
Vrchní laky

Název produktu Balení (l) Cena (Kč/l) Cena 

(Kč/bal.)

Traffic HD    mat, plm 4,95 1 313,13 6 500,00

extra mat 4,95 1 330,29 6 585,00

Traffic HD Raw Novinka 4,95 1 342,84 6 647,00

Traffic HD Anti Slip 4,95 1 313,13 6 500,00

Novia    mat, plm 1 827,34 827,00

mat, plm 5 739,30 3 697,00

Mega    lesk 5 1 006,38 5 032,00

Mega Natural 5 1 021,25 5 106,00

Mega ONE    mat, plm 1 937,17 937,00

mat, plm, extra mat 5 903,01 4 515,00

Retarder 0,20 488,00

Základní laky

1 654,71 655,00

5 556,11 2 781,00

White 5 750,67 3 753,00

Intense 5 700,71 3 504,00

Amber 5 729,65 3 648,00

Quick (špachtlovací) 5 907,13 4 536,00

SuperSport System

SuperSport Primer 5 623,61 3 118,00

SuperSport ONE    mat, lesk 5 728,54 3 643,00

SuperSport HD    mat, lesk 5 1 097,38 5 487,00

SuperSport Pure HD    mat 5 1 109,88 5 549,00

Sportive tužidlo 0,20 1 191,00

SuperSport Line Paint   bílá, černá, fialová,
sv.modrá, tm.modrá, sv.zelená,
tm.zelená, červená, oranžová, žlutá        

1 1 410,00

SuperSport Cleaner 5 303,44 1 517,00

SuperSport Deep Clean 5 331,50 1 658,00

Oleje

Tvrdý voskový olej (Hardwax oil)
mat, plm

1 1 538,00

mat, plm 2,5 1 378,22 3 446,00

mat, plm 10 1 350,22 13 502,00

Decking Oil    neutrální 2,5 908,67 2 272,00

mahagon, teak, šedá 2,5 929,30 2 323,00

neutrální 10 846,74 8 467,00

Nordic Tone 5 371,83 1 859,00

Rich Tone 5 371,83 1 859,00

K zintenzivnění bílé barvy na podlaze před nanesením produktu Bona Craft Oil. Může být použit na měkké i tvrdé dřevo. 
Zabraňuje nažloutnutí dřeva. Barvu odstínu lze změnit nebo zintenzivnit přidáním až 5% Bona Mix Colour.

K ošetření dubových podlah, pro vytvoření bohatého, tmavě hnědého zbarvení - kouřového dubu. Chcete-li zvýšit nebo změnit 
barvu odstínu, lze přidat až 5% Bona Mix Colour.

Craft Oil 2K    přírodní, led, jíl, grafit, 
popel, hnědá, sv.šedá, písek, 
průhledná,místy, driftwood, provincial

Olej je směsí rostlinných olejů, která pomocí urychlovače zkrátí dobu schnutí a zlepší odolnost proti opotřebení. Podlaha se 
může lehce zatížit po cca 8 hod. Je vhodné jej použít na problematické dřeviny. Může se použít samosttně a nebo jako základ 
pro Bona 2 - složkové laky. Dodává se v přírodním provedení a 5 barevných odstínech.

1,25 1 971,00

Craft Oil       přírodní, led, jíl, grafit, 
popel, hnědá, sv.šedá, písek, 
průhledná,místy, driftwood, provincial

Olej je směsí různých rostlinných olejů, je upravený, aby poskytoval lepší impregnaci a dlouhotrvající ochranu dřevěných 
podlah. Má nízký zápach, snadno se aplikuje a má nízký efekt sežloutnutí. Složení je šetrné k životnímu prostředí, obsahuje 
nízké procento rozpouštědel. Vhodné pro dřevěné podlahy v komerčním a domácím prostředí i pro ošetření nábytku a jiných 
výrobků ze dřeva.

0,05 171,00

2 - složkový, polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro ošetření dřevěných sportovních podlah. Je speciálně vyvinutý pro 
profesionální použití na vnitřních sportovních podlahách a poskytuje pevný, vysoce odolný povrch. Nežloutne.

Je tvrdě elastická a odolná PUR povrchová úprava pro ošetření elastických podlahových krytin ve sportovních halách.Slouží k 
dlouhodobé ochraně povrchu a k obnovení vzhledu, zlepší protiskluzné vlastnosti a zjednoduší běžnou údržbu. Je na bázi vody, 
čirý, má nežloutnoucí složení.

Tužidlo k Bona Sportive Finish.

2 - složková speciální barva k označení hracích ploch, pro použití na dřevěných a elastických podlahách. K dispozici v deseti 
sytých barvách, vzájemně mísitelných, k dosažení nekonečné škály barev.

Je koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění vnitřních sportovních povrchů podlah. Šetrný k 
povrchu, přesto účinně odstraňuje mastnotu a špínu, nezanechává žádný kluzký nebo mastný film. Je lehce pěnící, proto je 
vhodný pro čistící stroje, tak pro manuální čištění.

Určený pro příležitostné čištění vnitřních sportovních povrchů podlah, k ošetření černých šmouh z podrážek bot, odstranění 
štěpářského vosku z házené a nahromadění tělesného tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký povrch.

Vyvážená směs přírodních olejů a vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah a jiného dřeva v interiéru. 
Impregnuje dřevo a zároveň vytváří trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodě a tekutinám. Lze 
kombinovat s barevnou verzí Bona Craft Oil pro změnu vzhledu podlahy.

Penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření dřevěných ploch, zábradlí a palubek v exteriéru. Obsahuje 
složky, které redukují účinky UV-záření na dřevo. Poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho 
pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbě prasklin s ochranou povrchu, který získá vodoodpudivé vlastnosti a odolnost vůči 
usazování nečistot.

Stavební chemie Bona

Classic
Základní lak na vodní bázi, jenž vytváří lehké zabarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje 
možnost bočního slepení stran. Je vhodný na všechny druhy dřevěných podlah. Nežloutne.

Popis produktu

Nejodolnější vrchní lak na dřevěné podlahy s extrémně rychlou dobou schnutí - po jeho aplikaci může být podlaha použita již 
po 12 hod. Určen pro prostory s vysokou zátěží. Je na vodní bázi a má nízký obsah rozpouštědel.

Vrchní lak, který uzavře a ochrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybroušeného dřeva. 
Nežloutne.
2 - složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi, nabízí výjimečnou trvanlivost při ochraně dřevěných podlah. Má 
protiskluzné vlastnosti, je vhodný k použití na pracovištích a jiných prostorách se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin. Je ideální 
k ošetření schodišť, podlah v mateřských školkách, kuchyních apod.

Odolný multifunkční 1 - složkový vrchní lak na dřevěné podlahy v domácnostech. Dodává dřevinám teplé zabarvení a může být 
použitý s / bez základního laku. Nežloutne. Lak může být použit také pro ošetření korkových podlah.

1 - složkový základní lak na vodní bázi pro neošetřené dřevěné sportovní podlahy. Díky výborné přilnavosti ke dřevu a s 
redukčními vlastnostmi bočního slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci produktu pro ošetření a lajnování 
sporovních hřišť. Vyroben z polyuretanové disperze.

1 - složkový vrchní lak, určený pro malé obchody, kanceláře, hotelové pokoje a jako nejlepší volba laku pro domácnost. Není 
třeba míchat s další složkou, je připraven ihned k použití. Vhodný na podlahové vytápění a prkenné podlahy.

Vrchní lak, který uzavře a chrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybroušeného dřeva. Pro 
pocit a vzhled surového dřeva, aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Mega Natural.

Je rychleschnoucí lak na vodní bázi s vynikající odolností. Je to základní a vrchní lak v jednom, určený jak pro domácnosti, tak 
komerční objekty se střední zátěží. Je rychleschnoucí, lehce brousitelný, má nežloutnoucí složení a vynikající odolnost.

Přísada, která zlepšuje rozliv laku a prodlužuje dobu otevření vodních laků Bona. Je určena pro použití v prostorech, kde 
převládá nízká vlhkost vzduchu anebo vysoké teploty. Snižuje riziko příliš rychlého schnutí.

Základní lak pro vytvoření bílého vzhledu, kde se intenzita jeho odstínu dá regulovat jednou nebo více vrstvami. Aplikace v 
jedné vrstvě si zachovává dojem surového neošetřeného dřeva. Určené pro snadnou aplikaci válečkem.
Základní lak vhodný pro středně probarvené dřeviny. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým 
vytápěním. Vhodný pro větší plochy podlah, kde hrozí seschnutí - prkenné podlahy.
Základní lak, má podobný vzhled jako je u tradičních rozpouštědlových laků. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro 
podlahy s podlahovým vytápěním, podlahy jako je špalíková dlažba, prkna a palubky. Je vhodný pro dubové podlahy, podlahy 
tmavšího typu nebo tropické podlahoviny.
Základní lak, vysoce viskózní na gelové konzistenci. Používá se jako první vrstva na neošetřené dřevo, bez následného 
mezibrusu. Použitím mezi vrstvami dojde ke snížení oděru, poškrábání a vyplní se drobné nerovnosti. Má lehké zabarvení 
dřeva, konečné zabarvení se odvíjí od volby vrchního laku.

1 - složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2 - složkového laku, pro špičkovou odolnost a perfektní vzhled. 
Prémiový lak na vodní bázi speciálně vyvinutý pro profesionální použití na dřevěných sportovních podlahách, poskytuje pevný, 
odolný polyuretanový povrch s vysokou odolností.



Tmely

Mix & Fill Plus 5 491,40 2 457,00

Mix & Fill 5 486,01 2 430,00

Tekutý korek 0,50 618,00

Bariéry proti vlhkosti

R410 2K 5 732,41 3 662,00

R540 6 875,81 5 255,00

R590 8 708,74 5 670,00

Penetrace

D501 5 212,06 1 060,00

D515 10 285,43 2 854,00

Lepidla

R848    salám 1 kg 1 238,00

salám 9 kg 9 207,71 1 869,00

15 214,96 3 224,00

R848 T 15 214,96 3 224,00

6 224,77 1 349,00

14 211,29 2 958,00

R777 7 266,22 1 864,00

R778 10 251,11 2 511,00

R880 0,31 368,00

Quantum 15 251,89 3 778,00

Quantum T    salám 1 kg 1 244,00

salám 9 kg 9 229,80 2 068,00

Titan 15 325,83 4 887,00

salám 9 kg 9 318,27 2 864,00

Údržba dřevěných podlah

1 645,00

5 554,84 2 774,00

1 347,00

5 287,35 1 437,00

Remover 1 356,00

Deep Clean Solution 5 304,27 1 521,00

1 480,00

5 426,79 2 134,00

Polish    mat 1 509,00

lesk 1 452,00

1 - složkové elastické univerzální lepidlo na bázi silanu, určené pro lepení vícevrstvých dřevěných podlah a masivních podlah. 
Ve vytvrzeném stavu je lepidlo odolné vůči smyku, klade malý odpor při smršťování a proto nenamáhá podklad. Použití 
penetrace není třeba. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.

1 -složkové elastické parketové lepidlo na bázi silanu, má vyšší viskozitu než Bona R848, je vylepšeno vyšší stabilitou žeber a má 
rychlý náběh lepící síly. Lze ho použít k pokládce vícevrstvých, hotových parket a parket z masivu jako jsou parketové řemeny 
nebo mozaika. Riziko tvorby dutých míst je minimalizováno. Síly napětí vůči podkladu jsou redukovány. Použití penetrace není 
třeba. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.

Tvrdé parketové lepidlo na bázi silanu, vhodné pro instalaci všech velikostí a typů dřevěných podlah, včetně nadrozměrných 
dřevěných prvků. Poskytuje čtyřnásobné zesíťování, výsledkem je rychlejší proces lepení, se silnějším náběhem lepící síly pro 
větší odolnost a lepší stabilitu. Vytváří pevnější, bezpečnější, silnější a dlouhotrvající přilnavost ke dřevěné podlaze.

Oil Soap
Je mírně alkalický čistič speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ošetřené oleji. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy 
a zanechává tenký film, který může být přeleštěn pro větší lesk. 

1-složkové silanové lepidlo pro instalaci široké škály podlah z masivního dřeva a 3-vrstvé prefabrikované parkety. Nabízí 
vynikající sílu. Jedinečné složení nabízí výhody tvrdě-elastického i tvrdého lepidla v jednom účinném produktu a přináší tak 
perfektní vlastnosti podlaze po celou dobu její životnosti. Lze použít jako bariéru proti vlhkosti na betonových deskách nebo
cementových podkladech se zbytkovou vlhkostí do 5 CM% nebo 95% rH. Má všestranné použití.

D750

1 - složkové disperzní lepidlo s mokrým ložem neobsahující rozpouštědla, které je zesílené vlákny a slouží k lepení designových 
dílcových podlahovin z PVC a vinylů na savé podklady ve vnitřních prostorech. Díky své vysoké odolnosti vůči smyku je 
minimalizován vznik spár u designových dílcových podlahovin z PVC. Není nutno dělat zarážky nebo zatížení prvků podlahy. 
Lepidlo je vhodné na použití pouze v interiéru.

2 - složkové polyuretanové parketové lepidlo, bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Je obzvláště vhodné pro 
dřeviny extrémně náchylné k bobtnání a pro málo savé/nesavé podklady. Lepidlo lze také použít k celoplošnému lepení 
laminátových podlahových prvků.
2 - složkové polyuretanové parketové lepidlo, bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Lepidlo je vytvrzováno 
chemickou reakcí bez smrštění. Je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání a pro málo savé/nesavé 
podklady. Lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvků.

Konstrukční elastické lepidlo na bázi silanu. Neobsahuje změkčovadla. S jeho extrémně vysokou "zelenou" silou a extrémně 
rychlým přilepením je speciálně určeno k opravám dřevěných podlah, pokládaných na silanová lepidla nebo k instalaci 
soklových podlahových lišt. Lepící proces lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklad nebo pokropit lepidlo. 
Použití penetrace není nutné.

Má stejné jedinečné výhody a výkon jako Bona Quantum, ale nabízí vyšší viskozitu pro zlepšení stability žeber. Prémiové 
lepidlo pro každodenní použití, jenž nabízí jednoduché použití, má dobrou stabilitu žeber s vysokou počáteční pevností lepení. 

283,00

2 - složková epoxidová bariéra proti vlhkosti do 5 CM% a penetraci pod PUR lepidla a silanová lepidla. Určena k penetračním 
nátěrům, zpevnění a utěsnění různých podkladů pod nášlapnou vrstvou.

Gap Master           béžová, bílá, dub,
          karamel, krémová, stř.hnědá,
          sv.hnědá, třešeň, ořech, teak,
                 wenge, červené exotické,
  bahenní dub, šedý RAL 7030, černá

Tmelící hmota na bázi akrylátu, bez silikonu je učená k tmelení spár parketových podlah, oblasti zárubní, schodišť apod. Po 
zaschnutí se dá přelakovat všemi druhy parketových laků Bona. Je tvrdý na povrchu a trvale elestický v hloubce spáry, bez 
rozpouštědel a zápachu.

1

Spárový tmel na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušině. Je určený k rychlému a účinnému vyplnění spár a prohlubní na 
dřevěné podlaze. Dodává přírodní zbarvení, které ladí se zbytkem podlahy. Může být použit u většiny druhů dřeva a lze jím 
tmelit spáry do šířky 3 mm.
Spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s dřevěným brusným prachem vhodného odstínu a hustoty. Používá se  k vytmelení spár 
do šířky 2 mm. Může být použit pod všechny lakované a olejové systémy Bona.

Na výplň spár.

1 - složkový základní (penetrační) nátěr pro přípravu podkladů před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu. Je vhodný 
pro nasákavé podklady a potěry, dřevotřískové desky, podlahové panely apod.

Koncentrát základního penetračního nátěru pro víceúčelové použití, s nízkými emisemi, bez rozpouštědel. Základní penetrační 
nátěr lze použít k přípravě absorpčních a neabsorpčních podkladů. Díky vysoké lepivosti lze také aplikovat, neředěný na hutné, 
nenasákavé a dřevěné podklady. Též na staré, dobře lepené, zdravé podlahové krytiny (dlaždice, PVC, atd.). 

1 - složkový reaktivní penetrační nátěr, pro použití na savých a nesavých podkladech pod nášlapnou vrstvou před aplikací 
parketových lepidel, speciálně pod lepidla reaktivní. Tento produkt lze také použít jako protivlhkostní membrána na betony a 
cementové potěry do max. vlhkosti 4 CM%.

1 - složková bariéra na bázi silanu určená k penetraci podkladů a/nebo utěsnění zbytkové vlhkosti v podkladu, pro cementové 
a betonové potěry, před pokládkou dřevěné podlahy. Můžete také použít na zpevnění slabého podkladu.

Cleaner
Bona Cleaner je čisticí prostředek k odstraňování špíny a nečistot, určený k čištění lakovaných dřevěných a korkových podlah. 
Bona Cleaner lze používat při pravidelném čištění mopem nebo v kombinaci s čistícím strojem.

Tekutý odstraňovač leštěnek na lakované, dřevěné a laminátové podlahy. Je vhodný k odstraňování šmouh a k základnímu 
čištění. Pro odstranění šmouh nechejte působit na znečištěné ploše několik minut a poté setřete hadrem. Po provedení 
základního čištění můžete plochy opět ošetřit leštěnkou nebo přípravkem Bona Freshen Up.
Koncentrovaný čistič pro důkladné a hloubkové čištění lakovaných a olejovaných dřevěných podlah. Unikátní složení zajišťuje 
optimální účinnost čištění, odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Vhodný pro čisticí 
stroje, jako je Bona PowerScrubber. 

Freshen Up

Tekutá leštěnka na parkety bez rozpouštědla k ošetření lakovaných parket a jiných dřevěných podlah. Je samoleštící, oživuje 
poškrábané a mdlé povrchy a dodává jim vzhled nově nalakovaného povrchu, má ochranný účinek. Lze použít k aplikaci v 
tělocvičnách a víceúčelových halách se zvýšenými nároky na protiskluzné vlastnosti podlahy. 

Údržbový produkt na vodní bázi s obsahem polymerní disperze pro lakované dřevěné povrchy. Provedení (Matt) pro matný 
vzhled lakované dřevěné podlahy. Provedení (Lesk) je možné použít na lakovaných podlahách, laminátových podlahách,
linoleu, PVC nebo na keramickou dlažbu. Má protiskluzné vlastnosti



mat 5 481,73 2 409,00

lesk 5 416,94 2 085,00

1 1 458,00

5 1 225,44 6 127,00

Wax Oil W 1 1 311,00

Údržba elastických podlah

1 287,00

5 215,95 1 080,00

1 297,00

5 223,59 1 118,00

Remove R 5 247,91 1 240,00

PowerRemove R 5 397,53 1 988,00

Shield R    mat, lesk 1 433,00

mat, lesk 5 396,43 1 982,00

Příslušenství k čištění podlah

Premium Microfiber Floor mop 1 ks 685,00

Cleaner Pad 1 ks 249,00

Applicator Pad 1 ks 249,00

Dusting Pad 1 ks 249,00

Commercial Mop 61 cm 1 ks 4 277,00

Commercial Cleaning Pad 61cm 1 ks 285,00

Commercial Dusting Pad 61cm 1 ks 332,00

Hobby údržba

1 304,00

2,5 249,41 624,00

1 271,00

4 235,25 941,00

1 271,00

4 235,25 941,00

Čistič na venkovní dřevěné terasy 4 249,08 996,00

Osvěžovač olejových podlah 1 807,00

SuperCourt mop 153cm 1 ks 4 949,00

SuperCourt Cleaning pad 153cm 1 ks 549,00

SuperCourt Dusting pad 153cm 1 ks 514,00

Leštěnka na parkety    mat, lesk 1 574,00

Leštěnka na laminátové podlahy
 & dlaždice

1 574,00

Bona materiál na broušení

Zrnitost Cena (Kč/ks) Zrnitost Cena (Kč/ks)

P24 45,00

P40 32,00

P36 321,00 P60 28,00

P40 320,00 P80 27,00

P60 283,00 P100 25,00

P80 248,00 P120 25,00

P100 247,00 P24 56,00

P120 247,00 P40 45,00

P24 526,00 P60 41,00

P36 520,00 P80 40,00

P40 518,00 P100 39,00

P60 449,00 P120 38,00

P80 385,00 P24 57,00

P100 383,00 P40 39,00

P120 383,00 P60 36,00

P80 33,00

P100 32,00

Agresivní čistící prostředek vyvinutý pro odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků čistících prostředků z 
elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Rychlý a efektivní. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze 
v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné.

Rychleschnoucí olej pro údržbu dříve naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, 
má výbornou penetrační schopnost. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. V barvě přírodní, bílá a šedá pro 
intenzivní oživení dříve pigmentovaných povrchů.

Oil Care W  

Clean R50

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek. Je vhodný pro běžné čištění všech elastických podlah a podlah 
ošetřených produkty řady Bona Care Program. Je vhodný jak pro každodenní čištění, tak i pro odstranění intenzivního 
znečištění. Je vhodný pro použití do všech automatických čistících systémů, jako například Bona Power Scrubber.

Clean R60

Jemný čistící prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění a ošetření všech elastických podlah. Produkt 2v1 – čistí a 
zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Zanechává lehce lesklý povrch a může být použit pro ošetření laku Bona Pure a 
jiných elastických podlah. Je vhodný pro použití do všech automatických čistících systémů, jako například Bona Power 
Scrubber. 
Silný čistící prostředek vyvinutý pro hloubkové čištění a efektivní odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků 
čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Je vhodný pro odstranění leštěnek a polišů, 
jak v rámci pravidelné údržby, tak před ošetřením přípravku Bona Pure.

Údržbový produkt na vodní bázi s obsahem polymerní disperze pro lakované dřevěné povrchy. Provedení (Matt) pro matný

vzhled lakované dřevěné podlahy. Provedení (Lesk) je možné použít na lakovaných podlahách, laminátových podlahách, 
linoleu, PVC nebo na keramickou dlažbu. Má protiskluzné vlastnosti

Koncentrát přírodních olejů a vosků pro údržbu dřevěných olejovaných podlah a podlah ošetřených Tvrdým voskovým olejem. 
Penetrace olejem navrací "suchým" podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitým tekutinám. 

Utěrka modro - bílá, elektrostatická pro suchý úklid.

Rozprašovač.

Ekonomické balení.

Polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovované podlahy ošetřené lakem 
Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy jako je linoleum a PVC.

Jednoduchý a praktický mop do domácnosti.

Utěrka modrá z mikrovlákna pro čištění podlah.

Utěrka žlutá z mikrovlákna pro aplikaci leštěnek.

Čistič na olejované podlahy

Čistič na laminátové podlahy & dlaždice

Čistič na parkety

Název produktu

Brusný pás Belt, Universal, Hummel
8500 oxid hlinitý
rozměr 200 x 750 mm

Brusný pás Belt, Universal, Hummel
8300 zirkon

rozměr 200 x 750 mm

Rozprašovač.

Ekonomické balení.

Rozprašovač.

Ekonomické balení.

Název produktu

Brusný kotouč suchý zip Mini Edge, Combi Edge, Power Drive,
Buffer 4D Quatro, Elán
8100 karbid křemíku
průměr 150 mm

Brusný kotouč suchý zip Mini Edge, Combi Edge, Power Drive,
Buffer 4D Quatro, Elán
8300 zirkon

průměr 150 mm

Brusný kotouč suchý zip Edge, Viking, Unico
8100 karbid křemíku
průměr 178 mm

Brusný pás Belt, Universal
8500 oxid hlinitý
rozměr 250 x 750 mm



P40 387,00 P120 32,00

P60 312,00 P24 70,00

P80 274,00 P40 54,00

P100 272,00 P60 53,00

P120 272,00 P80 48,00

P24 610,00 P100 46,00

P40 605,00 P120 46,00

P60 520,00 P24 62,00

P80 440,00 P40 46,00

P100 439,00 P60 43,00

P80 42,00

P100 41,00

P36 264,00 P120 41,00

P60 237,00 P16 526,00

P80 217,00 P24 466,00

P100 214,00 P40 306,00

P120 214,00 P60 305,00

P24 454,00 P80 293,00

P36 450,00 P100 221,00

P60 401,00 P120 221,00

P80 352,00

P100 351,00 P24 392,00

P120 22,00 P40 351,00

P150 22,00 P60 288,00

P220 22,00 P80 230,00

P100 279,00 P100 218,00

P120 279,00

P150 279,00 P24 316,00

P60 363,00 P40 272,00

P80 363,00 P60 232,00

P100 363,00 P80 183,00

P120 363,00 P100 177,00

P150 363,00 Ø407 242,00

P180 363,00 Ø280 298,00

P220 363,00 Ø200 329,00

P80 156,00 Ø200 173,00

P100 156,00 Ø407 363,00

P120 156,00 Scrad Pad Ø407 324,00

P150 156,00

Bona parketové brusky

Název produktu Cena (Kč/ks)

Bona Belt 236 021,00

Bona Belt Lite 151 299,00

Bona Belt UX 179 184,00

Bona Scorpion 114 195,00

Bona Scorpion DCS 131 259,00

Bona Edge 130 68 388,00

Bona Combi Edge 120 44 084,00

Bona Combi Edge 330 48 198,00

Bona Combi Edge 54 697,00

Bona Dual Edge 56 254,00

Bona FlexiSand 1.5 90 111,00

Bona FlexiSand 1.9 109 145,00

Bona Buffer 58 448,00

Bona Power Stripper 57 289,00

Bona Mini Buffer 20 000,00

Bona DCS 70 101 314,00

Vysavač Bona S 20 17 027,00

Bona Power Scrubber 2.0 78 322,00

Brusná mřížka Trio
průměr 200 mm

Brusný kotouč suchý zip Edge, Viking, Unico
8100 karbid křemíku
průměr 178 mm

Brusný kotouč suchý zip Edge, Viking, Unico
8300 zirkon

průměr 178 mm

Brusný kotouč suchý zip Trio
8100 karbid křemíku
průměr 200 mm

Brusný kotouč oboustranný DPS Buffer, FlexiSand, Candia
8100 karbid křemíku
průměr 407 mm

Brusné plátno š. 254 mm zirkon
délka role 25 m

Brusné plátno š. 203 mm zirkon
délka role 25 m

Superpady Buffer, FlexiSand, Candia - bílý, béžový, černý, 
červený
Superpady Mini Buffer, Floormac, Eric - bílý, béžový, červený

Superpady Trio - bílý, červený, zelený

Superpady Trio - hnědý, tenký

Brusný pás Belt, Universal
8500 oxid hlinitý
rozměr 250 x 750 mm

Brusný pás Belt, Universal
8300 zirkon

rozměr 250 x 750 mm

Brusný pás Flexidrum, Midi, Elf, Profit
8500 oxid hlinitý
rozměr 200 x 551 mm

Brusný pás Flexidrum, Midi, Elf, Profit
8300 zirkon

rozměr 200 x 551 mm

Brusný systém Bona Scrad
Scrad Wing

pro mezibroušení laku a dřeva

talířová bruska Ø 407 mm 

talířová bruska Ø 407 mm 

odstraňovač koberců

Ø 280 mm

okrajová bruska Ø 150 mm, 1,15 kW

okrajová bruska Ø 150 mm, 1,15 kW

krátké/dlouhé rameno, okrajová bruska Ø150 mm, plastový kufr

LED, 1,15 kW, 220 V, 2 x 100 mm

talířová bruska Ø 407 mm 

200 x 750, motor 1 fázový, 2,2 kW

200 x 480, 1,5 kW, 230 V

200 x 480, 1,5 kW, 230 V

okrajová bruska Ø 178 mm, 2 kW

Wool Pad

Popis produktu

200 x 750, motor 1 fázový, 2,2 kW

200 x 750, motor 1 fázový, 2,2 kW

Brusná mřížka Mini, Buffer, Floormac, Eric
průměr 280 mm

Brusná mřížka Buffer, FlexiSand, Candia
průměr 407 mm



Základní čističe

Název produktu Balení (l) Cena (Kč/l) Cena 

(Kč/bal.)

0,75 195,00

5 178,00 890,00

10 149,00 1 490,00

Turbo základní čistič 10 296,50 2 965,00

Profi základní čistič 5 226,00 1 130,00

2K - polyuretanové laky - pro extrémě zatěžované objekty

0,99 1 963,00

5,5 1 539,00 8 463,00

0,99 1 663,00

5,5 1 305,00 7 175,00

1,08 2 038,00

6 1 462,50 8 775,00

hedvábný lesk 2,5 1 497,50 3 744,00

Doplňky ke všem 2K PU - lakům

R10 Antislip Add 0,5 1 194,00

R11 Antislip Add 0,44 1 106,00

duro plus L Add 1 1 231,00

Flex Add Novinka 0,2 669,00

Konvenční 1K - polymerní ochranné nátěry

5 497,00 2 485,00

10 446,50 4 465,00

5 399,00 1 995,00

10 334,00 3 340,00

Medica tvrdá ochranná vrstva 5 555,00 2 775,00

0,75 245,00

5 323,00 1 615,00

0,75 215,00

5 280,00 1 400,00

Běžné čističe, dezinfekce, odstraňovače skvrn

0,75 185,00

5 167,00 835,00

10 140,00 1 400,00

0,75 150,00

5 145,00 725,00

10 131,50 1 315,00

Dezinfekční prostředek
koncentrát 5 495,00 2 475,00

0,75 160,00

5 143,00 715,00

Elatex 0,2 235,00

Scratch Fix Floor Repair Set

PU Repair Spray 400 ml, PU Repair Fix

Plastová škrabka, Šedý pad, 
Prachovka

set 1 375,00

Handball Harzentferner Novinka

odstraňovač pryskyřic a šmouh
při házené a jiných sportech

2,5 1 265,00

Penetrace

Primer pro minerální cementové 
podlahy 5 684,00 3 419,00

Lino Primer pro linoleum 2,09 742,00 1 550,00

Dřevěné a korkové podlahy - lakované

0,75 235,00

Dr. Schutz Group - čistící a ošetřovací prostředky

Popis produktu

Základní čistící přípravek R
Šetrný základní čistič se silným rozpouštěcím účinkem a pro materiál s šetrnou nízkou alkalitou. Pro základní čištění a čištění po pokládce. Pro 
odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních ochranných nátěrů a také zbytků lepidel s odolných nečistot. je univerzálně 
použitelný pro všechny elastické podlahy.

Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem a nízkou alkalitou. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze, 
polymerní vosky, odolné nečistoty, přestárlé nebo navrstvené polymerní nátěry. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro 
profesionální použití v objektu na PVC, polyoiefin a kaučuk.

Silný základní čistič s vysokou alkalitou. Vysoká rozpouštěcí schopnost při odstraňování odolných nečistot, zbytků ošetřovacích prostředků a 
samoleštících disperzí z PVC povrchů. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Pro profesionální použití.

PU NEO    extramat, mat

Inovativní 2K - polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, 
neobsahuje rozpouštědla. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a 
přilnavost, jednoduchá aplikace.  Pouze pro profesionální použití.

PU Siegel

  ultramat, extramat, mat, lesk

Speciální 2K - polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Redukuje přilnavost nečistot aulehčuje běžné čištění. 
Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. 
Žádné vlastní žloutnutí. Vhodný pro sportovní podlahy. Pouze pro profesionální použití.

PU Anticolor    exramat, mat Speciálni 2K - polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným 
chemikáliím. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Pouze pro profesionální 
použití.

Lesk 3000PU

Lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU - úpravou povrchu. Pro 
domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje 
běžné čištění. Je vhodná pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.

Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Díky této povrchové struktuře se významně zvýši protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je 
dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Pouze pro profesionální použití.

Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Lehké zpracování, efektivní výsledek.

Flexibilizační přísada. Pro všechny 2K - systémy tvrzené izokyanátem. Pro použití na mimořádně měkkých elastických podkladech.

Secura tvrdá ochranná vrstva
Hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpadků. Pro ošetření základně vyčištěných 
podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro 
sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

SG Lesk tvrdá ochranná vrstva
Lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpadků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. 
Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění.. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci 
ochranného nátěru metodou High-Speed.
Speciální, hedvábně lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým 
preparátům. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nešistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při 
chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

Mat 3000PU

Matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU - úpravou povrchu. Pro 
domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje 
běžné čištění. Matnější - pro přirozený optický vzhled.

Lesk na parkety a korek
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.

PU čistič
Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým 
Dr. Schutz PU nátěrem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů. Čištění bez 
tvorby zbytkového ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. 

R 1000 čistící přípravek

Ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných 
ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. 
V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čistících automatech.  Doporučen také pro první ošetření 
gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. 

Produkt pro plošnou dezinfekci vytíráním v nemocničním prostředí. Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciálního alkylaminu. 
Kombinace účinné látky a povrchově aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou aktivitu při současně nízké pH-hodnotě.

Aktivní čistící přípravek R 280
Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak 
v domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a filmů. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čistící a 
emulzní vlastnosti. 
Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn. Posiluje také účinnost základních 
čističů při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polišů..). 

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.

Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, 
dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve 
sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.

Penetrace na vodní bázi pro laboratoří povolené savé minerální podklady na cementové bázi před finálním lakováním. Redukuje savost, 
vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Aplikace válečkem. 

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. 



5 263,00 1 315,00

0,75 265,00

5 319,00 1 595,00

0,75 180,00

5 203,00 1 015,00

0,75 235,00

5 253,00 1 265,00

Dřevěné a korkové podlahy - olejované a voskované

0,75 200,00

5 149,00 745,00

Laminátové podlahy

0,75 215,00

5 238,00 1 190,00

Přípravek na impregnaci spár 0,25 430,00

Spraymax 1 220,00

Koberce - předčističe a hlavní čističe

0,5 270,00

5 456,00 2 280,00

1 kg 280,00

10 kg 235,00 2 350,00

0,75 495,00

5 419,00 2 095,00

Koberce - impregnace

0,5 370,00

5 648,00 3 240,00

Fleckschutz 0,4 390,00

Koberce - odstraňovače skvrn

0,1 120,00

0,4 365,00

hadřík 32,00

Fleckenspray R 0,2 235,00

Koberce - ošetřovací produkty

Alibaba 0,2 275,00

Suchá pěna 0,4 230,00

Dům a byt - produkty pro domácnost

0,75 170,00

10 140,00 1 400,00

0,75 225,00

5 228,00 1 140,00

Inolit - aktivní prášek 1 kg 275,00

Nářadí pro čištění a ošetřování

463,00

94,00

94,00

138,00

463,00

463,00

Lakovací váleček Aquastop 25 cm 456,00

Hardwax oil váleček 25 cm 575,00

Brusivo

Název produktu Zrnitost
Cena 

(Kč/ks)

80 844,00

120 844,00

150 844,00

40 81,00

60 81,00

Lesk na parkety a korek
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.

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. 

Mat na parkety a korek
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.

Čistič na parkety a korek Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných  a korkových podlah. 
Vhodný pro čištění sportovních podlah.

Intenzivní čistič na dřevo a korek 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.

Mýdlo na dřevo Čistí olejované a olejovo-voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-
hodnotě

Přípravek na čištění laminátu 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.

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

Fresh-Up 2v1
Stará se o čerstvou vůni. 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.      

Carpetlife prášek
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.

Koncentrát na koberce Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným 
rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem.

Baygard ochrana koberce 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.

Fleck&Weg Odstraňovač skvrn bez tenzidů. 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. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění. 
Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.

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.

Péče o kámen Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží 
hedvábně matný lesk.

Univerzální čistič K 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.

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.  

Padmeister - Systém  držák
Ruční pad zelený
Ruční pad bílý
Ruční pad šedý

Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách. 

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. 

Abranet Ace HD Ø 150 mm Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, odolnost a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo odbroušení na mnoha površích. Zesílená nosná tkanina 
HD-Serie zaručuje ve srovnání s běžným Abranet Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná vůči roztržení i při nejtvrdších použitích.

Lasička - mop
Potah pro mop Lasička

Speciální hustý rozmývák pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v 
domácnostech a malých objektech.

Speciální váleček pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+.

Popis produktu

Abranet Ace Ø 406 mm
Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-
nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší 
výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé 
povrchy nebo náročné brusné operace.



60 225,00

80 225,00

100 225,00

120 225,00

Brusná mřížka Ø 410 mm Brusné mřížky pro standardní mezibroušení a dobrušování povrchů.



PUR pěny

Název produktu Objednací kód Barva Obal Balení (ks) Balení (ml) Cena 

(Kč/ks) 

Nízkoexpanzní pěna 40222BD zelená pistolová dóza 12 750 177,00

Pistolová pěna 40220RLT žlutá pistolová dóza 12 750 177,00

40122GD žlutá trubičková dóza 12 500 153,00

40142GD žlutá trubičková dóza 12 825 217,00

40120RL zelená trubičková dóza 12 500 146,00

40140RL zelená trubičková dóza 12 750 157,00

Rychlá 2K pěna EXPRES 40310EXP modrá trubičková dóza 12 400 207,00

40408RL čirá dóza 12 150 114,00

40410RL čirá dóza 12 500 175,00

Odstraňovač vytvrzené PUR pěny 40410BD - dóza 24 100 204,00

Extra silné vlhčené ubrousky B9012 bílá plastová dóza volně 80ks (20x30cm) 283,00

MS lepidla

MAMUT GLUE - High tack 51910BD bílá kartuše 12 290 169,00

MAMUT GLUE - Multi 51940BD bílá kartuše 12 290 206,00

MAMUT GLUE - Crystal 51930BD transparentní kartuše 12 290 199,00

Akrylové tmely

20102RL bílá kartuše 12 310 62,00

20103RL šedá kartuše 12 310 65,00

20104RL hnědá kartuše 12 310 65,00

20105RL černá kartuše 12 310 65,00

20101RL transparentní kartuše 12 310 103,00

Akrylový tmel (20102PP) 20102PP bílá kartuše 12 310 55,00

20106RL javor (RAL 1001) kartuše 12 280 82,00

20107RL tmavý dub (RAL 1011) kartuše 12 310 82,00

20108RL smrk (RAL 1002) kartuše 12 310 82,00

201101RL třešeň (RAL 8199) kartuše 12 280 82,00

201102RL teak/mahagon (RAL 8012) kartuše 12 310 82,00

201103RL buk (RAL 1123) kartuše 12 310 82,00

201104RL dub kartuše 12 280 82,00

201106RL buk střední kartuše 12 310 82,00

00500RL bílá kelímek 12 250 52,00

00503RL smrk kelímek 12 250 52,00

00504RL borovice kelímek 12 250 52,00

00506RL dub kelímek 12 250 52,00

00508RL buk kelímek 12 250 52,00

00512RL mahagon/teak kelímek 12 250 52,00

Cementové samonivelační hmoty

MULTI FLOOR S600 57109Q pytel 25 kg 419,00

ALFA S700 571091Q pytel 25 kg 331,00

ALFA S800 571094Q pytel 20 kg 465,00

Hloubková penetrace NANO 57453Q kanystr 10 l 666,00

Primer ALFA 57352Q kanystr 5 l 470,00

Silikony - elastické tmely

30121RL transparentní kartuše 12 280 160,00

30122RL bílá kartuše 12 280 160,00

30123RL šedá kartuše 12 280 166,00

30128RL manhattan kartuše 12 280 166,00

30126RL bahama kartuše 12 280 166,00

30124RL hnědá kartuše 12 280 166,00

30125RL černá kartuše 12 280 166,00

30601RL transparentní kartuše 12 280 203,00

30602RL bílá kartuše 12 280 203,00

30603RL šedá kartuše 12 280 203,00

30604RL hnědá kartuše 12 280 203,00

30605RL černá kartuše 12 280 203,00

Power Kleber 00432RL GOLD kartuše 12 300 162,00

31302BD bílá kartuše 12 300 162,00

31303BD šedá kartuše 12 300 166,00

31304BD hnědá kartuše 12 300 166,00

31305BD černá kartuše 12 300 166,00

Lepidla a tmely pro podlaháře

50230FF bílá/transparentní dóza 24 250g 62,00

50231FF bílá/transparentní dóza 12 500g 110,00

50232FF bílá/transparentní dóza 12 750g 168,00

50242FF bílá/transparentní dóza volně 5 kg 814,00

50202FF bílá/transparentní dóza 24 250g 60,00

50212FF bílá/transparentní dóza 12 500g 99,00

50251FF medově hnědá dóza 12 250g 224,00

50252FF medově hnědá dóza 12 500g 302,00

Chemie Den Braven

Brousitelný tmel na dřevo

Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna

Montážní pěna

Čistič PUR pěny

Akrylové tmely

Parketový tmel

Univerzální silikon

Neutrální silikon OXIM

PU50 FC polyuretanový tmel

Lepidlo na dřevo WOODFIX D3

Lepidlo na dřevo WOODFIX D2

Polyuretanové lepidlo na dřevo D4



Pásky

Název produktu Barva Šířka (mm) Délka (m) Balení (ks) Cena 

(Kč/ks) 

B812RL - 25 50 40 88,00

B813RL - 50 5 80 25,00

B814RL - 50 10 60 46,00

B815RL - 50 25 30 78,00

B816RL - 50 5 80 34,00

B817RL - 50 10 60 63,00

B818RL - 50 25 30 130,00

B702MA světle žlutá 30 50 60 43,00

B703MA světle žlutá 38 50 48 50,00

B704MA světle žlutá 50 50 36 64,00

Aplikační pistole

PĚNY - HOBBY Pistol P300 plast - kov N1064 - 1 445,00

KARTUŠE - MK5 Skelet HP N1180 oranžová 1 809,00

Kobercová oboustranně lepící páska

Kobercová oboustranně lepící páska s textilní 
výstuhou

Maskovací krepová páska 80°C



Základní nátěry - penetrace

Název produktu Balení (kg) Cena 

(Kč/kg)
Cena 

(Kč/bal.)

5 198,00 990,00

10 186,00 1 860,00

5 335,00 1 675,00

10 305,00 3 050,00

Ceresit R 740 12 515,00 6 180,00

7 615,00 4 305,00

21 575,76 12 091,00

Ceresit CF 42 15 415,00 6 225,00

1 179,00

5 169,00 845,00

10 159,00 1 590,00

Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty

Ceresit DG 25 18,28 457,00

Ceresit DC 25 23,32 583,00

Ceresit AS 1 Rapid 25 29,56 739,00

Ceresit DX 25 23,16 579,00

Ceresit DL 25 16,40 410,00

Ceresit DA 25 17,14 428,50

Ceresit RS 88 25 47,40 1 185,00

Ceresit DH Maxi 25 23,80 595,00

Ceresit XXL Xpress 25 50,24 1 256,00

Ceresit CX 5 5 41,00 205,00

Ceresit CN 87 25 14,40 360,00

Renovační vyrovnávací hmota pro stěrkování a přistěrkování pro tloušťku vrstvy 1 - 100 mm. Vhodné pro schody, podesty a 
velké nerovnosti.

Samonivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 3 - 30 mm v jedné pracovní operaci. Obsahuje vlákna.

Expresní bezprašná cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 0,5 - 20 mm v jedné pracovní operaci.
Extra rychlý vysprávkový cement pro drobné opravy, vyplňování dutin a opravy hran a nároží. Doba pro zpracování cca 4 
minuty.

Rychletrvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání podlah pro tloušťky vrstev od 10 do 80 mm, pro interiér i exteriér.

Samonivelační podlahová hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 1 - 10 mm v jedné pracovní operaci.

Samonivelační podlahová hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm v jedné pracovní operaci.

Samonivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 1 - 10 mm v jedné pracovní operaci.

Samonivelační hmota na bázi kalciunsulfátu pro tloušťku vrstvy 2 - 15 mm v jedné pracovní operaci.

Samonivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 1 - 10 mm v jedné pracovní operaci.

Stavební chemie Henkel

Epoxidová dvousložková impregnační penetrace na zpevnění cementových a betonových podkladů.

Popis produktu

Ceresit R 777 Disperzní penetrační nátěr pro savé potěry, betonové podlahy i dřevotřískové desky.

Ceresit R 766 Univerzální penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady.

Speciální polyuretanový rychleschnoucí penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady. Izolace zbytkové vlhkosti do 4% CM.

Ceresit R 755
Epoxidový penetrační nátěr a vlhkostní uzávěra pro kritické podklady a oblasti s vysokým zatížením. Izolace zbytkové vlhkosti 
do 6% CM.

Ceresit CT 19 Supergrip
Rychlá speciální penetrace pro dokonalou přídržnost keramických krytin, přírodního kamene a podlahových i stěnových stěrek 
na kritických podkladech.

Samonivelační podlahová hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 3 - 30 mm v jedné pracovní operaci.



Ceresit CN 87 odběr pouze po celých paletách.

Univerzální lepidla

Ceresit UK 400 14 95,57 1 338,00

Ceresit K 168 14 98,00 1 372,00

Ceresit UK 200 14 86,29 1 208,00

Lepení PVC / CV a polyolefinových krytin

13 175,00 2 275,00

5 252,00 1 260,00

Ceresit K 188 S 14 172,00 2 408,00

Ceresit K 188 14 135,00 1 890,00

Lepení textilních krytin

Ceresit T 440 14 125,00 1 750,00

Lepení linolea a korků

Ceresit L 240 D 15 142,00 2 130,00

Lepení kaučukových - gumových podlahových krytin

Ceresit R 710 10 315,00 3 150,00

Fixační prostředky

Ceresit T 425 10 389,00 3 890,00

Elektricky vodivé systémy

Ceresit K 112 12 266,50 3 198,00

Lepení parket a laminátů

Ceresit K 188 E
Speciální disperzní lepidlo EXTRA pro lepení PVC a CV, vinylových dílců, polyolefinových, kaučukových a všech druhů textilních 
krytin. Na savé a nesavé podklady, stěny a stropy.

Rychlé disperzní lepidlo pro lepení PVC a CV podlahových krytin na savé podklady. Vhodné zvláště pro vinylové dílce.

Speciální disperzní lepidlo pro lepení PVC a CV krytin na savé podklady.

Velmi pevné a rychlé disperzní lepidlo pro lepení textilních podlahových krytin na savé podklady.

Univerzální disperzní lepidlo pro lepení textilních a PVC / CV podlahových krytin na savý podklad.

Disperzní lepidlo k lepení PVC, CV a textilních krytin na savé podklady.

Univerzální disperzní lepidlo pro lepení textilních a PVC, CV krytin na savé podklady.

Disperzní lepidlo pro krytiny z linolea, v pásech a dílcích.

Polyuretanové dvousložkové lepidlo pro lepení kaučukových a PVC podlahovin při velkých zatíženích, v interiéru i exteriéru.

Fixace pro zvýšení přilnavosti kobercových čtverců, zabraňující jejich posunu. Funkce suchého zipu.

Vodivé lepidlo pro PVC a kaučukové podlahové krytiny.



Ceresit P 685 Elast Universal 16 202,00 3 232,00

Ceresit P 675 Elast 18 149,89 2 698,00

Ceresit P 600 17 145,00 2 465,00

Ceresit P 625 12 189,00 2 268,00

Pattex Parket & Laminate 0,75 193,50

Parketové tmely

5 430,00 2 150,00

12 338,00 4 056,00

Vrchní laky

10 558,00 5 580,00

5 578,00 2 890,00

Rozpouštědlová lepidla

4,5 282,00 1 269,00

10 229,50 2 295,00

1 355,00

0,5 196,00

Chemoprén Ředidlo a čistič PROFI 1 165,00

Možnost objednat celý sortiment dle katalogu.

Produkty PATTEX Chemoprén PROFI jsou určené pouze pro profesionální použití a nesmí být dostupné pro laickou veřejnost.

Doplňkové produkty 

Ceresit armovací vlákna* 0,25 267,10

Ceresit CF 43 15 469,00 7 035,00

Ceresit TE 161 1 ks 250,00

Ceresit TE 163 1 ks 85,00

* Ceresit armovací vlákna - (karton 100 ks).

Armovací skelná vlákna pro zvýšení pevnosti stěrek, samonivelačních hmot a potěrů Ceresit.

Vodou ředitelný 2 - složkový epoxidový ochranný nátěr na minerální povrchy. RAL7040.

Praktická plastová nádoba na míchání stěrkových hmot.

Praktická platová nádoba na přesné odměřování vody (s ryskami).

Ceresit PP 70 Uni Protect - polomat
Jednosložkový základní a vrchní uretan - alkydopryskyřičný lak pro středně až silně namáhané parketové a dřevěné podlahy, 
také na tělocvičny a sportovní haly.

Ceresit CH50 Chemoprén Na podlahy PROFI Kontaktní rozpouštědlové lepidlo s vysokou pevností, bez toluenu, se širokou možností použití.

Syntetické lepidlo pro mozaikové parkety, vlysy a další typy dřevěných parket.

Polyuretanové dvousložkové lepidlo na parkety, dřevo a lamináty.

Disperzní vodovzdorné lepidlo, určené na lepení pero/drážkových spojů plovoucích podlah a DTD.

Ceresit PP 12 Quick Fill Roztok k přípravě spárovacího tmelu pro parkety a dřevěné podlahy.

Elastické lepidlo pro lepení parket a většiny dřevěných podlah.

Elastické lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy.



Montážní lepidla PATTEX a tmely

300 ml 106,00

310 ml 106,00

Pattex Fix Super PL50 250 g 123,50

Pattex Fix Extrem Total 440 g 174,00

Pattex ONE For All High Tack 440 g 155,50

Ceresit CS 7 Acryl 280 ml 56,00

Ceresit CS 11 Acryl 300 ml 63,00

Ceresit FT 101 280 ml 251,00

Ceresit CS 25 Sanitary 280 ml 154,00

Pattex Parket tmely
Dub, borovice/bříza, buk/jasan, buk/tmavá třešeň, buk/světlá třešeň.

Tmavý dub, mahagon.

Lepící tmel na všechny materiály. Šedý, bílý, transparentní.

Sanitární silikon. Bílý, transparentní, šedý.

Montážní lepidlo.

Vysoce kvalitní montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí na savé i nesavé podklady.

1 - složkové flexibilní, univerzální, montážní lepidlo, pro interiér i exteriér. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých 
materiálů.
Akrylátový tmel - bílý.

Akrylátový tmel - bílý.



Příprava podkladů před stěrkováním

Název produktu Balení (kg) Cena 

(Kč/kg) Cena (Kč/bal.)

5 250,00 1 250,00

10 233,00 2 330,00

5 262,00 1 310,00

12 245,00 2 940,00

PE 317 9 358,00 3 222,00

5 190,00 950,00

10 159,00 1 590,00

PE 400 12 389,00 4 668,00

6 612,00 3 672,00

12 586,00 7 032,00

5 725,00 3 625,00

10 693,00 6 930,00

5 725,00 3 625,00

10 693,00 6 930,00

PE 630 16 234,00 3 744,00

PE 650 Novinka 16 175,00 2 800,00

HYDRO BLOCK

Hydro Primer 1 5 521,00 2 605,00

Hydro Primer 2 5 521,00 2 605,00

Hydro Level Star 20 38,00 760,00

Stěrkování podkladů

NC 105 25 27,50 688,00

NC 110 Level plus Effect 25 32,50 813,00

NC 112 Level Plus Effect 25 39,00 975,00

NC 115 Level Plus Effect 25 44,00 1 100,00

NC 118 20 47,00 940,00

SC 997 25 24,50 613,00

NC 146 25 25,50 638,00

NC 150 25 27,50 688,00

NC 152 25 33,00 825,00

NC 160 25 32,50 813,00

NC 170 Level Star  Level Plus Effect 25 38,00 950,00

NC 172 Bi-turbo  Level Plus Effect 25 59,00 1 475,00

NC 175 Level Plus Effect 25 62,00 1 550,00

12,5 50,00 625,00

20 48,00 960,00

NC 196 25 28,50 713,00

NC 888 4,5 172,00 774,00

Finální užitné podklady

NC 750 25 21,00 525,00

NC 770 25 27,00 675,00

NC 780 20 51,00 1 020,00

Oprava podkladů

KR 416 0,75 685,00

KR 516 0,60 550,00

Lepidla univerzální 

6 123,00 738,00

14 101,00 1 414,00

KE 16 14 118,00 1 652,00

6 134,00 804,00

14 109,00 1 526,00

18 109,00 1 962,00

5 241,00 1 205,00

Stavební chemie Uzin

Speciální penetrace zajišťující přídržnost systému Uzin Hydroblock k podkladu.

PE 360 Plus Disperzní penetrace k úpravě savých minerálních podkladů.  

Disperzní penetrace k uzavření zbytkové vlhkosti do 3% CM u cementových, plovoucích, nevytápěných potěrů. 

PE 414 BiTurbo 1K PUR rychleschnoucí penetrace, ve dvou vrstvách i  jako uzávěra proti vlhkosti do 4% CM.

PE 460 2K epoxidová penetrace, vhodná k uzavření zbytkové vlhkosti v cementovém podkladu di 5% CM.

Popis produktu

PE 260 Cube Vysoce koncentrovaná vodou ředitelná disperzní penetrace. Na savé i nesavé podklady.

PE 280 Disperzní penetrace na bázi karbonové technologie. Pro nesavé podklady.

Rychleschnoucí syntetická rozpouštědlová penetrace.  

PE 480 2K epoxidová penetrace, vhodná k uzavření zbytkové vlhkosti bez omezení.

Rychleschnoucí plnící 2K speciální penetrace na bázi disperzí a cementu k základování dřevěných podkladů včetně 
vyplnění spár.

Rychleschnoucí 1K plnící penetrace na bázi cementu k základování podkladů včetně vyplnění spár.

Speciální penetrace zajišťující přídržnost systému Uzin Hydro Level Star.

Speciální stěrkovací hmota odolná vlhkosti. Systém funguje do 5% CM (u cementových potěrů).

Objektová kalciumsulfátová samonivelační stěrka pro tloušťky do 15 mm.

Prémiová kalciumsulfátová samonivelační stěrka pro tloušťky do 50 mm.

Revoluční receptura sádrové stěrkovací hmoty díky níž je možné pokládat podlahoviny již po 6 hodinách. Pro tloušťky do 10 mm.

NC 182 Extrémně rychle tvrdnoucí cementová správková hmota pro tloušťky téměř od 0 mm.

Rychle tuhnoucí správková hmota na bázi kalciumsulfátu, zejména na anhydritové potěry.  

Kalciumsulfátová samozalévací stěrková hmota pro tloušťky od 3 do 50 mm.

Samonivelační cementová stěrka do 8 mm, pro textilní a PVC podlahoviny.

Samonivelační cementová stěrka do 10 mm, pro textilní a PVC podlahoviny, linoleum.

Turbo stěrková cem.hmota do 10 mm, pro PVC, linoleum, textilní krytiny, vyzrálá již za 8 - 12 hod.

Vlákny armovaná samonivelační stěrka na bázi kalciumsulfátu pro tloušťky do 30 mm.

Dobře tekutá 2 - složková akrylátová pryskyřice k pevnému uzavření trhlin v potěrech.  

Univerzální samonivelační cementová stěrka do 20 mm, pod textilní, PVC a kaučukové podlahoviny. I pod parkety!

Nová receptura prémiové cementové stěrkovací hmoty umožňující pokládku již po 6 hodinách.

Expresní, vysoce zátěžová samonivelační cementová stěrka pro libovolné tloušťky. Pokládka možná za 1 - 2 hodiny.

Samonivelační cemetová stěrka armovaná vlákny zvláště na dřevěné podklady, od 3 do 20 mm.

Samorozlévací cementová stěrka s vláknem k výrobě hladkých podkladů v tloušťce od 2 do 40 mm.

Speciální rychle tvrdnoucí správková hmota. Do 4 mm.  

Standartní hrubozrná cementová stěrka pro zhotovení finálních povrchů v tloušťce 5 - 50 mm.

Samorozlévací cementová stěrka TOP pro zhotovení finálních povrchů v tloušťce 3 - 50 mm.

Prémiová finální samonivelační cementová stěrka pro extrémně zatěžované podlahy v tloušťce 4 - 10 mm.

2K silikátová pryskyřice pro rychlou sanaci trhlin a rovněž pro lepení, vyplňování a vyspravení.

KE 14 Univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV - krytin a textilních podlahovin. Jen na savé podklady v interiéru.

Univerzální disperzní lepidlo. Jen na savé podklady v interiéru.

KE 418 Univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV - krytin a textilních podlahovin. Jen na savé podklady v interiéru.

KE 2000 S Univerzální disperzní lepidlo s vysokou přídržností. Vhodné i jako kontaktní lepidlo na nesavé podklady.



14 199,00 2 786,00

6 261,00 1 566,00

14 239,00 3 346,00

6 241,00 1 446,00

14 199,00 2 786,00

KE 68 8,5 391,00 3 324,00

Lepení textilních podlahovin

UZ 57 14 122,00 1 708,00

Lepení podlahovin z PVC a pryže včetně profilů

WK 222 6 438,00 2 628,00

GN 222 5 576,00 2 880,00

GN 276 5 241,00 1 205,00

3 431,00 1 293,00

12 292,00 3 504,00

Lepení linolea

KE 16 14 118,00 1 652,00

LE 42 17 141,00 2 397,00

LE 44 14 185,00 2 590,00

Montážní lepidla

Fondur HighTack 0,31 192,00

Lepení parket

17 162,00 2 754,00

25 150,00 3 750,00

2,5 358,00 895,00

6 225,00 1 350,00

10 207,00 2 070,00

MK 95 16 230,00 3 680,00

MK 160 16 159,00 2 544,00

MK 200 NEW 16 203,00 3 248,00

MK 200 T 2 x 8 208,00 3 328,00

MK 250 16 278,00 4 448,00

Elektricky vodivé systémy

KR 421 L 6 684,00 4 104,00

KE 2000 SL 14 308,00 4 312,00

Cu - páska 20 m 44,00 880,00

Snímatelné kladení podlahovin

3 260,00 780,00

12 210,00 2 520,00

U 1000 10 325,00 3 250,00

Podložky

RR 188 30 x 1 m 462,00 13 860,00

30 x 1 m 311,00 9 330,00

60 x 1 m 267,00 16 020,00

RR 203 30 x 0,80 m 353,00 10 590,00

Multimoll Vlies 50 x 1 m 195,00 9 750,00

Celoplošné lepení - systém SWITCHTEC

Plurafilm 22,5 m
2 212,00 4 770,00

Pluratex 22,5 m
2 195,00 4 387,50

Doplňky - systém SWITCHTEC

U-Tack 25 role 399,00

U-Tack 40 role 598,00

MK 73 Rozpouštědlové tvrdě plasticky tvárné lepidlo na parkety na bázi syntetických pryskyřic.

MK 92 S 2K PUR  parketové lepidlo vhodné pro všechny druhy dřevin a laminátu, bez obsahu vody a rozpouštědel.

1K PUR tvrdě elastické lepidlo vhodné pro všechny druhy dřevin, bez obsahu vody a rozpouštědel.

Dvojstranný lepící systém s rozdílnou lepivou silou na obou stranách, založený na nosné fólii.

Dvojstranný lepící systém založený na nosné tkanině pro pokládku nových krytin na nové a stávající podlahy.

Lepitelná, elastická izolační podložka  pod textilní podlahoviny a parkety s perem a drážkou.

RR 201 Renovační rouno ze skelného vlákna, extrémní pevnost v tahu, enormní zpevňovací účinek.

Rouno pro přemosťování trhlin od 3 do 5 mm, extrémní pevnost v tahu, odolná proti přetržení.

Lepitelná, netkaná podložka odstraňující napětí pro lepené parkety a laminátové podlahy. 

Vodivé disperzní lepidlo s vlákny s vysokou lepivou silou pro vodivé PVC, kaučukové, textilní podlahoviny.

Samolepící, tl. 0,035 mm šířka 10 mm.

Universalfixierung Bezrozpouštědlová disperzní fixace pro snímatelné kladení PVC a textilních podlahovin. 

Protiskluzná a přídržná disperze pro volně ležící textilní čtverce s PVC, bitumen, PUR rubem.

KR 430
2K polyuretanové lepidlo pro kaučukové podlahoviny. Pro interiér a v omezeném rozsahu i pro venek a mokré 
prostředí.

KE 2000 S Univerzální disperzní lepidlo s vysokou přídržností. Vhodné i jako kontaktní lepidlo na nesavé podklady.

KE 66 Disperzní lepidlo armované vlákny s nízkým obsahem emisí pro PVC, kaučukové designové podlahoviny.

KE 62 Jednoúčelové speciální lepidlo pro LVT/vinyly.

1K hybridní (STP) lepidlo pro vysoce namáhané PVC (včetně LVT) a pryžové krytiny.

Disperzní lepidlo chudé na emise s vysokou počáteční lepivou silou.

Bezrozpouštědlové kontaktní lepidlo použitelné pro lepení soklových lišt a profilů, lepení krytin na schody a stěny. Na 
savé i nesavé podklady.  

Prémiové kontaktní neoprénové lepidlo zejména pro lepení soklů. Extrémně pevné.

Kontaktní neoprénové lepidlo pro plošné lepení. 

Univerzální disperzní lepidlo. Jen na savé podklady v interiéru.

Oboustranně lepící páska pro soklové lišty. Univerzálně použitelná lepící páska pro bezpečné lepení různých soklových 
lišt a pásku z podlahové krytiny.

Rychlovazné disperzní lepidlo na linoleum.  

Disperzní lepidlo na linoleum s velmi nízkým obsahem emisí. Velmi nízká spotřeba.  

Univerzální montážní lepidlo na hybridní bázi vysoká počáteční přídržnost.

1K STP parketové lepidlo na vícevrstvé parkety a vlysy do rozměru 22 x 70 x 500 mm.

1K STP parketové lepidlo na velkoformátové parketové dílce. Má vytvrzující reakci s vlhkostí a dlouhou dobou kladení. 
Vysoká plnící schopnost a přídržnost. Určeno pro vnitřní prostředí.

1K elastické, tixotropní  lepidlo, určené pro aplikaci pomocí aplikátoru ATD 100.

1K prémiové  parketové lepidlo další technologické generace. Spojuje pevnost 2K PUR parketových lepidel s 
jednoduchým zpracováním 1K lepidel.

Vodivé 2K epoxidové lepidlo pro vodivé elastícké podlahoviny. Pro vnitřní a venkovní prostředí.



Čistící a ošetřovací prostředky CARE

Basic Cleaner 5 l 902,00

Turbo Protect Plus Matt 5 l 6 615,00

Resilient Sealer 5 l 2 415,00

Resilient Care 5 l 916,00

Refresher Set sada 2 012,00

Hardwood Care 5 l 1 409,00

Laky na vodní bázi

Název produktu Balení (l) Cena (Kč/l) Cena (Kč/bal.)

Pall-X Kitt 5 394,00 1 970,00

Pall-X Filler 5 437,00 2 185,00

Pall-X 320 5 491,00 2 455,00

Pall-X 325 5 521,00 2 605,00

Pall-X 333 1 1 762,00

Pall-X 333 bílá 1 2 877,00

Pall-X 333 color 0,2 1 826,00

Pall-X Future    plm 10 480,00 4 800,00

5 566,00 2 830,00

10 539,00 5 390,00

5 728,00 3 640,00

10 702,00 7 020,00

Pall-X 96    mat 5 757,00 3 785,00

Pall-X Extreme    plm 5 799,00 3 995,00

mat 5 825,00 4 125,00

Pall-X Extreme    plm 5,5 939,00 5 165,00

mat 5,5 962,00 5 291,00

Pall-X Extreme    tvrdidlo 0,5 1 168,00

Pall-X Trend    plm 4,95 769,00 3 807,00

Pall-X 98 Gold    plm 4,95 1 043,00 5 163,00

mat 4,95 1 063,00 5 262,00

lesk 4,95 1 089,00 5 391,00

Pall-X Sport 2K    plm 4,95 1 089,00 5 391,00

Sport Color 2K 1,1 1 908,00 2 099,00

Pall-X Pure    spec.mat 4,95 1 089,00 5 391,00

Pall-X Retarder 1 764,00

Pall-X Grip  Novinka 0,75 451,00

Pall-X 350 1 2 694,00

Laky na bázi rozpouštědel

Uni-Kitt Rozpouštědlový parketový tmel pro všechny druhy dřevin. 5 334,00 1 670,00

Allkitt 5 373,00 1 865,00

Unibase 5 479,00 2 395,00

Allbase 5 686,00 3 430,00

IS 90    plm, lesk  5 558,00 2 790,00

tvrdidlo 0,5 1 136,00

SH 81    plm 4,5 513,00 2 309,00

tvrdidlo 0,45 513,00

Olejování parket

1 1 213,00

3 1 042,00 3 126,00

1 2 451,00

2,75 2 092,00 5 753,00

1 2 514,00

2,75 2 194,00 6 034,00

Magic Oil 2K Ergo    bílý 1 2 863,00

Magic Oil 2K Spa 1 3 311,00

Hardwaxoil    plm 3 1 047,00 3 141,00

Magic Oil 2K Ergo 2 - složkový, nanášení aplikátorem v 1 vrstvě. Je rychleschnoucí bez rozpouštědel. Kombinace lněného oleje a vosku s 
tvrdidlem.

2 - složkový do vlhkých prostor, kombinace přírodního lněného oleje a vosku s tvrdidlem. Rychleschnoucí, velmi nízká 
spotřeba. 2 - násobné množství tvrdidla.

1 - složkový tvrdý voskový olej na rozpouštědlové bázi pro silně zatěžované dřevěné podlahy. Nízká spotřeba.

Magic Oil 1K Easy 1 - složkový, bez rozpouštědel. Kombinace přírodního lněného oleje a vosku.

Magic Oil 2K Original
2 - složkový , kombinace lněného oleje a vosku s tvrdidlem. Pro velmi vysokou zátěž je rychleschnoucí, plná zátěž za 12 
hodin. Velmi nízká spotřeba.

Pall-X 94    plm Vrchní lak pro střední až silnou zátěž. Na dub lze použít i bez základního laku.

Chemie Palmann

Popis produktu

Parketový tmel na vodní bázi s vysokou plnivostí.

Vysoce stabilní parketový tmel na vodní bázi s vlákny, pro renovace.

Základní lak pro vrchní Pall-X laky.

2 - složkový vrchní lak pro velmi vysokou zátěž.

2 - složkový PUR vrchní lak pro sportovní podlahy, pro extrémní zátěž, protiskluzný. Plně zatížený za 3 dny.

Pall-X 96    plm
Objektový vrchní lak pro silnou zátěž, pro korkové povrchy bez základního laku.

1 - složkový vrchní lak pro velmi silnou zátěž.

2 - složkový vrchní lak pro extrémní zátěž. 

2K lak plně zatížený za 4 dny.

Univerzální základní lak s vyšším obsahem sušiny pro světlé, savé dřeviny a sportovní povrchy.

2K základní nátěr na bázi oleje pro Pall-X laky, vhodný i pro většinu exotických dřevin. Bez rozpouštědel.

23 barevných odstínů (přísada do Pall-X 333).

Základní i vrchní olejový lak pro střední až silnou zátěž, lehce zvýrazňující.

2 - složkový lak pro sportovní, protiskluzné a pružné podlahy, elastický vrchní lak.

2K lajnovací barvy na vodní bázi, pro sportovní plochy. 8 základních barev.

2 - složkový vrchní lak pro velmi vxsokou zátěž, nízká spotřeba, efekt přírodního "neošetřeného" vzhledu.

Parketový tmel na alkoholové bázi pro všechny druhy dřevin, mírně plastický.

Univerzální základní lak pro rozpouštědlové i vodní laky. Vhodný pro veškeré exotické dřeviny.

Univerzální základní lak na alkoholové bázi, pro rozpouštědlové i vodní laky. Rychleschnoucí, zvýrazňující.

Základní i vrchní rozpouštědlový uretan-alkydový lak pro pružné a sportovní povrchy. Vysoce elastický, zvýrazňující.

Zpomalovač schnutí laku.

Prášek k dosažení bezpečnosti třídy R10 pro lak Pall-X 98 Gold.

2  - složkový přechodový můstek na UV lakované a UV olejované dřevěné podlahy.

2 - složkový vrchní lak na amin-alkydové bázi pro extrémní zátěž. Protiskluzná, rychleschnoucí. Je zatížený již po 3 
dnech.

Opravný prostředek na vinylové dílce.

Ošetřovací emulze pro všechny lakované dřevěné podlahy.

Základní čistič.

2 - složkové matné trvalé povrstvení pro elastické podlahoviny.

1 - složkové dlouhodobé povrstvení pto elastické podlahoviny.

Čistící prostředek pro denní údržbu elastických podlah.



mat 3 1 178,00 3 534,00

Outodoor Oil                             natur 3 855,00 2 565,00

Douglassie, Teak, Bankirai 3 881,00 2 643,00

Eco Oil    Natural, Pure, White 1 1 349,00

Natural, Pure, White 5 1 225,00 6 125,00

Ošetřovací a čistící prostředky olejových a voskovaných parket

Magic Oil Care 0,75 834,00

Magic Oil Care    bílý 0,75 1 197,00

Eco Oil Care 0,75 669,00

Clean WL    plm 0,75 258,00

Pflegeoel 1 1 203,00

Ošetřovací a čistící prostředky lakovaných parket

Finish Care    mat 0,75 445,00

plm 0,75 440,00

Finish Care Stop    plm 0,75 453,00

Polish    plm 1 520,00

Clean Stong 0,75 414,00

Clean WL    plm 0,75 258,00

Příslušenství

Název produktu Balení (ks) Cena (Kč)

Těsnící korek 1 338,00

Váleček WL Pallmann 1 483,00

Váleček Tagesrolle 1 378,00

Váleček Speciál 1 369,00

Váleček 1 378,00

Plastikové pouzdro na válečky 1 366,00

Nádoba pro lakování 1 201,00

Špachtle / Wolff 1 736,00

Špachtle / Palmann 1 753,00

Držák na váleček 1 67,00

Brusné materiály Pallmann / Wolf

Název produktu Balení (ks) Zrnitost Cena (Kč)

10 K16 198,00

10 K24 178,00

10 K36 162,00

10 K40 149,00

10 K60 139,00

10 K80 131,00

10 K100 125,00

10 K120 125,00

10 K24 249,00

10 K36 217,00

10 K40 204,00

10 K60 180,00

10 K80 168,00

10 K100 154,00

10 K120 154,00

10 K24 261,00

10 K36 247,00

10 K50 217,00

10 K60 199,00

10 K100 183,00

30 K80 338,00

30 K100 320,00

30 K120 320,00

30 K320 320,00

30 K400 320,00

Parketové brusky Lägler

Název produktu Cena (Kč)Popis produktu

Brusný pás 250 x 750 Zirkon

Multi - děrovaný pad 410 mm Mezibroušení, jemné broušení

Nerez dvojplanžeta 270 mm ostrý roh.

Pro vodní i rozpouštědlové laky.

Popis produktu

Brusný pás 200 x 750 Korund

Pallmann černá plastová 19 l.

Nerez dvojplanžeta 270 mm kulatý roh.

Popis produktu

Salám 500 ml k utěsňování spár.

Vysoce kvalitní mikrovlákno 11 mm pro vodní laky.

Velurový, 5 mm vlákno, alternativně pro Tvrdý voskový olej.

Brusný pás 200 x 750 Zirkon

1 - složkový tvrdý voskový olej na rozpouštědlové bázi pro silně zatěžované dřevěné podlahy. Nízká spotřeba.

Olej na dřevěné terasy a dřevěné povrchy v exteriéru na rozpouštědlové bázi, vysoká elasticita.

3 barevné odstíny  

Bez obsahu rozpouštěsel, rychleschnoucí. 2 vrstvy aplikace válečkem Speciál, lze přelakovat laky na vodní bázi.  

Univerzální ošetřovací emulze.

Univerzální ošetřovací emulze pro sportovní povrchy, protiskluzná.

Ošetřovací emulze pro vyšší zátěž.

Intenzivní čistič k odstraňování silných nečistot.

Parfémovaný univerzální čistící prostředek pro všechny druhy podlah.

Ošetřovací prostředek pro olej Magic Oil 2K, 1K a Soyabase s Refresh efektem.

Rychleschnoucí ošetřovací prostředek pro Magic Oil 2K Ergo.

Ošetřovací emulze na vodní bázi pro Eco Oil 1K a Hardwaxoil, rychleschnoucí.

Parfémovaný univerzální čistící prostředek pro všechny druhy podlah.

Ošetřovací olej na olejované podlahy.

Mikrovlákno, vysoce kvalitní 8 mm pro Eco Oil, Pall-X Pure a Pall-X Zero.

Mikrovlákno 5 mm vysoce kvalitní pro Tvrdý voskový olej.



Hummel 156 900,00

Superhummel 189 900,00

ELF 200 konvenční válec 133 900,00

ELF 200 odstředivý válec 133 900,00

ELF 300 konvenční válec 149 900,00

Trio s LED světlem 159 900,00

Flip krátké rameno 41 900,00

Flip dlouhé rameno 42 900,00

Unico 230 52 900,00

Profit 115 900,00

Single 63 900,00

Hummel s LED světlem 159 900,00

Flip (rohové rameno) 43 900,00

válcová bruska

jednokotoučová bruska vč. talíře

válcová bruska

tříkotoučová bruska

okrajová bruska

okrajová bruska

okrajová bruska

pásová bruska

pásová bruska

válcová bruska

válcová bruska

rohová bruska

pásová bruska




