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S novým ADLER profesionálnym príslušenstvom ponúkame našim zákazníkom komplexný rozsah potreb-
ného doplnkového sortimentu: všetko z jedného zdroja. Sortiment zahŕňa aplikačnú lakovaciu techniku 
a príslušenstvo, brusivá, leštiace pasty, ochranné pracovné prostriedky a ďalšie príslušenstvo. Všetko, čo 
profesionálni remeselníci potrebujú dennodenne  pre svoju prácu.
Našou prioritou je aj ponúkané príslušenstvo dodávať v najlepšej kvalite.

Kvôli ľahšiemu prehľadu je katalóg  usporiadaný  a rozdelený do jednotlivých kategórií. K produktom je 
vždy uvedený popis a fotografia.

ADLER príslušenstvo pre profesionálov



STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Táto vzduchová pištoľ ponúka veľmi dobrú schopnosť jemného rozprašovania a zá-
roveň vysoký plošný výkon. Je vhodná pre spracovanie prakticky všetkých materiálov. 
Ľahká manipulácia ručí za vynikajúci výsledok striekania. 

Dostupná s tryskou 1,4 alebo 1,8 mm.
• dobré rozprášenie rovnomerným lúčom
• jemná polohovateľnosť trysky
• použiteľná aj pre farby na vodnej báze
• zmena polohy klapky možná aj pri dotiahnutom spojovacieho krúžku
• časti vystavené aplikovanému materiálu sú z nerezovej ocele
• jednoduché nastavenie rozprašovača

Pretlak v nádobke HPA GSP pištole umožňuje aj aplikáciu hustých aj tekutých – naj-
mä vodou riediteľných materiálov. Dosahujú sa veľmi dobré výsledky a zaručený je 
aj komfort pri spracovaní. Bezpečnosť striekacej nádobky je zabezpečená pomocou 
poistného ventilu, nastaveného na stabilný tlak 0,5 baru. 

Dodáva sa s 1,8 mm tryskou.
• tlaková nádobka s poistným ventilom
• absolútna bezpečnosť pri používaní
• obzvlášť vhodná pre spracovanie hustejších materiálov
• vhodná pre spracovanie vodných lakov
• časti vystavené aplikovanému materiálu sú z nerezovej ocele
• jednoduché nastavenie rozprašovača

KONVENČNÁ STRIEKACIA PIŠTOĽ M22 G HPA

KONVENČNÁ STRIEKACIA PIŠTOĽ M22 G HPA GSP 

viskozita 
materiálu DIN4

rozprašovanie nádobka  
tryska ID 

v mm
šírka striekaného prúdu 
pri vzdialenosti 20 cm

16 s EN 5
polyacetal 

(biely)

1,4 27,5

16-30 s EN 5 1,8 31
2,2 EN 5 2,2 32

Bal.1 ks Obj. č. DS 1,4 9644401

Bal.1 ks Obj. č. DS 1,8 9643401

Bal.1 ks Obj. č. DS 1,8 9643301

viskozita 
materiálu DIN4

rozprašovanie nádobka
tryska ID 

v mm
šírka striekaného prúdu 
pri vzdialenosti 20 cm

16 s 14 EN 5
PEHD 0,6 l

1,4 30
16-30 s 18 EN 5 1,8 31
16-30 s 22 EN 5 2,2 32
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Náhradná nádobka pre konvenčnú pištoľ M22 G HPA, 
pre lakovanie materiálmi normálnej viskozity– bez 
tlakovej nádoby.

VRCHNÁ NÁDOBKA

Bal.1 ks

0,6 Liter 9645401

Tento systém ponúka viac funkcií: miešanie materiálu, nános mate-
riálu, doplnenie a uskladnenie materiálu. Pri použití s konvenčnou 
pištoľou M22 G HPA je nutný pridavný adaptér.

Dodávame v objeme : 0,3 a 0,6 l; 200 μm.
• kompletný systém pozostáva z pohárika, veka a sitka
• skracuje čas prípravy na náter
• znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov

RPS- JEDNORÁZOVÁ NÁDOBKA A ADAPTÉR TER

Náhradná nádobka pre konvenčnú pištoľ M22 G 
HPA GSP. Tlaková nádobka pre nános viskozitných 
materiálov.

TLAKOVÁ NÁDOBKA NA STRIEKANIE 

Bal.1 ks

0,6 lit. 9643201

Trysky zabezpečujú perfektnú kvalitu rozprašovania a rovnomerný 
nástrek.  Rozprašovač z nerezu. 
Dostupné v rozmeroch 1,4 m; 1,8 mm a 2,2 mm.

• perfektná kvalita rozprašovania
• rovnomerný nástrek
• materiál z nerezovej ocele

ROZPRAŠOVAČ

Bal.1 ks

1,4 mm 9644701

1,8 mm 9644801

2,2 mm 9644601

Súprava náradia pre opravy konvenčných pištolí 
M22 G HPA aM22 G HPA GSP.

OPRAVNÁ SADA
Bal.1 ks

Obj. č. 9645001

Pohár – Bal. 57 ks

0,3 lit. K130072                                      

0,6 lit.    K130002                                     

Adaptér – Bal.1 ks

Obj. č. 9646701



STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Striekacia pištoľ štandard. Vhodná pre aplikáciu nábytkových moridiel a rozpúšťadlo-
vých lakov.  Nádobka 0,6 lit. S rychloupínacím systémom. 
Tryskové sady 1,0 - 5,0 mm.

Kompletná trysková sada, obsahujúca trysku, ihlu a klapku.

Kompletný set striekacieho zariadenia. Dodávka obsahuje piestovú pumpu  Wagner 
Puma 28-40 AC s vysokotlakovými hadicami 7,5 m, pištoľou GM4700, štvornožkou a 
reguláciou tlaku . Vhodná pre aplikáciu náterov s vyššou hustotou napr. pri lakovaní 
drevených okien.

Striekacia pištoľ GM4700 určená pre pripojenie k piestovým pumpám Wagner.

SATAJET 1000 B RP

TRYSKOVÁ SADA PRE SATAJET 1000 B RP

SPRAYPACK PUMA 28-40 AC GM4700

PIŠTOĽ GM4700

S farbou v krvi.
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Filtre pre striekacie pištole rady GM3000-GM4600. 

FILTRE PRE GM3000-GM4600

Filtre pre striekacie pištole rady GM4700. 

FILTRE CAGE PRE GM4700

Tryska nekalibrovaná pre piestové pumpy s pištoľami Wagner rady 
GM3000-GM4700.

TRYSKY PRE PIŠTOLE RADY GM3000-GM4700

Bal.1 ks

1,3 mm K130052 

1,8 mm K130001

Bal.1 ks

červený  K130007  

žltý K130013

Bal.1 ks

červený  K130044

žltý K130063

červený K130038

Bal.1 ks

07/20 K130064   

11/10 K130019 

11/30 K130054 

09/20 K130018 

11/20 K130006 

13/20 K130050

Bal.1 ks

1,3 mm K130003  

1,8 mm K130045

2,0 mm K130004

Bal.1 ks

Obj. č. K130029

Bal.1 ks

Obj. č. K130037



Nylonové sitko sa vkladá  priamo do pohára  a zostáva tam počas lakovania a plnenia. 
Je odolné voči rozpúšťadlám a bez  uvoľňujúcich sa vlákien. Jemnosť filtra 90 μm.

• počas lakovania zostáva v pohári
• viacnásobná použiteľnosť
• umožňuje racionálnu prácu

METEX® BECHERSIEB S 5000 (SITKO DO POHÁRA)

Bal. 20 ks

Obj. č. 9617117

S farbou v krvi.

9

NÁRADIE NA BRÚSENIESTRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Filtre zlepšujú stupeň zachytávania prestreku v striekacej kabíne na princípe 
odstredivej separácie. Vďaka vysokej kapacite a rovnomernému zachytávaniu 
prestreku aj pri vyššom naplnení kapacity je odpor prúdenia konštantný a pod-
mienky odsávania sú stabilnejšie a homogénne.
K dispozícii v kotúči, 1 m x 10 m dĺžky.

• vysoká kapacita  zachyteného prestreku farby
• optimálna odstredivá separácia
• vysoká tvarová stabilita

SKLADANÝ PAPIEROVÝ FILTER

Bal. 1 rolka

Obj. č. 9535601

Pastová ochranná mriežka je jednoducho nasunuteľná na kovové rošty v striekacej 
kabíne, čím zabraňuje ich kontaminácii prestrekom.
Kryt možno ľahko vymeniť.
Rozmery: 497.5 x 501.6 x 30 mm.

• chráni rošt pred znečistením
• jednoducho vymeniteľné

GITTERROSTABDECKUNG WEISS

1 kartón á 30 ks

Obj. č. 9535517

Sitko pre pneumatické pištole na filtráciu lakov a moridlá, na odstránenie jem-
ných častíc. Jemnosť ôk 190 μm.

• na filtráciu lakov a moridiel
• odstraňuje jemné častice

NYLONOVÉ SITKO LAKU

Bal. 125 ks

Obj. č. 9617017 

Filter sa skladá z vysokoobjemovej netkanej textílie a je konštruovaný tak, že filter 
dosahuje optimálny výkon a kapacitu zachytávania prachových častíc  aj  pri nízkom 
tlakovom rozdiele.
Aktívna podložka zabezpečuje bezpečnosť voči prieniku prachových častíc.
Hustota vlákien klesá na strane výstupu čistého vzduchu z filtra a tým zlepšuje uklada-
nie častíc prestreku alebo prachu. K dispozícii v 1 m x 10 m.

• netkaná tkanina zo syntetických organických vlákien
• vlhkostne a teplotne odolný
• chráni proti ukladaniu prestrekov náterov

PLOŠNÝ FILTER

Bal. 1 rolka

Obj. č. 9535701

3M 622 brúsny papier na mimoriadne flexibilnom A-papier nosiči. Je veľmi adapta-
bilný a dosahuje vynikajúce výsledky pri brúsení laku na profilovaných dielcoch. 
K dispozícii v zrnitosti 80-360, rozmery: 230 x 280 mm.

• optimálny pre brúsenie 
lakovaných profilovaných 
dielcov.

• otvorený typ posypu, od-
pudzuje brúsny prach

• vysoko flexibilný

HÁRKY JEMNÝ BRŮSNY PAPIER

Bal. 50 ks

 Kö 80 9551317 Kö 220 9551817

 Kö 100 9551417 Kö 240 9551917

 Kö 120 9551517 Kö 280 9552017

 Kö 150 9551617 Kö 320 9552117

 Kö 180 9551717 Kö 360 9552217

Tento univerzálny brúsny papier umožňuje takmer bezprašné brúsenie lakov, plastov, 
hliníka, mäkkého dreva, atď.
Celoplošné dierovanie zlepšuje odsavanie brúsneho prachu. K dispozícii v zrnitosti 
80-1000, rozmery: Ø 150 mm.

• ideálne pre medzibrúse-
nie lakov

• výhodný na brúsenie pred 
a po základovaní

• vhodný pre brúsenie pro-
filov, hrán a falcov

BRUSIVO PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY ABRANET

Bal. 50 ks

 Kö 80 9540017 Kö 320 9540617

 Kö 100 9540117 Kö 360 9540717

 Kö 120 9540217 Kö 400 9540817

 Kö 150 9540317 Kö 600 9540917

 Kö 180 9540417 Kö 800 9541017

Kö 240 9540517 Kö 1000 9541117

3M 618 je vynikajúci brúsny papier na brúsenie laku. Otvorený posyp brúsnych zŕn 
karbidu kremíka a povlak odpudzujúci prach zabraňujú predčasnému zaneseniu. 
Určený pre ručné brúsenie, rovnako aj do vibračných brúsok.
K dispozícii v zrnitosti 180-280
Rozmery: 115 mm x 50 m.

• pre ručné brúsenie a vibračné brúsky
• žiadne zanášanie
• otvorený posyp, prach odpudzujúca vrstva

JEMNÝ BRÚSNY PAPIER - ROLKA

Bal. 1 rolka

Kö 180 9552401

Kö 220 9552501

Kö 240 9552601

Kö 280 9552701

ABRANET HD

KONTROLNÝ PÚDER 

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D150 mm. Zrnitosť 
P80. Vhodné na odstraňovanie starých náterov brúsením.

Kontrolný púder s aplikátorom, slúži na optickú kontrolu 
kvality brúsenia. Farba čierna a biela. Balenie 100 gr.

Bal. 1 ks

Obj. č. K130028

Bal. 1 ks

Čierny             K130027 

Biely K130047



NÁRADIE NA BRÚSENIE

Brúsne zrná sú rovnomerne rozdelené po celých vláknach. Vďaka tomu má rúno veľ-
mi dobré brúsne vlastnosti a je vhodné pre použitie na suché i mokré podklady.
Dostupné v zrnitostiach 320 do 4000,
rozmery: 115 x 230 mm. Balenia po 20 ks.

• rovnomerný výsledok brúsenia
• na suché i mokré podklady
• veľmi dobré brúsne vlastnosti

BRÚSNE RÚNO SCOTCH BRITE 

Je vhodná predovšetkým na brúsenie hrán a malých 
zaoblení. Dostupná v zrnitosti 100 - 220, rozmery: 
125 x 100 x 12 mm.

• obzvlášť flexibilná
• pre brúsenie hrán a malých rádiusov
• jednoduché čistenie

BRÚSNY PAPIER NA MOLITANE

Táto univerzálna pomôcka je vhodná na brúsenie profi-
lov, hrán a drážok. Používa sa na medzibrúsenie, hlade-
nie pred a po základovaní ako aj na jemné  prebrúsenie. 
Dostupná v zrnitosti 100 - 220, rozmery: 100 x 70 x 28 mm.

• vhodná na medzibrúsenie pri lakovaní
• pre hladenie pred a po všetkých základných náteroch
• vhodná pre profily, hrany a drážky

BRÚSNA ŠPONGIA

S farbou v krvi.
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Bal. 250 ks

Zrnitos 100 9553017

Zrnitos 150 9553117

Zrnitos 220 9553217

Bal. 1 ks

Zrnitos 100 9553001

Zrnitos 150 9553101

Zrnitos 220 9553201

Bal. 250 ks

Zrnitos 100 9553317

Zrnitos150 9553417

Zrnitos 220 9553517

Bal. 1 ks

Zrnitos 100 9553301

Zrnitos 150 9553401

Zrnitos 220 9553501

P320 hnedý K141001                           

P600 šedý  K141002                           

P4000 biely K141003                           

Pri použití tenkých brusív Abranet® môže vzniknúť  intenzívne teplo. Aby sa zabránilo 
poškodeniu brúsnej podložky, používa sa ochranná podložka z veľmi odolného mate-
riálu. Aplikuje sa na suchý zips brúsnej podložky.
Rozmery: Ø 150 mm

• chráni brúsny pad pred poškodením
• s obojstranným suchým zipsom 

OCHRANNÁ PODLOŽKA ABRANET

Kefa s hrubými železnými drôtmi sa používa na odstránenie hrdze a kovových dielov. 
Vďaka ľahkému prehnutiu rúčky  sa dobre uchopí do ruky. 

• pre odstránenie hrdze  na veľkých plochách
• jemne prehnutá rúčka

DRÔTENÁ TROJRADOVÁ KEFA 

Bal. 1 ks

Obj. č. 9695101

Určená pre okefovanie a očistenie starých, zvetraných povrchov 
dreva. Ľahké prehnutie drevenej rúčky umožňuje dobré uchopenie 
a presnú prácu. Jemne zvlnené mosadzné drôty dobre odstraňujú 
zvyšky starých náterov z pórov.

 

• pre čistenie starých, zvetraných drevených dielov
• mäkké mosadzné drôty
• odstraňuje zvyšky náterov a uvoľnené časti

MOSADZNÁ, 4-RADOVÁ KEFA  

Bal. 1 ks

Obj. č. 9695001

Kefa pre odstránenie hrdze a čistenie starých, zvetraných drevených plôch a 
pre vykefovanie pórovitých drevín. Mäkké mosadzné drôty odstránia do hĺbky 
pórov zvyšky náterov a uvoľnené časti podkladu.
Veľká plocha kefy umožňuje rovnomerné okefovanie väčších plôch. Veľkosť:c-
ca. 215 x 100 mm.

• pre očistenie starých, zvetraných drevených plôch
• pre okefovanie pórovitých drevín
• odstráni zvyšky náterov a uvoľnené substancie

MOSADZNÁ KEFA S KOŽENÝM REMIENKOM

Škrabka na odstraňovanie starých náterov, voskov alebo olejov ako aj na korekcie 
malých nepravidelností laku.

• pre odstránenie starých lakových náterov
• korektúry malých nepravidelností laku

ŠKRABKA NA LAK

Bal. 1 ks

Obj. č. 9591001

Bal. 1 ks

Obj. č. 9600501

Bal. 5 ks

Obj. č. 9541517



NÁRADIE NA BRÚSENIE
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Bal. 1 ks

5 lit. K140127 

Leštiaca pasta extra ostrá so silným úberom. Vhodná pri 
vyzretých lakovaných plochách na prvotné rozleštenie. 
Zrnitosť P 800-1200.

DYNACOARSE

Bal. 1 ks

1 lit. K140094 

Leštiaca pasta ostrá. Určená pre základné leštenie. Zrnitosť P1000-1500. 
Na leštenie odporúčame použiť leštiaci kotúč z ovčej vlny.

DYNARED

Bal. 1 ks

1 lit. K140027 

Leštiaca pasta jemná. Zrnitosť P2000-2500. Určená pre finálne leštenie bež-
ných lakov a svetlých odtieňov krycích farieb. Na leštenie odporúčame použiť 
kotúč z molitanu.

DYNATEAL

Bal. 1 ks

Obj. č. K140025

Pneumatická vibračná brúska pre brúsenie detailov 
s pripojením na odsávanie brúsneho prachu. 
2 mm excenter. Možnosti brúsnej podložky 
80 x 130, 74 x 109 mm alebo tvar delta 100 x 148. 
Výkon motora 112 W.

DYNABUG II
Bal. 1 ks

Obj. č. K140115

Pneumatická orbitálna brúska s brúsnym tanierom 
D150 mm. Určená pre menšie a stredné prevádzky. 
Výkon motora 186 W. Možnosť výmeny motOra 
systémom Drop-In.

DYNORBITAL SPIRIT RANDOM

Priemyselný vysávač pre odsávanie brúsneho prachu, 
so zabudovaným HEPA filtrom. Set s pripojením dvoch 
pracovísk vrátane odsávacích 4m hadíc. Obsah vysava-
ča 90lit.

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ „RAPTOR VAC“

Bal. 1 ks

Obj. č. K140110

Bal. 1 ks

2 mm              K140070  

5 mm K140069

Bal. 1 ks

2 mm              K140016

5 mm K140012

Pneumatická orbitálna brúska s brúsnym tanierom 
D150 mm. Určená pre priemyselné prevádzky. Výkon 
motora 193 W. Možnosť výmeny motora systémom 
Drop-In. Celokovový motor.

Štartovací set pre leštenie vysokého lesku. Obsahuje 
elektrickú leštičku, základný set brusív, leštiace pasty, 
excentrickú, antihologramovú leštiacu hlavu a drob-
né príslušenstvo.

DYNORBITAL SILVER SUPREME

SET NA VYSOKÝ LESK
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Bal. 1 ks

5 lit. K140010 

Lešitaci kotúč z ovčej vlny. Priemer D127 mm.

LEŠTIACI KOTÚČ BIELY 

Bal. 1 ks

1 lit. K140011 

Leštiaca pasta ostrá. Určená pre základné leštenie. Zrni-
tosť P1000-1500.  Na leštenie odporúčame použiť leštiaci 
kotúč z ovčej vlny.

LEŠTIACI KOTÚČ MODRÝ 

Bal. 1 ks

1 lit. K140014 

Utierka z jemného mikrovlákna na odstraňovanie brúsne-
ho prachu a zbytkov leštiacich pást z povrchov dielcov.

UTIERKA ORANGE WIPES  

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D150mm zrnitosť 
P1000 -P1500, bez dier. Nosič brusiva fólia.

BRUSIVO DG-922 - BEZ DIER

Brúsne výseky pre Dynabug II 80 x 130 mm, 4 + 4 dier.

BRUSIVO DV-322 DELTA

Brúsne výseky pre Dynabug II 80 x 130 mm, 4 + 4 dier.

BRUSIVO DV-322

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky  na finálne brúsenie 
vysokého lesku. Zrnitosť P2000. Nosič brusiva PUR pena.

SOFT SANDING DISC DM-555

Náhradný pad pre brúsku Dynabug II. 
Rozmer 80 x 130mm, 4 + 4 dier.

PAD DYNABUG II

Náhradný pad pre brúsku Dynabug II. 
Rozmer 80 x 130mm, 4 + 4 dier.

DYNABUG II DELTA 

Náhradný pad pre orbitálne brúsky D152 mm. 
Počet dier 6.

PAD D150MM 

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D150mm zrnitosť 
P280 -P1500, P500, 15 dier. Nosič brusiva fólia.

BRUSIVO DG 922 - S DIERAMI

Bal. 1 ks

P800 K140124

P1000 K140035

P1500 K140036

Bal. 1 ks

  P120   K140095

P180 K140096

Bal. 1 ks

P80 K140078  

P120 K140032

Bal. 100 ks

P120 K140002

P150 K140003

P180 K140009

P240 K140107

P320 K140006

Bal. 1 ks

P2000 K140026

Bal. 1 ks

Obj. č. K140031

Bal. 1 ks

Obj. č. K140055

Bal. 1 ks

Obj. č. K140081

Bal. 1 ks

P 500 K140005
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 Pre rýchle odstránenie stečeného laku a pomarančovej kože. Zaručuje rovnomerné 
zbrúsenie pri vysokej životnosti.
Pri použití sa uvoľňujú stále nové ostré brúsne zrná, čím si počas celého brúsenia 
zachováva vyrovnané jemné brúsenie
Dostupné v zrnitosti 1500 a 3000,  priemer 150 mm

• Pyramídová štruktúra, dlhá životnosť
• Rovnomerné brúsenie
• Jemná zrnitosť

TRIZACT – JEMNÝ BRÚSNY KOTÚČ

Bal. 25 ks

P1500  9697017

Bal. 15 ks

P3000 9697117

3M Finesse-it je ideálny pre leštenie vysokého lesku v kombinácii s 3M leštia-
cimi pastami. Špeciálna konštrukcia leštiaceho filcového kotúča zaisťuje dlhú 
životnosť. K dispozícii v Ø 127 mm.

• na leštenie lakovaných povrchov
• dlhá životnosť
• so suchým zipsom

FILCOVÉ LEŠTIACE KOTÚČE

Bal. 5 ks

Obj. č. 9697317

3M Extra Life je oranžový leštiaci molitanový kotúč s vlnovou leštiacou plochou 
a suchým zipsom. Vhodný pre leštenie s leštiacimi pastami. Špeciálna vlnová 
štruktúra napomáha k lepšiemu ochladzovaniu leštenej plochy. Používa sa na 
odstraňovanie mikroškrabancov. K dispozícii v Ø 133 mm.

• s lepším ochladzovaním
• na odstránenie drobných škrabancov

MOLITANOVÝ LEŠTIACI KOTÚČ

Bal. 2 ks

Obj. č. 9697417

3M Perfect-it III leštiaca pasta PLUS, s ktorou sa dosahuje  vysoký lesk pri  
rovnako vysokej výkonnosti. Ostrá leštiaca pasta s dobrou roztierateľnos-
ťou a dlhým časom spracovateľnosti. K dispozícii v 1 kg balení.

• vysoký lesk
• veľmi dobrá roztierateľnosť

LEŠTIACA PASTA HRUBÁ

Bal. 1 ks

1 kg 9697701

3M Perfect-it III Extra Fine leštiaca pasta PLUS je vhodná najmä pre odstrá-
nenie malých a drobných škrabancov. K dispozícii v 1 L balení.

• jednoduché odstránenie stôp zaprášenia lakom, stôp po brúsení z a 
prestrekov

• žiadne pruhy na tmavých farbách
• vhodné pre strojové spracovanie

LEŠTIACA PASTA EXTRA JEMNÁ

Bal. 1 ks

1 lit. 9697801

3M Perfect-it III leštiaci kotúč z ovčej vlny je vhodný pre strojové leštenie lakov. 
Vysoká intenzita leštenia sa dosahuje použitím leštiaceho kotúča z ovčej vlny 
spolu s leštiacou pastou. Po použití je kotúč možné čistiť stlačeným vzduchom.  
K dispozícii v Ø 133 mm.

• zlepšuje výkon leštiacej pasty
• so suchým zipsom
• jednoduché čistenie stlačeným vzduchom

LEŠTIACI KOTÚČ Z VLNY

Bal. 2 ks

Obj. č. 9697217

3M utierka z mikrovlákien je vhodná pre čistenie citlivých povrchov.
Špeciálna štruktúra vlákien mikrovláknitej tkaniny má extrémne vysokú absor-
pčnú schopnosť na zachytenie zvyškou nečistôt, prachu a mastnoty.
K dispozícii v zelenej farbe, rozmer 36 x 32 cm.

• na čistenie citlivých povrchov
• vysoká absorpčná schopnosť

MIKROVLÁKNITÁ UTIERKA ZELENÁ

Bal. 5 ks

Obj. č. 9697517

3M Finesse-it Trizact brúsne kvetinky na fólii určené pre rýchle vybrusovanie jem-
ných škrabancov. Po spracovaní s konvenčnými brúsivami a pred prvým leštením.
K dispozícii  Ø 33 mm, zrnitosť 3000, 100 kusov na list.

• pre rýchle brúsenie jemných škrabancov
• použite pred prvým leštením

BRÚSNE KVETINKY

Bal. listy à 100 ks

P 3000 9697917

3M Polish Rosa ošetrujúci vosk je posledný krok, ktorý sa používa k ochrane 
vysoko lesklých lakovaných povrchov. Okrem toho zvyšuje trvanlivosť lesku na 
lakovaných povrchoch.
Veľmi ľahká spracovateľnosť ochranného vosku.
K dispozícii v 1 L balení.

• chráni vysoko lesklé povrchy
• predlžuje životnosť stupňa lesku
• dobré spracovanie

OŠETRUJÚCI VOSK

Bal. 1 ks

1 lit. 9697601

Bal. 1 ks

Obj. č. 9698001

3M obojstranný brúsny blok Trizact  je určený pre použitie so všetkými brúsnymi 
kvetinkami 3M. Gumová podložka je určená pre zarovnanie nerovností a  mäkká 
podložka na  konečné brúsenie. K dispozícii v Ø 32 mm.

• vhodný pre všetky brúsne kvetinky 3M
• z gumy
• s mäkkou plochou

TRIZACT BRÚSNY BLOK
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Tento 2K tmel na báze polyesteru je vhodný na opravu
poškodení, ktoré majú zniesť aj ťažké namáhania.
Nie je ho možné použiť ako stierka. V tenkých vrstvách nedôjde k 
vytvrdnutiu. Použiteľný na drevo a plasty v exteriéri aj interiéri
K dispozícii v 250 g balení vrátane tužidla.

• pre opravu chýb
• ideálny pre vysoko namáhané povrchy

POLY-SPACHTEL TRANSPARENT

Poly-spachtel s vláknami  je dvojzložkový tmel na báze polyesterovej živice s prísadou 
sklenných vlákien. Tento polyesterový tmel  vykazuje dobrú rozťažnosť a výbornú pri-
ľnavosť ku kovom, drevu, kameňom a plastu. K dispozícii v olivovo zelenej farbe  
250 g a 500 g balení, vrátane tužidla.

• dobré prekrytie menšie poškodení (až do cca Ø 3 cm)
• k zosileniu tenkých plechov
• vysoko plnivý a nestekavý

POLY-SPACHTEL FASERVERSTÄRKT

Bal. 1 ks

250 g 9613425

500 g 9613450

Poly-Füllspachtel béžový je 2k-plniacia zmes na báze polyesteru. Je vhodný pre vypl-
nenie veľkých poškodení hrubými vrstvami.
Zmes je možné použiť na kov, drevo, kameň a mäkčené PVC.
K dispozícii v 250 g balení, 1kg a 2 kg sete vrátane tužidla
a plastovej špachtle.

• spracovateľný do  4-6 min po namiešaní s tvrdidlom
• brusiteľný po asi 10-15 minutách

POLY-FÜLLSPACHTEL BEIGE

Profesionálny dvojzložkový polyesterový tmel s dobrou rozťažnosťou, obzvlášť kré-
movej konzistencie. Je vhodný najmä pre tmelenie prasklin a jemných nerovností 
alebo vád nábytku a vybavenia interiéru z dreva, ako aj na vyrovnanie kovových 
povrchov. K dispozícii v 1 kg balení, v bielej a čiernej farbe, vrátane tužidla.

• rýchle vytvrdzovanie a dobrá brusiteľnosť
• emisie A + (francúzsky nariadenie DEVL1104875A)

POLY-FEINSPACHTEL

S farbou v krvi.
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Vynikajúci, dvojzložkový tmel na báze polyesteru na drevo pre  vnútorné  
aj vonkajšie použitie. Na vyplňovanie malých dier, poškodení a iné opravy.
Okrem dreva, je tiež vhodný pre použitie na kameň, betón,železo a plast.  
Nemožno použiť ako povrchový plnič!
K dispozícii v 1230 g balení, biely, vrátane tužidla.

• rýchle schnutie, rýchla brúsiteľnosť
• pre dobré a trvalé opravy

COMPA-REPARATUR-SPACHTEL

Tužidlo pre bežné 2K-tmely a živice na báze polyesteru. Nie 
je vhodné pre Poly-Spachtel transparentný. K dispozícii 
v 30 a  60 g balení.

POLYHÄRTER

Bal. 1 ks

biely 9685501

2-komponentný tmel  na báze polyesteru s vytvrdzovaním pomocou peroxi-
dového tužidla. Tento opravný tmel je ideálny pre opravy dreva (okná, dvere, 
atď.) Nemožno použiť ako povrchový plnič!
K dispozícii v 1350g balení, biely alebo béžový, vrátane tužidla.

• vysoko elastický
• vynikajúca spracovateľnosť a brusiteľnosť
• v hrubých vrstvách vytvrdzuje rýchlejšie ako v tenkých.

WOODFILL REPARATURSPACHTEL

Bal. 1 ks

250 g 9613025

1 kg 9613011

2 kg 9613020

Bal. 1 ks

250 g 9613825

Bal. 1 ks

biely 9613111

čierny 9613911

Bal. 1 ks

biely 9686601

béžový 9685601

Bal. 1 ks

30 g 9613630

60 g 9613660

Náhradná tuba tužidla pre Woodfill, pre 2-komponentný opravný tmel.

K dispozícii v 400g balení

WOODFILL-HÄRTER

Bal. 1 ks

400 g 9685701
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Biely tmel zo syntetických živíc určený na opravy prasklín v dreve a 
murive v interiéri a tiež kovov v interieri aj exteriéri. 
Prelakovateľný vodou riediteľnými lakmi, disperznými farbami 
alebo lakmi zo syntetických živíc. K dispozícii v 200 g,  
400 g, 800 g, 2,5 kg balení v bielej farbe.

• jednoduchá aplikácia
• veľmi vysoká plnivosť a výdatnosť
• vytvrdnutie po sušení cez noc

KUNSTHARZ-SPACHTEL

Akrylový disperzný tmel určený pre vysprávky malých trhlín, dier alebo men-
ších plôch na dreve v interiéri, alebo  muriva a kovov v interiéri aj exteriéri. 
Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi, disperznými farbami alebo lakmi zo 
syntetických živíc.
K dispozícii v 400 g a 1300 g, v bielej farbe.

• vodou riediteľný
• univerzálne použiteľný na rôznych podkladoch
• vysoká vydatnosť

FEINSPACHTEL

Dávkovacia pištoľ Woodfill umožľuje jednoduché a efektívne dávko-

vanie dvojzložkového Woodfill opravného tmelu spolu s tužidlom.

WOODFILL-DÁVKOVACIA PIŠTOL

Vysokopružný tmel s extrémne vysokým obsahom sušiny na báze vodouriediteľných 
polymérov.
Určený pre tmelenie (V-spojov) na drevených oknách a dverách.
K dispozícii v 320 ml kartuši, biely a bezfarebný.

• zabraňuje absorpcii vody do kapilár priečneho  
rezu dreva

• trvalo elastický aj po rokoch zaťaženia poveternosťou.

ARTEKO-ELASTIK

Bal. 1 ks

200 g 5408518

400 g 5408514

800 g 5408508

2,5 kg 5408502

Bal. 1 ks

Obj. č. 9686001

Bal. 1 ks

biely 9687001

bezfarebný 9687101

Bal. 1 ks

400 g 4109904

1300 g 4109913

Samotvrdzujúce práškové lepidlo je vhodné na dyhovanie a nalepovanie fólií za tepla 
v rozmedzí 70 °C - 140 °C.
Lepidlo vykazuje extrémne nízky obsah formaldehydu.
K dispozícii v 25 kg kartóne alebo  5 x 5 kg vreciach.

• pre lepenie dyh a fólií za tepla
• nízky obsah formaldehydu

W-LEIM PLUS 3000

Bal. 1 kartóne

Obj. č. 9680925

Kontaktné lepidlo, pre lepenie drevených, kovových, plastových a iných materiálov 
okrem polystyrénu. Farba červená. Aplikácia striekaním natieraním.

KONTAKTKLEBER 152.5

Bal. 1 ks

4.5 kg K120026

PVAC disperzné lepidlo pre lepenie drevených materiálov. 
Odolnosť spoja D3.

KLEBIT 300.0

Je vhodný pre všetky druhy lepenia dreva v interiéri
a spĺňa podmienky lepeného spoja D2 podľa EN 204.
K dispozícii v 5 kg a 30 kg balení.

• dlhá otvorená doba
• pre lepenie dreva v interiéri

ADLER WEISSLEIM D2

Bal. 1 ks

5 kg 9580305

30 kg 9580330

Bal. 1 ks

4,5 kg K120002 

28 kg K120003
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PVAC disperzné lepidlo pre lepenie drevených materiálov. 
Odolnosť spoja D3 pri jednokomponentnom spracovaní. 
Odolnosť spoja D4 pri dvojkomponentnom spracovaní s 
5% prídavkom tužidla 303.5.

KLEBIT 303.2
1-komponentné lepidlo na báze polyuretánu pre ploš-
né lepenie dreva, kovov (hlinník..) a izolačných platní 
(polystyrol, PUR...) Otvorená doba 6-8 min. pri 20° C. 
Lisovací čas 17min pri 20° C.

KLEBIT 502.8

PVAC disperzné lepidlo pre lepenie drevených materiálov. 
Vhodné pre namáhané spoje. Odolnosť spoja D4.

KLEBIT 314.0
Tlakové 2-komponentné penové PUR lepidlo, určené pre 
montáž schodiskových stupňov dverných prahov  a oken-
ných  parapetov. Opracovanie spoja po 8-10 min.

STAIRMASTER 536

PVAC disperzia pre plošné lepenie  s krátkymi lisovacími 
časmi. Odolnosť spoja D2. Otvorená doba 3 min. pri 20° 
C. Lisovací čas 1-5 min. pri 20°C.

TEMPO 347.0
Extrémne rýchle 1-komponentné konštrukčné  lepidlo  
na báze polyuretánu s odolnosťou spoja D4.  
Lisovací čas 15-20min.

SUPRACON 568.1

1-komponentné lepidlo na báze polyuretánu s odolnos-
ťou spoja D4. Otvorená doba 20-25 min. 
pri 20° C. Lisovací čas 60min pri 20° C. Certifikát IMO.

KLEBIT 501.0
Tavné lepidlo pre olepovanie masívnych, dýhovaných,  
ako aj PVC a ABS hrán. Farba transparentná a slonová 
kosť. Pracovná teplota 200° C.

SUPRAMELT 782.5

1-komponentné lepidlo na báze polyuretánu s odolnos-
ťou spoja D4. Otvorená doba 25 min. pri 20° C. Lisovací 
čas 60 min. pri 20° C.

KLEBIT 507.0
Tavné lepidlo pre olepovanie masívnych, ýyhovaných,  
ako aj PVC a ABS hrán. Farba slonová kosť. Pracovná  
teplota 160-200 °C.

SCHMELZKLEBER 788.7

Bal. 1 ks

4,5 kg K120053

28 kg K120004

Bal. 1 ks

0,5 kg K120011 

Bal. 1 ks

210 ml K120021 

Bal. 1 ks

4,5 kg K120005  

28 kg K120006

Bal. 1 ks

0,5 kg K120018   

6 kg K120019 

32 kg K120042

Bal. 1 ks

32 kg K120015  

Bal. 1 ks

310 ml K120022  

Bal. 1 ks

25 kg K120032  

Bal. 1 ks

1 kg K120030  

1 Bal.

45 ks 
Patronov K120028  
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Silikonový tesniaci tmel na báze oximsystému,  
s vytvrdzovaním vzdušnou vlhkosťou. 
Balenie 600 ml saláma.

SILIKON 120 NEUTRA
Profi stierka pre sťahovanie silikónu pri zasklievaní 
okien a dverí.

FENSTER SPACHTEL

Tesniaci tmel určený pre utesnenie drážky medzi krídlom 
a zasklievacou lištou, zabraňujúci vnikaniu interiérovej 
vzdušnej vlhkosti do drevenej časti konštrukcie drevených  
okien a dverí. Balenie 600 ml saláma.

GLASLEISTEN FULLER ROSA 490

Hladiaci roztok na sťahovanie prebytku silikónu pri za-
sklievaní okien. Neutrálny voči sklu. Balenie 5lit. Priprave-
ný na použitie.

GLATMITTEL

Pneumatická pištoľ pre aplikáciu tmelov v salámovom 
balení max. 600ml.

PIŠTOĽ RM5

Manuálna pištoľ pre aplikáciu tmelov v salámovom bale-
ní max. 600ml.

PIŠTOĽ RH5

Bal. 1 ks

biely K110002 

Bronze K110004 

Transparent K110005 

Lehmbraun K110006 

Antracit    K110033 

Schwarz     K110040 

Vogelnest K110071

Bal. 1 ks

Obj. č. K110012  

Bal. 1 ks

Obj. č. K110018  

Bal. 1 ks

Obj. č. K110036

Bal. 1 ks

Obj. č. K110062

Bal. 1 ks

Obj. č. K110019
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NÁRADIE PRE NANÁŠANIE

Univerzálny, kvalitný štetec  pre laky na vodnej báze.
Profesionálny štetec vytvára optimálny výsledok nánosu a 
jednotnú optiku.
K dispozícii v 40, 60 a 100 mm šírke.

• pre vodou riediteľné farby
• univerzálne použiteľný
• pre optimálny výsledok natierania

ŠTETEC NA VODNÉ LAKY

Bal. 1 ks

40 mm 9645111

60 mm 9645311

100 mm 9645511

Štetec v profesionálnej kvalite pre rozpúšťadlové laky a lazúry. Tento špeciálny štetec 
umožňuje dosiahnuť perfektné nátery bez viditeľných ťahov štetcom. Má veľmi jem-
né polyesterové vlasce a je odolná voči rozpúšťadlám.
Dostupný v šírkach 50 a 100 mm.

• pre rozpúšťadlové laky a lazúry
• perfektný náter bez viditeľných ťahov
• veľmi dlhá životnosť

ŠTETEC SOLVAMAXX PLUS

Bal. 1 ks

50 mm 9612511

100 mm 9612611

Kvalitný šetec z čínskych štetín určený pre opravy a nové nátery 
na drevených oknách s produktom Pullex Fensterlasur. Výhodou 
krátkych štetín je rovnomerný nános po ploche a vytváranie 
štruktúry. K dispozícii v 50 mm šírke.

• krátke štetiny
• zvlášť vhodný pre okná
• vytvára štruktúru dreva.

ŠTETEC NA LAZÚRY HS 50

Bal. 1 ks

50 mm 9612011

Tento jemný štetec je určený na opravy rôznych povrchov. 
K dispozícii v šírke 1,5 mm.

• umožňuje presnú prácu
• zvlášť vhodný pre opravy
• pre bodovú aplikáciu

JEMNÝ ŠTETEC 150/P1

Bal. 1 ks

Obj. č. 9612411

S farbou v krvi.
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Jemná kefa z konských vlascov je vhodná na vyhladenie voskovaných povrchov. Tie 
vďaka nej dosiahnu vynikajúci lesk. Jemné vlasce zanechajú jednotné povrchy bez 
škrabancov. Kefa určená špeciálne na voskové moridlo ADLER Positiv-Plus Wachsbeize.

• pre vyhladenie voskovaných povrchov
• dokonalý lesk, bez škrabancov
• z konských vlascov

KEFA NA MORIDLÁ OVÁLNA

Táto špeciálna kefa je určená pre olejovanie podláh. Vďaka 
vysokohodnotným prírodným štetinám sa olej optimálne 
votrie do podlahy.
Dostupný v šírke 220 mm.

• obzvlášť vhodný na aplikáciu olejov na podlahy
• vysokohodnotné prírodné štetiny
• optimálne „vmasírovanie“ oleja do dreva

ROZTIERACIA KEFA NA PODLAHY PRE OLEJE

Bal. 1 ks

220 mm 9612811

Bal. 1 ks

Obj. č. 9521101

Hrubá kefa pre vyhladenie voskovaných povrchov. Kožené 
prúžky napomôžu rýchlemu dosiahnutiu hladkého povrchu a 
želanému lesku. Špeciálne určená pre voskové moridlo ADLER 
Positiv-Plus Wachsbeize.

• pre vyhladenie voskovaných povrchov
• rýchly výsledok 
• vytvára pekný lesk

KEFA NA MORIDLÁ S KOŽENÝMI PRÚŽKAMI 

Bal. 1 ks

Obj. č. 9521301

Die feine Bürste wird zum Vertreiben von geeigneten Wasserbeizen verwendet. Sie 

sorgt dafür, dass die Beize in die Poren eindringt und gleichmäßig verteilt wird. Kann 

auch zum Abstauben und Reinigen aller Oberflächen verwendet werden. Erhältlich 

in 160 x 32 mm, Borstenlänge 60 mm.

• Zum Vertreiben von Wasserbeizen

• Fördert das Eindringen der Beize in die Poren

• Gleichmäßiges Ergebnis

KEFA NA MORENIE A ODSTRÁNENIE PRACHU

Bal. 1 ks

Obj. č. 9521201



NÁRADIE PRE NANÁŠANIE

Pre nános lepidiel na plošné a montážne lepenie. Použiteľná na 
všetky typy drevín.
Vyrobená z nereze s drevenou rukoväťou.
Šírka: 180 mm

• pre nanášanie lepidla
• z nerezovej ocele s drevenou rukoväťou

STIERKA NA LEPIDLO

Bal. 1 ks

180 mm 9687201

Tento lakovací valec z veľmi jemnej peny je vhodný pre aplikáciu 
náterových hmôt na báze syntetických živíc a je krátkodobo odolný 
voči rozpúšťadlám.
K dispozícii v šírke 100 mm.
• žiadne bubliny pri aplikácii
• vyrobené z extra-jemnej peny

PROFI PENOVÝ VALEC

Tento valec je určený pre lakovanie jemných povrchov lakmi na báze vody a lakmi 
na báze syntetických živíc s nízkym obsahom rozpúšťadiel. Nezanecháva žiadne 
stopy, jeho jemné vlákna farbu prijímajú veľmi dobre.
Dostupný v šírke 100 mm, Ø35 mm.

• nanášanie bez šmúh a stôp po hranách valca
• dobré naberanie farby vďaka oddeleným,  

jemným vláknam 
• pre laky na báze vody a laky na báze  

systetických živíc s nízkym obsahom rozpúťadiel

LAKOVACÍ VALEC KONKAV SUPERFLOCK

S farbou v krvi.
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Držiak určený pre nasadenie na lakovací valec. Z kovu s plastovou 
rukoväťou.
K dispozícii v šírke 100 a 250 mm.

• rukoväť pohodlne padne do ruky
• antikorové prevedenie
• pre aplikáciu s maliarskymi valcami

DRŽIAK LAKOVACIEHO VALCA

Bal. 1 ks

100 mm 9645911

250 mm 9646111

Vysoko kvalitný valček vyrobený z mikrovlákna a polyes-
terových vlákien z dĺžkou 5 mm. Krátky vlas valčeka je 
vhodný pre nánosy akrylových, alkydových, PUR lakov a 
olejov. S optimálnym rozlivom farieb, neuvoľňuje vlákna, 
hladké povrchy bez pruhov po nánose.
K dispozícii v 10 a 25 cm šírke.

• žiadne pásy a pruhy po valci
• dobrý rozliv
• vhodný pre vodné laky, laky na báze rozpúšťadiel  

a oleje

VALEC S KRÁTKYM VLASCOM

Univerzálna plastová vanička na farby odolná voči rozpúšťadlám. Vhodná pre 
aplikáciu farieb a lakov s malým valčekom. Vanička  na farby s rebrovaním, stoho-
vateľná, s možnosťou zavesenia.

• pre optimálny nános lakov a farieb
• nerozbitná a odolná voči rozpúšťadlám
• s rebrovaním, stohovateľná,  možnosťou  

zavesenia

PROFI VANIČKA NA FARBU

Bal. 1 ks

210 x 220 mm 9692802

Jednovrstvý valec pre aplikáciu stenových a fasádnych farieb.
Je vhodný pre aplikáciu rovnomerného nánosu  na hladké, alebo jemne 
štrukturované povrchy.
K dispozícii v šírke 250 mm, Ø 102 mm.

• na vnútorné i vonkajšie použitie
• jednovrstvý
• pre hladké a jemne štruktúrované povrchy

EXQUISIT-LAKOVACÍ VALEC

ODKVAPKÁVACIA MRIEŽKA
Maliarska mriežka z pozinkovaného kovu pre  
použitie s maliarskym valčekom.
Ideálny pomocník pri maliarskych prácach.
K dispozícii v rozmere 260 x 300 mm.

• vyrobený z pozinkovaného materiálu
• rukoväť vo forme kvapky

Bal. 1 ks

260 x 300 mm 9692701

Bal. 1 ks

100 mm  9694201

Bal. 10 ks

100 mm 9694217

Bal. 1 ks

100 mm  9694101

Bal. 10 ks

100 mm 9694117

Bal. 1 ks

250 mm  9694601

Bal. 10 ks

250 mm 9694617

Bal. 1 ks

100 mm 9645811

250 mm 9646011

Bal. 10 ks

100 mm 9645817

250 mm 9646017
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Preval-sprej je ručný rozprašovač s plynom hnanou kartušou pre ľubovoľné 
tekutiny. Je vhodný pre všetky rovnomerné tekutiny, má vynikajúce charakteris-
tiky, jednoduché použitie a čistenie. Lúč je rovnomerný, ostro ohraničený. Nie sú 
potrebné žiadne ďalšie dodatočné zariadenia a prípojky.

• ľubovoľne meniteľné tekutiny
• pre použitie v teréne
• výborné výsledy striekania a jednoduché čistenie

PREVAL-SPREJ

Bal. 1 ks

Obj. č. 9558101

PRACOVNÉ OBLEČENIE  
OCHRANNÉ POMÔCKY           

Overal chráni pri lakýrnickych  prácach pred špinou a farebnými 
fľakmi a zároveň je priedušný. Sťahovacie gumičky sú zapracované 
v kapucni, rukávoch, nohaviciach ako aj v páse.
Dostupný vo veľkostiach XL a XXL.

• Priedušný
• Kapucňa so sťahovacou gumičkou
• Guma v rukávoch, nohaviciach a v páse

JEDNORAZOVÝ OVERAL

Špeciálny dizajn týchto masiek poskytuje vynikajúce pohodlie a súčastne ochranu 
pred plynmi a prachovými časticami v súlade s úrovňou ochrany FFA2P3D podľa  
(EN 405: 2002). Pohodlné a príjemné nosenie vďaka nízkemu odporu pri dýchaní a 
neobmedzenému zornému poľu

• ochrana proti parám plynov a prachovým časticiam
• nízky odpor pri dýchaní
• neobmedzené zorné pole

OCHRANNÁ MASKA FFA2P3*

Pre šetrné čistenie tela ochrannej masky od 
potu a špiny.
Obsah balenia: 40 ks

ČISTIACA HANDRIČKA NA 
OCHRANNÚ MASKU

Ochranná maska vhodná pre ochranu pred drevným a brúsnym prachom z 
laku. Inovatívny CPC ventil zvyšuje komfort a uľahčuje
odvod vydychovaného teplého, vlhkého vzduchu. Dva gumenné popuhy a 
polstrovaná nosová časť umožňuje optimálne prispôsobenie k profilu tváre.

• vhodný pri brúsení dreva a lakov
• pohodlný pri nosení
• s podporou vydychovania teplého vlhkého vzduchu

OCHRANNÁ MASKA FFP2*

Bal. 10 ks

Obj. č. 9642617

Bal. 1 ks

Obj. č. 9642701

Bal. 1 kartón á 40 ks

Obj. č. 9642817

Bal. 1 ks

XL 9696801

XXL 9696901
Bal. 1 ks

Sada 9646801

Kartuša 9646901

Praktické aplikačné náradie ideálne pre nanášanie čistiaceho a ošetrovacieho prí-
pravku na okná. Plastový doraz zabezpečuje správnu vzdialenosť aplikátora od skla 
a zabraňuje aj styku so silikónovým spojom.

• pre úspornu času
• uľahčuje aplikáciu čistiacich a ošetrovacích  

prípravkov na drevené okná
• zabraňuje nánosu ošetrovacích prípravkov na  

silikónový spoj.

FENSTER-TOOL APLIKÁTOR
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S farbou v krvi.

*Detailné informácie o vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkoch, nájdete v bezpečnostnom liste produktov, ktoré majú byť spracovávané.

Praktický nástroj pre meranie hrúbky vrstvy
mokrého filmu (napr. hrubovrstvých lazúr).
Merateľné hrúbky v rozmedzí 25-2000 μm.

MERACÍ HREBEŇ

Bal. 1 ks

Obj. č. 9600301

NÁRADIE PRE NANÁŠANIE
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Jednorazové ochranné rukavice vyrobené z vysoko kvalitného nitrilkaučuku, s dobrou 
odolnosťou voči olejom a tukom. Jednorazové rukavice poskytujú ochranu pri strieka-
ní voči rozpúšťadlám a tiež aj voči vodou riediteľným a 
UV vytvrdzujúcim živiciam. Sú veľmi šetrné k pokožke, 
pretože neobsahujú  latexové proteíny.
Vnútorná strana bez púdru. Trieda ochrany II

• jednorazové ochranné rukavice
• ochrana proti rozpúšťadlám
• bez latexových proteínov

NITRILOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE*

Profesionálne rukavice z jemného bezšvového nylonového úpletu, povrchovo 
upravené nitrilovou penou s protišmykovou potlačou. Rukavice poskytujú vysokú 
odolnosť voči oderu a veľmi dobrý cit pri dotyku. Sú prievzdušné, odpudzujú 
kvapaliny, odolné proti olejom a tukom.

• veľmi dobrý cit pri dotyku, priľnavé na hladkých  
povrchoch

• odpudzujúce kvapaliny, priedušné
• odolnosť voči olejom a tukom

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*

Bal. 1 pár

 Gr. 7 9680001

 Gr. 9 9680101

 Gr. 11 9680201

Bal. 1 kartón á 100 ks

S 9681017

M 9681117

L 9681217

Bal. 1 kartón á 90 ks

XL 9681317

PRACOVNÉ OBLEČENIE – OCHRANNÉ POMÔCKY           

Na ochranu pokožky rúk  pri kontakte s mastnými, vo vode nerozpustnými či-
nidlami a s olejovými emulziami. Ochrana pokožky tiež uľahčuje jej čistenie po 
práci od silne priľnutých vodou nerozpustných materiálov, ako sú oleje, farby, 
lepidlá alebo živice. K dispozícii v 1 litrovom balení.

• zabraňuje priľnutiu živíc, lakov, lepidiel
• chráni pleť pred silným znečistením
• dobre znášanlivý pokožkou

KRESTO PAINT ČISTIČ POKOŽKY*

Bal. 1 ks

2 Lit. 9731001

Na ochranu pokožky rúk  pri kontakte s mastnými, vo vode nerozpustnými činidlami 
a s olejovými emulziami. Ochrana pokožky tiež uľahčuje jej čistenie po práci od silne 
priľnutých vodou nerozpustných materiálov, ako sú oleje, farby, lepidlá alebo živice.
K dispozícii v 1 litrovom balení.

• zabraňuje priľnutiu živíc, lakov, lepidiel
• chráni pleť pred silným znečistením
• dobre znášanlivý pokožkou

TRAVABON S CLASSIC  
OCHRANA POKOŽKY*

Bal. 1 ks

1 Lit. 9731101

Veľmi rýchlo sa vstrebávajúci hydratujúci, nemastný gél, s glycerolom, bez obsahu 
silikónov, pre ošetrenie pokožky.  Gél obsahuje pleť povzbudzujúci  kreatín a je
parfumovaný. K dispozícii v 1 litrovom balení.

• ošetrujúci gél na ruky a tvár
• nezanecháva mastný film
• rýchle vstrebávanie

STOKOLAN SOFT & CARE  
OŠETRENIE POKOŽKY*

Bal. 1 ks

1 Lit. 9731201

S farbou v krvi.

Vysoko kvalitné nitrilové rukavice odolné proti
rozpúšťadlám, benzínu a živiciam UV-lakov.
Mimoriadne robustné a odolné voči chemikáliám. 
Vnútri s velúrovou úpravou.

• ochrana kategórie III
• vysoká odolnosť voči chemikáliám
• vnútri s velúrovou úpravou

OCHRANNÉ RUKAVICE SOL-VEX® 
PREMIUM 37-900*

Bal. 1 pár

Gr. 7 9682001

Gr. 8 9682101

Gr. 9 9682201

Gr. 10 9682301

Dávkovač z nerezovej ocele určený pre prípravky STOKO - Ochrana pokožky, Čistič 
pokožky a Ošetrenie pokožky dodávané v 1 litrových a 2 litrových mäkkých fľašiach. 
Spoľahlivý  s ľahkou manipuláciou pri napĺňaní.  Prostredníctvom „upside-down 
systému“,  dochádza k dokonalému vyprázdneniu. Vďaka tomu,. že prostriedky nie 
sú v priamom styku s dávkovačom,  je absolútne hygienický.

• robustný a variabilný dávkovač na 1 a 2 litrové soft fľaše
• dobré plnenie aj vyprázdňovanie
• mimoriadne hygienický

STOKO DÁVKOVAČ

Bal. 1 ks

1-dielny 9731301

3-dielny 9731401

Veľmi ľahké kompaktné ochranné okuliare vhodné do prašného prostredia.  
Poskytujú vynikajúcu ochranu vďaka  dynamickému dizajnu,  aj pre malú tvár. 
Povrch neumožňuje usadzovanie nečistôt.

• priliehajúce
• zvlášť ľahké
• vhodné pre všetky typy tvárí

OCHRANNÉ OKULIARE*

Bal. 1 ks

Obj. č.  9731501

Bal. 12 ks

Obj. č. 9731517

*Detailné informácie o vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkoch, nájdete v bezpečnostnom liste produktov, ktoré majú byť spracovávané.
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POMOCNÉ PRÍSLUŠENSTVO           
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Maskovacia páska v profesionálnej kvalite. Táto univerzálna maskovacia páska zabez-
pečí čisté línie farebných hrán a je tepelne odolná až do 80 °C.  K dispozícii v rôznych 
šírkach, návin 50m.

• pre čisté farebné línie
• profesionálna kvalita
• tepelná odolnosť 80 °C 

MASKOVACIA PÁSKA PRO TAPE MASK 458

Bal. 1 ks Bal.

19 mm 9510601 19 mm 9510617 48 ks

25 mm 9510701 25 mm 9510717 36 ks

30 mm 9510801 30 mm 9510817 32 ks

38 mm 9510901 38 mm 9510917 24 ks

50 mm 9511001 50 mm 9511017 24 ks

Maskovacia páska v profesionálnej kvalite vhodná  pre použitie na hladkých povr-
choch, ako sú okná  a nábytkové plochy. Je vhodná aj pri tvorbe dvojfarebných náterov 
a opravách. Pri zaťažení slnečným žiarením odstrániteľná do 1 týždňa bez zanechania 
zvyškov na podklade.
K dispozícii v šírke 50 mm, návin 50 m.

• pre použitie na hladkých povrchoch
• odolná voči UV žiareniu
• odstránenie bezo zvyškov

MASKOVACIA PÁSKA MODRÁ UV-STABILNÁ

Bal. 24 ks

50 mm 9510517

Bal. 1 ks

50 mm 9510501

Maskovacia páska v profesionálnej kvalite s ostrými farebnými líniami  
hrán pre interiérové použitie, UV stabilná  až do 60 dní bez zanecháva-
nioa zvyškov na podklade. K dispozícii v dvoch šírkach,  návin 55 m.

• odolná voči UV žiareniu
• až 60 dní použiteľná bez  

zanechávania zvyškov na  
podklade

• ostré línie hrán

MASKOVACIA PÁSKA PRO TAPE SHARP LINE

LEŠTIACA UTIERKA

Rozpúšťadlám odolná leštiaca utierka na čistenie a leštenie vyso-
ko citlivých materiálov. Hodnotná leštiaca tkanina je vyrobená zo 
100% netkanej viskózy.
Rozmery: 40 x 38 cm, návin 200 m.

• na čistenie a leštenie
• odolná voči rozpúšťadlám
• vyrobená zo 100% viskózy 

Bal. 1 rolka

Obj. č. 9690701

Tieto kvalitné, univerzálne papierové utierky sú vhodné najmä pre čiste-
nie a odstánenie nečistôt, olejov a tukov. Dvojvrstvý papier má výbornú 
saciu schopnosť a odolnosť voči pretrhnutiu.
Rozmery: 22 x 38 cm, návin 380 m.

• na čistenie nečistôt, olejov a tukov
• dvojvrstvý
• vynikajúca sacia schopnosť a odolnosť voči p 

retrhnutiu

ČISTIACI PAPIER BASIC

Bal. 2 rolky

Obj. č. 9690617

Jednorazový systém pre miešanie, odlievanie a skladova-
nie náterov. Na vonkajšej strane sú čitateľné pomerové 
stupnice (1: 1 až 8: 1, 20: 1 a 10: 7). Odpadajú náklady na 
čistenie jednorazových pohárikov. K dispozícii s objemom 
1,3 l 2,23 l. Vrchnáky sú dostupné samostatne.

• jednoduché použitie
• rôzne stupnice pomerov pre presné miešanie farieb
• hospodárne, bez nákladov na čistenie

JEDNORAZOVÁ ODMERKA

Pre miešanie lakov, moridiel a ďalších kvapalín.
K dispozícii s objemom 1 liter alebo 3 litre.

PLASTOVÁ ODMERKA

VE Becher 200 Stk.

1,3 Lit. 9611117

2,23 Lit. 9611317

VE Deckel 50 Stk.

1,3 Lit. 9611017

2,23 Lit. 9611217

Bal. 1 ks

1 Lit. 9600201

3 Lit. 9600203

Bal. 1 ks

25 mm              K130011 

50 mm              K130012

S farbou v krvi.

Pre miešanie a skladovanie malých množstiev lakov

(napr. príprava tekutých vzoriek).

K dispozícii s objemom 250 ml.

PLASTOVÝ POHÁRIK S VRCHNÁKOM

UV odolná maskovacia páska modrá. Pre ochranu 
drevených okien pri maliarskych a murárskych prácach. 
Dĺžka 50 bm.

MASKOVACIA PÁSKA TESA 4439

Bal. 1 ks

250 ml 9616201

Bal. 1 ks Bal.

24 mm 9511101 24 mm 9511117 36 ks

36 mm 9511201 36 mm 9511217 24 ks
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OPRAVA | STAROSTLIVOSŤ
S farbou v krvi.

Tmel pre vysprávky  drobných trhlín, zle zosadených spojov dyh alebo hrčí v dreve.  
Aplikuje sa  priamo na podklad, pred brúsením a samotnou povrchovou úpravou.
Pružný tmel s mechanickou odolnosťou pri zosychaní netvorí trhliny. Široká škála  
odtieňov pre rôzne farby dreva. K dispozícii v balení 100 ml alebo 200 ml.

• pre vysprávky chýb dreva v interiéri
• možné  ho moriť, je prelakovateľný
• odtiene navzájom miešateľné
• rýchloschnúci , s opracovateľnosťou ako masívne drevo

GRILITH HOLZKITT

Bal. 1 ks
Odtieň 100 ml 200 ml Odtieň 100 ml 200 ml

Ahorn 5097018 5097014 Erle 5097718 5097714
Fichte/Birke/Esche 5097118 5097114 Nussbaum dunkel 5097818 5097814
Natur 5097218 5097214 Kirschbaum 5097918 5097914
Kiefer 5097318 5097314 Mahagoni 5098018 5098014
Eiche 5097418 5097414 Weiß 5098118 5098114
Buche/Lärche 5097518 5097514 Schwarz 5098218 5098214
Nussbaum 5097618 5097614

Bal. 1 ks alebo sada 20 ks*
Odtieň Obj. č. Odtieň Obj. č. Odtieň Obj. č.

Weiß 9583011 Buche/Lärche 9583811 Mahagoni dunkel 9584611
Ahorn 9583111 Kirsch 9583911 Mittelgrau 9584711
Fichte/Birke/Esche 9583211 Lichtgrau 9584011 Nuss 9584811
Esche 9583311 Natur 9584111 Schwarz 9584911
Kiefer 9583411 Nussbaum dunkel 9584211 Farblos 9585011
Eiche 9583511 Erle 9584311 Kiefer rötlich 9585111
Kirschbaum 9583611 Macore 9584411 Set à 20 ks* 9582917
Nussbaum 9583711 Mahagoni 9584511

Voskové tyčinky pre opravy poškodení na morených, lazurovaných alebo lakova-
ných menej namáhaných drevených povrchoch v interiéri. Napríklad škrabance od 
nechtov, otvory po skrutkách, drobné chyby po buchnutí na  nábytku alebo drevených 
obkladoch. Mäkké vosky sú tvárne pri izbovej teplote a pripravené priamo na apliká-
ciu. Vosky sú farebne  stále, nevypadávajú a môžu byť prelakované Grilith Klarlack-
spray-om. K dispozícii samostatne alebo ako sada 20 ks.

• pre opravy drobných odrenín, prasklín, dier alebo jamiek
• pre mechanicky nenamáhané  plochy
• pre masívne drevo, dyhované materiály ako aj plastové  

povrchy vo vnútornom prostredí

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

*Set neobsahuje bezfarebný vosk ako aj odtieň Kiefer rötlich

Erle Nussbaum dunkel Kirschbaum Mahagoni Weiß Schwarz

Ahorn Fichte/Birke/Esche Natur Kiefer Eiche Buche/Lärche Nussbaum

Vysoko kvalitné tvrdé vosky použiteľné pre opravy poškodení dreva a plastových 
povrchov. Vhodné aj pre plochy a hrany s vysokým mechanickým zaťažením.
Grilith tvrdé vosky sú tiež vhodné pre opravy dverí a okien. Tvrdé vosky sa apli-
kujú na plochu voskovým tavičom, ktorý ich čiastočne roztopí.Tvrdnú relatívne 
rýchlo, neodlupujú sa a sú farebne stabilné.

• pre opravy namáhaných povrchov
• vhodné aj pre poškodené hrany

GRILITH HARTWACHSSTANGEN

Bal. 1 ks

Odtieň Obj. č. Odtieľ Obj. č. Farbton Obj. č.
Farblos 9586001 Kirsch Hell 9586701 Mittelbraun-Honig 9587401

Weiß 9586101 Kirsch P3 9586801 Afzelia-Eiche 9587501

Buche Hell 9586201 Rüster P6 9586901 Teak/Natur 9587601

Weide 9586301 Birnbaum 9587001 Teak/Kiefer 9587701

Gold 9586401 Hellbraun/Gold 9587101 Fichte/Mora 9587801

Buche 9586501 Hellbraun/Fichte Hell 9587201 Dunkelbraun/Kiefer 9587901

Rüster Hell 9586601 Maisgelb-Eiche 9587301 Dunkelbraun/Mahagoni 9588001

Pre profesionálne spracovanie tvrdých voskov. Malý, ľahko použiteľný tavič 
pre drobné opravy  dreva. Ohrev behom niekoľkých sekúnd. Batérie sú 
súčasťou dodávky.

• praktický a ľahko ovládateľný
• s rýchlym ohrevom

TAVIČ TVRDÝCH VOSKOV

Bal. 1 ks

Obj. č. 9585001

Plastový hoblík je určený pre opracovanie a zarovnanie  po  
vyspravení chýb tvrdými voskami, mäkkými voskami, ako aj 
tmelmi na drevo.

• pre zarovnanie tvrdých voskov
• pre aplikáciu mäkkých voskov a  tmelu Holzkitt

HOBLÍK TVRDÝCH VOSKOV

Bal. 1 ks

40 mm 9591101
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S farbou v krvi.

Sprej pre obnovu ako aj nové lakovanie morených, základovaných alebo lakova-
ných drevených povrchov v interiéri. Rýchlo schnúci, s rovnomerným nánosom 
a jednotným rozlivom, s dobrou chemickou odolnosťou. Bezfarebný lak je k dis-
pozícii v troch stupňoch lesku. Pre prelakovanie opotrebovaných, odretých alebo 
opravovaných miest.
K dispozícii v 150 ml balení

• bezfarebný priehľadný lak v spreji
• pripravený na použitie
• rovnomerný nános, žiadne pásy  

po lakovaní

GRILITH KLARLACKSPRAY

Bal. 1 ks

lesklý  150 ml 9632615 

polomatný  150 ml 9632715 

matný  150 ml 9632815 

Sprej pre drobé opravy lakovaných povrchov nábytku a vnútorné dokončovacie 
práce. Napríklad pre opravu škrabancov pri montážnych prácach.
Opravy nábytku alebo vnútorného zariadenia z dreva.
K dispozícii v 400 ml balení, v stupňoch lesku G70 lesklý alebo hodvábny mat G30.

• veľmi rýchlo schnúci
• veľmi dobrý rozliv
• bez tvorby pásov po lakovaní

NITRO SPRAYLACK

Bal. 1 ks

leský  400 ml 9632037

hodvábny  400 ml 9632137

Pre retušovanie poškodených bielych hrán. Vyspravené 
miesto nie je potrebné prelakovať.
K dispozícii v bielej farbe.

• dobrá priľnaosť a tvrdosť povrchu
• jednoduché použitie
• rýchle schnutie

GRILITH LAKOVACIE PERO

Bal. 1 ks

biela 9536001

Fixy pre  retušovanie drobných škrabancov alebo odretí plôch v interiéri.
Retušovacie fixy sú k dispozícii v rôznych lazurovacích odtieňoch alebo odtieňoch 
moridiel.  Rýchlo schnúce, s dobrou priľnavosťou a farebne stále. S jemným hrotom  
je možná oprava jemných škrabancov aj textúry dreva. Predávané  jednotlivo.

• pre opravy malých škrabancov na lakovaných povrchoch
• pripravené na použitie
• k dispozícii v mnohých farebných odtieňoch.

GRILITH RETUŠOVACIE FIXY

Bal. 1 ks
Odtieň Obj. č. Odtieň Obj. č.

Buche 9647111 Nussbaum dunkel 9647911
Eiche hell 9647211 Rustikal 9648011
Eiche mittel 9647311 Teak 9648111
Kirschbaum 9647411 Schwarz 9648211
Magagoni braun 9647511 Prázdna fixka 9647001
Nussbaum mittel 9647811

Riedidlo pre Grilith Holzkitt (tmel na drevo)

K dispozícii v 500 ml balení.

GRILITH RIEDIDLO

Bal. 1 ks

500 ml 8004712

Obsahuje veľa dôležitých materiálov na opravu drobných poškodení povrchov 
nábytku. S týmto kufrom máte vždy všetky potrebné materiály a náradie po ruke. 
Taktiež vždy prehľadne uložené, chránené a čisté. Všetky komponenty môžu byť 
dodané aj jednotlivo.
Obsah: 20 Grilith mäkkých voskov, 10 Grilith tvrdých voskov, 2 Grilith lakové  
perá (biele a čierne), Grilith FlexPen (10 farieb, 2 prázdne pre naplnenie), 
Grilith Spraylack (lesklý, polomatný, matný), tavič tvrdých voskov, hoblík tvrdých 
voskov, oceľová vlna, 1 vrecúško Trikot, brúsny papier P 360 A4, štetec jemný,  
škrabka na lak, Preval sprej set, špeciálna leštiaca pasta s filcom.

ADLER NÁBYTKOVÝ SERVISNÝ KUFOR

Kompletný kufor

Obj. č. 9644017
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Odstraňuje jemné škrabance, čistí lesklé povrchy a zvyšuje ich odolnoť voči 
poškriabaniu.  Súčasťou balenia je špeciálna leštiaca handrička. K dispozícii v 
100 ml balení.

• pre použitie na vysoko lesklých povrchoch
• chráni proti poškriabaniu
• odstraňuje najjemnejšie škrabance

SPEZIAL-POLISH 181 LEŠTIACA PASTA

Bal. 1 ks

100 ml 9649501

Tento univerzálny olej bol vyvinutý pre ošetrovanie  olejovaných plôch ná-
bytku a drevených olejovaných plôch v interiéri (drevené obklady, drevené 
stropy). Plochy, ktoré sú ľahko zašpinené, je možné
 pomocou ADLER Legno- Pflegeöl veľmi rýchlo vyčistiť 
a oživiť.

LEGNO PFLEGEÖL
(LEGNO OŠETRUJÚCI OLEJ)

Bal. 1 ks

250 ml 5088214

Kompletný balíček pre čistenie a ošetrovanie podláh. Obsahuje Parkettreini-
ger – čistič, ktorý odstraňuje nečistoty a odolné škvrny z drevených, lamináto-
vých, korkových podláh a PVC podlahovín a Parketpflege – ošetrovací prostrie-
dok, ktorý  obnovuje ich odolnosť.
K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.
Obsahuje 1 l Parkettreiniger, 1 l Parkettpflege,
Utierka.

CLEAN PARKETTPFLEGE SET
(ČISTIACI SET NA PODLAHY)

Bal. 1 ks

Sada 4219617

Parkettpflege  4219911

Parkettreiniger 4219811

Bal. 1 ks

Obj. č. 9621001

Univerzálna utierka na čistenie, ošetrovanie a
leštenie drevených povrchov, ako je nábytok,
schody, podlahy, rámové časti drevených okien a vchodových dverí.

• na čistenie, ošetrovanie a leštenie drevených povrchov
• mäkká, netkaná textília

UTIERKA NA ČISTENIE

Jemná utierka pre mokré čistenie drevených, lamináto-
vých a korkových podláh a PVC podlahovej krytiny.

ČISTIACA HANDRIČKA NA PARKETY

Bal. 1 ks

Obj. č. 9621101

Vhodný na čistenie lakovaných a iných viditeľných povrchov v domácnosti. Čistič ná-
bytku obsahuje čistiace prostriedky odstraňujúce  prach, nečistoty a odtlačky prstov. 
Produkt môže byť pravidelne používaný. Sada sa skladá z 500 ml nábytkového čističa,  
rozprašovača a čistiacej handričky.
K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.

CLEAN MÖBELREINIGER SET
(ČISTIACI SET NA NÁBYTOK)

Bal. 1 ks

Sada       500 ml 9649017 

jednotlivo  500 ml 9649012 

Sada pre ošetrovanie lakovaných povrchov nábytku. Ošetrujúci prípravok vytvára na 
povrchu ochranný film voči vode a špine a dáva starým, zmatneným plochám nábyt-
ku nový vzhľad. Použiteľný pre všetky dreviny. Sada sa skladá z 250 ml ošetrovacieho 
prostriedku na nábytkok vrátane rozprašovača a čistiacej handričky.
K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.

CLEAN MÖBELPFLEGE SET
(OŠETROVACÍ SET NA NÁBYTOK)

Bal. 1 ks

Sada      250 ml 9649117 

jednotlivo  250 ml 9649114 
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