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72671 - 678 LAKOVACÍ PLOCHÝ ŠTĚTEC CREAM
 
štětina mix - světlá štětina a dutý jemný polyester, 
pozinkovaná spojka, krémové plastové držadlo, 
určený na jednoduché základní nátěry, laky a lazury
na vodní bázi a s obsahem ředidla

72821 - 828 PLOCHÝ ŠTĚTEC SHADOW

světlá čínská štětina, kovová objímka, plastová rukojeť,
na základní nátěry, na syntetické barvy a laky,
velmi výhodný poměr cena/výkon

72502 - 508 PLOCHÝ ŠTĚTEC SYNTEX PRO

obsahuje 100% konický polyester s nejjemnějšími 
špičkami, nerezová spojka, 2 komponentní plastové
držadlo, speciálně určený pro všechny barvy, laky  
a lazury na vodní bázi a také na barvy obsahující
ředidla, díky extra dlouhé štětině je nejlepší na 
dokončovací práce

LEPICÍ ZAKRÝVACÍ PÁSKA 4524

50 m, na jednoduché práce při zakrývání, teplotní odol-
nost do 60°C, lepidlo syntetický kaučuk na bázi roz-
pouštědla, jednotlivě balená s popisem a EAN kódem

LEPICÍ ZAKRÝVACÍ PÁSKA 4522

50 m, osvědčená kvalita pro malíře, teplotní odol-
nost do 60°C, lepidlo přírodní kaučuk na bázi roz-
pouštědla, jednotlivě balená s popisom a EAN kódem

LEPICÍ ZAKRÝVACÍ PÁSKA 4510

50 m, PROFI kvalita pro řemeslníky a průmysl,
dobrá impregnace papíru, teplotní odolnost do 80°C,
lepidlo přírodní kaučuk na bázi rozpouštědla, jednotlivě 
balená s popisem a EAN kódem

STAVEBNÍ LEPICÍ PÁSKA PVC 4544, 4545, 
PŘÍČNĚ VROUBKOVANÁ

33 m, až 2 týdny vysoká UV odolnost a odolnost 
proti povětrnostním vlivům, speciální pro zedníky, 
sádrokartonáře a malíře, SB balení, bílá nebo žlutá

UV SUN TAPE LEPICÍ PÁSKA 4546

50 m, UV odolná, originální papír z Japonska 
znamená ostré hrany a jemné linky při malovaní a la-
kování, vodě odolná, odolná vůči ředidlům, až 4 měsíce 
po nalepení nezanechá zbytky, lepidlo: akrylátové na 
vodní bázi

UV TKANINOVÁ PÁSKA 4549, 4550

25 m, TOP kvalita, až 4 týdny vysoká UV odolnost,
tkaninová páska odolná opotřebení s vysokou
lepicí silou, na hladké a hrubé podklady

NÁSTROJE PRO PROFESIONÁLY

         40 LET KVALITY




