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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Platnost ceníku
Tento ceník je platný od 1. ledna 2017. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto
svoji platnost.

Rabatové skupiny
Produkty jsou rozděleny do tří rabatových skupin. Rabatová skupina je
označena u každé skupiny produktů v tabulce takto:
RS–A = rabatová skupina pro komerční produkty pro malospotřebitele.
RS–B = rabatová skupina pro produkty určené k profesionálnímu zpracování.
RS–C = rabatová skupina pro nářadí, pomůcky, stroje a příslušenství.
Zkontrolujte si, prosím, v rámcové kupní smlouvě nebo potvrzovacím dopisu
vaše aktuální rabaty pro jednotlivé skupiny.

Dopravné a doběrečné
Při objednávce zboží nad Kč 5000,- bez DPH v nákupních cenách bude zboží
dodáno kamkoliv v ČR na naše náklady. K objednávkám menším než Kč 5000,bez DPH v nákupních cenách bude účtováno dopravné Kč 100, - bez DPH za každý
balík. Dobírka je účtována částkou Kč 30, - bez DPH.

Změny v cenách
DEMA DEKOR CZ si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny
dodavatelských podmínek, významné odchylky v kurzu CZK vůči EUR apod.

Exportní ceny v EUR
Exportní cena bude vypočtena vždy ke dni expedice dle aktuálního kurzu ČNB
devizy střed.

Informační servis on-line
Na našich webových stránkách www.dema-dekor.cz najdete vždy aktuální a
podrobné informace o produktech, technické listy, důležité pokyny pro aplikaci
produktů, návody na jednotlivé typy podlah, bezpečnostní listy, certifikáty apod.

Upozornění pro udávané orientační spotřeby u produktů:
Jedná se o průměrné hodnoty při jednom nátěru. V závislosti na skutečném stavu podlahy,
savosti podkladu apod. se mohou hodnoty měnit.
Detailní informace k produktům a spotřebám najdete v technických listech.
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Up
Elastické podlahy - PVC, vinyl, linoleum, kaučuk
Lité minerální, epoxidové a polyuretanové podlahy
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

2K-polyuretanové ochranné nátěry

– pro extrémně zatěžované objekty

PU-ochranná
vrstva ultramatná
Novinka!
PU-ochranná
vrstva extramatná

5054000590
5054000190

5,5 l
0,99 l

110 m2
20 m2

5850,1360,-

5052000590
5052000190

5,5 l
0,99 l

110 m2
20 m2

5850,1360,-

PU-ochranná
vrstva matná

5050000590
5050000190

5,5 l
0,99 l

110 m2
20 m2

5850,1360,-

PU-ochranná
vrstva lesklá
SuperPU-Siegel
extramatný

5053000590
5053000190
5059000590
5059000190

5,5 l
0,99 l
5,5 l
0,99 l

110 m2
20 m2
55 m2
10 m2

5850,1360,5850,1360,-

SuperPU-Siegel
matný
PU-Anticolor
extramatný

5058000590
5058000190
4172000690
4172000190

5,5 l
0,99 l
6l
1,08 l

55 m2
10 m2
120 m2
21 m2

5850,1360,7160,1670,-

PU-Anticolor
matný

4170000690
4170000190

6l
1,08 l

120 m2
21 m2

7160,1670,-

PU-Anticolor
hedvábně lesklý

4100002590

2,5 l

50 m2

3050,-

2

Doplňkové produkty a penetrace
500 ml

110 m2

980,-

4000044005

440 g

110 m2

910,-

duro plus L přísada

4301000150

1l

110 m2

990,-

Primer
pro minerální
cementové podlahy

2001000590

5l

60-80
m2

2790,-

Lino Primer
pro linoleum

2000000205

2,09 l

70 m2

1260,-

Super Bond
aktivační penetrace pro
leštěnou a glazovanou
keramiku a kameny

0301000505

5l

200250 m2

5580,-

Novinka!
Antislip Additiv
Novinka!

2

Stupně lesku: lesklý, matný, extramatný, ultramatný.
Jednovrstvý systém, ostatní vlastnosti stejné jako u PUochranné vrstvy.

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně
vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti
barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím
/pro nejvyšší odolnost vůči barevným chemikáliím
doporučujeme hedvábně lesklou verzi produktu/. Pouze pro
profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje
běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita.
Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl
pevných částic. Protiskluzná třída R9 dle BGR181. Nízké emise
(EMICODE: EC2 R). Stupně lesku: hedvábně lesklý, matný,
extramatný.

RS - B

4002050024

R10 Additiv

RS - B

Originální německý název: PU Siegel
Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi pro
dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití.
Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce
odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči
bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost,
jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné
vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9 (matná). Testováno dle
norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní
podlahy (matná). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R).

Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti
povrchu. Pro Dr. Schutz 2K-Laky na vodní bázi. Tekutý
preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.
Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.
Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr.
Schutz 2K-laky. Díky této povrchové struktuře se významně
zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je
dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění.
Protiskluzná skupiny C pro mokré prostory dle DIN 51097.
Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz
a eukula. Pouze pro profesionální použití.
Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání
a ke zmatnění nátěru. Pro všechny varianty produktů
Dr. Schutz PU ochranná vrstva, Dr. Schutz Super PU Siegel,
Dr. Schutz PU Anticolor a 2K-laky eukula. Lehké zpracování,
efektivní výsledek.
Penetrace na vodní bázi pro povolené savé minerální
podklady na cementové bázi před konečným lakováním
Dr. Schutz PU ochrannou vrstvou, SuperPU-Siegel nebo
Dr. Schutz PU Anticolor. Aplikace válečkem. Redukuje savost,
vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací
schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.
2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace
válečkem. Pouze pro profesionální použití. Redukuje
poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. Dobrá
nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.
Optimální pro následně aplikované Dr. Schutz 2K-PU nátěry
nebo Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy.
Aktivační penetrace pro nesavé silikátové podklady před
konečnou aplikací vrchních nátěrů Dr. Schutz PU ochranná
vrstva, Dr. Schutz PU Anticolor nebo Dr. Schutz PU Color. Bez
rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří film.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

PU-Color – barevná renovace povrchu podlahovin
PU-Color Skupina 1

5,5 kg

– obsahuje např. tyto
barevné tóny: bílá, šedá,
černá

8640,-

+ 500 ml

1 kg

2380,-

+ 90 ml

PU-Color Skupina 2

5,5 kg

– obsahuje tyto barevné
tóny: žlutá, modrá, zelená

10400,-

Pozor:
Určené pouze pro odborné a vyškolené prováděcí firmy.
Výroba barvy vždy na zakázku. Dodací lhůta cca 10 pracovních
dnů od uhrazení zálohy na barvu.

+ 500 ml

1 kg

2860,-

+ 90 ml

PU-Color Skupina 3

5,5 kg

– obsahuje tyto barevné
tóny: oranžová, červená,
fialová, hnědá

13440,-

+ 500 ml

1 kg

3710,-

+ 90 ml

RS - B

PU-Color - speciální barevný permanentní 2-komponentní
nátěr na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu
různých typů podlah. Barvu je možné vybírat z různých
barevnic – RAL-K5, NCS, Protone, Sikkens. Další informace ve
speciálním ceníku.

Ceny jednotlivých tónů RAL-K5 najdete ve speciálním
ceníku včetně krytí a vydatnosti. Vždy zadat přesně
číslo RAL!

Tvorba grafických fólií a šablon na podlahovinách
Fólie
Šablony

viz ceník
PU Color
viz ceník
PU Color

Cena na poptávku
Cena na poptávku

RS - C

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve
spojení s produkty PU-Siegel / PU Color. Dekorativní obrázky
motivů, bordury, vzory, loga, orientační systémy a mnoho
jiného. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských
školách,
nemocnicích,
domovech
seniorů,
hotelích,
restauracích, průmyslových budovách a také v privátních
domech a bytech.
Pozor:
Pouze pro vyškolené a certifikované realizátory.
Zakázkové dodání dle specifických podmínek.

Příslušenství pro PU Color a PU Design
RAL-Vzorkovnice K5

RS - C

6000507800

Cena na poptávku

viz ceník
PU Color

Cena na poptávku

Čipsovací strojek

8000505000

Cena na poptávku

Dekorační razítko

8000925200

Cena na poptávku

Dekorační váleček

8000925100

Cena na poptávku

Čipsy

Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Barevnice RAL K5 obsahuje všech 213 klasických barev RAL
CLASSIC. Perfektní pro prezentaci barev, barevné kombinace a
srovnání při výběru a poradenství.
Barevné čipsy pro vsyp do nátěru PU Color. 8 standardních
barev k okamžitéímu dodání. 169 zvláštních barev na
poptávku.
Univerzální čipsovací strojek pro aplikaci čipsů do nátěru PU
Color. Po stisknutí tlačítka se provádí čipsování. Individuálně
nastavitelná šířka čipsování od 0,5 do 2,5 m. Provoz na baterie
(nejsou součástí dodávky).
Ruční dekorační razítko (kostka). Sestavený vzor z kůže. Pro
dekorace krajů, malých ploch a pro váleček nepřístupných míst.
Velikost: 15 x 15 cm.
Rozetový váleček se vzorem z kůže. Pro dekorace velkých ploch
pomocí barev PU Color. Šířka: 18 cm.

Popis produktu

Konvenční 1K-polymerní tvrdé ochranné nátěry

RS - B

Secura
tvrdá ochranná vrstva

2650000590
2650001090

5l
10 l

200 m2
400 m2

2020,3640,-

SG Lesk
tvrdá ochranná vrstva

2550000590
2550001090

5l
10 l

200 m2
400 m2

1630,2720,-

Medica
tvrdá ochranná vrstva

2950000590

5l

200 m2

2260,-

Speciální, metalicky zesíťovaná polymerní disperze pro první
ošetření elastických podlah. Ve srovnání s běžnými disperzemi
má zvýšenou odolnost proti dezinfekčním prostředkům a
hedvábně lesklou optiku. Vhodná také pro sanaci ochranného
nátěru metodou High-Speed.

Polymerní disperze s obsahem polyuretanu pro ošetření
elastických podlah v objektu tehdy, není-li možné použít
některou Tvrdou ochrannou vrstvu nebo PU-ochrannou vrstvu.
Je vhodná také pro rychlé oživení výrobní PU-úpravy povrchu.
Optimální pro ošetření a oživování elastických podlah v
domácnostech. Extramatná optika. Protiskluz.
Stejné vlastnosti jako Mat-3000PU. Lesklá optika. Protiskluz.

Ošetřovací prostředky
Mat-3000PU
Nová extramatná
receptura!
Lesk-3000PU

Metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností a
hedvábně matnou optikou. Splňuje požadavky normy DIN
18032 pro sportovní podlahy. Vhodná také pro sanaci
ochranného nátěru metodou High-Speed.
Metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností a
lesklou optikou. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru
metodou High-Speed.

RS - A

2617075007
2617000590
2617001090

750 ml
5l
10 l

6

30 m2
200 m2
400 m2

250,1640,2990,-

2002075007
2002000590
2002001090

750 ml
5l
10 l

6

30 m2
200 m2
400 m2

220,1430,2380,-
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

Běžné čističe, dezinfekce, odstraňovače skvrn
0017075007
0017000590
0017001090

750 ml
5l
10 l

6

750 m2
5000
10000

150,740,1330,-

0715075007
0715000590
0715001090

750 ml
5l
10 l

6

750 m2
5000
10000

180,850,1420,-

4685000507

5l

záleží
na
ředění

2520,-

Aktivní čistící
přípravek R 280

0217075007
0217001007

750 ml
10 l

6

40 m2
500 m2

160,1410,-

Spraymax

1140000150

1l

5

1000
m2

220,-

R 1000-čistící přípravek
DIN 18032
PU-čistič
DIN 18032

Dezinfekční prostředek
Koncentrát
Nová vylepšená
receptura!

RS - A
Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah.
Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Působí
protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje
požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy. Leštitelný
a vhodný pro použití v čistících automatech.
Ideální čistič pro čištění po pokládce a běžné čištění všech
podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu. Vysoká
čistící síla. Odstraňuje nečistoty a mastnoty. Splňuje požadavky
normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.
Produkt pro plošnou dezinfekci v nemocničním prostředí.
Baktericidní, fungicidní, algicidní a virucidní účinek. Zkoušen a
certifikován dle standardních metod DGHM a směrnic VAH.
Ideální pro povrchy s PU-úpravou. Dráždivý. Dezinfekční
prostředek používat bezpečně. Před použitím dbát na
informace v technickém listu produktu.
Ideální čistič pro čištění nových elastických podlah v
domácnostech a také pro první čištění linolea v objektech.
Optimální také pro mezistupňové intenzivní čištění bez
narušení polymerních ochranných filmů.
K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny
tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení
s naším sprejovým mopem Spraymop. Ideální také pro čištění
po pokládce. Spotřeba: 1 l = více než 600 m 2.

Upozornění: SPRAY MOP najdete v kategorii Nářadí a příslušenství na straně 11.
Elatex

1320020007

200 ml

6

240,-

Univerzální odstraňovač skvrn, rýh od gumových podpatků a
odolných skvrn jako např. zbytky lepidel apod.

15 m2
100 m2
200 m2

160,740,1250,-

Pro základní čištění a čištění po pokládce u těchto podlahovin:
Linoleum, PVC, kaučuk, vinyl, dlažba, kámen. Odstraňuje vrstvy
starých ochranných nátěrů, zbytky lepidel apod. Pro materiál
šetrná pH-hodnota. Neobsahuje NTA a nemá žádné označení
nebezpečí.

250 m2

2480,-

300 m2

950,-

Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem.
Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze
a ochranné polymerní vosky. Účinný také na přestárlé nebo
navrstvené nátěry a také na separační látky na kaučukových
podlahách. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro
tyto podklady: PVC, Polyolefin a kaučuk. Pro profesionální
použití v objektu.
Pro profesionální základní čištění všech PVC-podlahovin. Není
vhodný pro linoleum a kaučuk. Vysoce alkalický. Velmi dobrá
rozpouštěcí síla na metalické polymerní disperze a také na
přestárlé nebo navrstvené ochranné nátěry. Pro profesionální
použití v objektu.

dle
použití

Základní čističe – odstraňovače starých nátěrů
Základní čistící
přípravek R
Nová vylepšená
receptura!
Turbo-základní
čistič

Profi-základní
čistič

Produkt

0617075007
0617000590
0617001090

750 ml
5l
10 l

0971001090

10 l

0970000590

5l

6

RS - B

Při ředění
1:5

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Náhradní tvrdidla, odpěňovač

RS - C

Odpěňovač

1295001000

10 litrů

490,-

Tvrdidlo M

0279050098
0279009090

500 ml
90 ml

740,290,-

pro PU-Anticolor, Super
PU-Siegel a PUochrannou vrstvu
matnou a extramatnou

Tvrdidlo G

Náhradní tvrdidlo pro jednotlivé PU-ochranné vrstvy a
SuperPU-Siegel.

5053050098

500 ml
90 ml

740,290,-

4100050098

500 ml
90 ml

740,290,-

pro PU-ochrannou
vrstvu lesklou

Tvrdidlo A
pro PU-Anticolor
pololesk

Pro srážení pěnění ve strojích na čištění nebo v extrakčních
vysavačích. Dávkování do nádoby na špinavou vodu.
Obsah:.
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Koberce ze syntetických vláken
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

Předčističe a hlavní čističe

RS - A

Fresh-Up 2v1
intenzivní čistič a
pohlcovač pachů

1230050007
1230000507

500 ml
5l

6

20 m2
200 m2

280,2320,-

Carpetlife-prášek
hrubý čistící granulát

1050000150
1050001055

1 kg
10 kg

10

15 m2
150 m2

280,2390,-

Koncentrát
na koberce
Vhodný i pro vlnu!

1482075007
1482000507

750 ml
5l

6

50 m2
350 m2

510,2130,-

100 ml
400 ml

12
6
50

dle
použití

Fleck&Weg-hadřík

1540010062
1540040007
1540700107

120,370,30,-

Elatex

1320020007

200 ml

6

240,-

Fleckenspray R

1301020007

200 ml

12

dle
použití
dle
použití

240,-

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných
aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej,
tuky, asfalt, lepidla, barvy, pryskyřice apod.

Baygard
ochrana koberce

1505050007
1505000507

500 ml
5l

6

20 m2
200 m2

380,3290,-

Fleckschutz

1601040007

400 ml

6

10 m2

390,-

Antistatikum

1401040007

400 ml

6

10 m2

340,-

Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce.
Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí
koberce.
Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny
vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je
vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.
Omezuje popř. zabraňuje vzniku statické elektřiny
(minivýboje).

Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli.
Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela
absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním
předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný
pro čištění padem z mikrovlákna.
Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností
rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních
podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění
používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na
vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky
optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.
Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze
syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S
integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up
formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.

Odstraňovače skvrn
Fleck&Weg

RS - A
Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze
syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti
barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj
apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fixů
apod.
Univerzální odstraňovač skvrn. Tabulku odstraňování skvrn
najdete na www.dr-schutz.cz.

Impregnace

RS - A

Ošetřovací produkty pro koberce z přírodních vláken

RS - A

Koncentrát
na koberce

1482075007
1482000507

750 ml
5l

6

50 m2
350 m2

510,2130,-

Vhodný i pro vlnu!
Alibaba

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze
syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S
integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up
formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.

1330020007

200 ml

6

dle
použití

280,-

Suchá pěna

1012040007

400 ml

6

10 m2

230,-

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a
textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních
přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.
Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost
např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na
čalounění, textilních tapetách a pelmetech.

Dřevěné, korkové a laminátové podlahy
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Dřevěné a korkové podlahy – lakované

Popis produktu

RS - A

Lesk na parkety
a korek

2012075007
2012000507

750 ml
5l

6

30 m2
200 m2

240,1340,-

Mat na parkety
a korek
Nová extramatná
receptura!
Čistič na parkety a
korek

2172075007
2172000507

750 ml
5l

6

30 m2
200 m2

270,1620,-

2112075007
2112000507

750 ml
5l

6

750 m2
5000

180,1020,-

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a
pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a
korkových podlah.

Intenzivní čistič na
dřevo a korek

2120075007
2120000507

750 ml
5l

6

5 m2
35 m2

240,1270,-

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného
znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných
dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní
čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým
ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový
lesk.
Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným
ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový
vzhled.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

Dřevěné a korkové podlahy – olejované a voskované
H2Oil

2140075007
2140000505

750 ml
5l

6

30 m2
200 m2

420,2360,-

H2Oil bílý

2141075007

750 ml

6

30 m2

550,-

Mýdlo na dřevo

0180075007
0180000507

750 ml
5l

6

375 m2
2500

210,760,-

Mýdlo na dřevo-bílé

0181075007

750 ml

6

375 m2

310,-

Intenzivní čistič na
dřevo a korek

2120075007
2120000507

750 ml
5l

6

5 m2
35 m2

240,1270,-

RS - A

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech
olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji
je ošetření velmi snadné: olej H2Oil rozetřít tence vhodným
plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné
odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně
matnou optiku a optimální ochranu.
Doběla pigmentovaný přírodní ošetřovací olej na vodní bázi.
Ostatní vlastnosti a použití stejné jako u H2Oil.
Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a
voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící
síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě.
Hedvábně matná receptura.
Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje
pravidelné oživování barvy u bíle tónovaných podlahovin v
rámci běžného denního čištění.
Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného
znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných
dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní
čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Laminátové podlahy

RS - A

Přípravek na čištění
laminátu

2210075007
2210000507

750 ml
5l

6

750 m2
5000

210,1210,-

Přípravek na
impregnaci spár

2260025007

250 ml

8

20-50
m2

440,-

Elatex

1320020007

200 ml

6

dle
použití

240,-

Spraymax

1140000150

1l

5

1000
m2

220,-

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech
laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů.
Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.
Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované
dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a
vnikem vlhkosti do oblasti spojů.
Univerzální odstraňovač skvrn. Odstraňuje také rýhy od
podpatků, zbytky barvy, lepidel apod. Tabulku odstraňování
skvrn najdete na www.dr-schutz.cz.
K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro tvrdé
povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení s naším
sprejovým mopem SprayMop. Ideální pro čištění po pokládce.

Upozornění: SPRAY MOP najdete v kategorii Nářadí a příslušenství na straně 11.

Produkty pro venkovní prostředí
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

Terasy ze dřeva, WPC a kamene, zahradní nábytek
Terasový olej světlý

0164075007
0164002507

750 ml
2,5 l

6
4

3-6 m2
10-20

720,2160,-

Bangkirai olej tmavý

0163075007
0163002507

750 ml
2,5 l

6
4

3-6 m2
10-20

720,2160,-

easy care pro WPC +
světlé terasové dřeviny

0177075007
0177002507

750 ml
2,5 l

6
4

15 m2
50 m2

540,1520,-

easy care pro Bangkirai
+ tmavé terasové
dřeviny

0178075007
0178002507

750 ml
2,5 l

6
4

15 m2
50 m2

550,1650,-

Intenzivní čistič pro
dřevo, WPC a kámen

2165075007
2165002507

750 ml
2,5 l

6
4

25 m2
80 m2

260,730,-

Odstraňovač povlaku

2150075007
2150002507

750 ml
2,5 l

6
4

4 m2
13 m2

240,750,-

RS - A

Pro všechny terasy ze dřeva a WPC. Speciální bezbarvý olej na
bázi rostlinných olejů pro použití na všech dřevinách ve
venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá
nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají
možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude
opticky zvýrazněna. Protiskluznost až R10.
Speciální tmavě pigmentovaný olej na bázi rostlinných olejů
pro Bangkirai-dřeviny a jiné tmavé dřeviny ve venkovním
prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací
schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost
dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky
zvýrazněna.
Ošetřovací emulze na vodní bázi pro WPC a všechny dřevěné
terasy. Ochrana proti UV-záření a zvýšená odolnost vůči
chemikáliím. Lehká aplikace. Krátká doba schnutí. Na
olejovaných dřevěných terasách se díky pravidelnému
používání prodlouží životnost původního oleje. Použitelný také
jako impregnace surového dřeva.
Ošetřovací emulze na vodní bázi pro terasy z tmavých dřevin,
jako např. Bangkirai apod. Ochrana proti UV-záření a zvýšená
odolnost vůči chemikáliím. Lehká aplikace. Krátká doba schnutí.
Na olejovaných dřevěných terasách se díky pravidelnému
používání prodlouží životnost původního oleje. Použitelný také
jako impregnace surového dřeva.
Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC
a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot s
dlouhodobým účinkem.
Odšeďovač - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy
tvrdých dřevin. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje
všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí
jeho přirozená barva.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

Byt a dům – produkty pro domácnost

RS - A

Péče o kámen

0317075007
0317001007

750 ml
10 l

6

750 m2
10000

170,1420,-

Univerzální čistič K

0817075007
0817001007

750 ml
10 l

6

Záleží
na
ředění

230,2260,-

Inolit-aktivní prášek

3210000127

1 kg

12

10-20
m2

280,-

Textil Frisch-COLOR

2411075007

750 ml

6

15
praní

210,-

Textil Frisch-BÍLÝ

2511075007

750 ml

6

15
praní

210,-

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a
umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje
nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.
Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně,
toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo,
zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a
sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku.
Firmou Villeroy & Boch doporučený základní čistič pro
odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro
venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a
kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky
močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.
Aktivní prací prostředek pro šetrné praní barevných a bílých
záclon, ručníků a ložního prádla. Prach, mastnoty a nikotin
budou účinně odstraněny. Pro splývavé záclony a svěží vzduch
v místnosti. Plná prací síla již při 30-40°C. Verze COLOR je
šetrná vůči barvám. Verze BÍLÝ se postará o zářivě bílou barvu.

Ochrana parket a korku • Profi značka pro dřevěné a korkové podlahy

strato – systém laků na vodní bázi
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

strato – tmely a základní laky na vodní bázi

Popis produktu

RS - B

strato fill 101

0193001090
0193000590
0193000190

10 l
5l
1

200 m2
100 m2
20 m2

2150,1160,290,-

Pojivo pro dřevný tmel - na vodní bázi. Pro vytvoření pastové
směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnící
schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro
zpracování.

strato classic prime 200

0101001090
0101000590
0101000190

10 l
5l
1l

80 m2
40 m2
8 m2

3130,1660,420,-

Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné
a korkové podlahy. Propůjčuje teplý barevný tón, silný uzavírací
účinek, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

strato intenzive prime
201
Novinka!
strato frost prime 202

0118000524
0118000124

5l
1l

40 m2
8 m2

1750,450,-

Základní lak na vodní bázi s intenzivním zvýrazněním dřeviny.
Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy.
Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

0116000524
0116000124

5l
1l

40 m2
8 m2

1990,510,-

Základní lak na vodní bázi se zesvětlující pigmentací.
Válečkovací základní lak pro dřevěné podlahy ze světlých
dřevin. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

0117000524
0117000124

5l
1l

40 m2
8 m2

1990,510,-

Základní lak na vodní bázi s jantarovou pigmentací. Válečkovací
základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Teplý barevný tón.
Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

euku oil 1 FS
olej Full Solid

0166002590
0166000190

2,5 l
1l

80 m2
30 m2

1170,610,-

strato trowel prime 220

0108000500

5l

100 m2

2180,-

Silně zvýrazňující 2-komponentní olejová základní impregnace
s tvrdidlem euku master FS (více na str. 9). Přelakovatelný
všemi strato-laky na vodní bázi.
Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Vhodný
také pro přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální,
redukuje boční klížení, pro podlahové topení, zvyšuje plnivost
následných finálních nátěrů.

Novinka!
strato amber prime 203
Novinka!

4
4

strato – 1-komponentní laky na vodní bázi
strato easy 301
hedvábně matný
strato easy 302
matný
strato professional 311
hedvábně matný
strato professional 312
matný
strato professional 313
ultra matný
strato premium 371
hedvábně matný
strato premium 372
matný

RS - B

0129001090
0129000590
0128001090
0128000590
0138001090
0138000590
0138000190
0139001090
0139000590
0139000190
0149000590

10 l
5l
10 l
5l
10 l
5l
1l
10 l
5l
1l
5l

80 m2
40 m2
80 m2
40 m2
80 m2
40 m2
8 m2
80 m2
40 m2
8 m2
40 m2

3330,1750,3330,1750,3730,1980,490,3780,2040,510,2130,-

1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení
v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči
domácím chemikáliím.

0126000590

5l

40 m2

2330,-

0127000590

5l

40 m2

2330,-

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované
dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez
rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.

1-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné
podlahy všech zátěžových skupin v domácnostech i objektech.
Lehké zpracování, protiskluzná hodnota R9 (311), bez vlastního
žloutnutí, pachově neutrální.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

strato – 2-komponentní laky na vodní bázi
strato perform 461
hedvábně matný
strato perform 462
matný
strato extreme 470
lesklý
strato extreme 471
hedvábně matný
strato extreme 472
matný
strato extreme 473
ultra matný
strato nature 484

RS - B

0274000590
0274000190
0275000590
0275000190
0297000590

5,5 l
0,99 l
5,5 l
0,99 l
5,5 l

50 m2
8 m2
50 m2
8 m2
50 m2

3200,720,3200,720,3490,-

0296000590
0296000190
0298000590
0298000190
0299000590
0299000190
0262000590
0262000190

5,5 l
0,99 l
5,5 l
0,99 l
5,5 l
0,99 l
5,5 l
0,99 l

50 m2
8 m2
50 m2
8 m2
50 m2
8 m2
50 m2
8 m2

3490,750,3490,750,3690,780,4450,970,-

Novinka!

2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně
zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a
objektech. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí, pro
sportovní podlahy, není choulostivý na stopy po podpatcích.
2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně
zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově
neutrální, mimořádně vysoká odolnost, lehké zpracování, bez
vlastního žloutnutí.

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled
povrchu dřeva „jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez
základního laku. Absolutně pachově neutrální, mimořádně
vysoká odolnost - pro silné zatížení, lehké zpracování.

PU-Color – lajnování sportovních podlah a barevná renovace povrchu
PU-Color Skupina 1

5,5 kg

– obsahuje např. tyto
barevné tóny: bílá, šedá,
černá

8640,-

+ 500 ml

1 kg

2380,-

+ 90 ml

PU-Color Skupina 2

5,5 kg

– obsahuje tyto barevné
tóny: žlutá, modrá, zelená

10400,-

+ 500 ml

1 kg

2860,-

+ 90 ml

PU-Color Skupina 3

5,5 kg

– obsahuje tyto barevné
tóny: oranžová, červená,
fialová, hnědá

13440,-

+ 500 ml

1 kg

3710,-

+ 90 ml

PU-Color - speciální barevný permanentní 2-komponentní
nátěr na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu
různých typů podlah. Barvu je možné vybírat z různých
barevnic – RAL-K5, NCS, Protone, Sikkens. Další informace ve
speciálním ceníku.
Pozor:
Určené pouze pro odborné a vyškolené prováděcí firmy.
Výroba barvy vždy na zakázku. Dodací lhůta cca 10 pracovních
dnů od uhrazení zálohy na barvu.

Ceny jednotlivých tónů RAL-K5 najdete ve speciálním
ceníku včetně krytí a vydatnosti. Vždy zadat přesně
číslo RAL!

euku – systém olejů
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

euku – impregnační oleje Full Solid

RS - B

euku oil 1 FS
olej Full Solid

0166002590
0166000190

2,5 l
1l

4
4

80 m2
30 m2

1170,610,-

euku oil 2 plus FS
voskový olej Full Solid

0167002590
0167000190

2,5 l
1l

4
4

80 m2
30 m2

1590,770,-

euku master FS
speciální tvrdidlo

0154025000
0154010000

0,25 l
0,1 l

4
2

80 m2
30 m2

440,200,-

euku – vrstvotvorný tvrdý voskový olej
euku premium oil +
tvrdý voskový olej

0160000405
0160000105

5l
1l

4

euku master FS

0154010000
0154004000

0,1 l
0,04 l

2
4

Popis produktu

125 m2
25 m2

Hloubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a
korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje
rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení,
protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s euku master FS
přelakovatelný povolenými strato-laky.
Olejovo-vosková kombinace pro hloubkovou impregnaci
dřevěných a korkových podlah na bázi přírodních olejů a vosků.
Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním
postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu.
Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů euku oil 1 FS, euku oil 2
plus FS, euku coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší
kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací
vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání
pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10

RS - B
3230,740,200,110,-

Tvrdý voskový olej. Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů.
Zvýšená odolnost vůči vodě, po zaschnutí ultramatný, aplikace
válečkem, možný také jako 2-komponentní varianta.
Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z euku premium oil+ 2-komponentní
olej s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená
vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu.
Poměr míchání s euku premium oil+ 1:25.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

30 m2
3 m2
30 m2
3 m2
30 m2
3 m2
30 m2
3 m2
30 m2
3 m2
30 m2
3 m2
30 m2
3 m2
30 m2
3 m2
30 m2
3 m2
30 m2
3 m2

1100,410,1260,410,1260,410,1260,410,1260,410,1260,410,1260,410,1260,410,1260,410,1260,410,-

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů.
Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má
přirozený charakter a otevřené póry. Olej je možné přelakovat
povolenými 2K-strato-laky.

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin
před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním
jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití,
neobsahuje rozpouštědla.
Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním
pro dosažení antického efektu. Zvýraznění barevného tónu
dubu,
lehké použití, stejnoměrný efekt, neobsahuje
rozpouštědla.
Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním
pro začernání tříslovin. Barevný efekt podobný vyuzení, lehké
použití, neobsahuje rozpouštědla.

euku color oil – barevné oleje
euku color oil FS
Sníh
euku color oil FS
Pinie
euku color oil FS
Třešeň
euku color oil FS
Červený
euku color oil FS
Káva
euku color oil FS
Lískový ořech
euku color oil FS
Mahagon
euku color oil FS
Eben
euku color oil FS
Světle šedý
euku color oil FS
Černý

0169000100
0169800100
0169001500
0169801500
0169001600
0169801600
0169001700
0169801700
0169001800
0169801800
0169001900
0169801900
0169002000
0169802000
0169002100
0169802100
0169002200
0169802200
0169002300
0169802300

RS - B

1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml

Louhy pro dřevěné podlahy a nábytek

RS - B

euku classic lye
conditioner

0251000524
0251000124

5l
1l

60 m2
12 m2

1280,280,-

euku oak antique
conditioner

0252000524
0252000124

5l
1l

60 m2
12 m2

1280,280,-

euku oak iron
conditioner

0253000524
0253000124

5l
1l

60 m2
12 m2

1280,280,-

Produkty na rozpouštědlové bázi (dbát, prosím, na upozornění dle TRGS 617)
H 99 A
pojivo pro dřevný tmel

0090001000

10 l

200 m2

2460,-

G 200 A
základní lak

0095000500

5l

50 m2

1530,-

UA 491
hedvábně matný lak,
pro sport dle DIN 18032

0012001000

10 l

100 m2

3220,-

V 28 UA ředidlo

0107001000

10 l

2120,-

RS-B

Pojivo na bázi alkoholu pro vytvoření dřevného tmelu z
brusného prachu. Výrazně mírnější zápach. Rychlé schnutí,
rychlá brousitelnost, vysoká plnící schopnost, mírné pachové
zatížení.
Základní parketový lak na bázi alkoholu. Teplý barevný tón také
pod laky strato na vodní bázi. Redukuje boční klížení. Rychlé
schnutí. Uzávěra pro tropické dřeviny.
Rychleschnoucí rozpouštědlový olejovo-pryskyřičný lak na bázi
uretan-alkydu. Zvýrazňuje kresbu dřeva. Dobrá nasávací
schopnost, elastický film, redukuje boční klížení. Vhodný pro
sportovní podlahy dle DIN 18032.
Ředidlo pro UA 491 a mytí nářadí.

eukula – ošetřování a čištění
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Ošetřování a čištění lakovaných podlah
euku wax

Popis produktu

RS - B

5

150 m2
30 m2

1100,280,-

5l
1l

5

150 m2
30 m2

1330,330,-

2113000500
2113000100

5l
1l

5

550,140,-

Čistící koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a
olejovaných podlah. Vysoce účinný čistící koncentrát, pro
čištění všech podlah a čištění po pokládce.

2122000500
2122000100

5l
1l

5

5000
1000
m2
75 m2
15 m2

1080,270,-

Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích
prostředků, polišů a polymerních nátěrů z parket a korku.
Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.

2173000500
2173000100

5l
1l

euku mattwax
Nová extramatná
receptura!
euku clean
denní čistič

2174000500
2174000100

euku intenziv
základní čistič

Ošetřovací disperze. Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro
oživování a ošetřování lakovaných povrchů. Připravený k
použití, odolný při vytírání, vhodný pro sportovní povrchy.
Chrání povrch před otěrem a dřevo před vlhkostí. Splňuje
požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.
Ošetřovací disperze. Extramatná optika. Ostatní vlastnosti
stejné jako euku wax.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Krt
ks

Vystačí
na cca

Cena
Kč/ks
bez DPH

Popis produktu

Ošetřování a čištění olejovaných podlah

RS - B

euku care oil
ošetřovací přírodní olej

0159002590
0159000100

2,5 l
1l

4
4

75 m2
30 m2

810,380,-

Ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy.
Doolejování bez obsahu vosku. Vysoká schopnost průniku do
povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejované podlahy.

euku refresher
ošetřovací voskový olej

0183002590
0183000100

2,5 l
1l

4
4

75 m2
30 m2

1170,520,-

Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi
přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a
objektech. Zachování přírodního povrchu, optimalizace
odolnosti, pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu.

euku refresher bílý
ošetřovací voskový olej

0179000100

1l

4

30 m2

630,-

Oživení doběla olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti: stejné
jako euku refresher.

euku polish

2250000100

1l

4

50 m2

380,-

euku care emulsion
ošetřovací emulze

0182002590
0182000100

2,5 l
1l

4
4

375 m2
150 m2

790,360,-

Ošetření na bázi tvrdého voskového oleje. Směs speciálních
tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně
vodoodpudivý efekt, silný čistící efekt.
Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné
čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah.
Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.

euku care emulsion bílá
ošetřovací emulze

0187000190

1l

4

150 m2

500,-

Stejné vlastnosti jako euku care emulsion. Pro povrchy
pigmentované doběla.

Nářadí, pomůcky, opravné
sady, stroje a příslušenství
Produkt

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Sprejové manuální čištění

RS - C
Obsah: Kompletní sprejový mop včetně 1 litru produktu
Spraymax pro naplnění nádržky. Ideální pro denní čištění všech
tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl,
kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové
podlahy. Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit
mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které
jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po
ukončení pokládky.
Upozornění: Pro zamezení poškození SprayMopu a povrchu
podlahy používat pouze produkt Spraymax.

Spray Mop Set
Sprejovací mop v sadě

8000114000

890,-

Potah pro Spray Mop

8000114100

190,-

0601000450

880,-

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na
vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair
Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu
hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro
zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových
podlah.

8000000100

660,-

Ideální opravná sada pro sanaci hlubokých škrábanců a
poškození na parketách, laminátu, korku a elastických
podlahách.
Obsah: Bateriová tavička bez baterií, minišpachtle, 10 štanglí
tvrdého vosku, šedý a bílý pad, opravný fix, bavlněný hadr.

Opravné sady
Scratch Fix Floor
Repairset
Obsah:
PU Repair Spray 400 ml
PU Repair Fix
Plastová škrabka
Šedý pad
Prachovka
Opravná sada pro
dřevo-laminát-elastické
podlahy

RS - C

MAGIC ROLLER – kartáč pro ruční suché čištění koberců
Magic Roller Kartáč

1250750007

795,-

RS - C

Magic Roller je textilní kulatý kartáč pro lehké vmasírování
předstřiku Fresh Up2v1 a granulátu Carpetlife-prášek do
koberce. Vhodný pro velur do výšky vlasu 10 mm a nízkou
smyčku ze syntetických vláken. Ideální pro čištění malých ploch
a odstraňování skvrn. Teleskopická tyč, rychlá a jednoduchá
obsluha.
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Produkt

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Grit-kartáče a speciální pady
Grit – kartáče
Ø 410 mm
Grit – kartáč fialový
vč. uchycení dle volby

RS - C
Uchycení je možné volit pro všechny tři Grit-kartáče
tato: Numatic, Columbus, Wolff, Taski, Sorma

8000913800

4200,-

Speciální kartáč s hrubými štětinami s nástřikem brusného
zrna. Agresivní odstraňování silného navrstvení polymerních
disperzních nátěrů. Při základním čištění pomáhá tento kartáč
rychle odstraňovat staré nátěry bez typického zanešení
běžného padu. Redukuje čas čištění a šetří náklady na materiál.

8000917900

4200,-

8000913900

4200,-

PU sanační pad šedý
Ø 430 mm

8000913000

390,-

Speciální kartáč s univerzálními štětinami s nástřikem brusného
zrna. Bezpečné odstraňování silného navrstvení polymerních
disperzních nátěrů s hladkých a mírně strukturovaných podlah.
Redukce času čištění, úspora nákladů na materiál, dlouhá
životnost, žádné zanášení jako u běžných padů.
Speciální kartáč s jemnými štětinami s nástřikem brusného
zrna. Pro čištění silně strukturovaných povrchů podlah.
Nerovnoměrné štětiny zvládnou jak hluboké tak mělké
struktury. Redukce času čištění, úspora nákladů na materiál,
dlouhá životnost, žádné zanášení jako u běžných padů.
Sanační pad v Top-kvalitě pro podlahy s výrobní PUR-úpravou
povrchu. Pro optimální přípravu elastických podlah před
aplikací 2K-PU nátěrů Dr. Schutz.

Faserpad Ø 406 mm
pro SRP 1

8000916700

920,-

Speciální kartáč hrubý

Grit – kartáč modrý
vč. uchycení dle volby
Speciální kartáč hrubý
Grit – kartáč červený
vč. uchycení dle volby
Speciální kartáč hrubý

Pady, nářadí a pomůcky

RS - C

HQ-SuperPAD
Ø410 mm
HQ-Superpad bílý
HQ-Superpad červený
HQ-Superpad zelený

8000917100
8000917200
8000917300

260,260,260,-

PAD Ø410 mm
Pad béžový
Pad bílý
Pad červený
Pad zelený
Pad černý

8000919500
8000914400
8000914500
8000915700
8000915800

80,80,80,80,80,-

PADY pro Floor Boy
Pad z mikrovlákna
Pad červený
Pad zelený
Pad bílý
Pad filcový

8000911900
8000912400
8000912300
8000912000
8000911500

600,90,90,90,90,-

Brusné mřížky Ø 410 mm
Brusná mřížka zrno 60
Brusná mřížka zrno 80
Brusná mřížka zrno 100
Brusná mřížka zrno 120
Brusná mřížka zrno 180

8000915900
8000925700
8000925800
8000925900
8000926000

Padmeister-Systém
Padmeister-držák
Ruční pad zelený
Ruční pad bílý
Ruční pad šedý
Velikost 250x120x8 mm

HQ-Superpady ve vysoké kvalitě 'High Quality' pro mimořádný,
v celé ploše padu rovnoměrný a delší výkon.
Tloušťka padu: 20 mm
Použití padů:
Béžový – eukula olejovací pad pro odleštění a rozpadování
všech olejů a ošetřovacích olejů.
Bílý – Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění
barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.
Červený – Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní
čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací
ošetřovacích prostředků.
Zelený – Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před
aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou
choulostivé na mechanické zatížení.
Černý – základní čištění s vysokým podílem brusných částic.
Mikrovláknový – pro čištění koberců padem a pro intenzivní
čištění kamenných podlah.
Filcový – pro odstranění přebytků oleje při doolejování dřeva
nebo korku.

RS - C
150,150,150,150,150,-

Pomocné nářadí pro čištění a ošetřování
Premium Mycí vozík se
dvěma nádobami
2 x 16 l a se ždímačem

Pro čištění koberců. Po nástřiku čistícího roztoku bez tenzidů Fresh Up 2v1 - následuje zpracování povrchu koberce
jednokotoučovým strojem SRP 1 s podloženým padem
Faserpad.
Efektivní mezistupňové čištění s vysokým plošným výkonem.
Nečistoty a prach budou z koberce odstraněny. Obzvlášť
vhodný je tento systém pro koberce choulostivé na vlhkost.
Krátká doba schnutí, bezpečné použití.

RS - C

8000925300

3420,-

8000930500
8000930600
8000930700
8000930100

310,60,60,90,-

Dvojitý vozík je ideální pro klasické denní čištění tvrdých
podlah. Díky středové pozici univerzálního ždímače je možné
optimálně pracovat s oběma nádobami. Ke konstrukci je
ždímač přichycen Click-systémem. Schody nebo podesty je
možné zvládnout díky komfortnímu držadlu rychle a
jednoduše. Robustní ždímač umožňuje optimální dávkování
vlhkosti v použitém mopu. Bezkorozní Structofoam-materiál
zaručuje velmi dlouhou životnost.
Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých
plochách a také v rozích a na hranách ve spojení se zeleným
padem. Bílý jemný pad slouží k čištění odolných nečistot, rýh
od podpatků, zbytků lepidel apod.
Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou povrchu na
krajích a rozích před aplikací CC-PU-ochranné vrstvy.

Stránka 12 z 22

Produkt
Profi-Mop komplet se
skládá z následujících
jednotlivých dílů:
Univerzální tyč 140 cm
PM-skládací držák
PM-Potah Bavlna
PM-Potah Mikrovlákno
40 cm
Lasička-mop
Kompletní držák vč. tyče
Potah pro mop Lasička

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH
Ideální Mop-systém pro aplikaci polymerních disperzí a také
pro běžné denní vytírání malých a středních ploch.

8000924400
8000924500
8000924700
8000924600

120,430,140,140,-

8000921500

310,-

8000921600

310,-

Potah Bavlna/Polyester slouží k jednoduchému nanášení
polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému vytírání
podlah, které jsou ošetřeny polymerním nátěrem.
Potah Mikrovlákno umožňuje optimální denní vytírání podlah s
PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá práce díky jednoduchému
nasazování mopu.
Speciální hustý rozmývák pro jednoduchou odbornou aplikaci
polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na
dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých
objektech.

Pomocné nářadí pro olejování a lakování

RS - C

Click-Teleskopická tyč

8100921300

590,-

SuperPU-Profi váleček
25

8000922800

360,-

Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného vlákna s
integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení s
držákem válečku. 2-komponentní držadlo pro optimální úchop.
Speciálně vyvinut pro aplikaci nátěru Super PU Siegel a barev
PU-Color (cca 100g/m²).

(šířka 25 cm, vlas 6mm)

SuperPU-Profi váleček
50

8000925000

Verze 25 cm

750,-

(šířka 50 cm, vlas 6mm)

Lakovací váleček
Aquatop 25

8100922200

300,-

Speciální váleček pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a
všechny laky a základní laky eukula.

(šířka 25 cm, vlas 10 mm)

Lakovací váleček
Aquatop 50

8000922200

Verze 50 cm

600,-

(šířka 50 cm, vlas 10 mm)

8100922400

300,-

25 cm váleček pro lak UA 491 a olej euku premium oil+.

Držák válečku s košem 25 cm

8100922000

320,-

Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny
válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.

Držák válečku - 50 cm
Lakovací váleček
schodišťový 10 cm

8000922000
8100924600

630,60,-

Držák válečku 10 cm

8100924400

35,-

Lakovací nádoba
12 litrů

8397930000

120,-

PE-sáček

8398001500

T-Wischer

8398005300

120,-

T-Wischer potah

8398005400

200,-

Leštící bavlněný hadr

8398005501
8398005500

15,-

UA/Olej váleček
(šířka 25 cm, vlas 4 mm)

Balení = 50 kusů

Leštící bavlněný hadr –

10,-

2580,-

Váleček a držák válečku pro malé plochy, rohy a kraje - pro
všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky
eukula.

Pro všechny strato laky a 2K-PU nátěry.

Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby.
Nářadí pro aplikaci euku refresher und euku care oil.

Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a ošetřovacích olejů
eukula. Nasazení možné na jednokotoučový stroj SRP1 a
Floorboy.

karton cca 15 kg – 220 ks

Špachtle dvojitá
ocelová

8100922800

Prachovka
Dávkovací pumpa pro
2,5 l, 5 l a 10 l kanystry

8398002300
8000930000

Výpustný kohout
pro kanystry 5 l a 10 l

8000930900

310,Balení = 5 kusů

240,-/5 ks
120,-

95,-

Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro tmelení a
olejování parket.
Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů v sáčku.
Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z 5ti a 10ti litrových
kanystrů CC-Dr. Schutz. Díky dávkovači je použití produktů
přesné a ekonomické. Jedno zmáčknutí = 25 ml.

Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na
kanystry 5 l a 10 l. Pro bezztrátové dávkování a vypouštění
čistících produktů. Ideální při horizontálním skladování.
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Produkt

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Diamantové pady Dr. Schutz a DCS Twister
Dr. Schutz
Diamant 50 17“

RS - C

8000913400

1390,-

8000913200

1390,-

211663

1390,-

211665

1220,-

211662

1220,-

211661

1220,-

- zrnitost 50

Dr. Schutz
Diamant 100 17“
- zrnitost 100

Twister 17“ Red
- červený zrnitost 400

Twister 17“ White
- bílý zrnitost 800

Twister 17“ Yellow
- žlutý zrnitost 1500

Twister 17“ Green
- zelený zrnitost 3000

Pro náročné odbrušování laku a navrstvených nátěrů z různých
povrchů. Pro brusné čištění kamene, terasa a betonu. Pozor:
Práce s tímto padem vyžaduje zkušenosti. Realizátor musí
rozhodnout o možnosti nasazení na konkrétním povrchu a je
také poté plně odpovědný za výsledek!
Pro náročné odbrušování laku a navrstvených nátěrů z různých
povrchů. Pro brusné čištění kamene, terasa a betonu. Pozor:
Práce s tímto padem vyžaduje zkušenosti. Realizátor musí
rozhodnout o možnosti nasazení na konkrétním povrchu a je
také poté plně odpovědný za výsledek!
Pro náročné čištění opotřebených kamenných podlah.
Kotouče Twister™ Red účinně odstraní škrábance a skvrny a
zanechají čistý matný povrch, dobře připravený pro další kroky
Twister™. Dokonale vyčistí keramickou dlažbu Taurus - slinutá
dlažba (zašedlost, stopy po pneumatikách, mastnotách, ...)
První krok čištění metodou Standard nebo Intensive Twister™.
Kotouče Twister™ White odstraní drobné škrábance a
zanechají sametově matný a čistý povrch, dobře připravený pro
další kroky Twister™.
Druhý krok čištění metodou Standard nebo Intensive Twister™.
Tato fáze zanechává dobře připravený povrch pro poslední
krok metody Twister™.
Poslední krok čištění metodou Standard nebo Intensive a také
každodenní údržby podlahy. Při pravidelné aplikaci tento krok
zaručí účinnou údržbu a vysoký lesk. Kotouče Twister™ Green
jsou ideální pro všechny typy podlahových materiálů, jako
například kámen, vinyl či linoleum. Jsou vhodné pro
vysokootáčkové leštění materiálů HTC Superfloor ™, terazza a
přírodního kamene. Kotouče Twister™ Green jsou také velmi
účinné pro leštění elastických podlah ošetřených polymerním
nátěrem.

Ostatní velikosti a zrnitosti diamantových padů na poptávku.

Produkt

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Syr – úklidová technika, mikroutěrky, oblečení
Syr-Uni tyč se závitem
Syr-Kruhový mop 45 cm
Syr-Kruhový mop 60 cm
Syr-Bulldog-kbelík
Syr-Kartáč plochý
Syr-Kartáč úzký
Vlhčené čistící utěrky
72 kusů

9999930001
9999930002
9999930003
9999930004
9999930005
9999930006
50130-001

233,175,208,395,284,199,295,-

Praktitex Pro – utěrka
z mikrovlákna 40x40 cm
300 g/m2

10291-01

45,-

Monotex – pracovní
ochranný overal

XL

30734-00

46,-

XXL 30735-00

Čepice z netkané
textílie - balení 1000 ks

30416-00

0,70

Návleky na boty bez
podešve (balení 50 párů)

30250-00

19,1 pár

RS - C
Odolná malá úklidová technika. Mopy s extrémně odolným
vláknem. Bulldog-kbelík o objemu 8 litrů se ždímačem a
odkalovací mřížkou.

Robustní utěrky ze 100% polypropylenu napuštěné čistícím
pomerančovým olejem. Čištění rukou bez vody a mýdla.
Odstraňuje spolehlivě tuky, oleje, lepidla, asfalt, inkoust, vosk,
uhel, grafit, skvrny od trávy apod. nejenom z rukou, ale také
z různých jiných povrchů např. na strojích a nářadí. Utěrky jsou
perforovány a lze je vyjímat jednotlivě.
Vysoce kvalitní univerzální utěrka z mikrovlákna (80% polyester
/ 20% polyamid). Hmotnost 45 g/ks (cca 300 g/m2). Vysoká
míra nasákavosti nečistot. Dvojitě prošitý lem na okrajích.
Utěrka neobsahuje silikon.
Monotex – kategorie I, ochranný oblek odolný proti proniknutí
hrubých neagresivních a nejedovatých částic. Jednovrstvý
materiál ze 100% PP. Prodyšný, nepouští vlákna. Záda, ruce a
nohy do gumy - kapuce. Ideální pro čistící práce každého
druhu, pro lakování nebo jako kombinéza pro návštěvníky.
Velikost XL a XXL.
Čepice CLIP – jednovrstvá, 14 g/m2, bílá, průměr 52 cm.
Návleky na boty – materiál Secutex Pro. Bílé, nízké provedení.
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Produkt

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Stroje a příslušenství

RS - C

SRP 1 jednokotoučový
stroj

8000915100

37300,-

Tank-nádoba na roztok
Držák pro pady
Brusný držák
Sací okruh
Odsávací díl
Filtrační sáčky pro SRP1

8000915200
8000916800
8000916200
85401001139
8000916100
8000996200

4200,3110,5290,3980,11530,40,-

Floor Boy
Kompletní stroj – cena
je včetně všech níže
uvedených položek.

8000911800

13260,-

Unašeč padu
Pad z mikrovlákna
Pad červený
Pad zelený
Pad bílý
Pad filcový
Ventilátor TG1

8000912200
8000911900
8000912400
8000912300
8000912000
8000911500
8000010100

1120,600,90,90,90,90,4540,-

Vysavač na vodu PS 27

8000010200

8510,-

Filtrační sáček
na suché vysávání

8000102000

79,-

Multi Clean 350
vč. sady dvou kartáčů
dle výběru

8000929000

41900,-

8000929100
8000929200
8000929300
8000918300

1540,1540,1540,1540,-

Carpetlife-kartáčový
vysavač 310

8000960600

8700,-

Carpetlife-kartáčový
vysavač 370

8000961100

9800,-

Kombinovaná hubice
pro tvrdé povrchy

8000960900

870,-

Hubice pro parkety
Filtrační sáček

8590101387
8000961700

740,30,-

Příslušenství:
Kartáč měkký/bílý
Kartáč střední/modrý
Kartáč tvrdý/hnědý
Kartáč extratvrdý/černý

Ideální kombinovaný stroj pro široké použití při broušení,
čištění a ošetřování, např. pro mezibrus, leštění dřevěných
podlah, přebroušení potěru a stěrky, šamponování textilních
podlah a také pro základní a mezistupňové čištění elastických
podlah.
Technická data:
Celkový výkon: 1500 W, Napětí: 230 V, Otáčky stroje: 150
otáček/minuta, Délka kabelu: 12 m, Průměr kartáče: 450 mm,
Průměr padu: 400 mm, Hmotnost: 30 kg, CE-zkoušeno

Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj
pro čištění, ošetřování a oživování všech podlahovin (dřevo,
korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu
pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný.
Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících
pracích.
Technická data:
Celkový výkon: max. 290 W/230 V, Pracovní šířka: 33 cm,
Délka kabelu: 7,5 m, Hmotnost: 13 kg,
Oscilační otáčky: 1450 ot./min.

Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrácení schnutí
povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. Díky flexibilnímu
korpusu je možné ho nastavit do jakéhokoliv směru.
Technická data:
Celkový výkon: max. 125W; Napětí: 220-240V;
Hmotnost: 9kg; Velikost: 69x20x67cm;
Objem vzduchu: max. 8040m³/h; Otáčky: max. 1400UpM

Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot při
základním čištění. Vysoký sací výkon, objem nádoby 25 litrů.
Díky nerezovému tělu je velmi robustní a může být používán
pro každodenní práce.
Technická data:
Celkový výkon: max. 1150W; Hmotnost: 10,4kg;
Objem nádrže: 25l; Délka kabelu: 10m; Podtlak: 1190mbar

Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími
válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění všech povrchů v
interiéru a exteriéru. Pro suché čištění koberců metodou
Carpetlife. Pro hloubkové čištění teras ze dřeva, WPC a kamene
ve spojení s vhodným čističem. Pro odšeďování dřevěných
povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamenných podlah
ve spojení s vhodným čističem. Optimální pro čištění
strukturovaných povrchů.
Technická data:
Výkon motoru: 550 W, Hmotnost: 19,5 kg,
Rychlost otáček kartáčů: ca. 400 ot./min, Délka kabelu: 10 m,
Pracovní šířka: 350 mm.
Barvy kartáčů:
Kartáč měkký = bílý / Kartáč střední = modrý
Kartáč tvrdý = hnědý /Kartáč extratvrdý = černý
Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro
účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také
nečistoty uložené hluboko ve vlákně. Vhodný pro všechny
koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou
mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a
příjemný pro obsluhu.
Technická data:
*Carpetlife 310 / **Carpetlife 370
Výkon/Spotřeba: Jmenovitý výkon: 875 W* / 900 W**,
Energetická třída: B* / A**,
Pracovní šířka mm: 310* / 370**,
Pohon kartáče / Ozubený řemen: 175 W* / 200 W**,
Filtrační sáček: 3,5 litru, 3-vrstvý,
Hmotnost: 7 kg, Délka kabelu: 9,5 m
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Produkt
LIFE – podlahový
vysavač
pro všechny tvrdé
podlahy a koberce

Objednací
číslo
8000950000

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH
7200,- Výkonný vysavač se speciální hladkou hubící pro šetrné a

LIFE-Filtrační sáček

8000950100

40,-

Prachový štětec

8000950200

290,-

Tebo-kartáčový
vysavač S Comfort 370
– šířka 36 cm

8000960300

10100,-

Tebo-kartáčový
vysavač S Comfort 470
– šířka 46 cm

8000960400

13010,-

Filtrační sáček (10ks/bal)
Motorový filtr
Mikrofiltr
Vzduchový filtr
Náhradní kartáč

8000962500
8590101297
9999999115
9999999117
9999999004

30,102,242,56,103,-

Sprüh Boy 2000

8000906000

16400,-

Nástavec pro čištění
čalounění

8000906100

2480,-

Adaptér pro tvrdé
povrchy – 3 trysky

8000906600

5600,-

Sada pro tvrdé povrchy
s jednou tryskou

8000906200

2460,-

Numatic TT 1840

8000910705

Na
poptávku

optimální denní vysávání parket, laminátu, vinylu, kamenných
a keramických podlah a také všech typů koberců. Určen jak pro
byty, tak také pro objekty. Vysavač je vybaven kvalitní
teleskopickou vodící tyčí z nerezu, univerzální podlahovou
hubicí a hubicí na parkety. Součástí je také hubice na
čalounění. Ideálně vedené sací cesty a konická hadice nabízí
vyšší sací výkon. Akční rádius 11 m umožňuje volný pohyb.
Technická data:
Výkon/Spotřeba: Jmenovitý výkon: 1200 W*,
Energetická třída: D, Pracovní šířka mm: 320 mm,
Filtrační sáček: 6 litrů, 3-vrstvý, Hmotnost: 6,6 kg,
Délka kabelu: 7,5 m

Profesionální vysoce výkonné kartáčové vysavače s velmi
komfortní výbavou a ovládáním. Pro rychlé a důkladné
vysávání v objektech. Nový elektrický kartáč je komfortní a
lehce se servisuje. Moderní ozubený řemen, čtyři kolečka,
praktická čistící klapka a na stisk tlačítka odnímatelné
kartáčové pásky. Materiál a zpracování je voleno na dlouhou
životnost a optimální funkčnost, tím je tento vysavač velmi
ekonomický při používání. Integrované příslušenství je
prakticky vsazeno do těla vysavače a může být nasazeno na
teleskopickou hadici nebo ruční sací trubku.
Technická data:
*TEBO S COMFORT 370 /**TEBO S COMFORT 470.
Výkon/Spotřeba: Jmenovitý výkon: 1175 W* / 1200 W**,
Energetická třída: C* / B*,
Pracovní šířka: 370 mm* / 470 mm**,
Pohon kartáče / Ozubený řemen: 175 W* / 200 W**,
Filtrační sáček: 5,3 l, 3-vrstvý,
Hmotnost: 8,9kg* / 9,3kg**, Délka kabelu: 12m

Hloubkové extrakční čištění - nástřik a odsávání. Čistící roztok
bude nástřikem vpraven do hloubky vlákna, nečistoty
rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbytky budou vypláchnuty.
Technická data:
Pracovní šířka: 26 cm, Rozměry: 53 x 53 x 40 cm,
Nádoba na špinavou vodu: 7 l, Čistící tlak: 2,5 bar,
Nádoba na čistou vodu: 6 l, Výkon sacího motoru: 1000 W,
Průtok vody: 1,7 l/min, Hmotnost: 9,0 kg

Numatic – stabilní a robustní mycí automaty s ocelovou
konstrukcí. Optimální pro čištění malých a středních ploch a
pro zvláštní čistící práce. Plnění stroje přímo z kohoutku díky
systému QuickFill. Jednoduchá výměna padu nebo kartáče díky
lehce sklopnému systému.
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Nábytkové kluzáky a
podložky
Produkt

Objednací
číslo

Foto

Balení

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky

RS - C
Ideální řešení pro všechny nohy
stolů a židlí ze dřeva nebo plastu.
Základní díl našroubovat, kluzáky
je pak možné vykliknutím lehce
vyměnit.

FootClick 2
pro tvrdé povrchy Ø25mm
FootClick 2
pro tvrdé povrchy Ø31mm
FootClick 2
pro tvrdé povrchy Ø44mm
FootClick 2 Ø25mm
náhradní díl pro tvrdé povrchy
FootClick 2 Ø31mm
náhradní díl pro tvrdé povrchy
FootClick 2 Ø44mm
náhradní díl pro tvrdé povrchy
Tubefixx střední pro tvrdé povrchy (25-40mm)

8210245000

4 ks

38,-

8210255000

4 ks

43,-

8210270000

4 ks

52,-

8210940000

4 ks

32,-

8210941000

4 ks

32,-

8210945000

4 ks

35,-

8210401000

4 ks

99,-

Flexibilní řešení především pro
široké nohy židlí. Hodí se na
kulaté, oválné, kvadratické nebo
pravoúhlé nohy židlí.

Náhradní díl Square pro tvrdé povrchy

8210950000

4 ks

38,-

Multifixx pro tvrdé povrchy (50x26mm)
Multifixx náhradní díl pro tvrdé povrchy

8210700000
8210970000

4 ks
4 ks

43,43,-

Náhradní díl pro Tubefixx a
Gluefixx pro tvrdé podlahy.
Všestranné řešení pro všechny
typy nábytku. Základní díl přilepit
nebo přišroubovat - univerzální
použitelnost.

Footfixx Vrut pro tvrdé povrchy Ø28mm
Footfixx Vrut pro tvrdé povrchy Ø34mm

8210207000
8210200000

4 ks
4 ks

43,43,-

Footfixx Závit M8
pro tvrdé povrchy Ø28mm
Footfixx Závit M8
pro tvrdé povrchy Ø34mm
Footfixx Závit M10
pro tvrdé povrchy Ø28mm
Footfixx Závit M10
pro tvrdé povrchy Ø34mm
Footfixx Trubka malá pro tvrdé povrchy (1015mm) Ø28mm
Footfixx Trubka střední pro tvrdé povrchy (1421mm) Ø28mm
Footfixx Trubka velká pro tvrdé povrchy (2030mm) Ø28mm
Footfixx Trubka malá pro tvrdé povrchy (1015mm) Ø34mm
Footfixx Trubka střední pro tvrdé povrchy (1421mm) Ø34mm
Footfixx Trubka velká pro tvrdé povrchy (2030mm) Ø34mm
Footfixx náhradní díl kulatý
pro tvrdé povrchy Ø28mm
Footfixx náhradní díl kulatý
pro tvrdé povrchy Ø34mm

8210300700

4 ks

38,-

8210300000

4 ks

38,-

8210301700

4 ks

38,-

8210301000

4 ks

38,-

8210105500

4 ks

58,-

8210106500

4 ks

62,-

8210107500

4 ks

72,-

8210100000

4 ks

58,-

8210101000

4 ks

62,-

8210102000

4 ks

72,-

8210930000

4 ks

32,-

8210900000

4 ks

32,-

Náhradní díl pro FootClick 2 pro
tvrdé povrchy.

Hodí se na všechny nohy stolů a
židlí ze dřeva. Jednoduše základní
díl přišroubovat. Kluzáky je pak
možné nakliknutím lehce
vyměnit.
Pro všechny židle s vloženou
maticí s vnitřním závitem M8
nebo M10. Jednoduchá montáž,
vyměnitelné kluzáky.

Flexibilita na míru pro všechny
trubkové nohy s vnitřním
průměrem 10-30mm.
Vyměnitelné kluzáky.

Náhradní díl pro Footfixx Holz,
Footfixx Threaded a Footfixx
Rohrstuhl pro tvrdé podlahy.
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Produkt

Objednací
číslo
8210606000

Chairfixx pro tvrdé povrchy
12mm, bez pinu
Chairfixx pro tvrdé povrchy
16mm, odnímatelný pin
Chairfixx pro tvrdé povrchy
19mm, odnímatelný pin
Chairfixx pro tvrdé povrchy
22mm, odnímatelný pin
Chairfixx pro tvrdé povrchy
25mm, odnímatelný pin

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH
4 ks
43,- Transparentní řešení kluzáku pro

8210610000

4 ks

43,-

8210620000

4 ks

43,-

8210630000

4 ks

43,-

8210640000

4 ks

43,-

Prezentační stojany a vzorkovníky …
Dr. Schutz a eukula
Základní prezentační
stojan

Balení

1990,6000904800

kovové konstrukce. Ideální pro
moderní židle v kanceláři nebo
doma.

Na tyto položky se nevztahují žádné slevy!
K základnímu vybavení pro DemaPartnera bude stojan dodán
ZDARMA.

Účinnost a výhody ošetřovacích produktů CC-Dr. Schutz jsou
v každém ze vzorníků efektně předvedeny na skutečných
vzorcích podlahovin.

Dr. Schutz
Vzorník PU-nátěrů

6000505500

PU COLOR
RAL-K5 barevnice

6000507800

1100,-

PU COLOR
Referenční kniha

6000507700

700,-

eukula – euku color oil
Vzorková deska
barevných olejů

6000016900

Obrázek je pouze ilustrační. 100 ml balení barevného oleje
euku color oil najdete na straně 9. Dřevěná vzorková deska
obsahuje skutečné barevné vzorky olejů.

Finalit Vějíř
– Svět kamene

46000095

1540,-

Více než 300 typů kamene z celého světa na věrných
fotografiích. Na zadní straně popis správného ošetřování.

Finalit Kufr
– Vzorník produktů
ScratchNoMore
Kufr - vzorník kluzáků

46000099

2990,-

Kompletní výbava pro testy a zkušební vzorky. Téměř
všechny vzorky produktů Finalit v uceleném kufříku.

8210026000

890,-

Všechny kluzáky na židle a nábytek přehledně v atraktivním
kufříku. Funkční prezentace, ideální pro poradenství u
zákazníka a také ve vzorkovně.
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Péče o kámen a dlažbu
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Vydatnost
1 l = cca m2

Cena Kč
bez DPH

Popis produktu

Základní čističe

RS - B

Finalit Nr. 1
Intenzivní čistič
(zásaditý)

Finalit Nr. 2
Radikální čistič (kyselý)

46001025
46001001
46001005
46002025
46002001
46002005

0,25 l
1 litr
5 litrů
0,25 l
1 litr
5 litrů

46004025
46004001
46004005
46005025
46005001
46005005

0,25 l
1 litr
5 litrů
0,25 l
1 litr
5 litrů

46006025
46006001
46006005
46007001
46007005

0,25 l
1 litr
5 litrů
1 kg
5 kg

4607+025
4607+001
4607+005

0,25 kg
1 kg
5x 1 kg

46008025
46008001
46008005
46009025
46009001
46009005

0,25 l
1 litr
5 litrů
0,25 l
1 litr
5 litrů

46010025
46010001
46010005
46011025
46011001

0,25 l
1 litr
5 litrů
0,25 l
1 litr

viz vzorky

80 m2
1:20

670,3030,viz vzorky

80 m2
1:20

670,3030,-

Pro základní čištění silného znečištění. Odstraňuje také skvrny
např. od červeného vína, tuku, zbytky jídel. Neutralizátor pro
všechny kyselé čističe.
Velmi silný čistič pro odolné nečistoty. Slouží také jako čistič
náhrobních kamenů.

Speciální čističe
Finalit Nr. 4
Odstraňovač žlutých
skvrn (kyselý)
Finalit Nr. 5
Odstraňovač
ochranných vrstev
(neutrální)
Finalit Nr. 6
Odvápňovač (kyselý)
Finalit Nr. 7
Odstraňovač graffiti
(neutrální)
Finalit Nr. 7+
Radikální odstraňovač
graffiti (kyselý)
Finalit Nr. 8
Odstraňovač rzi (kyselý)
Finalit Nr. 9
Odstraňovač vodního
kamene a spárovacích
hmot (kyselý)
Finalit Nr. 10
Odstraňovač řas a
mechu (kyselý)
Finalit Nr. 11
Odstraňovač tuku a
vosku (neutrální)
Finalit Nr. 12
Odstraňovač skvrn
(lehce zásaditý)
Produkt

RS - B
viz vzorky

20 m2
1:5

1290,5990,viz vzorky

20 m2
neředěný

810,3670,viz vzorky

80 m2
1:20

10 m2
neředěný

1230,5540,1370,6190,viz vzorky

10 m2
neředěný

1370,6190,viz vzorky

20 m2
1:5

840,3780,viz vzorky

80 m2
1:20

840,3780,viz vzorky

20 m2
1:5

840,3780,viz vzorky

5 m2

1150,-

46012025
46012001
46012005
Objednací
číslo

0,25 l
1 litr
5 litrů
Obsah

viz vzorky

20 m2
1:5

Vydatnost
1 l = cca m2

1540,6950,Cena Kč
bez DPH

46020025
46020001
46020005

Finalit Nr. 21S
Plnič pórů

Velmi silný odvápňovač.

Odstraňuje zbytky lepidel (tapety, tapetová lepidla, kobercová
lepidla), zbytky laku, graffiti, zbarvení od fixů a kuličkových per.
Velmi silný lakový odstraňovač zbytků lepidel (tapety, tapetová
lepidla, kobercová lepidla), zbytků laku (pryskyřičný lak, lak na
nehty), epoxidové pryskyřice, graffiti na porézním podkladu,
inkoustu, zvýrazňovačů, asfaltu a žvýkaček.
Odstraňuje rezavé fleky, měděnou patinu, žluté skvrny
z Carrara mramoru. Velmi silný základní čistič.
Velkoplošné odstraňování vápenných výkvětů. Odstraňuje
vápenný a cementový závoj, zbytky malty a spárovacích hmot.
Velmi silný základní čistič.
Pro boj s řasami, mechy, zeleným povlakem, plísněmi.
Odstraňuje dlouhodobě všechny bakterie a výtrusy a zamezuje
jejich růstu.
Odstraňuje skvrny od tuku, oleje, vosku, mastné okraje od
silikonových spár.

46021025
46021001
46021005
46021S25
46021S01
46021S05

Speciální odstraňovač pro mimořádně odolné skvrny (v
případě, že nejdou vyčistit produktem Finalit Nr. 1) jako např.
cola, čaj, káva, víno, mléko, med, ovocné šťávy, inkoust.

Popis produktu

RS - B
0,25 l
1 litr
5 litrů

viz vzorky

100 m2

2830,12740,-

neředěný

Finalit Nr. 21
Fixativní penetrace

Velkoplošné odstraňování ochranných vrstev. Odstraňuje
Cotto-vosk, vosk, akrylát, silikon, zbytky epoxidových pryskyřic.

neředěný

Impregnace / ochrana
Finalit Nr. 20
Horká impregnace

Pro čištění skvrn od dřeva, kartonu, lepenky, listí, činidla,
bobulí, květů, trávy, ovocných šťáv, čaje, cigaret, žluté skvrny
v Carrara mramoru.

0,25 l
1 litr
5 litrů
0,25 l
1 litr
5 litrů

viz vzorky

100 m2
neředěný

920,4180,viz vzorky

50 m2
1:3

1350,6050,-

Testováno ústavem památkové péče – Bundesdenkmalamt!
Dlouhodobá bezbarvá ochrana proti všem povětrnostním
vlivům pro všechny materiály. Nemění optiku ošetřeného
povrchu. Použitelná v potravinářství! Proniká podle savosti
povrchu až do hloubky 5 mm. Vynikající ochrana proti graffiti.
Odolná vůči UV-záření a posypové soli. Jako podklad
doporučujeme penetraci Finalit Nr. 21 nebo 21S.
Příprava u silně savých podkladů před aplikací některé Finalitimpregnace. Příprava před nanešením protiskluzné Premiumimpregnace. Zpevňovač. Zaručuje přilnavost, zvýrazňuje barvy.
Příprava u extrémně silně savých podkladů před aplikací
některé Finalit-impregnace. Příprava materiálu před pokládkou
pro prevenci před výkvěty a skvrnami. Zpevňovač, pomocník
při spárování. Snadné odstranění zbytků spárovacích hmot.
Antifungicidní vlastnost (proti řasám a mechům).
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Produkt
Finalit Nr. 22
Ochranná impregnace

Objednací
číslo
46022025
46022001
46022005

Obsah
0,25 l
1 litr
5 litrů

Vydatnost
1 l = cca m2

Cena Kč
bez DPH
viz vzorky

100 m2

1540,6950,-

neředěný

Finalit Nr. 23
Lesklá impregnace

46023025
46023001
46023005
46024025
46024001
46024005

0,25 l
1 litr
5 litrů
0,25 l
1 litr
5 litrů

Finalit Nr. 25
Premium impregnace
(protiskluzná)

46025025
46025001
46025005

0,25 l
1 litr
5 litrů

Finalit Nr. 30
Vysoce lesklá
impregnace pro kovy,
sklo, plasty, laky atd.

46030025
46030001
46030005

0,25 l
1 litr
5 litrů

Finalit Nr. 24
Lak pro mramor a žulu

viz vzorky

50 m2
1:3

1290,5800,viz vzorky

10 m2
neředěný

1790,8060,viz vzorky

100 m2
neředěný

1820,8200,viz vzorky

200 m2

1820,8200,-

neředěný

Popis produktu
Střednědobá bezbarvá ochrana proti všem povětrnostním
vlivům pro všechny materiály. Nemění optiku ošetřeného
povrchu. Použitelná v potravinářství! Odolná vůči UV-záření a
posypové soli. Jako podklad doporučujeme penetraci Finalit Nr.
21 nebo 21S.
Vysoce lesklá dlouhodobá impregnace na vodní bázi (ředitelná
vodou až v poměru 1:3) proti všem vlivům pro všechny
materiály. Lesk na matných površích. Pouze pro interiér!
Ideální pro kuchyňské desky, mycí stoly, koupelny, stoly
v obytných prostorách a také pro zezadu větrané fasády.
Difuzně uzavřený povrch, proto není vhodná pro podlahy. Pro
optimalizaci přilnavosti provést nejprve penetraci produktem
Finalit Nr. 21.
Extrémní protiskluznost pro podlahy, dlouhodobá ochrana a
hedvábný lesk. Doporučení: Pro optimalizaci přilnavosti
provést nejprve penetraci produktem Finalit Nr. 21. Odolná
vůči UV-záření a posypové soli. Vynikající ochrana proti graffiti
na fasádách, betonech, kovech a dřevu.
Vysoce lesklá impregnace pro všechny materiály. Dlouhodobá
ochrana proti nečistotám, otiskům prstů, náletové rzi a
skvrnám. Vhodná pro nerez, sklo, armatury, zrcadla, mosaz,
hliník, lakované i nelakované kovy (automobily), kůži, plasty.
Na podlahách nebezpečí uklouznutí!

Ošetřování a doplňování impregnace
Finalit Nr. 39
Compact – ošetřování
povrchu 3 v 1
Finalit Nr. 40
Citrusový čistič

46039025
46039001
46039005
46040025
46040001
46040005

0,25 l
1 litr
5 litrů
0,25 l
1 litr
5 litrů

RS - B
viz vzorky

80 m2
1:20

930,4170,viz vzorky

1000 m2
1:100

670,3030,-

Tři v jednom. Expresní ošetření. Čištění, ochrana proti skvrnám,
lehká protiskluznost.
Obzvláště
vhodný
pro
doplňování
a
ošetřování
naimpregnovaných ploch a také pro běžné čištění všech
materiálů v domácnosti. Čerstvá citrusová vůně, absorpce
mastnot, dezinfekční účinek, neobsahuje žádné mýdlo a
alkohol. Biologicky odbouratelný a šetrný k životnímu
prostředí.

Doplňkové produkty
Finalit Nr. 51
Stop řasám
Finalit Nr. 60
Brusný / leštící prášek
Vysvětlivky:

46051001
46051005
46060050

RS - B
1 litr
5 litrů
0,5 kg

-

1700,7700,3640,-

Zamezuje tvorbě řas a vápenných usazenin. Přísada do kašen
nebo kamenných koulí na vodním podkladě.
Brusný a leštící účinek v jednom pracovním procesu! Výsledek:
Přirozený lesk.

• Tímto barevným pruhem zvýrazněné produkty jsou ty, které se nejčastěji používají !
• Ceny vzorků produktů v balení 250 ml najdete na straně 20.

Výběr z mnoha významných referencí firmy Finalit z celého světa – ostatní reference najdete na www.dema-dekor.cz:

Egypt – pyramidy a
sfingy

Anglie – Britské
muzeum Londýn

Anglie – Památník
princezny Diany

Singapur – Marina Bay
Sands Hotel

Slovensko – Hotel
Sheraton Bratislava

Řecko – Hotel
„The Romanos“

USA – Dallas
Rennaissance Hotel

Německo – Dresden
Frauenkirche

Itálie – Meran
Památník Sissi

Rakousko - Zámek
Gloriette a Schönbrunn
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Produkt

Objednací číslo

Cena Kč / ks
bez DPH

Obrázek - informativní

Finalit – kartáče, nářadí a příslušenství

RS - C

Brusné kartáče pro čištění a leštění – viz tabulka použití na www.finalit.cz:
Kartáče pro ruční stroj (160 mm):
RS-Porcelánový kartáč – zrnitost 80
RS-Porcelánový kartáč – zrnitost 320
RS-Porcelánový kartáč – zrnitost 1000

RS-PK-80
RS-PK-320
RS-PK-1000

3080,3080,3920,-

RS-Diamantový kartáč – zrnitost 36
RS-Diamantový kartáč – zrnitost 80
RS-Diamantový kartáč – zrnitost 320
RS-Diamantový kartáč – zrnitost 1000
RS-Diamantový kartáč – zrnitost 2500

RS-DK-36
RS-DK-80
RS-DK-320
RS-DK-1000
RS-DK-2500

4200,4200,4200,5040,5040,-

RS-SK-80

3080,-

JS-Porcelánový kartáč – zrnitost 80
JS-Porcelánový kartáč – zrnitost 320
JS-Porcelánový kartáč – zrnitost 1000

JS-PK-80
JS-PK-320
JS-PK-1000

6160,6160,8120,-

JS-Diamantový kartáč – zrnitost 36
JS-Diamantový kartáč – zrnitost 80
JS-Diamantový kartáč – zrnitost 320
JS-Diamantový kartáč – zrnitost 1000
JS-Diamantový kartáč – zrnitost 2500

JS-DK-36
JS-DK-80
JS-DK-320
JS-DK-1000
JS-DK-2500

8400,8400,8400,10360,10360,-

JS-SK-80
AD-JS

6160,1850,-*

DT-xxx*

840,-

RS-Silicium kartáč – zrnitost 80
Kartáče pro jednokotoučový stroj (380 mm):

JS-Silicium kartáč – zrnitost 80
Adaptér pro jednokotoučové stroje Schwamborn, Wirbel,
Columbus, Numatic
Diamantové terče pro ruční a jednokotoučový stroj
- zrnitost 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 7000

Diamantová ruční kostka
- zrnitost 60 (zelená), 120 (černá), 220 (červená), 400
(žlutá) , 800 (bílá), 1800 (modrá), 3500 (oranžová)
Finalit – Mikrovláknový hadřík
- pro dolešťování impregnace Finalit Nr. 30

*xxx-zadat zrnitost

DRK-xxx*

620,-

*xxx-zadat zrnitost

Finalit – Froté hadr cca 50x50 cm
- pro stírání přebytků penetrace a impregnace z povrchu

46000096
1 kus

230,-

1 kus
46000098

30,-*

Finalit – Vzorníky a vzorky
Produkt
Finalit Kufr
– Vzorky produktů
Finalit Nr. 1
Finalit Nr. 2
Finalit Nr. 4
Finalit Nr. 5
Finalit Nr. 6
Finalit Nr. 7+
Finalit Nr. 8
Finalit Nr. 9
Finalit Nr. 10
Finalit Nr. 11
Finalit Nr. 12
Finalit Nr. 20
Finalit Nr. 21
Finalit Nr. 21S
Finalit Nr. 22
Finalit Nr. 23
Finalit Nr. 24
Finalit Nr. 25
Finalit Nr. 30
Finalit Nr. 39
Finalit Nr. 40

Obj. číslo
46000099

Obsah
1 kus

46001025
46002025
46004025
46005025
46006025
4607+025
46008025
46009025
46010025
46011025
46012025
46020025
46021025
46021S25
46022025
46023025
46024025
46025025
46030025
46039025
46040025

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 kg
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l

* Na tuto položku se nevztahují žádné
smluvní rabaty.

Poznámka

* Na tuto položku se nevztahují žádné
smluvní rabaty.

Pozor: Žádné slevy na tyto položky!
2990,2990,-

Popis
Kompletní výbava pro testy a zkušební vzorky. Téměř všechny
vzorky produktů Finalit v uceleném kufříku.

185,185,245,245,225,290,260,210,210,260,245,480,245,260,290,245,320,340,340,210,185,-
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Výhradní partner Dr. Schutz®, eukula® a Finalit®
pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51
66902 Znojmo
tel:
fax:
mobil office:
e-mail:

+420 / 515 227 272
+420 / 515 260 423
+420 / 602 124 222
office@dema-dekor.cz

Objednávky produktů
fax:
e-mail:

+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz

DemaServis – centrální informace k možnostem realizací
tel:
mobil:
e-mail:

+420 / 515 227 272
+420 / 602 546 435
obchod@dema-dekor.cz

www.dema-dekor.cz
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