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PRISMA COLOR, LACK SPRAY

akrylový lak má různé odstíny barev RAL, je rychle
schnoucí s vysokou krycí schopností a leskem, 
určený pro vnitřní i venkovní použití, se samočis-
tícím ventilem, obsah: 400 ml

91090 - 96 PRISMA COLOR, MARKIER SPRAY

značkovací sprej na vnitřní i venkovní použití,
vysoká krycí schopnost a přilnavost na všem,
také vlhkých podkladech, vysoká odolnost proti
povětrnostním vlivům, speciální ventil stříkající
ve všech směrech, obsah: 500 ml

25178 VÁLEČEK NA BARVU MICRO-LINE

6 mm chlup, nejvyšší kvalita mikrovlákna, nepouští chlup,
v souladu s VOC limity, vysoký příjem barvy s optimál-
ním výdejem, nejvhodnější na všechny řídké materiály, 
lazury, ochranné nátěry dřeva a vodou ředitelné laky

25176, 25246 VÁLEČEK NA BARVU GOLD-LINE

12 mm chlup, polyamid, odolný vůči ředidlům, speciálně 
určený na hladké podklady, na disperzní, klihové a
latexové barvy

25186, 25256 VÁLEČEK NA BARVU TEXALON

12 mm chlup, tkaný polyester, odolný vůči ředidlům,
nepouští chlup, speciální na disperzní, vodou ředi-
telné, latexové barvy a akrylové laky

42681-684 RUKAVICE MAXI-GRIP

bezešvé jemné pletené rukavice v šedé barvě, pota-
žené nitrilovou mikro pěnou s nopy, perfektně sedí,
vysoký komfort při nošení díky speciálnímu mixu 
materiálů, prodyšné, velmi dobrá citlivost při uchopení

42691-694 RUKAVICE SUPERHAND

bezešvé jemné pletené rukavice v šedé barvě, pota-
žené nitrilovou mikro pěnou s proužky pro ještě lep-
ší pevnost, perfektně sedí, vysoký komfort při noše-
ní díky speciálnímu mixu materiálů s lycrou, odpuzu-
jí vodu, prodyšné, velmi dobrá citlivost při uchopení

42721-723 RUKAVICE LEATHER-STAR

nejjemnější hladká kůže, hřbet ruky červený, dobře
padnoucí, odolné opotřebení, se zápěstním páskem
na suchý zip, nejlepší kvalita

91072 - 73 PRISMA COLOR HIGH TEMPERATURE
SPRAY 600°C

teplotně odolný lak do 600°C, na kamna, roury
atd., obsah: 400 ml

NÁSTROJE PRO PROFESIONÁLY

         40 LET KVALITY




