Jiří Cíl, Radek Kováč – aplikační technici HET
Josef Fridrichovský, Michal Frydryšek – aplikační technici CIRET
V Ohníči a Pelhřimově 1. července 2022

Nátěrová hmota

Varianta I.

Klasický malířský tekutý nátěr do
vnitřních prostor, vodou ředitelný,
paropropustný, matný, vysoce kryvý
a roztíratelný.

vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou

Univerzální bílá disperzní barva s
vysokou krycí schopností k použití
do vnitřních prostor, odolná vůči
otěru za sucha, vodou ředitelná,
paropropustná, rychleschnoucí

Univerzální barevná disperzní barva
s vysokou krycí schopností k použití
do vnitřních prostor, odolná vůči
otěru za sucha, 13 barevných
odstínů

GreyRed stripe
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

Varianta II.

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Varianta ekonomická

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken s polstrováním
Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm
85 34 25 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken s polstrováním
Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm
85 34 25 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken s polstrováním
Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm
85 34 25 99 25 cm

Nátěrová hmota

Varianta I.

Vysoce bílý matný nátěr do vnitřních
WallStar
prostor, odolný vůči otěru za sucha, prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
vysoce paropropustný, vhodný na
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
sanační omítky.
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Matný barevný nátěr do vnitřních
prostor, odolný vůči otěru za sucha,
vysoce paropropustný, vhodný na
sanační omítky. 36 barevných
odstínů

WallStar
prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Varianta II.

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Varianta ekonomická

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

-

Vysoce bílá malířská barva určená
do vnitřních prostor. Nátěrový film je
vysoce paropropustný, vhodný na
sanační omítky.

WallStar
prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem
mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na
hladké stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Nátěrová hmota

Zářivě bílá matná barva k použití do
vnitřních prostor, oděruvzdorná za
mokra podle ČSN EN 13300 – třída
2 (bílý), třída 1 báze, při
požadavcích na vysokou odolnost
nátěru, Tónování MULTIMIX.

Varianta I.

WallStar
prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Varianta II.

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Vysoce bílý matný nátěr do vnitřních
WallStar
prostor, odolný vůči otěru za sucha, prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
vysoce paropropustný, určený k
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
nátěrům sádrokartonových desek,
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
vhodný na sanační omítky.
84 72 25 99 25 cm

vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Univerzální bílá matná disperzní
barva k použití do vnitřních prostor,
odolná vůči otěru za sucha,
paropropustná, Tónování
MULTIMIX do pastelových odstínů.

vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

GreyRed stripe

GreyRed stripe

Varianta ekonomická

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Nátěrová hmota

Varianta I.

Univerzální hrubozrnná barva na
sádrokarton, sádrové omítky a
stěrky, k použití do vnitřních prostor,
paropropustná.Tónování MULTIMIX
do pastelových odstínů.

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

WallStar
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Varianta II.

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Varianta ekonomická

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken s polstrováním
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

-

Speciální základní nátěr pro
interiéry a exteriéry určený k izolaci
skvrn, které při přetření běžným
nátěrem vystupují na povrch (např.
od kouře, sazí, vody, nikotinu,
taninů, anilinových barev apod.).

standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Univerzální sněhově bílá (příp.
barevná) barva k použití do
vnitřních prostor, vysoce
paropropustná, Vhodná na sanační
omítky. Tónování MULTIMIX.

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

Silver stripe

WallStar
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken s polstrováním
Obj. číslo: 86 45 09 99 10 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Nátěrová hmota

Materiál obsahuje látky s
fungicidním účinkem.Nátěr je
matný, odolný vůči otěru za sucha,
Vysoce paropropustný.

Silikátová interiérová malířská barva
šetrná k životnímu prostředí a
lidskému zdraví bez těkavých
organických látek, bez těžkých kovů
a bez přídavku biocidů, Tónování
MULTIMIX.

K vnitřním nátěrům oděruvzdorná
za mokra podle ČSN EN 13300 –
třída 1. Tónování MULTIMIX.

Varianta I.

WallStar
prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

WallStar
prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

WallStar
prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Varianta II.

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Varianta ekonomická

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Nátěrová hmota

Matný nátěr do vnitřních prostor, s
vysokou krycí schopností a
vydatností, oděruvzdorná za mokra
podle ČSN EN 13300 – třída 2.
Tónování MULTIMIX.

Bílá vysoce plněná barva k použití
do vnitřních prostor, rychleschnoucí,
vhodná na různé podklady.

Varianta I.

WallStar
prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken
Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Varianta II.

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

Varianta ekonomická

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

-

-

-

-

Strukturální válec
speciální pěna se strukturovaným povrchem
pro zvláštní efekty na omítkách
Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm

Bílá barva plněná pískem k použití
do vnitřních prostor, odolná vůči
otěru za sucha, rychleschnoucí,
vhodná na různé podklady.

Strukturální válec
speciální pěna se strukturovaným povrchem
pro zvláštní efekty na omítkách
Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm

Nátěrová hmota

Varianta I.

Varianta II.

Varianta ekonomická

-

Matná bílá barva plněná pilinami k
použití do vnitřních prostor, odolná
vůči otěru za sucha, vhodná na
různé podklady.

Základní pigmentovaný plněný nátěr
pro přípravu podkladu akrylátové a
silikonové interiérové a fasádní
barvy a omítkoviny. Tónování
MULTIMIX

GreyRed stripe

Silver stripe

vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

GreyRed stripe

WallStar

Silver stripe

vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Nátěrová hmota

Akrylátový transparentní hedvábně
matný vodou ředitelný akrylátový lak
určený k ochraně stěn v interiéru např. schodištních soklů, chodeb

UV odolný akrylátový transparentní
hedvábně matný vodou ředitelný lak
určený k ochraně kamene,
stavebních materiálů v interiéru a
exteriéru.

Varianta I.

Varianta II.

Varianta ekonomická

GreyRed stripe

WallStar

Silver stripe

vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

GreyRed stripe

WallStar

Silver stripe

vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm
84 75 26 99 25 cm

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

Nátěrová hmota

Vysoce paropropustná, matná, plně
omyvatelná, rychleschnoucí, s
vysokou krycí schopností s jemným
zrnem. Tónování MULTIMIX do
světlých pastel. odstínů

Varianta I.

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou s
polstrováním
Obj. číslo: 84 75 24 99 25 cm

Varianta II.

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi
náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké
stěny
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

Varianta ekonomická

Silver stripe
standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken s polstrováním
Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm
85 34 25 99 25 cm

-

-

Hrubozrnná, vysoce paropropustná,
matná, plně omyvatelná,
rychleschnoucí barva, univerzálně
použitelná a sjednocující vzhled
zrnitosti různých podkladů.

speciální pěna se strukturovaným povrchem
pro zvláštní efekty na omítkách

Vysoce paropropustná,
rychleschnoucí, matná, plně
omyvatelná s výbornou adhezí
k podkladu. Bílá nebo tónovaná.
Tónování MULTIMIX plné

WallStar

WallStar

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm
84 74 26 99 25 cm

Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm
84 73 25 99 25 cm

-

Strukturální válec
Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem
mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na
hladké stěny
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

Nátěrová hmota

Matná, silikonová vysoce
paropropustná, rychleschnoucí,
vodoodpudivá, s odolností proti
zašpinění, s obsahem
vyztužovacích vláken. Tónování
MULTIMIX plné

Varianta I.

Varianta II.

WallStar

WallStar

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm
84 74 26 99 25 cm

Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm
84 73 25 99 25 cm

Varianta ekonomická

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem
mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na
hladké stěny
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

Matná, silikonová vysoce
paropropustná, rychleschnoucí,
vodoodpudivá, plně omyvatelná, s
odolností proti zašpinění. Bílá nebo
tónovaná. Tónování MULTIMIX plné

WallStar

WallStar

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm
84 74 26 99 25 cm

Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm
84 73 25 99 25 cm

Matná vodou ředitelná barva pro
vnitřní a venkovní použití k nátěrům
svislých i vodorovných, betonových
konstrukcí. Tónování MULTIMIX do
světlých odstínů

WallStar

WallStar

Silver stripe

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

prémiový potah pro perfektní přenos barvy,
nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý
výsledný povrch bez pouštění vláken

Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm
84 73 25 99 25 cm

Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm
84 72 25 99 25 cm

standardní potah s výbornými výsledky přenosu
barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný
povrch bez uvolněných vláken
Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm
85 32 25 99 25 cm

GreyRed stripe
vysoce kvalitní potah se správným poměrem
mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na
hladké stěny
Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm
84 75 25 99 25 cm

Nátěrová hmota

Pro základní interiérové i
exteriérové nátěry dřeva,
dřevovláknitých výrobků apod.
Barva je vhodná pod akrylátové
vodou ředitelné nátěrové hmoty.

Matná vod. řeď. barva pro vrchní
interiérové i exteriérové nátěry
dřeva, kovových podkladů
opatřených základním antikorozním
nátěrem, 13 barevných odstínů.

Lesklá vod. řeď. barva pro vrchní
interiérové i exteriérové nátěry
dřeva, dřevotřískových desek a
kovových podkladů opatřených
základním antikorozním nátěrem,
9 barevných odstínů.

Varianta I.

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

Varianta II.

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu

Varianta štětec

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Nátěrová hmota

Barva k základním antikorozním
nátěrům povrchů železných a
neželezných kovů ve vnitřním, v
méně náročných podmínkách i
venkovním, prostředí.

Barva pro vrchní interiérové i
exteriérové nátěry dřeva a kovových
podkladů opatřených základním
antikorozním nátěrem. Tónování
MULTIMIX.

Pololesklá bílá nežloutnoucí vrchní
barva přednostně určená pro nátěry
těles ústředního vytápění, bojlerů,
teplovodních vedení apod.

Varianta I.

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

Varianta II.

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu

Varianta štětec

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

Štětec plochý FinishStar
- prémiová směs syntetických vláken
vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného
povrchu
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci
nízko viskózních laků

Štětec plochý FinishStar
- prémiová směs syntetických vláken
vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného
povrchu
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci
nízko viskózních laků

Nátěrová hmota

Dvousložková vodouředitelná
2K epoxidová barva na beton,
minerální podklady, matná,
paropropustná. Tónování
MULTIMIX RAL

Dvousložková vodouředitelná
2K epoxidová barva na beton,
minerální podklady, pololesklá.
Tónování MULTIMIX RAL.

Dvousložkový vodouředitelný 2K
epoxidový lak matný a pololesklý na
beton, minerální podklady, dřevo a
atd.

Varianta I.

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

Varianta podlaha

Lakovací válec Nylon
- vysoce odolný potah z texturovaných
nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály, syntetické i
vodou ředitelné podlahové laky

Varianta štětec

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Obj. číslo: 84 31 18 99 18 cm
84 31 25 99 25 cm

Lakovací válec Nylon
- vysoce odolný potah z texturovaných
nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály, syntetické i
vodou ředitelné podlahové laky

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Obj. číslo: 84 31 18 99 18 cm
84 31 25 99 25 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm
84 25 25 99 25 cm

Štětec plochý FinishStar
- prémiová směs syntetických vláken
vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného
povrchu
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci
nízko viskózních laků

Nátěrová hmota

Základní antikorozní 1K alkydová
barva a základní 2K polyuretanová
barva.

Varianta TOP

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

Vrchní vysoce lesklá 1K alkydová
EvoStar
barva a 2K polyuretanová barva. - prémiový lakovací váleček se zlepšenou
Tónování MULTIMIX.
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

Samozákladující vrchní polomatná
alkyduretanová 1K barva a
samozákladující 2K polyuretanová
barva. Tónování MULTIMIX

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

Varianta ekonomická

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu

Varianta štětec

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm
86 61 30 99 12 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm
86 61 30 99 12 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm
86 61 30 99 12 cm

Štětec plochý FinishStar
- prémiová směs syntetických vláken
vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného
povrchu
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci
nízko viskózních laků

Štětec plochý FinishStar
- prémiová směs syntetických vláken
vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného
povrchu
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci
nízko viskózních laků

Nátěrová hmota

Varianta TOP

Samozákladující alkyduretanová 1 Lakovací váleček Nylon
K barva plněná železitou slídou. vysoce odolný potah z texturovaných
Tónování MULTIMIX.
nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály, syntetické i
vodou ředitelné podlahové laky
Obj. číslo: 86 35 09 99 10 cm
86 35 30 99 12 cm

Varianta ekonomická

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu

Varianta štětec

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm
86 61 30 99 12 cm

-

Konvertor rzi je primárně určen k
chemické stabilizaci koroze
železných povrchů a k současnému
vytvoření pružné ochranné vrstvy.
Dále použitelný jako adhezní
můstek na neželezných kovech.

Rozpouštědlový 2K polyuretanový
transparentní lak na kov, dřevo,
minerální podklady v interiéru a
exteriéru matný a vysoce lesklý
s kvalitní UV ochranou

Štětec plochý UniStar

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu

- prémiová směs syntetických vláken
speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu

Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm
86 61 30 99 12 cm

EvoStar
- prémiový lakovací váleček se zlepšenou
strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný
výsledný povrch a lakování bez pruhů
Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm

CoatStar
- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos
barvy a excelentní strukturu výsledného
povrchu
Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm
86 61 30 99 12 cm

Štětec plochý FinishStar
- prémiová směs syntetických vláken
vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného
povrchu
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci
nízko viskózních laků

Nátěrová hmota

Varianta standard

Varianta ekonomická

Varianta štětec

Směs vysoce jakostních svařených
přírodních olejů a pryskyřic s
kalafunou v rozpouštědle pro
ochranné nátěry všech dřevin,
včetně exotických.

GreyGreen stripe – nylon Green stripe-mikrovlákno Štětec plochý WoodStar

Vysoce kvalitní tenkovrstvá
penetrační rozpouštědlová a
vodouředitelná lazura s přídavkem
vosku a s UV-ochranou. Tónování
MULTIMIX.

GreyGreen stripe – nylon Green stripe-mikrovlákno Štětec plochý WoodStar

Vysoce kvalitní rozpouštědlová a
vodouředitelná filmotvorná lazura s
přídavkem vosků, UVstabilizátorem, aditivem pro
zlepšení rozlivu s dolnosti proti
poškrábání. Tónování MULTIMIX.

GreyGreen stripe – nylon Green stripe-mikrovlákno Štětec plochý WoodStar

- nylonová plyš s dlouhou životností
- pro lazury s vysokou viskozitou
Obj. číslo
Šířka
86 47 09 99
10 cm
86 47 12 99
12 cm

- nylonová plyš s dlouhou životností
- pro lazury s vysokou viskozitou
Obj. číslo
Šířka
86 47 09 99
10 cm
86 47 12 99
12 cm

- nylonová plyš s dlouhou životností
- pro lazury s vysokou viskozitou
Obj. číslo
Šířka
86 47 09 99
10 cm
86 47 12 99
12 cm

- mikrovlákno s vysokým příjmem barvy
- pro lazury s nízkou viskozitou
Obj. číslo
Šířka
86 52 09 99
10 cm
86 52 30 99
12 cm

- mikrovlákno s vysokým příjmem barvy
- pro lazury s nízkou viskozitou
Obj. číslo
Šířka
86 52 09 99
10 cm
86 52 30 99
12 cm

- mikrovlákno s vysokým příjmem barvy
- pro lazury s nízkou viskozitou
Obj. číslo
Šířka
86 52 09 99
10 cm
86 52 30 99
12 cm

- inovativní hlava štětce s revoluční
kombinací přírodních štětin a syntetických
vláken
- pro všechny lazury
- na všechny povrchy

- inovativní hlava štětce s revoluční
kombinací přírodních štětin a syntetických
vláken
- pro všechny lazury
- na všechny povrchy

- inovativní hlava štětce s revoluční
kombinací přírodních štětin a syntetických
vláken
- pro všechny lazury
- na všechny povrchy

Nátěrová hmota

Typ štětce

Parametry štětce

Štětec plochý
- směs syntetických vláken, zabraňujících bobtnání
- ergonomické 3-komponentní plastové držadlo, nerezová objímka

Vodou ředitelné
malířské a fasádní
barvy disperzní i
klasické - na malé
plochy, obřezávání,
linkování apod.

Obj. číslo
81 50 30 99
81 50 40 99
81 50 60 99
81 50 80 99

Šířka
30 mm
40 mm
60 mm
80 mm

Tloušťka
14 mm
15 mm
17 mm
18 mm

Délka štětiny
44 mm
44 mm
51 mm
57 mm

Štětec zárohový
- směs syntetických vláken, zabraňujících bobtnání
- flexibilní plastové držadlo, pozinkovaná objímka
Obj .číslo
81 62 30 10
81 62 40 10
81 62 50 10
81 62 60 10
81 62 70 10

Šířka
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm

70 mm

Tloušťka
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm

Délka štětiny
51 mm
51 mm
51 mm
57 mm
57 mm

Štětec plochý FinishStar
- prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro bezkonkurenčně
jemnou strukturu výsledného povrchu
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší
ovladatelnost
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků
Obj. číslo
81 90 30 99
81 90 50 99

Šířka
30 mm
50 mm

Tloušťka
14 mm
15 mm

Délka štětiny
44 mm
51 mm

Štětec plochý UniStar

Vodou ředitelné
krycí barvy, vodou
ředitelné laky

- prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu
- 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým
závěsným úchytem GripZone pro lepší ovladatelnost
Obj. číslo
81 51 30 99
81 51 40 99
81 51 60 99
81 51 80 99

Šířka
30 mm
40 mm
60 mm
80 mm

Tloušťka
14 mm
15 mm
17 mm
18 mm

Délka štětiny
51 mm
57 mm
63 mm
69 mm

Pološtětka UniStar
- prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
Obj. číslo
81 13 10 99

Šířka
100 mm

Tloušťka
30 mm

Délka štětiny
72 mm

Nátěrová hmota

Typ štětce

Parametry štětce

Štětec plochř WoodStar

Lazury vodou
ředitelné,
rozpouštědlové a
olejové

- inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětin a syntetických
vláken
- 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým
závěsným úchytem
- jedinečný příjem barvy/dokonalá struktura výsledného povrchu
- pro všechny lazury
Obj. číslo
81 52 40 99
81 52 60 99
81 52 80 99

Šířka
40 mm
60 mm
80 mm

Tloušťka
15 mm
17 mm
18 mm

Délka štětiny
63 mm
70 mm
70 mm

Štětec plochý FinishStar
- prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro bezkonkurenčně
jemnou strukturu výsledného povrchu
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší
ovladatelnost
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků
Obj. číslo
81 90 30 99
81 90 50 99

Syntetické
rozpouštědlové
nátěrové hmoty
jednosložkové a
dvousložkové,
syntetické laky

Šířka
30 mm
50 mm

Tloušťka
14 mm
15 mm

Délka štětiny
44 mm
51 mm

Štětec plochý UniStar
- prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou
strukturu výsledného povrchu
- 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým
závěsným úchytem GripZone pro lepší ovladatelnost
Obj. číslo
81 51 30 99
81 51 40 99
81 51 60 99
81 51 80 99

Šířka
30 mm
40 mm
60 mm
80 mm

Tloušťka
14 mm
15 mm
17 mm
18 mm

Délka štětiny
51 mm
57 mm
63 mm
69 mm

Štětec plochý
- směs syntetických vláken
- pro základní lakýrnické práce
Obj. číslo
81 43 30 99
81 43 40 99
81 43 51 99
81 43 71 99

Šířka
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm

Tloušťka
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm

Délka štětiny
51 mm
51 mm
51 mm
57 mm

