977x810x1841
894152023689 AM G 15-13-500 XVSBDK 5-13 570-2226 15 1" 65 1977x810x1841
894152023690 AM G 18-10-500 XVSBDK 5-10 588-3270 18,5 1" 65 1977x810x1841
894152023691 AM G 18-13-500 XVSBDK 5-13 612-2538 18,5 1" 65 1977x810x1841
894152023692 AM G 22-10-500 XVSBDK 5-10 726-3906 22 1" 67 1977x810x1841
894152023693 AM G 22-13-500 XVSBDK 5-13 522-3042 22 1" 67 1977x810x1841
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Kompresory

SUŠIČKY DK SMART
Maximalní provozní spolehlivost a optimalní pracovní výsledky díky vzduchu permanentně vysušovanému na tlakový 
rosný bod +3 °C
Jednoduché řízeni - jedno řízeni pro všechny kondenzační sušičky Schneider
Energeticky úsporný přenos tepla: předchlazení vstupujícíjo teplého vzduchu prostřednictvím vystupujícího studeného 
vzduchu ve výměníku vzduch/vzduch
Tepelný výměník s velkoryse dimenzovanými profi ly proudění pro konstantně nízkou tlakovou ztrátu 
Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi díky opětovnému zahřívání vysušeného stlačeného vzduchu
Prostorově úsporná instalace díky malým montážním rozměrům
Vysoká účinnost díky tepelnému výměníku z ušlechtilé oceli (do DK 1825 SMART)
Volitelný obtok včetně fi ltru série VF a FF s možností přímé montáže na sušičku (do DK 1825 SMART)

SUŠIČKY DK SMART v rámu
Maximalní provozní spolehlivost a optimalní pracovní výsledky díky vzduchu permanentně vysušovanému na tlakový 
rosný bod +3 °C
Jednoduché řízeni - jedno řízeni pro všechny kondenzační sušičky Schneider
Energeticky úsporný přenos tepla: předchlazení vstupujícíjo teplého vzduchu prostřednictvím vystupujícího studeného 
vzduchu ve výměníku vzduch/vzduch
Tepelný výměník s velkoryse dimenzovanými profi ly proudění pro konstantně nízkou tlakovou ztrátu 
Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi díky opětovnému zahřívání vysušeného stlačeného vzduchu
Prostorově úsporná instalace díky malým montážním rozměrům
Vysoká účinnost díky tepelnému výměníku z ušlechtilé oceli (do DK 1825 SMART)
Volitelný obtok včetně fi ltru série VF a FF s možností přímé montáže na sušičku (do DK 1825 SMART)

Obj. č. Zkrácený název
Objemový proud 
při tlakovém rosném 
bodu +3 °C (l/min)

Tlaková ztráta 
(bar) Příkon kW Odvod 

vzduchu Chladivo Rozměry (š x h x v)

894102001388 DK 350 SMART 350 0,13 0,13 3/4"a R134a 350x493x450
894102001389 DK 600 SMART 600 0,16 0,16 3/4"a R134a 350x493x450
894102001390 DK 850 SMART 850 0,19 0,19 3/4"a R134a 350x493x450
894102001391 DK 1200 SMART 1200 0,25 0,27 3/4"a R134a 350x493x450
894102001392 DK 1825 SMART 1830 0,30 0,28 3/4"a R134a 350x493x450
894102001393 DK 2350 SMART 2350 0,32 0,61 1"i R404a 370x460x764
894102001394 DK 3000 SMART 3000 0,38 0,67 1"i R404a 370x460x764
894102002607 DK 3600 SMART 3600 0,18 0,66 1 1/2"i R410a 460x520x789
894102002608 DK 4100 SMART 4100 0,25 0,66 1 1/2"i R410a 460x520x789
894102002609 DK 5200 SMART 5200 0,18 0,83 1 1/2"i R410a 460x520x789
894102002610 DK 6500 SMART 6500 0,20 1,01 1 1/2"i R410a 580x550x899
894102002611 DK 7700 SMART 7700 0,27 1,09 1 1/2"i R410a 580x550x899
894102001950 DK 10000 SMART 10000 0,25 1,31 2"i R410a 735x898x962
894102001951 DK 12000 SMART 12000 0,30 1,63 2"i R410a 735x898x962
894102001952 DK 15000 SMART 15000 0,30 1,89 2"i R410a 735x898x962

Obj. č. Zkrácený název
Objemový proud 
při tlakovém rosném 
bodu +3 °C (l/min)

Tlaková ztráta 
(bar) Příkon kW Odvod 

vzduchu Chladivo Rozměry (š x h x v)

89DGKK620035 SET DK 350 SMART 350 0,13 0,13 1/2"i R134a 380x530x1000
89DGKK620060 SET DK 600 SMART 600 0,16 0,16 1/2"i R134a 380x530x1000
89DGKK620085 SET DK 850 SMART 850 0,19 0,19 1/2"i R134a 380x530x1000
89DGKK620120 SET DK 1200 SMART 1200 0,25 0,27 1/2"i R134a 380x530x1000
89DGKK620182 SET DK 1825 SMART 1830 0,3 0,28 1/2"i R134a 380x530x1000

SUŠIČKY DK SMART v rámu
Maximalní provozní spolehlivost a optimalní pracovní výsledky díky vzduchu permanentně vysušovanému na tlakový 
rosný bod +3 °C
Jednoduché řízeni - jedno řízeni pro všechny kondenzační sušičky Schneider
Energeticky úsporný přenos tepla: předchlazení vstupujícíjo teplého vzduchu prostřednictvím vystupujícího studeného 
vzduchu ve výměníku vzduch/vzduch
Tepelný výměník s velkoryse dimenzovanými profi ly proudění pro konstantně nízkou tlakovou ztrátu 
Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi díky opětovnému zahřívání vysušeného stlačeného vzduchu
Prostorově úsporná instalace díky malým montážním rozměrům
Vysoká účinnost díky tepelnému výměníku z ušlechtilé oceli (do DK 1825 SMART)
Volitelný obtok včetně fi ltru série VF a FF s možností přímé montáže na sušičku (do DK 1825 SMART)

Obj. č.

89DGKK620035
89DGKK620060
89DGKK620085
89DGKK620120
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Adsorpční sušička
Řízení závislé na tlakovém rosném bodu s digitálním ukazatelem a bezpotencionálním výstupem. Možné nastavení 
tlakového rosného bodu. Ukazatel funkcí pomocí LED-diod na čelní straně spínací skříňky, bezpotenciální výstup.

Odvaděč kondenzátu Ecomat
Připraveno k zapojení s 2,5 m připojovacím kabelem. Snadná instalace, kompaktní stavba.

Předfi ltry
Snadná instalace, kompaktní stavba.

Separátor olej-voda Öwamat
Snadná instalace, kompaktní stavba.

Obj. č. Zkrácený název Vývod vzduchu Rozměry (š x h x v) Obj. proud při tlak. RB -40 °C (l/min)

89DGKH604012 DRY-DAT 120 1/4“ i 312 x 210 x 390 133
89DGKH604023 DRY-DAT 230 1/4“ i 312 x 210 x 565 250
89DGKH604035 DRY-DAT 350 1/4“ i 359 x 210 x 815 416
89DGKH604058 DRY-DAT 580 1/4“ i 359 x 210 x 1085 583
89DGKH604085 DRY-DAT 850 3/8“ i 436 x 300 x 1160 933
89DGKH604120 DRY-DAT 1200 3/8“ i 436 x 300 x 1410 1200
89DGKH604140 DRY-DAT 1400 1/2“ i 436 x 300 x 1610 1433

Obj. č. Zkrácený název Vývod vzduchu Rozměry (š x h x v) Pro nasáv. výkon (l/min)

89DGKD605023 KAL-Ecomat 3100 G 1/2“ i 149 x 65 x 118 2500
89DGKD605025 KAL-Ecomat 4500 G 1/2“ i 150 x 65 x 141 6300
89DGKD605030 KAL-Ecomat 20000 G 1/2“ i 212 x 93 x 162 28000

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v) Připojení vzduchu Objemový proud

89DGKD640700 VF-DVP 6 200 x 70 R 3/8“ i 700
89DGKD640701 VF-DVP 10 240 x 105 R 1/2“ i 1300
89DGKD640702 VF-DVP 15 295 x 105 R 1/2“ i 1900
89DGKD640703 VF-DVP 30 300 x 125 R 3/4“ i 3000
89DGKD640704 VF-DVP 45 420 x 125 R 1“ i 5200
89DGKD640706 VF-DVP 80 452 x 125 R 1 1/2“ i 8500

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v) Pro nasáv. výkon (l/min)

89DGKH601001 OWS-ÖWAMAT 10 290 x 222 x 528 2400/1700
89DGKH601002 OWS-ÖWAMAT 11 387 x 260 x 595 4900/3400
89DGKH601003 OWS-ÖWAMAT 12 350 x 397 x 719 7300/5100
89DGKH601004 OWS-ÖWAMAT 14 410 x 461 x 892 14600/10100

Úprava vzduchu
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Mikrofi ltr
Snadná instalace, kompaktní stavba.

Úpravné jednotky
Nejlepších pracovních výsledků díky nejvyšší kvalitě stlačeného vzduchu dosáhnete s našimi fi ltry a úpravnými 
jednotkami – od předfi ltrů přes mikrofi lmy až k fi ltrům s aktivním uhlím. Nastavovací knofl ík s aretací, regulační rozsah 
0 - 12 barů. Okamžitě použitelný díky kompletně namontované úpravné jednotce, která se skládá z redukčního ventilu 
s fi ltrem mikrofi ltru (2-dílná fi ltrační jednotka) nebo z redukčního ventilu s fi ltrem, mikrofi ltru a fi ltru s aktivním uhlím 
(3-dílná fi ltrační jednotka). Vysoká bezpečnost provozu díky regulaci tlaku pomocí pístu.

Odlučovač vody s fi ltrem
Maximální odloučení pevných částic a kondenzátu odstředivým zrychlením stl. vzduchu. Jako čisticí stupeň před 
redukčním ventilem. Dvoustupňový mechanický účinný fi ltr s 20 µm. Poloautomatické odvodňování.

Redukční ventil s fi ltrem
Spojuje technické výhody redukčního ventilu a odlučovače vody s fi ltrem v ještě kompaktnější jednotce. Vysoká 
bezpečnost provozu díky regulaci tlaku pomocí pístu. Možná montáž nezávisle na směru průtoku, možnost oboustranné 
montáže manometru. Nastavovací knofl ík s aretací, regulační rozsah 0 - 12 barů. Sériově dodávané s manometrem a 
fi ltr. článkem 20 µm.

Redukční ventil
Nastavovací knofl ík s aretací, regulační rozsah 0 - 12 barů, sériově s manometrem. Vysoká bezpečnost provozu díky 
regulaci tlaku pomocí pístu. Vysoká stabilita sekundárního tlaku (nastavitelný tlak), též pokud se změní vstupní tlak 
nebo průtokové množství. Možná montáž nezávisle na směru průtoku, možnost oboustranné montáže manometru.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v) Připojení vzduchu Objemový proud

89DGKD640710 FF-DFP 6 200 x 70 R 3/8“ i 700
89DGKD640711 FF-DFP 10 240 x 105 R 1/2“ i 1300
89DGKD640712 FF-DFP 15 295 x 105 R 1/2“ i 1900
89DGKD640713 FF-DFP 30 300 x 125 R 3/4“ i 3000
89DGKD640714 FF-DFP 45 420 x 125 R 1“ i 5200
89DGKD640716 FF-DFP 80 452 x 125 R 1 1/2“ i 8500

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v) Objemový proud Provedení

89DGKD226026 WE 2-fach 1/4 W 84 x 42 x 190 2-dílná G 1/4“ i
89DGKD326026 WE 2-fach 3/8 W 120 x 60 x 245 2-dílná G 3/8“ i
89DGKD426026 WE 2-fach 1/2 W 120 x 60 x 245 2-dílná G 1/2“ i
89DGKD458405 WE 2-fach 3/4 W 160 x 80 x 332 2-dílná G 3/4“ i
89DGKD468405 WE 2-fach 1 W 160 x 80 x 332 2-dílná G 1“ i
89DGKD224026 WE 3-fach 1/4 W 126 x 42 x 190 3-dílná G 1/4“ i
89DGKD324026 WE 3-fach 3/8 W 180 x 60 x 245 3-dílná G 3/8“ i
89DGKD424026 WE 3-fach 1/2 W 180 x 60 x 245 3-dílná G 1/2“ i
89DGKD524026 WE 3-fach 3/4 W 320 x 80 x 332 3-dílná G 3/4“ i
89DGKD624026 WE 3-fach 1 W 320 x 80 x 332 3-dílná G 1“ i

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v) Provedení Objem nádoby (cm³)

89DGKD221002 FWA 1/4 W 42 x 42 x 142 G 1/4“ i 10
89DGKD321002 FWA 3/8 W 60 x 60 x 180 G 3/8“ i 45
89DGKD421002 FWA 1/2 W 60 x 60 x 180 G 1/2“ i 45
89DGKD521002 FWA 3/4 W 80 x 80 x 235 G 3/4“ i 170
89DGKD621002 FWA 1 W 80 x 80 x 235 G 1“ i 170

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v) Provedení Objem nádoby (cm³)

89DGKD225026 FDM 1/4 W 42 x 42 x 190 G 1/4“ i 10
89DGKD325026 FDM 3/8 W 60 x 60 x 245 G 3/8“ i 45
89DGKD425026 FDM 1/2 W 60 x 60 x 245 G 1/2“ i 45
89DGKD458305 FDM 3/4 W 80 x 80 x 332 G 3/4“ i 170
89DGKD468305 FDM 1 W 80 x 80 x 332 G 1“ i 170

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v) Provedení Objem nádoby (cm³)

89DGKD202002 DM 1/4 W 42 x 42 x 94 G 1/4“ i G 1/8“ i
89DGKD302002 DM 3/8 W 60 x 60 x 130 G 3/8“ i G 1/8“ i
89DGKD402002 DM 1/2 W 60 x 60 x 130 G 1/2“ i G 1/8“ i
89DGKD502002 DM 3/4 W 80 x 80 x 184 G 3/4“ i G 1/4“ i
89DGKD602002 DM 1 W 80 x 80 x 184 G 1“ i G 1/4“ i
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Mlhový přimazávač
Plynulý přísun oleje díky jemné regulaci. Možné rovnoměrné nastavení přísunu oleje do průtokového množství, tím 
se zajistí i při malém tlaku a malém průtoku optimální mazání. Jako úpravný stupeň za redukčním ventilem s fi ltrem.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry (š x h x v) Provedení Objem nádoby (cm³)

89DGKD223001 N 1/4 W 42 x 42 x 156 G 1/4“ i 50
89DGKD323001 N 3/8 W 60 x 60 x 195 G 3/8“ i 150
89DGKD423001 N 1/2 W 60 x 60 x 195 G 1/2“ i 150
89DGKD523001 N 3/4 W 80 x 80 x 260 G 3/4“ i 379
89DGKD623001 N 1 W 80 x 80 x 260 G 1“ i 379

Rychlospojka s vnějším závitem
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Rychlospojka s vnitřním závitem
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Rychlospojky s hadicovou vsuvkou
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Rychlospojky pro hadice z plastu
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE700001 G1/4a 1 ks
89DGKE700002 G3/8a 1 ks
89DGKE700003 G1/2a 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE700004 G1/4a 1 ks
89DGKE700005 G3/8a 1 ks
89DGKE700006 G1/2a 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE700007 Rychlospojka 6 mm 1 ks
89DGKE700008 Rychlospojka 9 mm 1 ks
89DGKE700209 Rychlospojka 13 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE031143 Rychlospojka 8 x 6 mm 1 ks
89DGKE031145 Rychlospojka 12 x 9 mm 1 ks
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Rychlospojky pro plastové trubky, s ochrannou pružinou proti zlomení
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Rozdělovač s rychlospojkami
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Vsuvka s vnějším závitem
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Vsuvka s vnitřním závitem
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Vsuvka s vnitřním závitem
Profi l Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE031153 8 x 6 mm - KF 1 ks
89DGKE031155 12 x 9 mm - KF 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE700121 VT 3 G3/8i-3xSK 1 ks
89DGKE700120 VT 2 G3/8i-2xSK 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE700213 STNP-MS G1/4a 1 ks
89DGKE031201 STNP-MS G1/8a 1 ks
89DGKE700214 STNP-MS G3/8a 1 ks
89DGKE700215 STNP-MS G1/2a 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE700216 STNP-MS G1/4i 1 ks
89DGKE031231 STNP-MS G1/8i 1 ks
89DGKE700217 STNP-MS G3/8i 1 ks
89DGKE700218 STNP-MS G1/2i 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

89DGKE700010 STNP-MS 6 mm 1 ks
89DGKE031360 STNP-MS 4 mm 1 ks
89DGKE700011 STNP-MS 9 mm 1 ks
89DGKE700212 STNP-MS 13 mm 1 ks
89DGKE031342 STTL-K 4 mm 1 ks
89DGKE031343 STTL-K 6 mm 1 ks
89DGKE031345 STTL-K 9 mm 1 ks
89DGKE031353 STTL-KF 6 mm 1 ks
89DGKE031355 STTL-KF 9 mm 1 ks
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Obj. č. Zkrácený název Tlak (bar) Délky

89DGKD730030 DLS-SK-SF 11-6,3, s rychlosp. a vsuvkou 15 5 m
89DGKD730033 DLS-SK-SF 11-6,3, s rychlosp. a vsuvkou 15 10 m
89DGKE730037 DLS-SF 11-6,3 15 25 m
89DGKE730031 DLS-SF 11-6,3 15 50 m
89DGKD730032 DLS-SK-SF 15,5-10, s rychlosp. a vsuvkou 15 5 m
89DGKD730031 DLS-SK-SF 15,5-10, s rychlosp. a vsuvkou 15 10 m
89DGKE730036 DLS-SF 15,5-10 15 25 m
89DGKE730033 DLS-SF 15,5-10 15 50 m
89DGKE730024 DLS-SF 19-12,7 15 25 m
89DGKE730023 DLS-SF 19-12,7 15 50 m
89DGKE730040 DLS-SF 27-19 10 25 m
89DGKE730041 DLS-SF 27-19 10 50 m

Obj. č. Zkrácený název Délky

89DGKD740003 DLS-SK-SF 11-6,3, s rychlosp. a vsuvkou, modrá 5 m
89DGKD740004 DLS-SK-SF 11-6,3, s rychlosp. a vsuvkou, modrá 10 m
89DGKE740003 DLS-SF 11-6, modrá 25 m
89DGKE740002 DLS-SF 11-6, modrá 50 m
89DGKD740012 DLS-SK 15-9, s rychlosp. a vsuvkou, modrá 5 m
89DGKD740013 DLS-SK 15-9, s rychlosp. a vsuvkou, modrá 10 m
89DGKE740012 DLS 15-9, modrá 25 m
89DGKE740011 DLS 15-9, modrá 50 m
89DGKD750021 DLS-SK 18,5-12,5, s rychlosp. a vsuvkou, modrá 10 m
89DGKE740022 DLS 18,5-12,5, modrá 25 m
89DGKE740021 DLS 18,5-12,5, modrá 50 m
89DGKD740040 DLS-SK-OA 15-9, s rychlosp. a vsuvkou, oranžová 10 m
89DGKE740042 DLS-OA 15-9, oranžová 25 m

Hadice Super-Flex
Především odolná proti oleji obsaženému ve stl. vzduchu, odolnost proti stárnutí díky zesílení povrchového 
materiálu textilní vložkou. Velmi pružná, také při nízkých teplotách. S textilní vložkou. Provozní tlak max. 
15 bar při 20 °C. Součástí zkráceného názvu v tabulce jsou informace o vnějším a vnitřním Ø v mm.

Hadice s textilní vložkou
Především pro stl. vzduch obsahující olej. Provozní tlak max. 15 bar při 20 °C. Součástí zkráceného názvu 
v tabulce jsou informace o vnějším a vnitřním Ø v mm.
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Oprava laku
       sprejovou dózou!

Profesionalita sprejové
     dózy se systémem!

AEROSOL
PROFI-SYSTEM

Všechny druhy poškození

Všechny procesní kroky

Veškeré nároky na kvalitu

1K a  2K variabilita produktu

Příprava k
lakování

Zakladní nátěrové
hmoty/plniče

Tmely Plniče Základní a
krycí laky

Krycí laky Bezbarvé laky a
bodové opravy

www.spraymax.com

• Vysoká kvalita

• Profesionální

• Rychlá

• Efektivní
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Profesionální spreje a příslušenství

1K Antikorozní základ
Antikorozní základ s velmi dobrou přilnavostí. Vhodný na lesklé, broušené a nebroušené podklady. Nelze přetírat 
polyesterovými materiály.

1K Základový plnič
Podle tloušťky fi lmu jako reaktivní základ s velmi dobrou přilnavostí nebo jako výplňový základ s velmi dobrou plnivostí.

1K Akrylátový plnič
Akrylátový plnič s velmi dobrým rozlivem vhodný na menší opravy a probroušená místa. Ideální pro lakování dílů a 
opravy drobných poškození laku (spot-repair).

1K UNIFILL S1-S2-S4-S6-S8
Univerzální základová hmota a plnič v jednom s osvědčenou nastavitelnou tryskou VARIATOR. Vysoká plnicí kapacita, 
vynikající ochrana proti korozi, rychleschnoucí, výborná brousitelnost a rychlý nástřik i silnějších vrstev s dobrou 
stabilitou na svislých plochách. Vhodný pro všechny běžně používané materiály včetně hliníku. Použitelné také pro 
vodou ředitelné laky.

Dvousložková kyselá základní nátěrová hmota, olivově šedá
Dvousložková kyselá základní nátěrová hmota k rychlé izolaci probroušených míst v rámci opravy autolaku. Pro 
vyčištěné a broušené podklady, jako je ocel a zejména hliník, vytrvzené podklady, dvousložkové nátěrové tmely a staré 
laky. Vynikající ochrana proti korozi, rychlé procesní časy díky jemnému rozprašování při minimálním prostřiku.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680001 1K Antikorozní základ, červenohnědý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680271 1K Základový plnič, bílý 400 ml
12680272 1K Základový plnič, světle šedý 400 ml
12680274 1K Základový plnič, středně šedý 400 ml
12680276 1K Základový plnič, tmavě šedý 400 ml
12680277 1K Základový plnič, černý 400 ml
12680278 1K Základový plnič, béžový 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680280 1K Akrylátový plnič, světle šedý 400 ml
12680281 1K Akrylátový plnič, středně šedý 400 ml
12680282 1K Akrylátový plnič, tmavě šedý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680410 1K UNIFILL S2 světle šedý 500 ml
12680411 1K UNIFILL S4 středně šedý 500 ml
12680412 1K UNIFILL S6 tmavě šedý 500 ml
12680413 1K UNIFILL S8 černý 500 ml
12680414 1K UNIFILL S1 bílý 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680029 2K Kyselá základní nátěrová hmota 400 ml
12684029 2K Kyselá základní nátěrová hmota 250 ml

1K Stříkací tmel
Stříkací tmel se používá k vyrovnání malých prohlubenin, zbytkových nerovností po tmelení, stop po broušení a zvlnění. 
Díky vynikající výdrži lze nanášet vysoké vrstvy v několika málo nástřicích. Stříkací tmel má vynikající přilnavost a 
vysokou plnivost.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680016 1K Stříkací tmel 400 ml
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2K Akrylátový plnič
Profesionální velmi rychle schnoucí plnič s vynikající plnivostí a rozlivem. Lze použít na větší plochy. Větší probroušená 
místa nejprve ošetřete např. výplňovým základem.

2K Epoxydový základový plnič
Univerzální 2K epoxidový základový plnič na všechny problematické podklady, jako např. kovové plechy, plechy z 
neželezných kovů, pozinkovaný ocelový plech nebo eloxované hliníkové plochy.

1K Prostředek na zlepšení přilnavosti plastů
Ideální prostředek na zlepšení přilnavosti plastů pro návazné nátěry.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680036 2K Akrylátový plnič, středně šedý 400 ml
12684036 2K Akrylátový plnič, středně šedý 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680032 2K Epoxydový plnič, béžový 400 ml
12680033 2K Epoxydový plnič, šedý 400 ml
12680034 2K Epoxydový plnič, černý 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680009 1K Prostředek na zlepšení přilnavosti plastů 400 ml

2K Rychleschnoucí základový plnič bez izokyanátů
Univerzální rychleschnoucí 2K základový plnič pro kvalitní opravy vozidel. Ideální pro lakování dílů a opravy drobných 
poškození laku (spot-repair).

2K PE Polyesterový stříkací tmel
Produkt je vhodný zejména pro vyrovnání nerovností podkladu či hrubých stop po broušení. I při vysoké síle vrstvy až do 450 
µm vykazuje vynikající vysokou plnicí schopnost, snadnou brousitelnost a rychlé schnutí. Vhodné i na hliníkové podklady.

Dvousložková výplňová základní nátěrová hmota DTM
Univerzální, použitelný přímo na lesklý plech a všechny běžné plastové podklady. Rovněž použitelný jako mokrý do 
mokrého nebo brousící plnič. Rychle jej lze přelakovat vodou ředitelnými a běžnými laky, rychle schne. 

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680031 2K Základový plnič, šedý 400 ml
12684031 2K Základový plnič, šedý 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12684026 2K PE Stříkací tmel 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12684260 2K výplňová zákl. nátěrová hmota světle šedá 250 ml
12684261 2K výplňová zákl. nátěrová hmota černá 250 ml
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1K Strukturální lak
Bezbarvý speciální výrobek k napodobení struktury plastů používaných u vozidel, zejména na plastové nárazníky. K dodání 
pro různý charakter struktury.

Rozstřikové ředidlo
Rozstřikové ředidlo je speciální výrobek pro vytvoření homogenních lakovacích přechodů v oblasti rozstřiků 
jednosložkových a dvousložkových vrchních průhledných laků a dvousložkových vrchních laků.

1K Vrchní průhledný lak
1K Vrchní průhledný lak pro rychlý nástřik a vytvoření trvanlivé ochranné vrstvy na opravených místech a nově 
lakovaných dílech vozidel a motocyklů.

1K Lak na disky kol
Odolný lak na disky kol s vysokou vydatností na nové i použité disky.

Rozstřikový lak
Rozstřikový lak je speciální výrobek pro vytvoření homogenních přechodů na rozhraní lakovaných ploch v oblasti přelakování 
okolí místa opravy 1K a 2K vrchními průhlednými laky a dvousložkovými vrchními laky s velmi dobrými výsledky při sladění.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680050 1K Vrchní průhledný lak, transparentní matný 400 ml
12680051 1K Vrchní průhledný lak, transparentní 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680012 1K Strukturální lak, střední 400 ml
12680013 1K Strukturální lak, hrubý 400 ml
12680180 1K Strukturální lak, černý jemný 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680093 Rozstřikové ředidlo 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680040 1K Jednosložkový lak na disky 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680092 Rozstřikový lak 400 ml

1K DTP sprej na plasty
Produkt určený pro rychlé a pohodlné stříkání přímo na plastové povrchy. K dispozici ve třech nejpopulárnějších 
odstínech. Lze aplikovat přímo na všechny plastové poklady bez nutnosti předchozí aplikace prostředku na zlepšení 
přilnavosti plastů. Lze kdykoliv přelakovat, ideální na již existující strukturní barvy.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680044 1K DTP sprej na plasty šeď tmavá 400 ml
12680045 1K DTP sprej na plasty antracitová tmavá 400 ml
12680046 1K DTP sprej na plasty černý 400 ml
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Odstraňovač silikonu
Šetrný čisticí prostředek s vysokým podílem účinné složky k důkladnému odstranění silikonu, tuku, oleje, vosku, 
nečistot, asfaltu a sazí. Odstraňovač silikonu je velmi vydatný, má vynikající čisticí a odmašťovací schopnost a zlepšuje 
přilnavost. Výrobek se používá při nanášení laků s obsahem rozpouštědel.

Odstraňovač silikonu na vodní bázi
Čisticí prostředek na vodní bázi se sníženým obsahem rozpouštědel a vysokým podílem účinné složky k použití 
bezprostředně před nástřikem vodou ředitelných podkladových laků. Tento vysoce výkonný výrobek zlepšuje přilnavost 
a snižuje elektrostatický účinek. Vysoká čisticí a odmašťovací schopnost.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680090 Odstraňovač silikonu 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680094 Odstraňovač silikonu na vodní bázi 400 ml

2K Vrchní průhledný lak rychleschnoucí
Velmi rychle schnoucí 2K Vrchní průhledný lak s vysokou odolností proti chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům 
pro vytvoření kvalitní a trvanlivé ochranné vrstvy na opravených místech a nově lakovaných dílech. Zejména vhodný 
pro opravy drobných poškození laku.

2K Předplněný sprej pro dvousložkové vrchní laky
Pro plnění dvousložkových rozpouštědlových vrchních laků (série 275, 670, 675 a 570). Výsledkem je aerosolová 
nádobka SprayMax 2K Fill In připravená k použití, naplněná dvousložkovým rozpouštědlovým vrchním lakem 
požadovaného barevného odstínu. Nejvyšší jakost výrobku a výsledku zaručena. Pro plnění aerosolových nádobek 
pomocí nového plnicího zařízení FillClean je nutno objednat také víčko nevyžadující čištění. Doba zpracovatelnosti 
konečného produktu se u jednotlivých výrobců a výrobků liší.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12684064 2K Vrchní průhledný lak, rychleschnoucí 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680086 2K Předplněný sprej 400 ml

2K Vrchní průhledný lak
2K Vrchní průhledný lak s velmi vysokou odolností proti chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům pro vytvoření 
kvalitní a trvanlivé ochranné vrstvy na opravených místech a nově lakovaných dílech.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680061 2K Vrchní průhledný lak 400 ml
12680065 2K vrchní průhledný lak polomatný 400 ml
12680067 2K vrchní průhledný lak matný 400 ml

1K Předplněný sprej pro 1K vodou ředitelné podkladové laky
Pro plnění 1K vodou ředitelných podkladových laků specifi ckého barevného odstínu vyjmenovaných značek a jakostí 
níže uvedených výrobců laků. Výsledkem je aerosolová nádobka SprayMax 1K FillClean připravená k použití a naplněná 
základním lakem ředitelným vodou požadovaného barevného odstínu. Nejvyšší jakost výrobku a výsledku zaručena. 
Aerosolové nádobky SprayMax FillClean/Fill In mají vždy specifi ckou recepturu pro daný druh laku a jsou optimálně 
přizpůsobeny jednotlivým systémům výrobců lakovacích materiálů.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12682355 1K Předplněný sprej pro 1K podkladové laky série 480 400 ml
12682075 1K Předplněný sprej pro 1K podkladové laky série 280 400 ml
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Sada na opravu světlometů
Sada pro profesionální opravu světlometů, obsahuje 1 x 250 ml 1K základ a 1 x 250 ml 2K bezbarvý vrchní lak na 
světlomety. Vynikající nástroj pro dosažení skvělého výsledku opravy a renovace světlometů.

Čistič brzd
Vysoce účinný speciální čistič brzd s vynikajícími rozpouštěcími vlastnostmi. Nezanechává žádné zbytky, je nevodivý 
a nerezavějící.

Univerzální pěnový čistič
Vysoce kvalitní, univerzální čisticí pěna se silnými rozpouštěcími vlastnostmi. Jednoduché použití, velmi efektivní. 
Všestranný čistič pro venkovní i vnitřní materiály. Vysoce účinný na sklo, čalounění, chromové části atd.

Čistič pistolí
Speciální čistič s vysokým podílem účinné složky pro efektivní čištění stříkacích pistolí. Lze univerzálně použít pro 1K 
laky jak s obsahem rozpouštědel i vodou ředitelné, také pro nevytvrzené 2K laky. Krátká a dlouhá lanceta umožňuje 
bezezbytkové čištění stříkací pistole bez nutnosti jejího rozložení. Skvěle se hodí pro rychlé čištění rozprašovací hlavy 
s variátorem.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12684099 Sada na opravu světlometů 2 x 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12235021 Čistič brzd 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12235020 Univerzální pěnový čistič 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

12680095 Čistič pistolí 400 ml

Barva na disky
Sprej na disky Auto-K Racing je nitrokombinační lak odolný vůči oděru se zvlášť vysokou kryvostí. Sprej na disky je 
stabilní, trvale odolný vůči mytí v mycích linkách a diskům nabízí dlouhodobou ochranu před odlétajícími kamínky a 
posypovou solí. Sprejem na disky lze natřít disky bez velké časové ztráty a tak je chránit proti korozi. Ochraný bezbarvý 
lak na disky je velmi vhodný k ochraně hliníkových disků.

PTFE-Spray
Odolný lubrikant pro vysoké teploty. Nanáší se jako olej, působí jako mazací tuk. Vodoodpudivý, vynikající mechanická 
a tepelná odolnost, chrání před opotřebením a slepením. Ideální pro průmyslové aplikace, motory, řetězy, pily, ložiska 
atd., také pro vozidla a jízdní kola.

Obj. č. Zkrácený název Objem

12235030 PTFE-Spray 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

124288037 Barva na disky, stříbrná 400 ml
124288937 Barva na disky, stříbrná 500 ml
124288038 Barva na disky, zlatá 400 ml
124288053 Průhledný lak, transparentní 400 ml
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Lackspray - laky ve spreji
Laky ve spreji Auto-K Racing jsou rychleschnoucí speciální kombinované laky ve standardních barevných odstínech. 
Lze jimi ošetřit předměty z plechu, kovu a plastu bez velké časové náročnosti. Jsou univerzálně použitelné a k dostání 
v běžných barvách automobilového průmyslu.

Obj. č. Zkrácený název Objem

124288904 Lak ve spreji, bílá lesklá 500 ml
124288905 Lak ve spreji, černá lesklá 500 ml
124288921 Lak ve spreji, černá matná 500 ml

Rukojeť na spreje
Rukojeť na spreje pro jednoduchou a obvyklou manipulaci při lakování s použitím spreje SprayMax nebo jiných typů 
sprejů. Rukojeť umožňuje lakování obtížně dostupných míst, jako například vnitřních hran v oblasti dveří.

Obj. č. Zkrácený název Množství

12746200 Rukojeť na spreje 1 ks

FillClean Plnička sprejů
FillClean je pneumatická plnička sprejů nevyžadující čištění určené pro plnění nádobek FillClean, které jsou již naplněny 
specifi ckým ředidlem a hnacím médiem. Umožňuje plnění laků originálního barevného odstínu jak z rozpouštědlových, 
tak z vodou ředitelných lakovacích systémů. Přednosti plnicího zařízení FillClean: fl exibilní a mobilní, nevyžaduje čištění, 
neprodukuje odpady, šetrné ke zdraví a pokožce, šetří místo, usnadňuje práci, splňuje požadavky na VOC, jednoduché 
a systémově bezpečné použití, nízké investiční náklady, barevné označení na víčku, lze plnit jakýkoli zvolený odstín 
požadované barvy.

Sada víček FillClean
Víčka jsou vhodná pouze pro plnicí zařízení FillClean. Po naplnění slouží i k lehkému rozpoznání naplněného odstínu.

Obj. č. Zkrácený název Množství

12990263 FillClean Plnička sprejů 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

12990246 Sada víček k plnicímu zařízení 6 ks v sadě
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Maskovací páska tesakrepp 4317
Kvalitní maskovací páska pro všechny lakýrnické a autoopravárenské práce s teplotní odolností do +80 °C.

Krepová páska - modrá 4308
Modrá krepová páska, do 100 °C, vhodná pro vodou ředitelné laky, tloušťka 0,170 mm.

Přesná páska tesafi lm 4104
Tenká a neprůtažná PVC páska pro přesné dvojtónové lakování. Vytvoří velmi ostrou přechodovou hranu. K dispozici 
v různých barvách.

Značkovací páska tesafl ex 4169
PVC páska pro trvalé značení podlah ve skladech a výrobních prostorách. Tloušťka 0,18 mm. K dispozici různé barvy.

Maskovací páska - zelená 50600
Polyesterová páska pro práškové lakovny, odolná do 220 °C, tloušťka 0,080 mm. Libovolné rozměry na objednávku.

Maskovací páska - modrá 50650
Polyesterová páska pro práškové lakovny, odolná do 220 °C, tloušťka 0,055 mm. Libovolné rozměry na objednávku.

Obj. č. Zkrácený název Balení

35043170001300 Páska tesakrepp 50 m x 19 mm 1 ks
35043170000200 Páska tesakrepp 50 m x 25 mm 1 ks
35043170001600 Páska tesakrepp 50 m x 30 mm 1 ks
35043170001800 Páska tesakrepp 50 m x 38 mm 1 ks
35043170002000 Páska tesakrepp 50 m x 50 mm 1 ks
35043170000700 Páska tesakrepp 50 m x 75 mm 1 ks
35043170000900 Páska tesakrepp 50 m x 100 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35043080000300 Krepová páska 4308 50 m x 15 mm 1 ks
35043080000000 Krepová páska 4308 50 m x 19 mm 1 ks
35043080000100 Krepová páska 4308 50 m x 25 mm 1 ks
35043080003600 Krepová páska 4308 50 m x 30 mm 1 ks
35043080000200 Krepová páska 4308 50 m x 38 mm 1 ks
35043080000400 Krepová páska 4308 50 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35041040025500 Páska tesafi lm 66 m x 6 mm 1 ks
35041040025700 Páska tesafi lm 66 m x 9 mm 1 ks
35041040026100 Páska tesafi lm 66 m x 12 mm 1 ks
35041040026200 Páska tesafi lm 66 m x 15 mm 1 ks
35041040026300 Páska tesafi lm 66 m x 19 mm 1 ks
35041040026400 Páska tesafi lm 66 m x 25 mm 1 ks
35041040026500 Páska tesafi lm 66 m x 30 mm 1 ks
35041040026600 Páska tesafi lm 66 m x 38 mm 1 ks
35041040026700 Páska tesafi lm 66 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

350416904 Páska tesafl ex 4169, černá 33 m x 50 mm 1 ks
350416908 Páska tesafl ex 4169, bílá 33 m x 50 mm 1 ks
350416911 Páska tesafl ex 4169, modrá 33 m x 50 mm 1 ks
350416916 Páska tesafl ex 4169, černo-žlutá šrafovaná 33 m x 50 mm 1 ks
350416917 Páska tesafl ex 4169, žlutá 33 m x 50 mm 1 ks
350416919 Páska tesafl ex 4169, červená 33 m x 50 mm 1 ks
350416937 Páska tesafl ex 4169, zelená 33 m x 50 mm 1 ks
350416900 Páska tesafl ex 4169, transparentní 33 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35506000000000 Maskovací páska - zelená 66 m x 25 mm 1 ks
35506000000100 Maskovací páska - zelená 66 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35506500000000 Maskovací páska - modrá 66 m x 25 mm 1 ks
35506500000100 Maskovací páska - modrá 66 m x 50 mm 1 ks

Maskování
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Značkovací páska tesafl ex 60760
PVC páska pro dočasné značení podlah ve skladech a výrobních prostorech. Tloušťka 0,15 mm. K dispozici různé barvy.

Duct páska tesaband 4613
Univerzální opravná páska. Textil laminovaný polyetylenem. Hustota 27 ok.

Duct páska tesaband 4688
Prémiová textilní opravná páska z extrudovaného PE. Hustota 55 ok.

Textilní páska v TOP kvalitě tesaband 4657
Hustě tkaná textilní páska (145 ok), odolná do 180 °C, vhodná pro mřížkový test přilnavosti laku.

Prémiová montážní páska tesafi x 4965
Oboustranná páska spolehlivě přilne i na obtížně lepitelné povrchy, kvalita používaná v automobilovém průmyslu. 
Průhledná. Tloušťka 0,205 mm.

Samosvařitelná silikonová páska 4600
Samovulkanizující silikonová páska, odolná většině olejů, kyselin a vodě. Pro teploty od -65 °C do +260 °C. Odolnost 
do 8 000 voltů.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

356076008 Páska tesafl ex 60760, bílá 33 m x 50 mm 1 ks
356076011 Páska tesafl ex 60760, modrá 33 m x 50 mm 1 ks
356076016 Páska tesafl ex 60760, černo-žlutá šrafovaná 33 m x 50 mm 1 ks
356076084 Páska tesafl ex 60760, žlutá 33 m x 50 mm 1 ks
356076019 Páska tesafl ex 60760, červená 33 m x 50 mm 1 ks
356076020 Páska tesafl ex 60760, červeno-bílá šrafovaná 33 m x 50 mm 1 ks
356076066 Páska tesafl ex 60760, zelená 33 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

35046130004600 Duct páska tesaband 4613 černá 50 m x 48 mm 1 ks
35046130004700 Duct páska tesaband 4613 šedostříbrná 50 m x 48 mm 1 ks
35046130002900 Duct páska tesaband 4613 bílá 50 m x 48 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35046880000000 Duct páska tesaband 4688 černá 50 m x 50 mm 1 ks
35046880000900 Duct páska tesaband 4688 bílá 50 m x 50 mm 1 ks
35046880002300 Duct páska tesaband 4688 modrá 50 m x 50 mm 1 ks
35046880002000 Duct páska tesaband 4688 žlutá 50 m x 50 mm 1 ks
35046880002100 Duct páska tesaband 4688 červená 50 m x 50 mm 1 ks
35046880002200 Duct páska tesaband 4688 zelená 50 m x 50 mm 1 ks
35046880000100 Duct páska tesaband 4688 šedostříbrná 50 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35046570011100 Páska tesaband 4657 50 m x 19 mm 1 ks
35046570011200 Páska tesaband 4657 50 m x 25 mm 1 ks
35046570011300 Páska tesaband 4657 50 m x 30 mm 1 ks
35046570011400 Páska tesaband 4657 50 m x 38 mm 1 ks
35046570011500 Páska tesaband 4657 50 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35049650001605 Montážní páska tesafi x 5 m x 19 mm 1 ks
35049650017600 Montážní páska tesafi x 50 m x 12 mm 1 ks
35049650000800 Montážní páska tesafi x 50 m x 19 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35046000000400 Samosvařitelná silikonová páska 4600 - černá 3 m x 25 mm 1 ks
35046000000300 Samosvařitelná silikonová páska 4600 - transparentní 3 m x 25 mm 1 ks
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Krepová páska - hnědá 4309
Hnědá krepová páska, vhodná pro vyšší teploty, do 120° C, dobrá lepivost, kvalitní výsledky, tloušťka 0,170 mm.

Krepová páska - hnědá 4341
Hnědá krepová páska, vhodná pro vysoké teploty, do 140° C, dobrá lepivost, kvalitní výsledky, tloušťka 0,190 mm.

Silně krepovaná páska 4322
Silně krepovaná páska pro maskování do oblouku. Tloušťka 0,380mm.

Precision mask 4334
Vysoce kvalitní páska ze speciálního papíru pro ostré hrany a přechody. Snadné odvíjení, nezatrhává se. Tloušťka 0,09mm. 
Odstranitelná bez zanechání lepidla po dobu 6 měsíců v interiéru a 8 týdnů v exteriéru. Teplotní odolnost 120 °C / 30 min.

Ovíjení kabelových svazků tesafl eece 51608
Kvalitní páska z fl eece pro svazkování kabelů, skvělé tlumicí vlastnosti, certifi kována automobilkami.

Obj. č. Zkrácený název Balení

35043090001001 Krepová páska 4309 50 m x 15 mm 1 ks
35043090001101 Krepová páska 4309 50 m x 19 mm 1 ks
35043090001201 Krepová páska 4309 50 m x 25 mm 1 ks
35043090001301 Krepová páska 4309 50 m x 30 mm 1 ks
35043090001401 Krepová páska 4309 50 m x 38 mm 1 ks
35043090001501 Krepová páska 4309 50 m x 50 mm 1 ks
35043090001601 Krepová páska 4309 50 m x 75 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35043410000000 Krepová páska 4341 50 m x 12 mm 1 ks
35043410000100 Krepová páska 4341 50 m x 15 mm 1 ks
35043410000200 Krepová páska 4341 50 m x 19 mm 1 ks
35043410000300 Krepová páska 4341 50 m x 25 mm 1 ks
35043410000400 Krepová páska 4341 50 m x 30 mm 1 ks
35043410000500 Krepová páska 4341 50 m x 38 mm 1 ks
35043410000600 Krepová páska 4341 50 m x 50 mm 1 ks
35043410000700 Krepová páska 4341 50 m x 60 mm 1 ks
35043410000800 Krepová páska 4341 50 m x 75 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35044320014500 Krepová páska 4322 50 m x 9 mm 1 ks
35044320014600 Krepová páska 4322 50 m x 15 mm 1 ks
35044320014700 Krepová páska 4322 50 m x 19 mm 1 ks
35044320014800 Krepová páska 4322 50 m x 25 mm 1 ks
35044320014900 Krepová páska 4322 50 m x 30 mm 1 ks
35044320015000 Krepová páska 4322 50 m x 38 mm 1 ks
35044320015100 Krepová páska 4322 50 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35043340003000 Precision mask 4334 50 m x 9 mm 1 ks
35043340000000 Precision mask 4334 50 m x 15 mm 1 ks
35043340000100 Precision mask 4334 50 m x 19 mm 1 ks
35043340000200 Precision mask 4334 50 m x 25 mm 1 ks
35043340000300 Precision mask 4334 50 m x 38 mm 1 ks
35043340000400 Precision mask 4334 50 m x 50 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35516080000200 Ovíjení kabelových svazků tesafl eece 25 m x 9 mm 1 ks
35516080000100 Ovíjení kabelových svazků tesafl eece 25 m x 19 mm 1 ks
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Maskování

Folie s páskou Easy Cover 4369 UV
Kombinace folie a lepicí Duct pásky pro zakrývání velkých ploch. Vhodné i pro venkovní aplikace, UV odolnost 2 týdny.

Folie tesa Easy Protect 4392 - Premium
Nelepivá maskovací folie pro zakrývaní velkých ploch. Kvalita Premium i pro čerstvé laky a zvýšenou zbytkovou vlhkost.

Folie tesa Easy Protect 4394 - Standard
Nelepivá maskovací folie pro zakrývaní velkých ploch. Kvalita Standard.

Obj. č. Zkrácený název Balení

35043690001201 Folie s páskou Easy Cover 14 m x 550 mm 1 ks
35043690000901 Folie s páskou Easy Cover 14 m x 1100 mm 1 ks
35043690001001 Folie s páskou Easy Cover 14 m x 1400 mm 1 ks
35043690001101 Folie s páskou Easy Cover 14 m x 1800 mm 1 ks
35043690001401 Folie s páskou Easy Cover 14 m x 2100 mm 1 ks
35043690001301 Folie s páskou Easy Cover 14 m x 2600 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35043920000000 Easy Protect 4392 - Premium 150 m x 4000 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Balení

35043940000000 Easy Protect 4394 - Standard 300 m x 4000 mm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

35060890001200 Tesa odvíječ - aplikátor 1 ks

Tesa odvíječ 6089
Správná a snadná aplikace podlahových pásek, lze doplnit o laserový naváděcí paprsek. Použití s páskami 4169 a 60760.
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Lepení

Sprejové lepidlo tesa 60021 - trvalé
Univerzální lepidlo pro trvalé lepení nejrůznějších materiálů (papíru, kartonu, plstě, látek, folií, dřeva, kůže, polystyrenu 
a mnoha různých druhů plastů).

Sprejové lepidlo tesa 60022 - extra pevné
Extra pevné lepidlo ideální pro trvalé spojení materiálů, jako jsou textilie, plast, karton, pěnová guma, izolační materiály, 
vinyl, kůže a guma navzájem nebo ke kovu a dřevu.

Průmyslový čistič ve spreji tesa 60040
Rychlé a snadné čištění strojů, plastových dílů, skleněných a kovových ploch. Vyčištěný povrch pak zaručuje optimální 
přilnutí k lepicím páskám a sprejovým lepidlům tesa.

Odstraňovač lepidel ve spreji tesa 60042
Pro snadné odstranění zbytků lepidel a lepicích pásek z plastových částí, skleněných a kovových ploch.

Obj. č. Zkrácený název Objem

35600210000100 Lepidlo 60021 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

35600220000100 Lepidlo 60022 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

35600400000100 Čistič ve spreji 60040 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

35600420000100 Odstraňovač lepidel 60042 200 ml
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Kontrolní a měřicí technika

Digitální tloušťkoměr Elcometer 456
Malý a přenosný přístroj s jednoduchým použitím pro měření tloušťky povlaku na všech kovových podkladech. Dle 
typu je použitelný pro měření na feromagnetických podkladech (F), neferomagnetických podkladech (NF) nebo 
pomocí kombinovaných sond pro měření na obou typech podkladů (FNF). Verze Basic má základní statistické funkce. 
Varianta Standard má paměť na 1 500 měření v jednom souboru, výstup dat pomocí technologie Bluetooth nebo USB 
do softwaru Elcomaster, nastavení limitních hodnot a statistické funkce. Nejvyšší verze Top má všechny již uvedené 
funkce a navíc hodiny reálného času s alarmem a připomenutím dalšího měření, paměť na celkově až 150 000 měření 
v 2 500 souborech. Tloušťkoměry lze dodat s vestavěnou neoddělitelnou sondou, která je vhodná při měření na větších 
plochách nebo se sondou na kabelu. Na žádost zákazníka je možné dodat s kalibračním certifi kátem.

Digitální tloušťkoměr Elcometer 415
Tento rychlý, přesný a spolehlivý tloušťkoměr je ideální pro měření tloušťky suché vrstvy. Bezchybně funguje na rovných 
i zakřivených površích, na povrchu hladkém i tenkém. Přepínání mezi měřením na oceli a hliníku je automatické.  
Přístroj měří s přesností ±1-3% v rozsahu 0 – 1000 µm. Přístroj umožňuje jednoduchou obsluhu a kalibraci bez složitého 
návodu k obsluze.

Digitální tloušťkoměr Elcometer 311
V současnosti nejrychlejší a nejjednodušší tloušťkoměr určený pro automobilový průmysl na trhu. Přístroj dokáže 
změřit tloušťku povlaku na karosérii a podat informace o celkovém stavu barvy a laku. Lze s ním provést více než 60 
měření za minutu, rozsah měření je 0 – 500 µm. Přístroj měří na hliníkových i ocelových součástech automobilů.

Mřížková zkouška Elcometer 1542
Efektivní způsob, jak určit přilnavost celé řady nátěrových hmot. Obsahuje nůž, který je dostupný ve třech verzích 
podle testované vrstvy - rozteč 1 mm (pro nátěry o tloušťce nižší než 60µm), rozteč 2 mm (pro tloušťku nižší než 
120µm) nebo 3 mm  (pro tloušťku vyšší než 120µm). Plná sada obsahuje navíc kartáč, lupu a 1 roli ISO nebo ASTM 
adhezní pásky.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

24A456C Elcometer 456 141 x 73 x 37 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

24A415CFNFTI Elcometer 415 141 x 73 x 37 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

24A311CFNFTI Elcometer 311 141 x 73 x 37 mm 

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

24K1542M001 Základní sada pro mřížkovou zkoušku 6 x 1 mm
24K1542M002 Základní sada pro mřížkovou zkoušku 6 x 2 mm
24K1542M003 Základní sada pro mřížkovou zkoušku 6 x 3 mm
24K1542M001-I Plná sada pro mřížkovou zkoušku ISO 6 x 1 mm
24K1542M002-I Plná sada pro mřížkovou zkoušku ISO 6 x 2 mm
24K1542M003-I Plná sada pro mřížkovou zkoušku ISO 6 x 3 mm
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Kontrolní a měřicí technika

Mřížková zkouška Elcometer 107
Nůž pro mřížkovou zkoušku, ideální pro nátěry na zakřivených a členitých podkladech do 240 µm. Možnost výměny 
řezáků v jednom držáku. Je dostupný ve dvou verzích - BASIC Kit (základní sada) a FULL Kit (plná sada). BASIC Kit 
obsahuje: rukojeť, řezák dle vašeho výběru, klíč, pouzdro pro uskladnění nástrojů, návod (včetně klasifi kace výsledků 
testu). FULL Kit obsahuje veškeré komponenty obsažené v BASIC Kitu a navíc lupu, štěteček pro očištění místa 
zkoušky po řezech, adhezní pásku (ASTM nebo ISO) a to vše je v plastovém kufříku.

Leskoměr Elcometer 480
V současné době jde o nejvyspělejší leskoměr na trhu. Je snadno ovladatelný a nabízí kombinaci vysoké přesnosti, 
opakovatelnosti a funkčnosti. Měří na třech úhlech odrazu (20°, 60°, 85°) a za vteřinu provede až 10 měření. Spolehlivě 
měří a zaznamenává parametry lesku, odrazivosti a haze na jakémkoliv materiálu, včetně barev, plastu, keramiky a kovu. 

Multifunkční šablona pro mřížkovou zkoušku
Multifunkční šablonu lze použít pro mřížkovou zkoušku podle normy ISO 2409 (6 x 1,6 x 2 a 6 x 3 mm), měření tloušťky 
mokrého nátěru, pro aplikátor fi lmu od 0 do 180 µm a křížový řez podle ASTM. Součástí dodávky je šablona, řezák, 
páska a kufřík.

Kapesní mikroskop s osvětlením Elcometer 7210
Přístroj je ideální pro inspekci vad povlaků. Mikroskop má v sobě zabudované světlo a umožňuje až 30ti násobné 
zvětšení.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

24F10713222-1 Mřížka 107 Basic Kit 6 x 1 mm
24F10713222-4 Mřížka 107 Basic Kit 6 x 2 mm
24F10713222-5 Mřížka 107 Basic Kit 6 x 3 mm
24F10713348-6 Mřížka 107 Full Kit ISO 6 x 1 mm
24F10713348-9 Mřížka 107 Full Kit ISO 6 x 2 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

24J480T-6 Elcometer 480, 60° 68 x 155 x 50 mm
24J480T-26 Elcometer 480,20 a 60° 68 x 155 x 50 mm
24J480T-268 Elcometer 480,20, 60 a 85° 68 x 155 x 50 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

24SP3000 Šablona pro mřížkovou zkoušku 100 x 55 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

24KT007210M001 Kapesní mikroskop 140 x 50 x 22 mm
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Autokosmetika

Pro Speed Compound
Extra abrazivní leštěnka, která nabízí nejlepší výsledky při odstraňování hlubokých defektů laku při zachování 
maximální šetrnosti typické pro produkty Meguiar’s. Speciální složení je určeno pro aplikaci  pěnovými kotouči či 
vlněným kotoučem. Extra rychle odstraňuje poškození odpovídající broušení brusným papírem o zrnitosti 1200 a 
jemnější. Nejvyšší abrazivita ve své třídě zaručuje perfektní výsledky při odstraňování všech silných poškození laku, 
jako jsou hluboké škrábance, včetně kruhových, silná oxidace, skvrny i hologramy, a zároveň fantastický, lesklý fi niš. 
Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Ultra Cut Compound
Exkluzivní produkt na bázi super-mikroabraziv. Extra rychle odstraňuje poškození odpovídající broušení brusným 
papírem o zrnitosti 1200 a jemnější. Super-mikroabraziva zajišťují nejlepší fi nální výsledek ve své třídě! Výborná také 
na odstraňování těžkých defektů laku, hlubokých škrábanců, včetně kruhových, skvrn od kyselých dešťů a hologramů. 
Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Ultra Finishing Polish
Profesionální fi nišovací leštěnka, která vytváří nejlepší fi niš a nejhlubší lesk ze všech podobných produktů na trhu! 
Technologicky nejpokročilejší složení zajišťuje extrémní hloubku lesku při nulové tvorbě hologramů. Trvale odstraňuje 
kruhové škrábance a lehké defekty ze všech typů laků. Velmi jemná konzistence pro to nejsnadnější nanášení a stírání. 
Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

DA Microfi ber Correction Compound
Revoluční systém strojního leštění pomocí orbitální leštičky! Leštěnka pro 1krokové strojní leštění laků starých 
alespoň 3 měsíce. 100% garance, že při leštění nevytvoříte žádné dodatečné kruhové škrábance a hologramy! Super-
mikroabraziva velmi rychle a účinně odstraňují lehké a střední poškození laku a zároveň dodávají povrchu vysoký 
lesk. Tvoří výrazně méně prachu než běžné leštěnky. Není třeba maskovat ani zakrývat okolní části vozu, jako jsou 
gumy, plasty atd. Extra koncentrované složení umožňuje používat minimální množství k rozleštění celého vozu. Určeno 
výhradně pro použití s DA leštičkou a speciálními mikrovláknovými kotouči. Metody aplikace: DA leštička. Neředí se, 
přelakovatelné, VOC kompatibilní.

DA Microfi ber Finishing Wax
Revoluční systém strojního voskování pomocí orbitální leštičky! Tekutý vosk pro 1krokové strojní voskování laků 
starých alespoň 3 měsíce. Extra bohatá směs polymerů, silikonů a přírodní karnauby pro maximální lesk a ochranu. 
Speciálně vyvinuto pro nejlepší možný výsledek na laku rozleštěném pomocí leštěnky D300 Correction Compound. 
Vosk je po aplikaci možno ihned stírat, není nutné čekat na jeho zaschnutí. Metody aplikace: DA leštička. Neředí se, 
nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Meguiar‘s All Season Dressing
Meguiar‘s All Season Dressing je jedinečný přípravek vytvářející hluboký, bohatý a dlouhotrvající lesk na všech 
exteriérových površích z plastů a gumy. Staré či nové, zvětralé či opotřebované, Meguiar‘s All Season Dressing Vám 
dopřeje požadovaný výsledek vždy a za všech okolností!

Obj. č. Zkrácený název Objem

42M10001 M100 3784 ml
42M10032 M100 946 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42M10501 M105 3784 ml
42M10532 M105 946 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42M20501 M205 3784 ml
42M20532 M205 946 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D30001 D30001 3784 ml
42D30016 D30016 473 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D30101 D30101 3784 ml
42D30116 D30116 473 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D16001 D16001 3784 ml



279

Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System Kit 5“
Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System pro renovaci, leštění 
a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost 
Meguiar‘s ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky!

Obj. č. Zkrácený název Množství

42DMCKIT5 DMCKIT5 sada

Autokosmetika

Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System DA Kit 5“
Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System pro renovaci, leštění 
a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost 
Meguiar‘s ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky!
Včetně orbitální leštičky Meguiar‘s MT310

Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System DA Kit 6“
Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System pro renovaci, leštění 
a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost 
Meguiar‘s ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky!
Včetně orbitální leštičky Meguiar‘s MT310

Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System Complete Kit 5“
Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System pro renovaci, leštění 
a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost 
Meguiar‘s ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky!
Včetně orbitální leštičky Meguiar‘s MT310

Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System Complete Kit 6“
Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System pro renovaci, leštění 
a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost 
Meguiar‘s ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky!
Včetně orbitální leštičky Meguiar‘s MT310

Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System Kit 6“
Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar‘s DA Microfi ber Correction System pro renovaci, leštění 
a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost 
Meguiar‘s ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky!

Obj. č. Zkrácený název Množství

42DMCKIT5DA DMCKIT5DA sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

42DMCKIT6DA DMCKIT6DA sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

42DMCPROKIT5 DMCPROKIT5 sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

42DMCPROKIT6 DMCPROKIT6 sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

42DMCKIT6 DMCKIT6 sada
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Autokosmetika

Meguiar‘s Mirror Glaze Soft Buff  Kit 6“
Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar‘s Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. 
Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do 
zrnitosti 1200, renovaci a leštění do maximálního lesku.

Meguiar‘s Mirror Glaze Soft Buff  DA Kit 5“
Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar‘s Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. 
Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do 
zrnitosti 1200, renovaci a leštění do maximálního lesku.
Včetně orbitální leštičky Meguiar‘s MT310

Meguiar‘s Mirror Glaze Soft Buff  DA Kit 6“
Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar‘s Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. 
Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do 
zrnitosti 1200, renovaci a leštění do maximálního lesku.
Včetně orbitální leštičky Meguiar‘s MT310

Meguiar‘s Professional Mirror Glaze Complete Kit 5“
Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar‘s Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. 
Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do 
zrnitosti 1200, renovaci a leštění do maximálního lesku.
Včetně orbitální leštičky Meguiar‘s MT310

Meguiar‘s Professional Mirror Glaze Complete Kit 6“
Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar‘s Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. 
Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do 
zrnitosti 1200, renovaci a leštění do maximálního lesku.
Včetně orbitální leštičky Meguiar‘s MT310

Obj. č. Zkrácený název Množství

42MGKIT6 MGKIT6 sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

42MGKIT5DA MGKIT5DA sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

42MGKIT6DA MGKIT6DA sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

42MGPROKIT5 MGPROKIT5 sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

42MGPROKIT6 MGPROKIT6 sada 

Meguiar‘s Mirror Glaze Soft Buff  Kit 5“
Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar‘s Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. 
Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do 
zrnitosti 1200, renovaci a leštění do maximálního lesku.

Obj. č. Zkrácený název Množství

42MGKIT5 MGKIT5 sada
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Meguiar‘s Ultimate Fast Finish
Zcela nová technologie ochrany laku využívající extrémně odolné a trvanlivé polymery, které mají špičkové hydrofobní 
(voduodpuzující) vlastnosti, posilují lesk a prohlubují lak. Dlouhodobá ochrana nejen pro všechny lakované povrchy má 
velmi snadnou aplikaci. Jednoduše nastříkejte a setřete! Mikrovláknová utěrka je součástí balení!

Silicone Free Wax
Jedinečný produkt pro ochranu všech lakovaných povrchů zcela bez obsahu silikonů! 100% bezpečný pro použití v 
lakovnách, jelikož nehrozí kontaminace prostředí silikony. Snadný a efektivní způsob, jak ochránit i nově nastříkané 
laky přímo v lakovně! Speciální složení dovoluje laku dýchat, a je tedy možné jej aplikovat i na zcela čerstvé laky. Lehké 
lešticí schopnosti, které pomohou podpořit lesk a perfektní vzhled laku a zároveň mu dodají odolnou, polymerovou 
ochranu. Velmi jednoduché nanášení i stírání. Metody aplikace: ručně, DA leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC 
kompatibilní.

Synthetic Sealant 2.0
Hydrofobní (vodu odpuzující) polymerová technologie zajišťuje fantastický lesk a „korálkování“ vody. Technologicky 
vyspělá ochrana laku. Zajišťuje na první pohled patrný hlubší a lesklejší povrch laku. Dokáže opticky maskovat 
lehké škrábance, včetně kruhových, a vytváří zcela bezvadný lak. Jeho aplikace je velmi jednoduchá díky snadnému 
stírání z ošetřeného povrchu. Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC 
kompatibilní.

Hi-Tech Yellow Wax
Špičková směs přírodní karnauby, silikonů, polymerů a dalších vosků. Dodává fantastický, hluboký lesk a dlouhodobou 
ochranu všem typům lakovaných povrchů. Tekutá forma je ideální pro ruční nebo strojní aplikaci. Metody aplikace: 
ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Meguiar‘s Deep Crystal Top Coat
Přípravek pro posílení ochrany a hydrofobního efektu Meguiar‘s Deep Crystal Ultra Paint Coatingu a keramické ochrany 
laku. Posiluje fantastický hydrofobní efekt i odolnost ochrany, posiluje lesk i hloubku laku! Stačí jen nastříkat a setřít a 
Váš coating bude opět v prvotřídní kondici!

Obj. č. Zkrácený název Množstvé

42G18309 G18309 241 g

Obj. č. Zkrácený název Objem

42M30564 M305 1892 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42M2116 M21 473 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42M2601 M26 3784 ml
42M2616 M26 473 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42M69916 M69916 473 ml

Meguiar‘s Deep Crystal Ultra Paint Coating
Extrémně dlouhodobá ochrana laku na bázi polymerů a SiO2, s dechberoucími hydrofobními vlastnostmi, která Vás 
oslní jednoduchostí a rychlostí aplikace! Vyzkoušejte zcela novou úroveň ochrany laku, kterou společnost Meguiar‘s 
stvořila pro všechny, kteří chtějí ochránit lak svého vozu!

Obj. č. Zkrácený název Množství

42M68802 M68802 sada
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Detailing Clay
Rychle odstraňuje všechny navázané kontaminanty. Obnovuje povrch laku hladký jako sklo. 100% neabrazivní – 
bezpečný pro použití na všech typech laků. Pro lubrikaci používejte M34 Final Inspection (přelakovatelné) nebo D155 
Last Touch Spray Detailer naředěný v poměru 1:1 s vodou. Metody aplikace: ručně. Přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Final Inspection
Snadná aplikace způsobem „nastříkat – setřít“ pro oslnivý lesk. Ideální pro posouzení stavu laku a hledání jeho defektů. 
Skvělý pro použití těsně před předáním vozu zákazníkovi – bezpečně odstraní usedlý prach a obnoví špičkový vzhled. 
Může být použit pro snadnější stírání abrazivních i neabrazivních leštěnek. Skvělý jako lubrikant pod clay. Metody 
aplikace: nastříkat a setřít. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Last Touch Spray Detailer
Skvělý pro použití těsně před předáním vozu zákazníkovi – bezpečně odstraní usedlý prach a obnoví špičkový vzhled. 
Jednoduše a šetrně odstraňuje prach, šmouhy, otisky prstů i nečistoty. Dodává lesk a posiluje ochranné schopnosti 
vosku. Bezpečný na lak, plasty, chrom i vinyl. Skvělý jako lubrikant pod clay. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Neředí 
se nebo 1:1, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č. Zkrácený název Množství

42C2000 C2000 - Mild 200 g
42C2100 C2100 - Aggressive 200 g

Obj. č. Zkrácený název Objem

42M3401 M34 3784 ml
42M3416 M34 473 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D15505 D155 18920 ml
42D15501 D155 3784 ml

Hyper Wash
Bohatá, trvanlivá pěna zajišťuje fantastické mycí výsledky. Extrémně koncentrovaný. Biologicky odbouratelný. Skvělý 
pro použití s míchacími stroji a napěňovači. Metody aplikace: umýt a opláchnout vodou. Ředění: 400:1 (ruční mytí), 20:1 
(do napěňovače), přelakovatelné, VOC komaptibilní. 

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D11001 D110 3784 ml

Shampoo Plus
Polymerové kondicionéry dramaticky zvyšují lesk. Bohaté, výborně lubrikující složení zabraňuje poškrábání laku při 
mytí. Biologicky odbouratelný. Příjemná vůně usnadní práci s tímto perfektně pěnícím šampónem. Metody aplikace: 
umýt a opláchnout vodou. Ředění: 128:1 (ruční mytí), 10:1 (do napěňovače), přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D11101 D111 3784 ml

Synthetic X-Press Spray Wax
Jednoduchá aplikace pro maximální ochranu – stačí nastříkat a setřít. Vytváří hluboký „mokrý“ vzhled. Může být 
aplikován na přímém slunci. Při zaschnutí nezanechává bílé stopy na plastech a gumách. Lze nanášet na suché i mokré 
auto. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D15601 D156 3784 ml
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Rinse Free Express Wash & Wax
Čistí všechny exteriérové povrchy bez nutnosti oplachování vodou a nanáší ochrannou vrstvu syntetického vosku. 
Speciální lubrikanty zabraňují poškrábání a tvorbě stékanců. Rychlá a jednoduchá aplikace. Biologicky odbouratelný. 
Metody aplikace: nastříkat a setřít. Ředění: až do 4:1, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Super Degreaser
Velmi účinný čistič všech interiérových povrchů, s  výjimkou dotykových a LCD obrazovek, vhodný také na čištění 
zádveří, motoru, podběhů, prahů apod. - extra účinný čistič a odmašťovač! Rychlá a extra účinná čisticí schopnost 
pro ty nejodolnější nečistoty. Speciální složení nezanechává na povrchu žádné zbytky produktu. Příjemná vůně pro 
snadnější práci. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Ředění: 4:1 - silné znečištění, 10:1 - běžné znečištění, přelakovatelné, 
VOC kompatibilní.

Glass Cleaner Concentrate
Špičkový čistič skel vyvinutý speciálně pro náročné potřeby profesionálů. Zanechává povrch průzračně čistý, bez 
šmouh a skvrn. Na sklech zanechává ochranný fi lm, díky kterému další nečistoty neulpívají tak snadno. Neobsahuje 
amoniak a je zcela šetrný také k tónovaným sklům a okenním fóliím. Velmi jednoduchá a rychlá aplikace, která zajistí 
perfektní výsledky. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Ředění: 10:1, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Wheel Brightener
Bezpečný na všechna lakovaná a chromová kola. Velmi snadno odstraňuje brzdový prach a další nečistoty z běžného 
provozu. Silný koncentrát je možno ředit až do poměru 4:1. Není určen pro leštěná kola bez krycího laku. Metody 
aplikace: umýt a opláchnout vodou. Přelakovatelné, VOC kompatibilní.

All Purpose Cleaner
Velmi účinný čistič všech interiérových povrchů, s  výjimkou dotykových a LCD obrazovek, vhodný také na čištění 
zádveří, motoru, podběhů, prahů apod. Vhodný zejména na všechny typy tkanin, koberců, textilního čalounění a dalších. 
Aktivní pěnivé složení uvolní nečistoty z hloubky vláken. Zjemňovače textilií a optické rozjasňovače zajistí perfektní 
výsledky. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Ředění: 4:1 - silné znečištění, 10:1 - běžné znečištění, 20:1 - čistění kůže, 
plastů a vinilů, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D11501 D115 3784 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D10801 D108 3784 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D12001 D120 3784 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D14001 D140 3784 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D10105 D101 18920 ml
42D10101 D101 3784 ml

Quik Interior Detailer
Čistič všech interiérových povrchů, šetrný i pro všechny druhy LCD a dotykových displejů. Obsahuje příměsi, které 
chrání povrch před stárnutím a blednutím způsobeným UV zářením. Nevytváří mastný povrch, obnovuje přirozený 
vzhled plastů (nedodává lesk). Metody aplikace: ručně, nastříkat a setřít. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D14901 D149 3784 ml
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Silicone-Free Dressing
Oživuje, dodává vysoký lesk a ochranu všem plastovým povrchům. Neobsahuje silikony - vhodný pro použití v prostředí 
citlivém na silikony. Metody aplikace: ručně, nastříkat a setřít. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Hyper Dressing
Dodává fantastickou ochranu a výsledný fi niš všem interiérovým i exteriérovým plastům. Poměrem ředění až do 4:1 
si sami určíte míru lesku a výsledný vzhled od přirozeného matu až po vysoký lesk. Vyroben na vodní bázi. Metody 
aplikace: ručně. Ředění: až do 4:1, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D16101 D161 3784 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D17001 D170 3784 ml

Meguiar‘s Air Re-Fresher
Jediný přípravek kombinující čistič klimatizace, pohlcovač zápachu a osvěžovač vzduchu v jednom. Jednoduchý a velmi 
efektivní způsob, jak vyčistit klimatizační systém, zbavit ho všech bakterií a plísní, zlikvidovat všechny nežádoucí pachy v 
interiéru a provonět vůz podmanivou vůní nového auta (New Car Scent) nebo citrusů (Citrus Grove Scent). Velmi snadná a 
časově nenáročná aplikace. Speciálně vyvinutý aerosol, který neklesá k podlaze jako u konkurenčních přípravků, ale cirkuluje 
v celém prostoru, a účinkuje proto i na obtížně dostupných místech, svislých plochách a stropnicích. VOC kompatibilní.

Obj. č. Zkrácený název Množství

42G16402 Re-Fresher - New Car Scent 71 g
42G16502 Re-Fresher - Citrus Grove Scent 71 g

NXT All Metal Polysh
Nejoblíbenější leštěnka na kovy v celém sortimentu. Čistí, leští a zároveň chrání všechny povrchy z hliníku, mosazi, 
mědi, stříbra a dalších kovů. Zanechává ochrannou vrstvu proti vlhkosti a nečistotám. Obsahuje antikorozní složky. 
Metody aplikace: ručně. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Meguiar‘s DA Polisher
MT310 nabízí kompletně přepracovaný design s jednoduchým ovládáním a perfektním výkonem, který se vyrovná 
špičkovým rotačním leštičkám. Vysokou výkonnost zajišťuje 8mm výkmit, vyniká však zároveň šetrností, protože 
nevytváří hologramy! S MT310 mohou pracovat všichni, od úplných amatérů až po ostřílené profesionály!

Obj. č. Zkrácený název Množství

42G13005 G13005 142 g

Obj. č. Zkrácený název Množství

42MT310 MT310 1 ks

Leather Cleaner & Conditioner
Velmi kvalitní čistič a perfektní kondicionér pro dlouhodobou impregnaci kůže. Hustá a bohatá konzistence. Zanechává 
nemastný, přirozený, měkký a pružný povrch. Příjemná vůně. Metody aplikace: ručně. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC 
kompatibilní.

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D18001 D180 3784 ml
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Ultimate Microfi ber Towel
Nejkvalitnější mikrovláknová utěrka na našem trhu! Nejvyšší kvalita mikrovlákna vyráběná pouze na dvou místech na 
světě. Fantastické absorpční a stírací schopnosti - nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak odstranit zbytky leštěnek, 
vosků, detailerů apod. Vhodné pro dosažení těch nejlepších výsledků na laku, sklech, plastech i chromu. Bezešvé 
okraje zabraňují poškrábání ošetřovaného povrchu a zajišťují nejšetrnější práci pro všechny typy povrchů.

Meguiar‘s DA Polisher Backing Plate
Nový systém unašečů Meguiar‘s výrazně zjednodušuje a zefektivňuje strojní leštění. Unašeče jsou určeny pro použití 
s MT310 Meguiar‘s DA leštičkou a dalšími orbitálními leštičkami s průměrem závitu 5/16“. Slouží pro uchycení všech 
typů pěnových a mikrovláknových kotoučů o odpovídajícím průměru.

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42E101 E101 1 ks 40 x 40 cm
42E101BULK E101BULK sada 20 ks 40 x 40 cm

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42DBP3 DBP3 1 ks 75 cm
42DBP5 DBP5 1 ks 125 cm
42DBP6 DBP6 1 ks 150 cm

Supreme Shine Microfi ber Towel
Vysoce kvalitní mikrovláknová utěrka. Nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak odstranit zbytky leštěnek, vosků, 
detailerů apod. Vhodné pro dosažení těch nejlepších výsledků na laku, sklech, plastech i chromu. Speciální obšití 
okrajů zabraňuje poškrábání ošetřovaného povrchu.

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42X2010 X2010 1 ks 60 x 40 cm
42X2020 X2020 sada 3 ks 60 x 40 cm
42X2010BULK X2010BULK sada 12 ks 60 x 40 cm

Microfi ber Wash Mitt
Mikrovláknová mycí rukavice pro bezpečné ruční mytí. Extra bohaté mikrovlákno udrží více vody a pěny, a zjednoduší 
tak mytí vozu. Zachytává nečistoty a účinně je absorbuje do sebe, abyste zamezili nechtěnému dodatečnému 
poškrábání. Špičková mycí rukavice pro ty nejlepší výsledky při mytí automobilu. 

Wheel Spoke Brush
Mycí kartáč na obtížně dostupná místa mezi paprsky kol a na vnitřní límce. Pogumovaný hrot a rukojeť zabrání 
nechtěnému poškrábání kol. Efektivní a bezpečný na všech typech kol - lakovaných, leštěných i chromových.

Obj. č. Zkrácený název Množství

42X3002 X3002 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

42X1160 X1160 1 ks

Kbelík s ochrannou vložkou Grit Guard
Plastový kbelík s objemem 13,5 litru. Ochranná vložka Grit Guard slouží k mechanickému uvolnění nečistot z mycí 
rukavice. Grit Guard zároveň udrží nečistoty u dna a nedovolí jim znečistit pěnu, se kterou budete mýt auto. Díky tomu 
zabraňuje dodatečnému poškrábání při běžném mytí.

Obj. č. Zkrácený název Objem

42G408 G408 13,5 l
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Pad Washer
Nepostradatelný pomocník každého profesionálního detailera – pračka lešticích kotoučů! Velmi rychle zbaví nové 
kotouče z ovčí vlny volných vláken. Hloubkově vyčistí všechny typy kotoučů od leštěnek i vosků. Během několika vteřin 
kotouč vysuší, a Vy tak můžete stále pokračovat v práci. Celý proces čištění a sušení trvá cca 30-40 vteřin. Používání 
Pad Washeru je ke kotoučům šetrnější než běžné praní v pračce, a výrazně tak prodlužuje jejich životnost. Vhodný pro 
použití se všemi rotačními, DA i orbitálními leštičkami.

Obj. č. Zkrácený název Množství

42WPW WPW 1 ks

DA Microfi ber Xtra Cut Disc 5“
Extra účinný mikrovláknový lešticí kotouč pro použití s D300 Correction Compound. Odstraňuje defekty laku až o 25% 
rychleji. Pro použití s MT310 DA leštičkou a DBP5 unašečem. Centrovací průměr 125 mm. Metody aplikace: DA leštička.

DA Microfi ber Cutting Disc 3“, 5“ a 6“
Mikrovláknový lešticí kotouč pro použití s  D300 Correction Compound. Pro použití s MT310 DA leštičkou a DBP5 
unašečem. 3“ - Centrovací průměr 75 mm. Používejte s unašečem DBP3. 5“ - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s 
unašečem DBP5. 6“ - Centrovací průměr 150 mm. Používejte s unašečem DBP6. Metody aplikace: DA leštička.

DA Microfi ber Finishing Disc 3“, 5“ a 6“
Mikrovláknový fi nišovací kotouč pro použití s D301 Finishing Wax. Pro použití s MT310 DA leštičkou a DBP5 unašečem. 
3“ - Centrovací průměr 75 mm. Používejte s unašečem DBP3. 5“ - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s unašečem 
DBP5. 6“ - Centrovací průměr 150 mm. Používejte s unašečem DBP6.

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42DMX5 DMX5 2 ks 140 mm
42DMX5BULK DMX5BULK sada 6 ks 140 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42DMC3 DMC3 2 ks 75 mm
42DMC5 DMC5 2 ks 140 mm
42DMC5BULK DMC5BULK sada 6 ks 140 mm
42DMC6 DMC6 2 ks 159 mm
42DMC6BULK DMC6BULK sada 6 ks 159 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42DMF3 DMF3 2 ks 75 mm
42DMF5 DMF5 2 ks 140 mm
42DMF5BULK DMF5BULK sada 6 ks 140 mm
42DMF6 DMF6 2 ks 159 mm
42DMF6BULK DMF6BULK sada 6 ks 159 mm

Water Magnet
Mikrovláknový sušicí ručník s extrémními absorpčními schopnostmi. Výrazně zkracuje čas potřebný pro sušení vozu. 
Šetří čas – zachytí více vody a není nutné jej tak často ždímat, jako je tomu u běžných ručníků.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

42X2000 X2000 75 x 55 cm

Soft Foam Applicator Pads
Pěnové aplikátory pro ruční nanášení leštěnek, vosků a dalších přípravků. Oproti mikrovláknu a bavlně neabsorbují 
produkt do sebe, a Vy tak zbytečně neplýtváte. Bezpečné pro použití na laku, sklech, plastech, gumách a dalších 
površích. Aplikátory mají velmi dlouhou životnost a je možno je prát v pračce.

Obj. č. Zkrácený název Množství

42X3070 X3070 sada 2 ks
42W0004 W0004 sada 4 ks
42X3070BULK X3070BULK sada 12 ks



287

Autokosmetika

Soft Buff  Foam Polishing Disc 3“, 5“ a 6“
Pěnový lešticí kotouč určený pro fi nální leštění laků do maximálního lesku, odleštění kruhových škrábanců, hologramů, 
orbitální mlhy a dalších lehkých až středních defektů laku. Inovovaná podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně 
pro DA a orbitální leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození laku, a také výrazně snižuje nebezpečí 
tvorby orbitální mlhy a dalších drobných defektů. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově 
hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, 
doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfekntí přenos lešticí síly do 
laku a odvod tepla směrem od laku pryč. 3“ - Centrovací průměr 75 mm. Používejte s unašečem DBP3. 5“ - Centrovací 
průměr 125 mm. Používejte s unašečem DBP5. 6“ - Centrovací průměr 150 mm. Používejte s unašečem DBP6. Metody 
aplikace: DA leštička.

Soft Buff  Foam Finishing Disc 3“, 5“ a 6“
Tzv. „fi nišovací“ pěnový kotouč určený pro voskování, případně fi nální leštění měkkých laků a laků náchylných k tvorbě 
hologramů a orbitální mlhy. Díky nově konstruované pěně nabízí výrazně lepší fi nišovací schopnost. Inovovaná podoba 
použitých materiálů vyvinutých speciálně pro DA a orbitální leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození 
laku, a také výrazně snižuje nebezpečí tvorby orbitální mlhy a dalších drobných defektů. Moderní technologie zajišťuje 
delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč 
je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje 
perfekntí přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. 3“ - Centrovací průměr 75 mm. Používejte 
s unašečem DBP3. 5“ - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s  unašečem DBP5. 6“ - Centrovací průměr 150 mm. 
Používejte s unašečem DBP6. Metody aplikace: DA leštička.

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42G3508 G3508 2 ks 75 mm
42DFP5 DFP5 2 ks 140 mm
42DFP5BULK DFP5BULK sada 6 ks 140 mm
42DFP6 DFP6 2 ks 159 mm
42DFP6BULK DFP6BULK sada 6 ks 159 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42G3509 G3509 2 ks 75 mm
42DFF5 DFF5 2 ks 140 mm
42DFF5BULK DFF5BULK sada 6 ks 140 mm
42DFF6 DFF6 2 ks 159 mm
42DFF6BULK DFF6BULK sada 6 ks 159 mm

Meguiar‘s Soft Buff  Rotary Backing Plate
Unašeče určené pro použití s rotačními leštičkami s průměrem závitu 5/8“. Slouží pro uchycení všech typů pěnových 
i vlněných kotoučů o průměru 7“ / 175 mm a 8“ / 200 mm. V nabídce běžná a měkká varianta pro sníženou tvorbu 
hologramů a na měkké laky.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

42WRBP WRBP 175 mm
42WRSBP WRSBP měkký 200 mm

Soft Buff  Foam Cutting Disc 3“, 5“ a 6“
Tzv. „tvrdý“ pěnový kotouč určený pro korekci laku, odstranění škrábanců, silné oxidace a dalších velkých defektů 
s použitím abrazivních leštěnek. Díky nově konstruované pěně nabízí výrazně lepší korekční schopnost. Inovovaná 
podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro DA a orbitální leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko 
poškození laku, a také výrazně snižuje nebezpečí tvorby orbitální mlhy a dalších drobných defektů. Moderní technologie 
zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. 
Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro 
zajišťuje perfekntí přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. 3“ - Centrovací průměr 75 mm. 
Používejte s unašečem DBP3. 5“ - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s unašečem DBP5. 6“ - Centrovací průměr 
150 mm. Používejte s unašečem DBP6. Metody aplikace: DA leštička.

Obj. č. Zkrácený název Množství Rozměry

42G3507 G3507 2 ks 125 mm
42DFC5 DFC5 2 ks 140 mm
42DFC5BULK DFC5BULK sada 6 ks 140 mm
42DFC6 DFC6 2 ks 159 mm
42DFC6BULK DFC6BULK sada 6 ks 159 mm
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Meguiar‘s Soft Buff  Rotary Wool Pad, 8“
Vlněný kotouč pro aplikaci abrazivních past určený pro použití s rotační leštičkou. Abrazivní brusný efekt bez zanechání 
typických hologramů. Odstraní silné defekty laku a nedokonalosti po lakování. Snadné uchycení suchým zipem v 
kombinaci s originálním unašečem Meguiar‘s.

Meguiar‘s Rotary Wool Heavy Cutting Pad, 7“
Vlněný kotouč pro aplikaci abrazivních past určený pro použití s rotační leštičkou. Abrazivní brusný efekt bez zanechání 
typických hologramů. Odstraní silné defekty laku a nedokonalosti po lakování. Snadné uchycení suchým zipem v 
kombinaci s originálním unašečem Meguiar‘s.

Dispenser Bottle
Láhev pro snadné dávkování produktů při práci. Výrazně jednodušší manipulace než s velkými kanystry. Speciální víčko, 
které nelze zcela sejmout, a Vy se tak nemusíte obávat jeho ztráty při odložení. Povrch láhve doporučujeme popsat 
kódem a názvem produktu pro lepší identifi kaci. Láhev je průhledná, abyste ihned poznali, který produkt obsahuje.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

42WRWC8 WRWC8 200 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

42WRWHC7 WRWHC7 175 mm

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D9916 D9916 473 ml

Soft Buff  Rotary Foam Finishing Disc 7“
Tzv. „fi nišovací“ pěnový kotouč určený pro voskování, případně fi nální leštění měkkých laků a laků náchylných k 
tvorbě hologramů a orbitální mlhy. Díky nově konstruované pěně nabízí výrazně lepší fi nišovací schopnosti. Inovovaná 
podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro rotační leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození 
laku. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem 
snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. 
Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfekntí přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. Centrovací 
průměr 155 mm. Používejte s unašeči WRBP nebo WRSBP. Metody aplikace: rotační leštička.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

42WRFF7 WRFF7 178 mm

Soft Buff  Rotary Foam Cutting Disc 7“
Tzv. „tvrdý“ pěnový kotouč určený pro korekci laku, odstranění škrábanců, silné oxidace a dalších velkých defektů s 
použitím abrazivních leštěnek. Díky nově konstruované pěně nabízí výrazně lepší korekční schopnosti. Inovovaná 
podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro rotační leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození 
laku. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem 
snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. 
Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfekntí přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. Centrovací 
průměr 155 mm. Používejte s unašeči WRBP nebo WRSBP. Metody aplikace: rotační leštička.

Soft Buff  Rotary Foam Polishing Disc 7“
Pěnový lešticí kotouč určený pro fi nální leštění laků do maximálního lesku, odleštění kruhových škrábanců, hologramů, orbitální 
mlhy a dalších lehkých až středních defektů laku. Inovovaná podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro rotační leštičky 
snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození laku. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz 
kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však 
použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfekntí přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku 
pryč. Centrovací průměr 155 mm. Používejte s unašeči WRBP nebo WRSBP. Metody aplikace: rotační leštička.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

42WRFC7 WRFC7 178 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

42WRFP7 WRFP7 178 mm



289

Detailer Generic Spray Bottle
Ředicí láhev na libovolné profesionální produkty. Místo pro popis láhve, který poslouží snadné identifi kaci produktu. 
Rozprašovač není součástí láhve. V nabídce také ředicí láhve s označením a barvou konkrétního produktu

Obj. č. Zkrácený název Objem

42D20100 D20100 946 ml

Sprayer
Standardní nebo chemicky odolný rozprašovač pro ředicí láhve D20. Vhodný pro většinu produktů, jako jsou čističe, 
detailery, dressingy apod.

Obj. č. Zkrácený název Množství

42D110516 D110516 standardní 1 ks
42D110542 D110542 chemicky odolný 1 ks

Autokosmetika
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Kosmetika STOKO

Obj. č. Zkrácený název Objem

43853503 TRAVABON classic 100 ml tuba
43853505 TRAVABON classic 1 l měkká láhev

Obj. č. Zkrácený název Objem

43866736 SOLOPOL classic 250 ml tuba
43866739 SOLOPOL classic 2 l měkká láhev
43866740 SOLOPOL classic 5 l kanystr s dávkovací pumpou
43866741 SOLOPOL classic 2 l měkká láhev, neparfémovaný

Obj. č. Zkrácený název Objem

43866642 KRESTO paint liquid 250 ml láhev
43866645 KRESTO paint liquid 1 l měkká láhev
43866657 KRESTO paint liquid 10 l kanystr

Obj. č. Zkrácený název Objem

43866658 KRESTO Special ULTRA 250 ml tuba
43866660 KRESTO Special ULTRA 2 l měkká láhev

Obj. č. Zkrácený název Objem

43866743 SOLOPOL classic Extra 250 ml tuba
43866745 SOLOPOL classic Extra 2 l měkká láhev

TRAVABON® classic
Ochranná mast před zahájením práce. Chrání pokožku před olejovými a vodonerozpustnými látkami. Usnadňuje 
čištění pokožky díky obsahu speciálních emulgátorů, které vážou nečistoty. Neobsahuje olej ani silikon, parfémována.

SOLOPOL® classic
Čisticí pasta na silně znečištěnou pokožku, s výborným čisticím účinkem díky přírodnímu, biologicky odbouratelnému
abrazivu ASTOPON (prášek ze skořápek vlašských ořechů). Velmi účinná čistící síla a dobrá kožní snášenlivost. 
Ochranná složka eucornol viditelně snižuje výskyt kožních podráždění. Obsahuje palinol, patentovanou kombinaci 
aktivních přísad pro vyhlazenou pokožku při aplikaci i po použití. S výtažkem Aloe vera. Neobsahuje mýdlo, mírně 
kyselé hodnoty pH, parfémovaná (2 000 ml i neparfémovaná).

KRESTO® paint liquid
Tekutý čisticí přípravek na ruce k odstranění nečistot způsobených barvami, pryskyřicemi a dalšími špatně 
odstranitelnými látkami. Obsahuje speciální rozpouštědla na bázi esterů s výjimečným čistícím účinkem a zároveň 
dobrou kožní snášenlivostí. Bez konzervačních látek, neobsahuje mýdlo, lehce kyselé hodnoty pH.

KRESTO® Special ULTRA (KRESTO® paint)
Čisticí pasta na ruce pro odstranění nečistot způsobených barvami, pryskyřicemi a dalšími špatně odstranitelnými 
látkami. Obsahuje speciální rozpouštědla na bázi esterů s výjimečným čistícím účinkem a zároveň dobrou kožní 
snášenlivostí. S patentovanou, biologicky rozložitelnou, abrazivní přísadou ASTOPON (jemný prášek ze skořápek 
vlašských ořechů). Bez konzervačních látek, neobsahuje mýdlo, lehce kyselé hodnoty pH.

SOLOPOL® classic Extra (SOLOPOL® strong)
Čisticí pasta na ruce pro extra silné a odolné nečistoty s abrazivním, biologicky odbouratelným činidlem ASTOPON 
(prášek ze skořápek vlašských ořechů). Určená pro velmi silně znečistěnou pokožku, s vysoce účinnou čistící silou a 
dobrou kožní snášenlivostí. Ochranná složka eucornol viditelně snižuje výskyt kožních podráždění. Obsahuje palinol, 
patentovanou kombinaci aktivních přísad pro vyhlazenou pokožku při aplikaci i po použití. S výtažkem Aloe vera. 
Neobsahuje mýdlo ani rozpouštědla. Lehce kyselé hodnoty pH.
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Obj. č. Zkrácený název Další informace

43146996 STOKO VARIO ULTRA černý
43140702 STOKO VARIO ULTRA bílý

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A10362 motion light 6980 ESD 38
43A10367 motion light 6980 ESD 39
43A10368 motion light 6980 ESD 40
43A10371 motion light 6980 ESD 41
43A10372 motion light 6980 ESD 42
43A10250 motion light 6980 ESD 43
43A19041 motion light 6980 ESD 44
43A10386 motion light 6980 ESD 45
43A10391 motion light 6980 ESD 46
43A10396 motion light 6980 ESD 47
43A10397 motion light 6980 ESD 48

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A10401 motion light 6981 ESD 38
43A10402 motion light 6981 ESD 39
43A10491 motion light 6981 ESD 40
43A10492 motion light 6981 ESD 41
43A10493 motion light 6981 ESD 42
43A10251 motion light 6981 ESD 43
43A10494 motion light 6981 ESD 44
43A10495 motion light 6981 ESD 45
43A10496 motion light 6981 ESD 46
43A10497 motion light 6981 ESD 47
43A10498 motion light 6981 ESD 48

Obj. č. Zkrácený název Objem

43853807 STOKOLAN light gel 100 ml tuba
43853809 STOKOLAN light gel 1 l měkká láhev

STOKO VARIO ULTRA® pro všechny měkké láhve
Zásobník na stěnu pro ochranné, mycí a regenerační přípravky STOKO. Variabilní použití pro všechny 
měkké láhve o objemu 1 000 nebo 2 000 ml. Kryt z odolného plastu v bílém nebo černém provedení, 
jednoduchá manipulace a plnění, spolehlivý provoz, možnost uzamykání.

Sandál motion light 6980 ESD
Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní 
materiál z nubukové kůže, prodyšná textilní podšívka, zapínání na suchý zip, patní tužinka uvex anti-
twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, 
vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. 
Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S1 SRC.

Polobotka motion light 6981 ESD
Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní 
materiál z nubukové kůže, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex 
anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, 
vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. 
Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S1 SRC.

STOKOLAN® light gel (STOKOLAN® soft&care)
Ochranný a regenerační krémový gel, velice snadno a rychle se vstřebává, nemastí, se zvlhčující složkou 
(glycerín a močovina), obsahuje kreatin, neobsahuje silikon, parfémováno.
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Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A10499 motion light 6982 ESD 38
43A10500 motion light 6982 ESD 39
43A10501 motion light 6982 ESD 40
43A10502 motion light 6982 ESD 41
43A10503 motion light 6982 ESD 42
43A10252 motion light 6982 ESD 43
43A10504 motion light 6982 ESD 44
43A10505 motion light 6982 ESD 45
43A10506 motion light 6982 ESD 46
43A10507 motion light 6982 ESD 47
43A10508 motion light 6982 ESD 48

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A10509 motion light 6983 ESD 38
43A10510 motion light 6983 ESD 39
43A10511 motion light 6983 ESD 40
43A10512 motion light 6983 ESD 41
43A10513 motion light 6983 ESD 42
43A10253 motion light 6983 ESD 43
43A10514 motion light 6983 ESD 44
43A10515 motion light 6983 ESD 45
43A10516 motion light 6983 ESD 46
43A10517 motion light 6983 ESD 47
43A10518 motion light 6983 ESD 48

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A10519 motion light 6984 ESD 38
43A10520 motion light 6984 ESD 39
43A10521 motion light 6984 ESD 40
43A10522 motion light 6984 ESD 41
43A10523 motion light 6984 ESD 42
43A10254 motion light 6984 ESD 43
43A10524 motion light 6984 ESD 44
43A10525 motion light 6984 ESD 45
43A10526 motion light 6984 ESD 46
43A10527 motion light 6984 ESD 47
43A10528 motion light 6984 ESD 48

Polobotka motion light 6982 ESD
Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní 
materiál z nubukové kůže v kombinaci s textil. vložkami, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém 
šněrování, patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, 
polstrovaný jazyk a patní límec, vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění 
vlhkosti pro lepší komfort nošení. Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN 
ISO 20345:2007 S1 SRC.

Polobotka motion light 6983 ESD
Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní 
materiál z nubukové kůže, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex 
anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, 
vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. 
Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC.

Kotníková obuv motion light 6984 ESD
Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní 
materiál z nubukové kůže, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex 
anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, 
vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. 
Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC.

Pracovní obuv
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Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A10529 motion light 6986 ESD 38
43A10530 motion light 6986 ESD 39
43A10531 motion light 6986 ESD 40
43A10532 motion light 6986 ESD 41
43A10533 motion light 6986 ESD 42
43A10255 motion light 6986 ESD 43
43A10534 motion light 6986 ESD 44
43A10535 motion light 6986 ESD 45
43A10536 motion light 6986 ESD 46
43A10537 motion light 6986 ESD 47
43A10538 motion light 6986 ESD 48

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43461267 ESD 413 Plus NB 36
43461271 ESD 413 Plus NB 37
43461275 ESD 413 Plus NB 38
43461279 ESD 413 Plus NB 39
43461285 ESD 413 Plus NB 40
43461291 ESD 413 Plus NB 41
43461294 ESD 413 Plus NB 42
43461269 ESD 413 Plus XB 36
43461272 ESD 413 Plus XB 37
43461276 ESD 413 Plus XB 38
43461282 ESD 413 Plus XB 39
43461288 ESD 413 Plus XB 40
43461292 ESD 413 Plus XB 41
43461295 ESD 413 Plus XB 42

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43109526 ESD 5300/5310 bílá 36
43178849 ESD 5300/5310 bílá 37
43126915 ESD 5300/5310 bílá 38
43106044 ESD 5300/5310 bílá 39
43183003 ESD 5300/5310 bílá 40
43114061 ESD 5300/5310 bílá 41
43185168 ESD 5300/5310 bílá 42
43123862 ESD 5300/5310 bílá 43
43193185 ESD 5300/5310 bílá 44
43141251 ESD 5300/5310 bílá 45
43143416 ESD 5300/5310 bílá 46
43151433 ESD 5300/5310 bílá 47
43132566 ESD 5300/5310 černá 36
43149667 ESD 5300/5310 černá 37
43151832 ESD 5300/5310 černá 38
43159849 ESD 5300/5310 černá 39
43107915 ESD 5300/5310 černá 40
43169650 ESD 5300/5310 černá 41
43110080 ESD 5300/5310 černá 42
43187039 ESD 5300/5310 černá 43
43118097 ESD 5300/5310 černá 44
43189204 ESD 5300/5310 černá 45
43127898 ESD 5300/5310 černá 46
43176545 ESD 5300/5310 černá 47

Kotníková obuv motion light 6986 ESD
Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní 
materiál z lícové usně, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex anti-
twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, 
vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. 
Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

Dámský sandál ESD 413 Plus
Dámská obuv z měkké hovězinové usně nubuk, perforovaná, zapínání na suchý zip. Podešev TPU-
Woman, antistatická, lehká a fl exibilní, teplotně odolná do cca 120 °C. Prodyšná podšívka SECURA TEX, 
individuální absorpce energie v oblasti paty. Norma EN ISO 20345:2004 S1.

Zdravotní obuv ESD 5300/5310
Obuv z hladké, perforované hovězinové usně, patní regulovatelný překlopný pásek, kožená stélka, 
antistatická. Podešev pryžová, antistatická, protiskluzná, odolná olejům a pohonným hmotám. Norma: 
EN ISO 20347:2007, OB A, SRA.

Pracovní obuv
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Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A20039 černá, EN 20345 S1 SRC 36
43A20040 černá, EN 20345 S1 SRC 37
43A20041 černá, EN 20345 S1 SRC 38
43A20042 černá, EN 20345 S1 SRC 39
43A20043 černá, EN 20345 S1 SRC 40
43A20044 černá, EN 20345 S1 SRC 41
43A20045 černá, EN 20345 S1 SRC 42
43A20046 černá, EN 20345 S1 SRC 43
43A20047 černá, EN 20345 S1 SRC 44
43A20048 černá, EN 20345 S1 SRC 45
43A20049 černá, EN 20345 S1 SRC 46
43A20050 černá, EN 20345 S1 SRC 47
43A20051 černá, EN 20345 S1 SRC 48

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A15788 černá, EN 20347, O1 SRC FO 36
43A15789 černá, EN 20347, O1 SRC FO 37
43A15790 černá, EN 20347, O1 SRC FO 38
43A15791 černá, EN 20347, O1 SRC FO 39
43A15792 černá, EN 20347, O1 SRC FO 40
43A15793 černá, EN 20347, O1 SRC FO 41
43A13608 černá, EN 20347, O1 SRC FO 42
43A13609 černá, EN 20347, O1 SRC FO 43
43A15794 černá, EN 20347, O1 SRC FO 44
43A15795 černá, EN 20347, O1 SRC FO 45
43A15796 černá, EN 20347, O1 SRC FO 46
43A15797 černá, EN 20347, O1 SRC FO 47
43A15798 černá, EN 20347, O1 SRC FO 48

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A13480 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 36
43A13481 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 37
43A13482 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 38
43A13483 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 39
43A13484 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 40
43A13485 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 41
43A13486 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 42
43A13487 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 43
43A13488 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 44
43A13489 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 45
43A13490 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 46
43A13491 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 47
43A13492 černá, EN 20345, S1 SRC ESD 48

Sandál BERN BLACK
Svršek z lícové hovězinové usně v tloušťce 2,0 – 2,2 mm. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. 
Vkládací stélka HI-POLY je anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilii MESH. Transparentní 
podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik.

Sandál BERN BLACK
Svršek z lícové hovězinové usně v tloušťce 2,0 – 2,2 mm. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. 
Vkládací stélka HI-POLY je anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilii MESH. Transparentní 
podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik.

Sandál BERN BLACK
Svršek z lícové hovězinové usně v tloušťce 2,0 – 2,2 mm. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. 
Vkládací stélka HI-POLY je anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilii MESH. Transparentní 
podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik.

Pracovní obuv
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Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A13467 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 36
43A13468 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 37
43A13469 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 38
43A13470 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 39
43A13471 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 40
43A13472 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 41
43A13473 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 42
43A13474 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 43
43A13475 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 44
43A13476 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 45
43A13477 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 46
43A13478 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 47
43A13479 šedá, EN 20345, S1 SRC ESD 48

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A12988 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 36
43A12989 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 37
43A12990 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 38
43A12991 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 39
43A12992 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 40
43A12993 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 41
43A12994 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 42
43A12995 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 43
43A12996 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 44
43A12997 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 45
43A12998 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 46
43A12999 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 47
43A13000 bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD 48

Obj. č. Zkrácený název Velikost

43A16115 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 36
43A16116 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 37
43A16117 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 38
43A16118 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 39
43A16119 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 40
43A16120 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 41
43A16121 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 42
43A16122 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 43
43A16123 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 44
43A16124 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 45
43A16125 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 46
43A16126 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 47
43A16127 bílá, EN 20345 S1 SRC ESD 48

Sandál BERN
Svršek z velurové usně v tloušťce 1,8 - 2,0 mm. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vkládací 
stélka je anatomicky tvarovaná, antistatická, Alcantara. Podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová, nepíšící, dvousložkový nástřik.

Sandál BERN WHITE
Svršek z materiálu microfi bre. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vkládací stélka je 
anatomicky tvarovaná, antistatická, Alcantara. Podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, 
nepíšící, dvousložkový nástřik.

Sandál BERN WHITE
Svršek z materiálu microfi bre. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vkládací stélka je 
anatomicky tvarovaná, antistatická, Alcantara. Podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, 
nepíšící, dvousložkový nástřik.

Pracovní obuv
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Paketovací lisy

EKOPACK 40
Elektromechanický lis s přítlačnou silou 4 tun (1/2paleta) Lis je složen  
vlastním tělesem lisu, v jehož horní části je uložen elektromechanický 
lisovací mechanismus s elektronickou regulací maximální síly a jehož 
dolní část je přizpůsobena ke vložení vyměnitelného lisovacího 
kontejneru, který je druhou hlavní částí lisu. Lisovací kontejner je 
vyjímatelný a plní se shora. Lisování je možné provádět dvěma 
způsoby: Automatický předlisovací cyklus: beran předlisuje odpad 
a automaticky se vrátí do horní polohy. Konečné lisování - beran 
slisuje odpad, pohyb zpět je možný až pokyn obsluhy (používá se 
při posledním lisování s páskováním). Páskování paketu je možné 
provádět několika způsoby: Polyesterovou páskou, kterou je možné 
spojit sponou nebo uzlem PE páskou, která se spojuje sponou. Drátem, 
který se spojuje zkroucením. Model je navíc vybaven rámem pro 
uchycení plastových pytlu, což umožňuje snadné lisování drobného, 
mokrého nebo zapáchajícího odpadu.

EKOPAK 50.2
Hydraulický paketovací lis s  přítlačnou silou 5 tun (1/2paleta)   Lisy je 
stabilní konstrukce s pevnou lisovací komorou, na které je uložená 
posuvná lisovací hlavice. Přítlak je realizován hydraulickým válcem 
s přesnou regulací přítlačné sily, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost 
při dosažení vysokého měrného tlaku. Lisovací prostor je plněn z vrchu. 
Systém předních dveří umožňuje jednoduché vyjmutí zlisovaného 
balíku* z  lisovací komory. Konstrukce komory umožňuje 2 místa pro 
svázání balíku vázací PE páskou nebo drátem. Lis umožňuje rozšíření 
počtu lisovacích komor při jedné lisovací hlavě (zvýšení kapacity lisu 
s min. pořizovacími náklady, třídění lisovaného materiálu). Balík se vyjímá 
za pomoci speciálního rudlu, který není součástí dodávky.

Obj. č. Zkrácený název

998002100313  EKOPACK 40
998002100320  EKOPACK 40 / 220V
998002100410  Kontejner 40 
80021005.40  EKOPACK 50.2
80021013.05  Další komora 50.2
80021005.30 Rudl k 50.2
30060011.50 Vázací páska
30080020.50 Spony pro VP

Technické parametry lisů EKOPACK

EKOPACK 40 EKOPACK 50.2

Vnější rozměry lisu (DxŠxV)  [mm] 815 x 550 x 1770 1950 x 950 x 1950
Hmotnost lisu s kontejnerem  [kg] 290 442
Hmotnost kontejneru  [kg] 95 -
Půdorysné rozměry paketu  [mm] 620 x 400  590 x 490
Výška paketu  [mm] 300 ÷ 700 300–700
Max. hmotnost paketu  [kg] 80 100
Max. lisovací tlak  [kPa] 166 208
Max. lisovací síla  [t] 4t +/-5% 5t +/-5%
Doba lisovacího cyklu [s] 45 25
Pohon vřeten elektrický hydraulický
Napájecí napětí 3 x 400 V nebo 230 V, 50 Hz 240V/50 Hz
Příkon  [kW] 1,1 (třífázový) nebo 1,7 1,5
Jištění  [A] 16 (16) 16
Elektrické krytí IP 44 IP 54
Objem komory 0,216 m3 0,371 m3
Typ lisovací komory Mobilní kontejner Pevná/otevírací zpředu
Počet vázacích míst 2/komora 2/komora
Počet lisovacích komor 1 2
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Opravy a údržba vozidel

TEROSON VR 20
Čistič pro přípravu povrchů se zvýšenou abrazí stopového výskytu silikonu z povrchů. Vhodné zejména pro čištění před 
lepením čelních skel, plastů a dalších.

TEROSON VR 5000
Lepidlo  na karosérie ve spreji. K lepení porézních materiálů, jako jsou tkaniny, polyester a polystyrenové pěny, PE fólie/
laminát, kůže, karton a krytiny.

TEROSON SB 3140
Ochranný sprej proti kamínkům. K bodovým opravám, jako je ošetření malých izolovaných ploch a konečná úprava 
malých poškozených míst při opravách po nehodě. Zachovává všechny typy ochranných vrstev spodku od výrobce.

TEROSON WX 215 
Sprej s voskem na dutiny k ošetření malých izolovaných ploch v rámci oprav po nehodách s vynikající vzlínavostí a odolností. 

TEROSON PU PLASTIC REP SET 
Sada TEROSON pro opravy plastů. Příruční sada, která obsahuje produkty, které jsou potřeba pro základní opravy 
lakovatelných interiérových a exteriérových plastových dílů. K opravě drobných škod jako jsou škrábance nebo díry v 
náraznících, spojlerech, krytech atd.

TEROSON VR 1000
Oboustranná lepicí páska. K lepení a upevňování ochranných a dekorativních prvků nebo znaků aut, upevňování 
pěnového obložení z PVC nebo PU.

Obj. č. Zkrácený název Objem

481696704 TEROSON VR 20 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

48860240 TEROSON VR 5000 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

48787643 TEROSON SB 3140, černý 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

48794224 TEROSON WX 215 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

48211680 TEROSON PU PLASTIC REP SET sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

4893357 TEROSON VR 1000 / 12 x 12 mm x 10 m 1 ks
4893358 TEROSON VR 1000 / 8 x 19 mm x 10 m 1 ks
48150039 TEROSON VR 1000 / 25 mm x 10 m 1 ks
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Opravy a údržba vozidel

TEROSON 150 
Vynikající přípravek na podporu adheze, primer na lakovatelné plastové díly, plastová plniva apod.

TEROSON EP 5010 TR 
Náhrada cínové pájky při opravách kovových ploch, jako jsou rámy nebo karosérie automobilů vyrobené z oceli či hliníku. 

TEROSON EP 5055 
Konstukční lepení a ochrana proti korozi. Lepidlo k vytváření protikorzních vrstev na svařovaných spojích. Vhodné pro 
lepení střech a dalších karosářských dílů. Vysoká pevnost spoje.  

TEROSON PU 9225 UF ME
Lepidlo pro opravy plastů. Ultrarychlé vytvrzení. Slouží k výrobě ulomených držáků nárazníků, světel a jiného plastového 
příslušenství vozidel z široké škály plastů.

TEROSON PU 9225 SF DC
Polyuretanové lepidlo na lepení plastů, zejména karoserie (nárazníky, atd.) - rychlé (cca 3 min).

Obj. č. Zkrácený název Objem

48267078 TEROSON 150 AE 150 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481560580 TEROSON EP 5010 TR 175 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481358254 TEROSON EP 5055 250 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

48267081 TEROSON PU 9225 UF ME 50 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

48882088 TEROSON PU 9225 SF DC EGFD 50 ml

TEROSON VR 320 
Pasta na čištění rukou. Pro rychlé a důkladné čištění silně znečištěných rukou. Odstraňuje nečistoty, oleje a tuky bez 
agresivních rozpouštědel.

Obj. č. Zkrácený název Množství

481137651 TEROSON VR 320 8,5 kg
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TEROSON PU 8596 SET 
Lepidlo pro přímé zasklívání. Doba bezpečného odjezdu dle FMVSS 212/208 (airbag): 6 hodin. Aplikace za studena. 
Doba zasklení: 25 minut. Sada obsahuje 1x lepidlo, 1x primer, 1x čisticí ubrousek, strunu, aplikační kuličku, brusné rouno.

TEROSON PU 8596 
Lepidlo pro přímé zasklívání. Doba bezpečného odjezdu dle FMVSS 212/208 (airbag): 6 hodin. Aplikace za studena. 
Doba zasklení: 25 minut. 

TEROSON PU 8597 HMLC 
Lepidlo pro přímé zasklívání. Doba bezpečného odjezdu dle FMVSS 212/208 (airbag): 1 hodina. Doba bezpečného 
odjezdu (evropská norma): 4 hodiny. Aplikace za studena. Doba zasklení: 20 minut. 

TEROSON PU 9097 PL HMLC 
Bezprimerové lepidlo pro přímé zasklívání. Doba do bezpečného odjezdu dle FMVSS 212/208 (airbag): 1 hodina. 
Aplikace za studena. Doba zasklení: 25 minut.

TEROSON MS 9120 SF
Produkt na těsnění švů a spojů i k lepení plastových dílů, např. spojlerů, při opravách karosérií. Před vytvrzením bodově 
provařitelný.

Obj. č. Zkrácený název Množství

48450532 TEROSON PU 8596 SET sada

Obj. č. Zkrácený název Objem

48450533 TEROSON PU 8596 310 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481467799 TEROSON PU 8597 HMLC 310 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481231001 TEROSON PU 9097 PL HMLC 310 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481358213 TEROSON MS 9120 SF, bílý 310 ml
481358214 TEROSON MS 9120 SF, černý 310 ml
481358216 TEROSON MS 9120 SF, šedý 310 ml

TEROSON PU 8519 P 
Primer, aktivátor a inhibitor koroze v jednom. Používá se zejména při lepení oken.

Obj. č. Zkrácený název Objem

481178000 TEROSON PU 8519 P 25 ml
481252496 TEROSON PU 8519 P 10 ml
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Opravy a údržba vozidel

TEROSON WX 350 
Vosk k ochraně dutin motorových vozidel s výbornou vzlínavostí a teplotní odolností. 

TEROSON RB R2000 HS 
Nástřik spodku vozidel. Ideální pro zachování a doplnění stávajících nátěrů spodku a bodové opravy. Obnova původních 
textur od výrobce. 

TEROSON MS 9320 SF 
Těsnění švů. Unikátní aplikační systém k obnově plošných a širokoproudých pásů s obnovou původní textury od 
výrobce. Vynikající odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Před vytvrzením bodově provařitelný.

TEROSON PU 9100 
Polyuretanové lepidlo na lepení karosářských dílů a doplňků.

Obj. č. Zkrácený název Množství

48793958 TEROSON WX 350 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

48767197 TEROSON RB R2000 HS, černý 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Objem

481358054 TEROSON MS 9320 SF, černý 300 ml
481358059 TEROSON MS 9320 SF, okrový 300 ml
481357960 TEROSON MS 9320 SF, šedý 300 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481896977 TEROSON PU 9100, bílý 310 ml
481896975 TEROSON PU 9100, šedý 310 ml
481896972 TEROSON PU 9100, černý 310 ml

TEROSON MS 9220 BK 
MS polymerové lepidlo na lepení karosářských dílů a doplňků, vysokopevnostní, černé.

Obj. č. Zkrácený název Objem

482032695 TEROSON MS 9220 BK TB80ML EGFD 80 ml
482026592 TEROSON MS 9220 BK CR310ML EGFD 310 ml

TEROSON WT S3000 
Ochrana před odletujícími kamínky na bázi vody. Vynikající odolnost vůči oděru kamínky, ochrana spodku a použitelnost 
k bodovým opravám. Obnovuje všechny typy továrních textur na náraznících, prazích, postranních panelech, spodku. 
Možnost smíchání s lakem na vodní bázi.

Obj. č. Zkrácený název Množství

481335491 TEROSON WT S3000 AQUA, světlý 1 kg
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Opravy a údržba vozidel

TEROSON VR 4600
Zinkový sprej. Optimální ochrana železa a oceli proti korozi. Protikorozní ochrana nelakovaných dílů (např. výfukového 
systému). Bodově provařitelný. Vysoký obsah zinku.

TEROSON VR 610 MO
Univerzální syntetický mazací olej. K ochranně kovů a uvolňování zadřených nebo zkorodovaných dílů. 

TEROSON VR 105 
Intenzivní čistič oken. 

Obj. č. Zkrácený název Objem

48333170 TEROSON VR 4600 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

48232429 TEROSON VR 610  MO 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481670100 TEROSON VR 105 500 ml

TEROSON SB S3000 
Ochrana před odletujícími kamínky. Zajišťuje odolnost viditelných částí automobilu proti oděru. Možnost smíchání s lakem.

TEROSON WX 970 
Vosk pro ochranu spodku. Zakrytí prasklin ve stávajících nátěrech podvozku. Určený pro zatírání mezer a doladění po 
ošetření. Obnovuje všechny typy továrních textur na náraznících, prazích a postranních panelech.

Obj. č. Zkrácený název Množství

48782601 TEROSON SB S3000, bílý 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

48794862 TEROSON WX 970 1 kg

LOCTITE SF 7855 
Odstraňovač laků / PU lepidel z rukou. Přípravek se speciálním složením k odstraňování nejúpornějších nečistot, laků, 
pryskyřic, primerů, lepidel, silikonů, nátěrů, emailů a lepidel.

Obj. č. Zkrácený název Objem

481918668 LOCTITE SF 7855 400 ml
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LOCTITE 270 
Zajišťovač závitů s vysokou pevností. Trvalé zajištění. Vhodný na všechny kovové závitové spoje. 

LOCTITE EA 3450 
Pro lepení nebo opravy kovových dílů. Snadné a rychlé nanášení při pokojové teplotě. Vysoká pevnost spoje.

Loctite 3090
Dvousložkové vteřinové lepidlo, vytvrzuje až v 5 mm vrstvě, výborné na drobné opravy v interiéru i exteriéru vozu.

Statický mixer pro Loctite 3090
Náhradní směšovací trysky pro Loctite 3090

LOCTITE 243 
Zajišťovač závitů se střední pevností. Vhodný na všechny kovové závitové spoje. Umožňuje demontáž pomocí ručního nářadí.

Obj. č. Zkrácený název Objem

481518111 LOCTITE 270 10 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481885776 LOCTITE EA 3450 25 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

481379599 Loctite 3090 10 g

Obj. č. Zkrácený název Balení

481453183 Statický mixer pro Loctite 3090/10 g 10 ks

Obj. č. Zkrácený název Objem

481370555 LOCTITE 243 5 ml
481918997 LOCTITE 243 10 ml

LOCTITE EA 3455 
Dvousložkový epoxid vhodný pro opravy a renovaci opotřebovaných kovových součástek z hliníku nebo jeho slitin. 
Vysoká pevnost spoje.

Obj. č. Zkrácený název Objem

48231536 LOCTITE EA 3455 24 ml
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LOCTITE 518 
Anaerobní polopružné plošné těsnění. Vynikající odolnost vůči oleji. Ideální k použití na tuhých litinových, ocelových 
a hliníkových přírubách. 

Obj. č. Zkrácený název Objem

482069176 LOCTITE 518 50 ml

LOCTITE 401 
Univerzální vteřinové lepidlo. Ideální pro rychlé opravy a veškeré typy drobných nouzových oprav. Lepí širokou škálu 
podobných nebo odlišných materiálů (kovy, pryže, dřevo, karton, keramika i většina plastů).

LOCTITE 454 
Univerzální gelové vteřinové lepidlo. Pro všechny rychlé opravy. Ideální pro použití na stropě a svislých plochách. Lepí 
kombinace stejných nebo odlišných podkladů ze dřeva, kovu, keramiky, většiny plastů. 

LOCTITE 406 
Vteřinové lepidlo na plasty a gumu. Rychlé lepení plastů a pryží včetně EPDM. 

LOCTITE EA 3463 
Ocelí plněná hnětací tyčinka. K provádění nouzových oprav. Slouží k ucpávání netěsností potrubí a nádrží, vyplňování 
příliš velkých otvorů na šrouby, vyhlazování svárů a opravám nekonstrukčních vad v odlitcích nebo děr v nádržích. 

Obj. č. Zkrácený název Množství

48195904 LOCTITE 401 3 g blistr

Obj. č. Zkrácený název Množství

48195906 LOCTITE 454 3 g blistr

Obj. č. Zkrácený název Množství

481922763 LOCTITE 406 20 g

Obj. č. Zkrácený název Množství

48265628 LOCTITE EA 3463 114 g
48396913 LOCTITE EA 3463 50 g

TEROSON LOCTITE HY 4070
LOCTITE® HY 4070 je dvousložkové, transparentní, bezbarvě zakalené až světle žluté kyanoakrylát-akrylátové hybridní 
gelové lepidlo, které poskytuje rychlé vytvrzení při pokojové teplotě ve spárách až do 5 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

482237457 LOCTITE HY 4070 11 g
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LOCTITE SI 5910 
Silikon s výbornou odolností všem provozním kapalinám vozů kromě benzinu a nafty. Na kovové a plastové plochy. 
Vynikající pevnost přilepení.

LOCTITE 603 
Upevňovač s vysokou pevností. Ideální na ložiska. K použití na těsně přiléhající válcové díly. 

LOCTITE SF 7039 
Čistič elektrických kontaktů, relé, rozvaděčů atd., které jsou vystaveny vlhkosti nebo jinému znečištění.

TEROSON VR 100 
Čistič skla, vhodný na všechny povrchy vozidel, zejména sklo a plexisklo. Nano technologie.

LOCTITE SI 5990   
Plošné těsnění měděné. Vhodné na kovové nebo plastové plochy. Odolné vůči vysokým teplotám. Vynikající pevnost 
přilepení.

Obj. č. Zkrácený název Objem

48728771 LOCTITE SI 5910 Rocep 100 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

481971545 LOCTITE 603 10 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

48303145 LOCTITE SF 7039 400 ml

Obj. č. Zkrácený název Objem

482012089 TEROSON VR 100 NANO 1 l

Obj. č. Zkrácený název Objem

481721241 LOCTITE SI 5990   100 ml

LOCTITE HUMIDITY ABSORBER
Pohlcovač vlhkosti. Absorbuje přebytečnou vlhkost. Pomáhá chránit před vznikem a šíření plísní, roztočů a bakterií. 
Funguje jako prevence proti zamlžení oken a vzniku námrazy uvnitř vozu. Chrání čalounění před působením vlhkosti.

Obj. č. Zkrácený název Množství

481725908 LOCTITE HUMIDITY ABSORBER 2 x 50 g
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TEROSON WX 159 XP
Lešticí směs řady Prémium s technologií aglomerátového zrna pro vysoký lesk. Odstraňuje známky opotřebení a 
oděru. Odstraňuje známky broušení.

TEROSON WX 178 HP
Lešticí směs řady Prémium s technologií aglomerátového zrna pro vysoký lesk. Odstraňuje stopy leštění a hologramy.

Obj. č. Zkrácený název Množství

482106133 TEROSON WX 159 XP 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

482106136 TEROSON WX 178 HP 1 kg

Opravy a údržba vozidel

TEROSON WX 150
Lešticí směs řady Classic s technologií stabilního zrna pro autobusy, nákladní vozidla a osobní automobily. Produkt 
odstraňuje známky opotřebení a oděru. 

TEROSON WX 160
Lešticí směs řady Classic s technologií stabilního zrna pro autobusy, nákladní vozidla a osobní automobily. Produkt 
odstraňuje známky broušení. 

TEROSON WX 175 HP
Lešticí směs řady Classic s technologií stabilního zrna pro autobusy, nákladní vozidla a osobní automobily. Produkt 
odstraňuje stopy leštění a hologramy. 

TEROSON WX 157 HP
Lešticí směs řady All Purpose s technologií úbytku zrna pro zvýšenou účinnost v široké řadě aplikací. Odstraňuje 
zbytky opotřebení a oděru.

Obj. č. Zkrácený název Množství

482106131 TEROSON WX 150 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

482106134 TEROSON WX 160 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

482106135 TEROSON WX 175 HP 1 kg

Obj. č. Zkrácený název Množství

482106132 TEROSON WX 157 HP 1 kg
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TEROSON PowerLine II pistole
Vysoce výkonná pistole s patentovaným řešením proti roztržení kartuše. Pistole je vhodná pro nízko až vysoko 
viskózní produkty. Vhodná pro kartuše 290 – 310 ml a fóliová balení 400 ml.

TEROSON MultiPress pistole
Pistole vhodná pro aplikaci standardních tmelů a lepidel s rozprašovačem pro nanášení nástřikem.

Teroson Staku pistole
Trvanlivá ruční pistole pro nanášení běžných produktů z kartuše. 

Obj. č. Zkrácený název Množství

48960304 TEROSON PowerLine II pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

48142241 TEROSON MultiPress pistole 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

48142240 Teroson Staku pistole 1 ks

Opravy a údržba vozidel
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Speciální produkty

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

36CPM125401110 Clear-pad / 10x11 fólií 125 x 40 cm
36CPM18451110 Clear-pad / 10x11 fólií 45,72 x 114,3 cm
36CPM18601110 Clear-pad / 10x11 fólií 45,72 x 152,4 cm
36CPM24451110 Clear-pad / 10x11 fólií 60 x 96 x 114,3 cm
36CPM36451110 Clear-pad / 10x11 fólií 91,44 x 114,3 cm
36CPM45601110 Clear-pad / 10x11 fólií 45 x 60 cm
36CPM60901110 Clear-pad / 10x11 fólií 60 x 90 cm
36CPM90451110 Clear-pad / 10x11 fólií 90 x 45 cm
36CPM182019001110 Clear-pad / 10x11 fólií 182 x 190 cm

Obj. č. Zkrácený název Množství

11D15348099 Aku Mini leštička 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

36SM11545460B Vícevrstvá fólie, 60 listů, modrá 115 x 45 cm
36SM11545460W Vícevrstvá fólie, 60 listů, bílá 115 x 45 cm
36SM11560460B Vícevrstvá fólie, 60 listů, modrá 115 x 60 cm
36SM11560460W Vícevrstvá fólie, 60 listů, bílá 115 x 60 cm
36SM11590460B Vícevrstvá fólie, 60 listů, modrá 115 x 90 cm
36SM11590460W Vícevrstvá fólie, 60 listů, bílá 115 x 90 cm
36SM3645304B Vícevrstvá fólie, 30 listů, modrá 115 x 90 cm
36SM2445304B Vícevrstvá fólie, 30 listů modrá 115 x 60 cm
36SM1845304B Vícevrstvá fólie, 30 listů modrá 115 x 45 cm

Clearpad* Vícevrstvá krycí fólie
Antistatická vícevrstvá transparentní fólie pro ochranu světel a oken v lakovnách proti přestřiku barvou. Vyrobeno z 
polyethylenu. Neobsahuje fl uor ani silikon. Ideální pro provozy, kde je nutná rychlost údržby skel, oken nebo povrchů. 
Zvyšuje efektivitu úpravy lakovny a tím spoří čas i peníze. Další rozměry jsou možné na vyžádání.

Aku leštička
Li-ion 12V 3“ Mini Polisher. Kompaktní velikost pro leštění menších ploch. Pro snadnou práci je na zařízení rukojeť. 
Variabilní rychlost zamezí stříkání pasty na začátku leštění. Rychlost 0-2600 RPM a váha 0,88 kg.

Záchytná vícevrstvá fólie na zem nebo na zeď
Polyethylenová vícevrstvá fólie (rohož) v modré nebo bílé barvě pro snižování prašnosti v lakovnách a k zachycení 
nečistot z podrážek a koleček vozíků. Je ideální pro přechody mezi výrobou a kancelářemi, případně jakoukoliv další 
částí, kde je přechod mezi rozdílně znečištěnými prostory. Další možnosti použití na stěnu pro záchyt prachu. Jiné 
rozměry jsou možné na vyžádání.

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

36CPRA5025-N50  Antistatická fólie v roli šířka 50 cm, délka 25 m, 32 mikro
36CPRA50100-N50 Antistatická fólie v roli šířka 50 cm, délka 100 m, 32 mikro
36CPRA505025-N50 Antistatická fólie v roli šířka 50 cm, délka 25 m, 50 mikro
36CPRA5050100-N50 Antistatická fólie v roli šířka 50 cm, délka 100 m, 50 mikro

Jednovrstvá transparentní ochranná antistatická fólie v roli
Jednovrstvá transparentní ochranná antistatická fólie v roli určená pro ochranu povrchů proti znečištění, přestřiku 
barvou a mechanickému poškození. Vhodné do automobilového průmyslu, kde splňují veškeré podmínky pro použití 
v lakovnách. Testováno kráterovým testem s negativním výsledkem.
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Obj. č. Zkrácený název Rozměry

36CPR5025-N70 Podlahová fólie v roli šířka 50 cm, délka 25 m, 60 mikro
36CPR50100-N70 Podlahová fólie v roli šířka 50 cm, délka 100 m, 60 mikro
36CPR805025-R70 Podlahová fólie v roli šířka 50 cm, délka 25 m, 80 mikro
36CPR8050100-R70 Podlahová fólie v roli šířka 50 cm, délka 100 m, 80 mikro

Obj. č. Zkrácený název Množství

36CPRC3020 Návlek na roboty 1 ks

Jednovrstvá podlahová neprůhledná - šedá (černo-bílá) fólie v roli
Jednovrstvá podlahová neprůhledná šedá (černo-bílá) fólie v roli určená k ochraně povrchů proti znečištění a 
mechanickému poškození. Ideální pro ochranu podlah a povrchů míchacích stolů. Vhodné do automobilového průmyslu, 
kde splňují veškeré podmínky pro použití v lakovnách. Testováno kráterovým testem s negativním výsledkem.

Návlek na roboty
Návlek na roboty vyrobený z elastického materiálu. Ideální pro ochranu robotů při lakování. Návlek je pratelný. Vhodné 
do automobilového průmyslu, kde splňují veškeré podmínky pro použití v lakovnách.

Obj. č. Zkrácený název Množství

49480000 Clever Box 2000 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

64D26414-QS Horkovzdušná digitální pistole 200W 1 ks

Clever Box 2000
Pro rychlé odstranění plastových lišt, autoskel, plastů, folií, emblémů, ochranných nástřiků, zahřátí zarezlých šroubů, 
přilepených ložisek, vnitřních a vnějších čalounění, odstranění důlků po kroupách, aj.

Horkovzdušná digitální pistole 2000 W
Vynikající ovládání teploty a nastavení paměti zaručují stálé nastavení teploty. Motor s výkonem 2000 W 
s optimalizovaným chlazením. Kompaktnost a nízká hmotnost zaručují snadné ovládání a použití. Odolná horkovzdušná 
opalovací pistole pro profesionální aplikace. Parametry: Příkon 2000 W; Provozní teplota 50-600 °C; Průtok vzduchu 
650 l/min; Hmotnost 0,85 kg; Délka 265 mm; Výška 210 mm; Akustický výkon 79 ± 3 dB(A) Standard: rybinový plochý 
nástavec a kuželový nástavec.

Obj. č. Zkrácený název Množství

64DWD115KS-qs Vrtačka 700W 1 ks

Vrtačka 700W
Ideální pro lehké kovoobrábění při vrtání malých děr do plechu. Celokovové rychloupínací sklíčidlo 10 mm. Dobře 
vyvážená konstrukce s uprostřed umístěnou rukojetí je podobná vrtačkám napájeným baterií. Parametry: kapacita 
sklíčidla 1,0-10 mm; příkon 700 W; výkon 358 W; rychlost 2.500 ot/min; Max. průměr otvoru (ocel) 10 mm; hmotnost 
1,9 kg; délka 230 mm; výška 190 mm; kufr.
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Obj. č. Zkrácený název Množství

64DT7926-XJ Sada vrtáků do kovu Extreme sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

64DCD771C2-qw Kompaktní vrtačka/šroubovák 18V, Li-Ion 2,0 Ah 1 ks

Sada vrtáků do kovu Extreme
Sada 29 kusů vrtáků do kovu EXTREME 2 ve velké pevné kazetě. Čisté a přesné díry (průměr 3,2 mm a větší). Inovované 
kónické lamely výrazně snižují možnost zlomení. Neklouzavý dřík se 3 ploškami zamezuje prokluzování vrtáku ve 
sklíčidle (průměr 5,0 mm a větší). Průměry 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 
10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm.

Kompaktní šroubovák/vrtačka
Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 1,3 Ah. Jasné světlo 
LED diodové svítilny. 16 poloh pro nastavení momentu. Parametry: baterie XR Li-Ion; napájecí napětí 18 V; výkon 300 W; 
rychlost 0 - 450/1 500 ot/min; sklíčidlo 1,5 - 13 mm; hmotnost 1,65 kg; Délka 219 mm. Standard: 2 x baterie XR Li-Ion 
s kapacitou 1,3 Ah; nabíječka XR 18 V; kufr.

LED Tri proof
LED Tri proof má integrované LED čipy na desce, kovové klipy a je vyrobeno z pevného polykarbonátu. Dané provedení 
nemusí být jen z polykarbonátu, standardně máme v nabídce i celokovové svítidlo. Je osazeno mléčným difuzorem 
(krytem čipů), který zabraňuje oslnění. Krytí IP65 poskytuje voděodolnost a prachotěsnost. Na požádaní může splňovat 
i nejvyšší stupeň ochrany IP68. Účinnost přeměny elektrické energie na světlo je 115-120 lm/W. To je mnohem vyšší 
hodnota než u klasického osvětlení, což přináší velmi výraznou úsporu. Ideální použití v prostorech do 5 metrů výšky 
jako náhrada těles s lineárními trubicemi T8 60cm, 120 cm a 150cm. Tri proof nejčastěji aplikujeme do skladů, výrobních 
hal, dílen, chodeb atd.

Speciální produkty

Obj. č. Zkrácený název SMD Svítivost Záruka

258595636801753 Tri proof 40W 120 cm WW 336 4800 lm 5 let
258595636801760 Tri proof 40W 120 cm NW 336 4800 lm 5 let
258595636801777 Tri proof 40W 120 cm PW 336 4800 lm 5 let
258595636801784 Tri proof 40W 120 cm CW 336 4800 lm 5 let
258595636801791 Tri proof 60W 150 cm WW 432 7200 lm 5 let
258595636801807 Tri proof 60W 150 cm NW 432 7200 lm 5 let
258595636801814 Tri proof 60W 150 cm PW 432 7200 lm 5 let
258595636801814 Tri proof 60W 150 cm CW 432 7200 lm 5 let

LED EX Tri proof
LED EX Tri proof je světlo splňující směrnici ATEX, je určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu. Těleso je vyrobeno 
z nerezové oceli 304, svítivé těleso je chráněno 4mm zesíleným sklem se silikonovým těsněním. Nabízí se jak ve 
variantě s LED čipy na desce (board), tak s LED trubicemi (tubes). Účinnost přeměny elektrické energie na světlo je 
115-120 lm/W. To je mnohem vyšší hodnota než u klasického osvětlení, což přináší velmi výraznou úsporu. Ideální 
použití v prostorech vyžadujících směrnici ATEX do 5 metrů výšky jako náhrada těles s lineárními trubicemi T8 120 cm.

Obj. č. Zkrácený název Svítivost Záruka

258595636821379 EX Tri proof 2x18W 120 cm PW LED tubes 3240 lm 5 let



317

Obj. č. Zkrácený název Množství

15603658 Odrazka pro 58W zářivky o šíři mini 60 mm 1 ks
15603636 Odrazka pro 36W zářivky o šíři mini 60 mm 1 ks
15603630 Odrazka pro 30W zářivky o šíři mini 60 mm 1 ks

Odrazky pro zářivky
Vysoce leštěné zrcadlové odrazky pro všechny typy zářivek. 50% energetická úspora při větší či stejné intenzitě světla. 
Odrazka je vyrobena z velmi čistého hliníku, extrémně odolnému vůči silnému znečištění.

LED trubice
LED trubice mají vyšší světelný tok než stejně velké fl uorescenční trubice, a jejich životnost je nejméně 80 000 hodin, 
což je 10x více než u klasických zářivek. Taktéž nedochází ke změně barvy ani ke konci životnosti, pouze se snižuje 
světelný tok o cca 15%. “Neblikají” v rytmu elektrické sítě 50 Hz, čímž eliminují stroboskopický efekt a neunavují tak 
oči. Ideální použití: náhrada starých fl uorescenčních trubic v průmyslu i v kancelářích.

LED panel
LED Panel se vyznačuje precizní kvalitou a dosahuje skvělé svítivosti. Svítí okamžitě na plný výkon, je připraven na 
časté spínání a má dlouhou životnost. LED Panel se nejčastěji dodává v rozměru 595 x 595 mm, a je tak vhodný do 
rastrových stropů, buď jako vsazený, nebo v držáku jako přisazený. Ideální použití: kancelářské prostory, prodejny, 
showroomy, chodby, toalety, sklady a další.

Obj. č. Zkrácený název SMD Svítivost Záruka

258595636802200 LED trubice 18W 120 cm NW 120 1980 lm 5 let
258595636802217 LED trubice 18W 120 cm PW 120 1980 lm 5 let
258595636802224 LED trubice 18W 120 cm CW 120 1980 lm 5 let

Obj. č. Zkrácený název Svítivost Záruka

258595636806482 LED panel 595x595 36W NW 4320 lm 5 let
258595636806499 LED panel 595x595 36W PW 4320 lm 5 let
258595636818416 LED panel 595x595 36W CCT 4320 lm 5 let

Speciální produkty

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

58IK3000 Zvedák Ikotec 3000 1340 x 900 x 600 mm (v x d x š)

Ikotec 3000
Ikotec 3000 je jedno sloupcový zvedák, který je určen pro zvedání vozidla ze strany pro mechanické, karosářské a 
běžné opravy. Jedná se o kompaktní systém s posuvným podstavcem pro odlišné typy práce a s nosností do 2 500 kg. 
Doba zvedání do maximální výšky je 35 sekund. Maximální zvedací výška vozidla je přibližně 1 m.

Obj. č. Zkrácený název Nosnost

TST40E_3P Sloupový zvedák Trommelberg TST40E_3P 4 t

Sloupový zvedák Trommelberg TST40E_3P
Elektrohydraulický zvedák pro vozidla do 4 tun. Vybaveno bezpečnostním systémem certifi kovaným CE. Nižší 
synchronizace: 2 hydraulické válce + 2 tažné kabely + 2 synchronizační kabely Dvojitý bezpečnostní systém: vozidlo 
je udržováno v požadované výšce pomocí hydraulického tlaku a automatických pojistných západek Základové desky 
jsou vyrobeny z oceli o tloušťce 5 mm Požadovaná hloubka uložení: max. 150 mm.
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Speciální produkty

Obj. č. Zkrácený název Množství

49803000 MeltingPlast sada
49803015 Svorky ve tvaru „W“ 100 ks
49803014 Svorky ve tvaru „V“ 100 ks
49803013 Svorky ve tvaru „S“ 100 ks
49803012 Svorky ve tvaru „M“ 100 ks
49803068 Spacer – ochrana proti projetí skrze plast 1 ks

MeltingPlast
Zařízení na lepení plastů. Pro opravy plastových dílů, jako jsou nárazníky, světlomety, atd. Zařízení využívá Aku baterii. 
LED diody pomáhají pro přesné tavení svorek, a to i v tmavých místech (nasvětlují opravovanou plochu).

Obj. č. Zkrácený název Množství

99MG-105 Kapesní tloušťkoměr MG-105 1 ks

Kapesní tloušťkoměr MG-105
Přístroj kapesní velikosti, umožňující měření nemagnetických vrstev – např. laku, glazur, fólií, plastu, ležících na 
feromagnetickém povrchu (oceli). Doporučuje se pro kontrolu karoserií vozidel, zda byl proveden opakovaný nátěr, 
anebo zda byla provedena oprava po nehodě. Je vybaven malým displejem, který umožní přesný odečet tloušťky 
měřeného laku v µm. Rozsah 0 - 1000 µm. Přesnost ±2 µm ±3 %.

Obj. č. Zkrácený název Množství

995990742 Zakrývací sada 5 v 1 1 box

Zakrývací sada 5 v 1
Zakrývací sada 5 v 1 do každé dílny. Sada obsahuje zakrytí sedačky, volantu, podlahy, řadící páky a ruční brzdy. 
Box obsahuje 100 kusů.

Obj. č. Zkrácený název Objem

99PLECHCS/0.5 Plechovka 0,5 l
99PLECHCS/1,2 Plechovka 1,2 l
99PLECHOVKA/2,5 Plechovka 2,5 l
99PLECHCS/4 Plechovka 4 l
99PLECHOVKA/10 Plechovka 10 l

Obj. č. Zkrácený název Velikost

11D15345607 SH Petronas overal velikost 46-48 M M
11D15345608 SH Petronas overal velikost 50-52 L L
11D15345609 SH Petronas overal velikost 54-56 XL XL

Plechovka
Plechovky na lakovací materiál a ředidla.

SH Petronas overal 
Nový overal Spies Hecker na lakování kombinuje sportovní design kombinézy Formule 1 s funkčností obleku na 
lakování. Zvednutý límec s integrovanou, nastavitelnou kapucí, prodyšné otvory v podpaží a nastavitelný pás suchého 
zipu poskytnou profesionálním lakýrníkům optimální komfort. Díky použitým materiálům je overal velmi lehký 
a nebrání tak svobodnému pohybu při výkonu lakýrnické práce. Moderní styl Formule 1 zajistí, aby se každý lakýrník 
stal šampionem.
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Speciální produkty

Obj. č. Zkrácený název Velikost

11D14614953 Permahyd Hi-Tec overal 42/44 S
11D14614967 Permahyd Hi-Tec overal 46/48 M
11D14614977 Permahyd Hi-Tec overal 50/52 L
11D14614986 Permahyd Hi-Tec overal 54/56 XL
11D14614997 Permahyd Hi-Tec overal 58/60 XXL
11D14615003 Permahyd Hi-Tec overal 62/64 XXXL

Spies Hecker Overalls „HiTEC“
Speciální overal Spies Hecker Hi-TEC. Je složen ze 100% z polyesteru, antistatický, komfortní dobře odvětraný.

Obj. č. Zkrácený název Velikost

11D15337778 SH5644 Spies Hecker BiB Size 44 44
11D15337779 SH5646 Spies Hecker BiB Size 46 46
11D15337780 SH5648 Spies Hecker BiB Size 48 48
11D15337781 SH5650 Spies Hecker BiB Size 50 50
11D15337782 SH5652 Spies Hecker BiB Size 52 52
11D15337783 SH5654 Spies Hecker BiB Size 54 54
11D15337784 SH5656 Spies Hecker BiB Size 56 56
11D15337785 SH5658 Spies Hecker BiB Size 58 58
11D15337786 SH5660 Spies Hecker BiB Size 60 60
11D15337787 SH5662 Spies Hecker BiB Size 62 62
11D15337788 SH5664 Spies Hecker BiB Size 64 64

Obj. č. Zkrácený název Velikost

11D15337767 SH1644 Spies Hecker Overall Size 44 44
11D15337768 SH1646 Spies Hecker Overall Size 46 46
11D15337769 SH1648 Spies Hecker Overall Size 48 48
11D15337770 SH1650 Spies Hecker Overall Size 50 50
11D15337771 SH1652 Spies Hecker Overall Size 52 52
11D15337772 SH1654 Spies Hecker Overall Size 54 54
11D15337773 SH1656 Spies Hecker Overall Size 56 56
11D15337774 SH1658 Spies Hecker Overall Size 58 58
11D15337775 SH1660 Spies Hecker Overall Size 60 60
11D15337776 SH1662 Spies Hecker Overall Size 62 62
11D15337777 SH1664 Spies Hecker Overall Size 64 64

Obj. č. Zkrácený název Velikost

11XGC-0000-3174M Polo triko Spies Hecker M M
11XGC-0000-3174L Polo triko Spies Hecker L L
11XGC-0000-3174XL Polo triko Spies Hecker XL XL
11XGC-0000-3174XXL Polo triko Spies Hecker XXL XXL

Spies Hecker Dungarees / BiBs
Montérkové lacláče Spies Hecker. Složení 65% polyesteru a 35% bavlny.Dodávané ze Spies Hecker Německo. 

Spies Hecker Overalls
Montérky Spies hecker.  Složení 65% polyesteru a 35% bavlny.Dodávané ze Spies Hecker Německo.

Triko Spies Hecker
Triko s límečkem Spies Hecker. Dodáváno ze Spies Hecker Německo.
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Speciální produkty

Obj. č. Zkrácený název Objem

27TSP600 Čistící pěna Foam-it 500 ml

Obj. č. Zkrácený název Množství

27COP05 Sada krytů sada

Obj. č. Zkrácený název Množství

27EQU40 Dávkovač ředidla 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměry

27PRF600 Samolepící Fólie - Bílá 60 cm x 25 m
27PRF1200 Samolepící Fólie - Bílá 120 cm x 25 m

Obj. č. Zkrácený název Množství

27BID00 Vypouštěcí ventil na sudy 1 ks

TSP 600 Čisticí pěna Foam-It!
Foam it! (TSP 600) je univerzální čistič a odmašťovač na vodním základě ve spreji, bez obsahu čpavku. Na rozdíl od 
ostatních výrobků na trhu, Foam it! není pouze bez čpavku, ale při nastříkání na povrch zanechává slabou vrstvu pěny, 
která umožňuje snadné setření, bez nadbytečného pěnění. Tenká vrstva pěny uvolňuje téměř okamžitě veškeré druhy 
nečistot a tuků z povrchu, které lze následně jednoduše setřít bez zanechání jakýchkoli stop. Díky svým ojedinělým 
vlastnostem slouží jako všeobecný čistič v automobilovém průmyslu nebo domácnosti, ale také jako přípravný 
prostředek před lakováním nebo pro opravy plastů. 

COP 05 Sada krytů
Jedna krycí sada Clean Set (COP 05) obsahuje 1 kryt čalounění sedadla, 1 podlahovou rohož, 1 kryt volantu, 1 kryt řadicí 
páky a 1 kryt páky ruční brzdy z bílé plastové fólie. Baleno po 100 sadách v krabici.

PRF 600-1200 Samolepící Fólie - Bílá
Bílá samolepící propylenová fólie, navržená na ochranu povrchu před chemikáliemi.
Na ochranu míchacích stolů a podlah před kontaminací prostřiku, vylitou barvou, olejem apod. .
Protiskluzová, i za mokra, díky zrnům ve fólii. Akrylová lepící vrstva. Čisté místo po odstranění, bez stop až do 10 dnů. 
Bílá barva pro lepší refl exi světla. Dobrá rozměrová stabilita a plochost. Nízké elektrostatické nabíjení. Dobrá bariéra 
proti vodním výparům. Odolná vůči oleji a mazadlům. Dobrá odolnost vůči proražení, roztržení a ohnutí.

EQU 40 Dávkovač ředidla
Praktický sifonový dávkovač ředidla (EQU 40) vám usnadní nalévání a dávkování ředidla bez nutnosti manipulace 
s těžkými plechovkami. Vhodný pro plechovky nebo plastové nádoby do obsahu 30l.

BID 00 Vypouštěcí ventil na sudy 20/25/30L
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Speciální produkty

Obj. č. Zkrácený název Množství

27MAR11 Fluorescenční značkovač oken 11 zelený (hrot 1,5 mm) 1 ks
27MAR12 Fluorescenční značkovač oken 12 růžový (hrot 1,5 mm) 1 ks
27MAR21 Fluorescenční značkovač oken 21 zelený (hrot 5 x 15 mm) 1 ks
27MAR22 Fluorescenční značkovač oken 22 růžový (hrot 5 x 15 mm) 1 ks

MAR 11-24 Fluorescenční značkovač oken
Fluorescenční značkovače jsou vhodné například pro označování malých poškození na karoserii a podobně. Jsou 
snadno odstranitelné jakýmkoliv typem odmašťovače. Značkovače jsou dostupné ve dvou fl uorescenčních barvách 
(zelená a ružová) a dvou rozměrech hrotů. Kulatý s průměrem 4 mm a obdélníkový 15 x 7 mm. TIP: Nepoužívejte na 
čerstvě nalakované díly, protože může zanechat škrábance. Ředidlo může zareagovat s tekutinou v MAR.

Obj. č. Zkrácený název Množství

27SUP00 Lavička 1 ks

SUP 00 Lavička
Pevná, bezpečná a lehká lavička použitelná pro práci na vyšších místech větších aut, a také jako sedátko při denních 
pracech. Nosnost až 175 kg. Vyrobená z polypropylénu a proto je lehká, hmotnost jen 3,4 kg. 
Bez ostrých rohů, bez nebezpečí poškození auta. Otvory na bocích pro lehčí transport. Gumové protismykové nožičky 
a protismykové schody.
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Obj. č. Zkrácený název Množství

19120030 přímočará pilka WPS 3000 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19700000 Xpress 800 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19197003 pilový list 10 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19197007 pilový list M42 3 ks

WS přímočará pilka WPS 3000
WS pneumatická přímočará pilka pro řezání materiálu do 4 mm tloušťky, 300 W, 6,3 bar, 300§/min., 10 mm zdvih, 
frekvence zdvihů 12.000/min. Velmi nízké vibrace (ISO 8662) a hlučnost (77,4 dB(A) ISO 15744). VAS 6780

Xpress 800  - základní sada
Speciální nýtovací zařízení pro různé aplikace a všechny druhy nýtů. Základní jednotka pohonu jsou pneumotorax 
hydraulické zesilovače. Systém je kombinovatelný s řadou hydraulických válců a „C“ rameny. K systému je široká nabídka 
příslušenství pro různé vlastní aplikace. Pro trhací nýty a nýtovací matice je k dispozici adaptér se silou 20-50 kN.

Přímočará pilka - pilový list
32 tpi. Pro vysoko pevnostní ocel a plech do 1 mm.

Přímočará pilka - pilový list M42
18 tpi. Pro bi-metal.

INNOVATIONINNOVATIONINNOVATION
Professionel le Karosserie-Spezialwerkzeuge
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Obj. č. Zkrácený název Množství

19197008 pilový list M42 3 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19381000 sada DS20 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19388001 sklepávač DS20 1 ks

Přímočará pilka - pilový list M42
24 tpi. Pro bi-metal.

Dent Removal System DS20 Complete
Sada DS20 pro vyrovnávání karoserie pomocí lepení tavnou pistolí, pro malé důlky a poškození od krupobití. Použití 
na vertikálních plochách; obtížně přístupných zářezech; opravy ocelových/hliníkových těles; automobilů; karavanů; 
mobilních domů. Práce probíhá z vnějšku, není třeba odstraňovat vnitřní obložení. Skládá se z lehkého speciálního 
plastu; nosné desky jsou opatřeny měkkou ochranou gumou, aby nedošlo k poškození laku. S DS20 máte kdykoliv 
plnou kontrolu nad procesem rovnání. Hmotnost 1,98 kg.

Sklepávač - tefl on
Sklepávač pro Dent Removal System DS20 Complete. Používá se při přetažení plechu. Plastový materiál.

Karosářské opravy

Obj. č. Zkrácený název Množství

19391400 sada pro vyrovnání karoserie 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19882055 fi xační magnety 4 ks

Obj. č. Zkrácený název Hmotnost

19511020 karosářské kladívko 300 g
19511021 karosářské kladívko 400 g

Obj. č. Zkrácený název Hmotnost

19511025 Malé kladívko 100 g

WS páková sada pro vyrovnání karoserie
S touto profesionální pákovou  26 dílnou sadou můžete rovnat karoserii bez poškození laku na všech místech povrchu 
vozidla. Páčidla s různými průměry, pracovními délkami a koncovkami vám dávají možnost pracovat na nejrůznějších 
částech karoserie. Baleno v praktickém kufru. Hmotnost 12,83 kg.

Fixační magnety
Fixační magnety k upevňování ochranných dek, při svařování a broušení

Karosářské kladivo

Malé kladívko
Gold work hammer.
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Obj. č. Zkrácený název Množství

19521240 Karosářský hoblík 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19541005 Škrabka z tvrzeného kovu 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19547032 sada Fix-Cut 1 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

19541201 Kulatý kartáč zvlněný Ø 80 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

19541202 Kulatý kartáč splétaný Ø 75 mm

Karosářský hoblík - pouze držák pilníku, stavitelný
Se svým centrálně umístěným nastavovacím šroubem, může být držák pilníku použit pro konkávní a konvexní plochy 
karosérie (dodáváno bez čepele).

Škrabka z tvrzeného kovu
Šířka: 50 mm. 
Náhradní čepel z tvrzeného kovu (19547005)

Fix-Cut 1, sada pro začištění oken automobilů
Profesionální sada pro začištění rámů oken od starého lepidla po demontáži okna, sada obsahuje:
2x rukojeť, 2x škrabka 25 mm, 2x škrabka 20 mm, 1x brousek

Kulatý kartáč zvlněný s ocel. hřídelí; Ø 80 mm
Kulatý kartáč, vlnitý drát s hřídelí z nerezové oceli. Hmotnost 140 g. Univerzální použití pro lehké až středně náročné 
čištění menších kovových ploch, drážek nebo hran, zdrsňování, matování, odlakování, odstraňování koroze a nátěrů, 
vyhlazování a lehké odjehlování. Doporučený hnací výkon nejméně 300 Watt.

Kulatý kartáč splétaný s ocel. hřídelí; Ø 75 mm
Kulatý kartáč, splétaný drát s hřídelí z nerezové oceli. Univerzální použití pro čištění, odstraňování koroze a nátěrů, 
vyhlazování, lehké odjehlování.

Karosářské opravy

Obj. č. Zkrácený název Hmotnost

19511034 Karosářská palička 550 g

Karosářská palička

Obj. č. Zkrácený název Hmotnost

19511028 Karosářská plastová palička 820 g

Karosářská plastová palička



327

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

19541203 Kartáčový kotouč 115 x 0,5 mm.

Kartáčový kotouč 
Kartáčový kotouč z nerezové oceli. Lze použít pro odstranění laku a rzi, stejně jako na očištění a vyhlazení. Upnutí M14.

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

19541210 Kartáčový štětec 65 x 0,5 mm

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

19541211 Ruční drátěný kartáč 290 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

19541250 Plochý štětec 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19541290 Kruhový štětec 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19640000 Set na laserové sváry LC04 1 ks

Kartáčový štětec
Kartáčový štětec z nerezové oceli. Upnutí M14.

Ruční drátěný kartáč
Ruční drátěný kartáč je díky tvaru do V vhodný k čištění i hůře dostupných míst. Ideální k odstraňování rzi. Materiál dřevo 
a nerezová ocel.

Plochý štětec
Materiál nylon. Vhodný pro imitaci originálních výmazů.

Kruhový štětec
Krátké štětiny, vel. 2

Set na laserové sváry LC04
Set vzduchové frézky a příslušenství pro řezání a odstraňování laserových svařovacích švů a laserových spár. Speciální 
řezací kotouče jsou vyrobeny z tvrdého karbidu s inovativním duplexním broušením pro čisté řezání laserových svárů. 
Dodává se s měrkou hloubky broušení. Hmotnost: 1,68 kg. Balení obsahuje: 1x úhlová frézka (19631003), 1x hřídel 0,8 mm 
pro 25 mm řezný kotouč (19640005), 1x hřídel 1,0 mm pro 25 mm řezný kotouč (19640010), 1x řezný kotouč 25x4 mm 
(19640025), 1x upínací kroužek -hliník (19648010), 1x řezný olej 50 ml (19648007)

Karosářské opravy
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Obj. č. Zkrácený název Množství

19542042 Náhradní trysky 2132-MW1 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

19581105 Plastový klín 200 x 25 x 12,5 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

19581110 Sada pro demontáž obložení interiéru 4 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19611130 pneumatická kartáčová bruska ERASER 4000 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19671001 pneumatická pásová bruska, 10 mm 1 ks

Náhradní trysky 2132-MW1
Náhradní trysky 2132-MW1 pro tmel CBR 2109 (19542042)

Plastový klín
Rozměry: 200 x 25 x 12,5 mm

Sada pro demontáž obložení interiéru
Materiál: plast.

WS pneumatická kartáčová bruska ERASER 4000
Pneumatická kartáčová bruska je profesionální, všestranné nářadí pro odstraňování rzi, barvy a tmelů, ideálně 
z hůře přístupných míst, např. rohy, hrany, vstupní body. Vhodná pro přípravu povrchů před aplikací CBR 2129. 
Účinná práce se systémem MBX® šetří čas a peníze. Sada obsahuje: 1x Skruppber pneumat. brusku, 1x brusný kotouč, 
1x drátěný kotouč (rovný, Ø 0,5mm), 1x drátěný kotouč (zahnutý, Ø 0,5 mm), 1x drátěný kotouč (zahnutý, Ø 0,7 mm), 
1x imbusový klíč 3/16 „“, 1x imbusový klíč 5 mm. Parametry: Tlak 6,3 baru, Otáčky 4090 ot./min., Akustický výkon 86,4 dB (A).

WS pneumatická pásová bruska, 10 mm
Pneumatická pásová bruska pro brusné pásy 10x330 mm. OEM. Provozní tlak: 6,3 bar, Rychlost: 10.500 - 16.000 ot./min., 
Hmotnost: 1,06 kg, Rozměry: 320x90x50 mm, Výkon: 373 W, Spotřeba vzduchu: 114 l/min., Hladina akustického tlaku: 88 dB.

Karosářské opravy

Obj. č. Zkrácený název Množství

19542040 CBR 2109 1 ks

CBR 2109 - Náhrada cínování
2K epoxidový tmel pro ocelové a hliníkové karoserie. Doporučená plnohodnotná náhrada za cínování, např. při 
výměněnách bočnic či prahů. Doporučeno používat společně se sušícím systémem FlexiTherm.
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Obj. č. Zkrácený název Množství

19677001 Brusivo pro pásovou brusku 10 ks

Brusivo pro pásovou brusku
Brusný pásek pro pásovou brusku (19671001). Vysoká účinnost při broušení, odolnost proti roztržení. Rozměry: 10x330 mm.

Obj. č. Zkrácený název Množství

19701000 Systém FlexiTherm 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19861001 Tvarová měrka 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Rozměr

19881011 Ochranná deka 1 000 x 1 000 mm

Obj. č. Zkrácený název Množství

19881031 Ochraný obličejový štít SHIELD 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19881036 Svářečské rukavice 1 ks

Systém FlexiTherm pro sušení tmelů a lepidel
Speciální sušící dečky FlexiTherm, které významným způsobem usnadňjí a zrychlují proces sušení po hrubém 
tmelení povrchu (proces antikorozní ochrany za použití speciálních tmelů, tzv. náhrada cínování). Nejen na tyto, 
ale na všechny ostatní tmely a lepidla lze využít řešení FlexiTherm. Zařízení má 9 přednastavených programů a jeden 
plně programovatelný. Dečky se přiloží na místa, která chcete sušit. Přichytí se snadno pomocí magnetů. Na zařízení 
následně zvolíte předdefi novaný program dle použitého materiálu a celý proces sušení proběhne zcela automaticky. 
Významný prvek představuje velkou úsporu energie. Proti klasickým infrazářičům je toto zařízení přibližně 
10x energeticky úspornější. Navíc v jednom čase, zvládne sušit až 3 místa současně!

Tvarová měrka - 250 mm
Tvarová měrka slouží pro přenesení a kontrolu tvaru při opravě karoserie. Hloubka měření 45 mm, délka jehel 105 mm. 
Možnost kombinovat dvě měřidla.

Ochranná deka při svařování
Speciální tkanina z Tectalonu zabraňuje propálení při svarovaní a broušení. Deka odolává teplotě cca. 700 ° C.

Ochraný obličejový štít SHIELD
Ochraný obličejový štít, který splňuje veškeré bezpečnostní a ergonomické požadavky. Patentované ochranné 
pouzdro pro upevnění zorníku, umožňuje rychlejší a jednodušší výměnu. Prodyšná, odnímatelná a omyvatelná čelenka. 
Uživatelsky přívětivé a snadno použitelné boční závity pro nastavení zorníku, které lze obsluhovat i s rukavicemi. 
Zorník nabízí široký zorný úhel, lepší ochranu brady a oblast krku. Jednoduché a rychlé nastavení obvodu hlavy se 
samosvorným rotačním zámkem. Snadné otevírání a zavírání hledí s fi xními body v otevřené poloze.

Svářečské rukavice
Hovězí useň, vysoce kvalitní a pohodlné rukavice s textilní vložkou chránící vaši pokožku.

Karosářské opravy
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Superstand - Lakovací stojan
Mobilní lakovací stojan s pěti nastavitelnými polohami pro nárazníky, spoilery, přední a zadní nástavce. Perfektní montáž 
bez deformace. 90° rotace, aby bylo dosaženo spravného pokrytí, efektivní práce, gumová ochrany pro kritická místa.

Ultrarack - Lakovací stojan
Lakovací stojan se sedmi nastavitelnými polohami (uzamykatelné) pro víko zavazadlového prostoru, kapotu, dveře 
a blatníky. Napodobuje polohu dílu na autě za učelem dosažení dokonalé shody. 90° rotace, aby bylo dosaženo 
spravného pokrytí a efektivní práce. Žádné dodatečné příslušenství, gumová ochrany pro kritická místa.

X-Stand - Multifunkční stojan
Na odkládání auto dílů. Uzpůsoben pro práci s panely, dveřmi a skly. Ideální pro opravy, nátěry i skladování, tj. ušetření 
nákladů za stojany navíc. Možnosti horizontálního a vertikálního nastavení pro každý pracovní úkon. Polstrované 
opěrné plochy se přizpůsobí obrysům panelů nebo skel. Kolečka s brzdou pro zajištění mobility. Práškový lak pro trvalý 
a reprezentativní vzhled. Hmotnost 17,5 kg.

Mega Stand
Mobilní uložiště pro části karosérie a příslušenství jako jsou dveře, kapoty, víko zavazadlového prostoru, atd. Uložíte 
až šest velkých panelů. Ochrana z gumy zaručuje šetrné uložení dílů. Lze použít jako celek nebo rozdělit na poloviny. 
Kolečka jsou uzamykatelná, práškově lakováno.

Bumber Stand
Mobilní uložiště pro nárazníky (max. 8 ks). Má čtyři extra dlouhá ramena pro velmi velké nárazníky. Opěrná ramena jsou 
plně nastavitelná. Konstrukce z tvrzené oceli odolává vysokému zatížení.

Obj. č. Zkrácený název Množství

19881100 Superstand 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19881104 Ultrarack 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19881105 X-Stand 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19881106 Mega Stand 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

19881107 Bumber Stand 1 ks

Karosářské opravy

Obj. č. Zkrácený název Množství

19881100 Stojan pro karosářské díly 1 ks

Stojan pro karosářské díly
Mobilní uložiště pro části karosérie a příslušenství. Jasné a správné uložení skladovaných dílů v dílně během oprav. 
Bezpečné skladování a ochrana před poškozením. Použití systému pomáhá minimalizovat čas na výměnu a ztrátu 
jednotlivých dílů.
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Mini pistolová bruska RC7682
Pneu. exc. bruska pro bodové opravy laků na malých plochách nebo těžce dostupných místech. Ergonomické 
kompozitní pouzdro. Regulátor rychlosti pro ovládání jednou rukou. Bruska obsahuje 75 mm podložku, zdvih 5 mm. 
Počet otáček 15.000 min-1, hmotnost 0,5 kg.

Pneu. exc. bruska RC7661V
Lehký nástroj pro bodové opravy. Vynikající k broušení extrémně zaoblených povrchů. Bruska obsahuje podložku 
77 mm, zdvih 2,5 mm, izolační gumový kryt, regulátor rychlosti. Počet otáček 10.000 min-1, hmotnost 1 kg.

Pneu. hoblík RC7500
Praktický nástroj pro profi lování karoserie, pro brusné pásy 65 x 390 mm. Je vybaven neperforovaným dlouhým 
polštářkem a svorkami pro normální brusivo. Otáčky 3.500 min-1, hmotnost 2,7 kg.

Pneu. exc. bruska RC7200V
Kombinovaný nástroj pro hrubé broušení a dokončování v jednom. Lze snadno přepínat z rotující hrubé brusky na 
jemnou orbitální brusku s 5 mm zdvihem. Bruska obsahuje suchý zip o průměru 150 mm. Počet otáček 10.000 min-1, 
hmotnost 1,95 kg.

Pneu. exc. bruska RC7202V6
Pneumatická orbitální bruska s ergonomickým designem. Lehká a velmi silná dokončovací bruska. Inovativní otočný 
výfukový systém umožňuje práci levou i pravou rukou. Bruska vysoká pouze 107 mm. Dodáváno se dvěma výměnnými 
sacími otvory o průměrech 29 a 27 mm. Bruska obsahuje suchý zip o průměru 150 mm. Zdvih 2,5 mm. Počet otáček 
10.000 min-1, hmotnost 0,825 kg.

Pneu. exc. bruska RC7205V6
Pneumatická orbitální bruska s ergonomickým designem. Lehká a velmi silná dokončovací bruska. Inovativní otočný 
výfukový systém umožňuje práci levou i pravou rukou. Bruska vysoká pouze 107 mm. Dodáváno se dvěma výměnnými 
sacími otvory o průměrech 29 a 27 mm. Bruska obsahuje suchý zip o průměru 150 mm. Zdvih 5 mm. Počet otáček 
10.000 min-1, hmotnost 0,85 kg.

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951000005 RC7682 bruska 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951072231 RC7661V bruska 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951072101 RC7500 hoblík 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951072111 RC7200V bruska 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951000021 RC7202V6 bruska 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951000020 RC7205V6 bruska 1 ks

Karosářské opravy
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Kompletní sada pro renovaci světlometů RC7210 Kit
Kompletní sada nástrojů a příslušenství, pro obnovu čirosti světlometů. Obsahuje 2 nástroje plus říslušenství a leštící 
pastu. Sada obsahuje: 1 bruska RC7682 (528951000005), 1 leštička RC7683 (528951000004), 60 brusných papírů se 
6 různými hrubostmi (528940174744), 1 podložka pro měkké broušení, 2 leštící pěny (měkkou/tvrdou), 1 leštící pasta, 
2 podložky H & L Ø 75mm, 1 mikrovláknová utěrka.

Kompletní sada pro leštění RC7683K
Kompletní, praktický a ergonomický kufřík pro leštění a opravu na omezených místech, které šetří čas a spotřební 
materiál. Snadná práce s ručními nástroji. Sada obsahuje: 1 leštička RC7683 (528951000004), 1 podložka na suchý 
zip 75 mm (3“) (528955000006), 1 měkká houba bílá 75 mm (3“) (528955000034), 1 houba žlutá 75 mm (3“) 
(528955000035), 1 vlněná podložka 75 mm (3“) (528955000036).

Hadicový naviják SAR31 (BSP)
Hadicový naviják s extrémní robustností. Velmi kvalitní bubnová pružina: 20 000 až 25 000 cyklů. Délka hadice 10 m, 
Ø 8 mm (5/16“), vlákno 1/4“.

Hadicový naviják SAR32 (BSP)
Hadicový naviják s extrémní robustností. Velmi kvalitní bubnová pružina: 20 000 až 25 000 cyklů. Délka hadice 16 m, 
Ø 10 mm (3/8“), vlákno 3/8“.

Lehátko/Židle v jednom RSF01
Lehátko - Židle v jednom pro různé pracovní výšky. Ergonomický design zejména pro únavnou práci. Skládací 
mechanismus s bezpečnostním zámkem proti neúmyslnému složení. 7 poloh nastavení. Kolečka o průměru 63 mm 
jsou odolné vůči oleji a kyselinám. Komfortně čalouněné, omyvatelné, opěrka hlavy nastavitelná ve 3 polohách. Úložný 
prostor pro nářadí. Čalounění u nohou lze sklopit. Únosnost 90 kg.

Mobilní odsávací jednotka RC7910
Odsávací jednotka splňje požadavky na třídu fi ltů „L“ (v souladu s EN 60335-2-69: 1999-08). Vzduchové i elektrické 
moduly lze připojit přímo do napájecího zdroje z podtlakové stanice. Obsah: Nádrž 77 L, 2 motory (provoz s jedním 
motorem pro úsporu energie), 2 elektrické zásuvky a přepínač pro 2 sací hadice s nylonovým vakem a fi ltrem třídy L. 
Přihrádka pro příslušenství nebo brusku. Praktický kloub pro naklápění nádrže pro rychlé a snadné vyprazdňování. 
Dostatečný podtlak pro práci se 2 bruskami. Sací proud 430 m³/h - 7150 l/min. Odsávání (voda) 2400 mm H2O, Elec. 
zásuvky 2x600 W, Rozměry 608x608x1060 mm, Váha 25,1 kg, Tlak vzduchu 4 - 15 bar,  Zvuk 67 dB(A).

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951000296 RC7210 Kit sada pro renovaci světlometů 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528950280017 RC76783K sada pro leštění 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951000150 SAR31 naviják 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951000151 SAR32 naviják 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951089021 RSF01 lehátko/židle 1 ks

Obj. č. Zkrácený název Množství

528951089014 RC7910 odsávací jednotka 1 ks

Karosářské opravy
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Odborná školení:

Kód: Název kurzu: Určeno pro:

T-1 Příprava podkladu Karosář, přípravář, lakýrník

T-2 Aplikační dovednosti Lakýrník, přípravář

T-3 Finální povrchová úprava Lakýrník, přípravář

T-4 Bodové úpravy ( SMART REPAIR) Lakýrník

T-5 Koloristika – domíchávání Lakýrník, kolorista

T-6 Koloristika – Color management Lakýrník, kolorista

T-7 Lakování užitkových vozidel Lakýrník, přípravář

T-8 Pneumatické stříkací pistole Lakýrník, přípravář

T-9 Problematika výroby a rozvodů stlačeného vzduchu Lakýrník, přípravář

T-10 Osobní ochranné pomůcky, Bezpečnost práce na lakovně Lakýrník, přípravář

T-11 Lepení plastů Lakýrník, přípravář

T-12 Průmyslové lakování Lakýrník, přípravář

T-13 Opravy hliníkových částí karoserie Lakýrník, přípravář

T-14 Opravy litých kol Lakýrník, přípravář

T-15 Úprava a lakování karbonových dílů Lakýrník, přípravář

T-16 Specialista oprav po nehodách, Příprava podkladu Lakýrník, přípravář

T-17 Specialista oprav po nehodách, Efektivní lakování Lakýrník, přípravář

T-18 Specialista oprav po nehodách, Koloristika I. Lakýrník, přípravář

T-19 Specialista oprav po nehodách, Koloristika II. Lakýrník, přípravář

M-1 Školení pro přejímací techniky Přejímací technik, pracovník příjmu oprav, mistr lakovny

M-2 Efektivní vedení lakovny Majitelé lakoven, vedoucí servisu, vedoucí lakovny

M-3 Školení likvidátorů pojišťoven Likvidátoři poj. událostí, mobilní technici

M-4 Kalkulace škod vozidel Majitelé lakoven, vedoucí servisu, vedoucí lakovny, servisní poradci

E-1 MyTraining Lakýrník, přípravář

E-2 MyTraining, modul Lakýrník, přípravář

E-3 MyTraining, praktická zkouška Lakýrník, přípravář

K-1 Přímé zasklívání automobilových oken Karosář

K-2 Svařování, spotování, broušení Karosář

K-3 Dokončovací práce po karosářské opravě Karosář, mechanik

K-4 Lepení, těsnění Karosář

K-5 Karosárna - nové trendy Karosář

Audity:

A-1 Vybavení karosárny a lakovny

A-2 Technologické postupy

A-3 Kalkulace škod vozidel, fakturace, ČJ a MJ, pracovní pozice

A-4 Efektivnost provozu, klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

A-5 Technická podpora

Dílčí kvalifikace:

28-018-H Autolakýrník – Přípravář

23-019-H Autolakýrník – Finál. povrchová úprava

Rekvalifikační kurzy:

1. Autolakýrník – Přípravář

2. Autolakýrník – Finální povrchová úprava

Akademie Interaction
Pravidelně Vám přinášíme služby, které pomáhají zlepšovat Vaši odbornost a profesionalitu.
Nyní přicházíme s novým konceptem technických a manažerských školení.

Interaction team je dále připraven sestavit individuální kurzy v souladu s Vaším přáním a potřebami.

Seznam školení:

1. Technická školení (T) – určena především lakýrníkům a technickým pracovníkům
2. Karosářská školení (K) – pro karosáře
3. Manažerská školení (M) – zaměřena na vzdělávání a potřeby vedoucích lakoven, přejímacích techniků
4. E-learningový program (E) – určený pro samostudium lakýrníků, přípravářů i likvidátorů pojistných událostí. Je velmi vhodný pro školy.
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Přehled dodávaných značek a jejich zaměření
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Autokosmetika •
Barvy • • • •
Broušení • • • • • •
Celomasky • • •
Filtry do kabin • •
Hadice • • •
Infrazářiče/sušení • • •
UV Infrazářiče •
Karosárna • • • •
Kombifiltry • • • •
Kompresory a úprava vzduchu •
Kosmetika, hygiena • • • • •
Laboratorní technika •
Lakovací kabiny/mobilní lakování • • •
Lakýrnické stojany • •
Lepidla • • • •
Leskoměr •
Lis na odpad •
Maskování • • • •
Montérky •
Mycí zařízení •
Nářadí • • • • • • •
Odmašťovače • • •
Ochrana karoserie • • • •
Ochrana zdraví a PP • • • •
Ochranné fólie • • •
Osvětlení • • •
Overaly • • •
Plniče • • • •
Pracovní obuv •
Pracovní rukavice • •
Pracovní stůl • •
Průmyslové utěrky • • • •
Recyklace ředidel •
Respirátory • • • •
Ředidla • • • • •
Speciální přísady • • •
Spreje • • • • • •
Stříkací pistole a příslušenství • • •
Sušící robot
Těsnící materiály • • •
Tloušťkoměry • •
Tmelení • • • • •
Tužidla • • •
Vrchní průhledné laky • • •
Vysavače • • •
Vzdělávání •
Základy • • •
Zvedáky • • • • •
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY od společnosti Interaction

• TECHNICKÁ A MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
• REKVALIFIKACE AUTOLAKÝRNÍK

• KOLORISTICKÁ PODPORA
• NEZÁVISLÉ POSUDKY TOVÁRNÍHO I OPRAVÁRENSKÉHO LAKOVÁNÍ
• DIAGNOSTIKA VAD LAKU
• PROGRAM SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
• TECHNICKÁ PODPORA
• ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS TECHNOLOGIÍ LAKOVNY
• REVIZE ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ LAKOVNY
• ULTRAZVUKOVÉ MYTÍ PISTOLÍ
• EXPRESS DODÁVKA ZBOŽÍ DO 24 HODIN

• AUDITY KLEMPÍREN A LAKOVEN
• ANALÝZA PROCESŮ NA LAKOVNĚ A NÁVRHY OPTIMALIZACE
• ŘEŠENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR
• PROJEKTOVÁNÍ LEKOVNY, 3D VIZUALIZACE
• PROJEKTY A DODÁVKY ROZVODŮ STLAČENÉHO VZDUCHU
• POMOC PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PODKLADŮ PRO ŘÍZENÍ NA ZPROVOZNĚNÍ LAKOVNY
• PORADENSTVÍ V LEGISLATIVĚ A MANAGEMENTU
• PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH PODKLADŮ PRO EMISNÍ HLÁŠENÍ
• MARKETINGOVÁ PODPORA A PORADENSTVÍ
• CUI mezinárodní síť certifikovaných Autoopraven Spies Hecker

*Bližší informace u obchodních zástupců Interaction

Držitel certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:


