
PVC bytové s filcem

Hořlavost Povrchová úprava

Greenline 2021 3,80 0,40 23 - 32 Cfl-s1 PU neutral feel 2 / 4 22 2,30 403,00 433,00

Greenline 2021 3,80 0,40 23 - 32 Cfl-s1 PU neutral feel 3 22 2,30 416,00 447,00

Whiteline 2,80 0,40 23 - 31 Cfl-s1 PU natural feel 2 / 3 / 4 30 1,95 361,00 388,00

LaVida 2,80 0,50 33 - 42 Bfl-s1 PUR 2 / 4 25 2,00 372,00 400,00

Greenline 2021 ve 3 m šíři pouze tyto dekory : Fair Oaks 567, Rioja 532, Berlin 531, Chaparral Oak 592.

Poznámky :

IVC

Tarkett 

Tarkett Jaslo

Grabo

řada ITEC je pouze na objednávku s dodací lhůtou 4 týdny. Při objednání řezu se připočítává příplatek 825 Kč bez DPH.
Solid - při objednání řezu mimo skladovou kolekci se připočítává jednorázová přirážka 825 Kč bez DPH.

Při objednání řezu se připočítává paušální přirážka 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m2, maximální velikost řezu 36 m2. 
Materiály ve čtvercích se dodávají pouze po uceleném balení.

Při objednání řezu se připočítává příplatek 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m2, maximální velikost řezu 36 m2. 
Příplatek 1.300 Kč za podlimitní objednávku do 19.000 Kč.

Odběr pouze po celých rolích.

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

PVC

Vlastnosti Délka role 
(m)

Hmotnost 
(kg/m2)

Cena role 
(Kč/m2)

Cena řez 
(Kč/m2)

Název produktu
Celková 
tloušťka 

(mm)

Tloušťka nášlapné 
vrstvy (mm)

Třída zatížení Šířka role (m)



Vinylové dílce - lepené

Hořlavost
Povrchová 

úprava

1 200 x 180

900 x 300

AVVIO * 2,00 0,30 23 - 31 Bfl-s1 PUR 1 320 x 196 4,66 3,71 489,00

1 200 x 180 4,32

450 x 450 4,86

900 x 300 4,32

1 200 x 180 3,46

450 x 450 4,05

900 x 300 3,24

Fatra Thermofix ART * 2,20 0,60 21 - 23; 31 - 33; 41 - 42 Bfl-s1 PUR 1 829 x 180 3,95 3,20 719,00

1,50 0,30 21 - 23 900 x 150 4,32 2,20 399,00

2,20 0,55 21 - 23; 31 - 33; 41 - 42 900 x 150 4,05 3,20 569,00

1 320 x 196 3,62

659 x 329 3,47

1 200 x 285 4,45

1 200 x 200 4,56

1 500 x 250 4,50

666 x 333 4,44

1000 x 500 4,50

666 x 666 4,44 634,00

1 200 x 285 3,76

1 200 x 200 3,60

1 500 x 250 3,75

666 x 333 3,55

1 000 x 500 3,50

666 x 666 3,55 824,00

1 200 x 285 3,76

1 200 x 200 3,60

1 500 x 250 3,75

666 x 333 3,55

1 000 x 500 3,50

666 x 666 3,55 1 044,00

Allura DR04 2,00 0,40 21 - 31 - 41 Bfl-s1 1 200 x 200 3,60 2,85 594,00

Dodáváme  pouze po uceleném balení.

Podložky Experto naleznete na straně

* micro 4V spára

Loose lay

Hořlavost
Povrchová 

úprava

1 200 x 200 3,12

1 500 x 280 3,78

500 x 500 3,25

Dodáváme pouze po uceleném balení.

Podlahové topení: všechny typymateriálu jsou vhodné.

Vinylové dílce

Cena 
(Kč/m2)

628,00

3,00 585,00

3,60

603,00

738,00

Cena 
(Kč/m2)

Hmotnost 
(kg/m2)

785,00

996,00

880,00

Vlastnosti

Vlastnosti

3,40

4,00

4,00

3,00 569,00

4,03

Balení (m2)
Hmotnost 

(kg/m2)

Forbo Allura flex 4,00 0,55 23 - 33 - 42 Bfl-s1 PUR 5,20

Název produktu
Celková 
tloušťka 

(mm)

Tloušťka 
nášlapné 

vrstvy (mm)
Třída zatížení 

Rozměr dílce      
(mm)

PUR

Tarkett ID Inspiration 70
2,50 0,70 23 - 34 - 43 Bfl-s1 PUR

Tarkett ID Inspiration 55
2,50 0,55 23 - 33 - 42 Bfl-s1

Fatra Imperio Bfl-s1 PUR

Expero Ultimo * 2,50 0,55 23, 33, 42 Bfl-s1 PUR

Tarkett iD Inspiration 30
2,00 0,30 23 - 31 Bfl-s1 PUR

Fatra Thermofix

2,00 0,40 21 - 23; 31 - 32; 41 Bfl-s1 PUR

2,50 * 0,80 21 - 23; 31 - 34; 41 - 43 Bfl-s1 PUR

PUR 4,32

Název produktu
Celková 
tloušťka 

(mm)

Tloušťka 
nášlapné 

vrstvy (mm)
Třída zatížení 

Rozměr dílce      
(mm) Balení (m2)

VEPO 2,00 0,40 21 - 23; 31 - 32; 41 Bfl-s1



Doplňkový sortiment IVC

Svařovací šnůra Ø 4 100 1 150,00 bal. ▼

Lišta k Ultimu 60 x 12,5 2,4 101,00 bm

Lišta k Sierra Acoustic 60 x 12,5 2,4 124,00 bm

Doplňkový sortiment Marmoleum

balení 50 30,00 bm ▼

řez 44,00 bm ▼

Doplňky lišty, hrany, profily

Svařovací šnůra / šnůra MC (vícebarevná)

Název produktu Rozměr Délka (bm) Cena (Kč)              

Cena (Kč)              Název produktu Rozměr Délka (bm)

Balení



Podložky Arbiton

Arbiton - Secura 2mm Délka 15 bm, šíře 1,1 bm 9 t/m2 16,5 m2 391,00

Arbiton - Sprintus 3mm Délka 5,46 bm x 1,18 bm 8 t/m2 6,44 m2 189,00

Arbiton - Sprintus 5mm Délka 4,70 bm x 1,18 bm 6,5 t/m2 5,50 m2 198,00

Arbiton - Thermo 1,6mm Délka 15 bm, šíře 1,1 bm 9 t/m2 16,5 m2 437,00

Arbiton - Secura Aquastop Smart 2,2mm Délka 5,1 bm, šíře 1,18 bm 8,5 t/m2 6 m2 284,00

Arbiton - Secura Aquastop Smart 5mm Délka 4,7 bm, šíře 1,18 bm 7 t/m2 5,5 m2 332,00

Arbiton - Multiprotec Acoustic Délka 8 bm, šíře 1 bm 25 t/m2 8 m2 1 308,00

Arbiton - Multiprotec LVT Antislip 1,6mm Délka 8,5bm, šířka 1bm 35t/m2 8,5 m2 1 418,00

Arbiton - Secura Click Smart LVT 1,5mm Délka 5,3 bm, šíře 1,18bm 15t/m2 6,25 m2 620,00

Arbiton - Izolační páska pro spojování podložek 0,05 x 25m neuvádí se 1 ks 64,00

Podložka MDF systém Forbo

MDF systém Forbo 12 7,00 1 200 x 600 3,6 m2 493,00

Příslušenství k podložkám

Podložka vyznačující se vysokou  elastickou nosnou vrstvou, která vyrovnává  nerovnosti podloží. Výrazně 
tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím velmi účinně zlepšuje akustický komfort. Díky vysoké odolnosti na 
zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.
2 v 1 -  podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. 

Podložky pod vinylové podlahy

Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Vhodná pro 
podlahové vytápění - s nejnižším součinitelem tepelného odporu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je 
vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.
Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Díky vysoké 
odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.
3 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP a netkanou textílií.
Doporučené příslušenství: lepící páska Arbiton IZO TAPE.

Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se 
středním provozem.
2 v 1 -  podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. 
Podložka vyznačující se velmi vysokou tepelnou izolací. Velmi dobře vyrovnává podloží. Tlumí zvuky 
vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort.
2 v 1 -  podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.

Podložky pod plovoucí podlahy

Podklad pro povrchy s malým výškovým rozdílem s drážkovým systémem se hodí jako izolace pro 
podlahové vytápění.

Pro standardní povrchy, dobré parametry protihlukové izolace.

Podklad pro velmi intenzivně užívané místnosti s drážkovým systémem, dokonalé užitné parametry

Speciální podložka nad podlahové topení vyrobená z XPS.

Doplňky podložky

Odolnost proti 
zatížení

Balení 
Cena                

(Kč/ks)
Název produktu Popis produktu Rozměr 

Cena                
(Kč/m2)

Název produktu Kročejový útlum (dB) Tloušťka (mm) Rozměr (mm) Balení



Základní čističe

Název produktu Balení (l)
Cena 

(Kč/bal.)

0,75 210,00

5 940,00

10 1 570,00

Turbo základní čistič 10 3 125,00

Profi základní čistič 5 1 195,00

2K - polyuretanové laky - pro extrémě zatěžované objekty

0,99 2 075,00

5,5 8 932,00

0,99 1 763,00

5,5 7 568,00

1,08 2 156,00

6 9 258,00

hedvábný lesk 2,5 3 950,00

Doplňky ke všem 2K PU - lakům

R10 Antislip Add 0,5 1 263,00

R11 Antislip Add 0,44 1 169,00

duro plus L Add 1 1 300,00

Flex Add 0,2 706,00

Konvenční 1K - polymerní ochranné nátěry

5 2 620,00

10 4 710,00

5 2 110,00

10 3 520,00

Medica tvrdá ochranná vrstva 5 2 935,00

0,75 265,00

5 1 700,00

0,75 225,00

5 1 485,00

Běžné čističe, dezinfekce, odstraňovače skvrn

0,75 195,00

5 885,00

10 1 475,00

0,75 165,00

5 765,00

10 1 390,00
Dezinfekční prostředek
koncentrát 5 2 615,00

0,75 170,00

5 750,00

Elatex 0,2 250,00

Scratch Fix Floor Repair Set
PU Repair Spray 400 ml, PU Repair Fix
Plastová škrabka, Šedý pad, 
Prachovka

set 1 450,00

Handball Harzentferner 
odstraňovač pryskyřic a šmouh
při házené a jiných sportech

2,5 1 335,00

Penetrace

Primer pro minerální cementové 
podlahy 5 3 606,00

Lino Primer pro linoleum 2,09 1 632,00

Dřevěné a korkové podlahy - lakované

0,75 250,00

5 1 390,00

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. 



0,75 285,00

5 1 685,00

0,75 195,00

5 1 065,00

0,75 250,00

5 1 320,00

Dřevěné a korkové podlahy - olejované a voskované

0,75 215,00

5 790,00

Laminátové podlahy

0,75 220,00

5 1 260,00

Přípravek na impregnaci spár 0,25 460,00

Spraymax 1 235,00

Koberce - předčističe a hlavní čističe

0,5 290,00

5 2 410,00

1 kg 295,00

10 kg 2 474,00

0,75 525,00

5 2 215,00

Koberce - impregnace

0,5 395,00

5 3 415,00

Fleckschutz 0,4 410,00

Koberce - odstraňovače skvrn

0,1 125,00

0,4 385,00

Fleckenspray R 0,2 250,00

Koberce - ošetřovací produkty

Alibaba 0,2 295,00

Suchá pěna 0,4 245,00

Dům a byt - produkty pro domácnost

0,75 175,00

10 1 485,00

0,75 240,00

5 1 200,00

Inolit - aktivní prášek 1 kg 290,00

Nářadí pro čištění a ošetřování

494,00
94,00
94,00

144,00
638,00
488,00

Lakovací váleček Aquastop 25 cm 481,00
Hardwax oil váleček 25 cm 606,00

Brusivo

Název produktu Zrnitost Cena (Kč/ks)

80 750,00

120 750,00

150 750,00

40 88,00

60 88,00

60 238,00

80 238,00

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.

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

Lasička PRO - 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.



100 238,00

120 238,00

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