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LAKY a príslušenstvo

Vo vnútri rady odborníka: Ako na lakovanie
podláh, obkladov a nábytku

▶ Transparentná povrchová úprava dreva v interiéri, napr. drevených
nábytkových dielcov, obloženia, stoličiek a pod.
▶ Lak sa vyznačuje vyššou čírosťou, výbornou konečnou tvrdosťou a
vysokou odolnosťou dolepu
▶ Lak je modernou obdobou nitrolakov, predovšetkým svojou rýchlosťou
zasychania
▶ Dostupný v lesklom, matnom a polomatnom prevedení
▶ Lesk/Mat/Polomat

Vodouriediteľný vrchný lak na drevo

Na detský
nábytok
a hračky

Ekologický

Rýchle schnutie

Bez zápachu

▶ Alkyduretánový lak S1006 je určený na odolné lesklé, polomatné alebo
matné nátery dreva a drevených materiálov v exteriéri a interiéri.
▶ Zaisťuje vysokú a dlohodobú ochranu pred poveternostným vplyvom
a UV žiarenia a to aj do náročného prostredia so zvýšenou vlhkosťou
napr. na záhradný nábytok, obloženia, dvere a okná, v sušiarniach, v
kúpeľniach pri bazénoch alebo aj priamemu ponoru – častí člnov,
vesiel a pod.
▶ Lesk/Mat/Polomat

Bezfarebný lodný lak na drevo

VodeodolnýUV odolný
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▶ určený na interiérové bezfarebné
lesklé povrchové úpravy
dreveného a prúteného nábytku
(aj sedacieho) a všetkých ďalších
drevených a korkových
predmetov v interiéri (okrem
podlahových plôch).
▶ Lak nie je vhodný na nátery
vystavené pôsobeniu
poveternostných vplyvov.

Nitrocelulózový lak na drevo
lesklý alebo matný

A.

B.

Rýchle schnutie

▶ PROFI PARKET je určený na
vysoko kvalitnú matnú,
polomatnú alebo lesklú
povrchovú úpravu všetkých
drevených plôch v interiéri
vrátane nábytku a podláh.
▶ Lak je vhodný na úpravu parkiet,
drevených podláh, schodíšť,
zábradlí, podhľadových panelov,
drevených obkladov,
nábytkových dielcov a drevených
výrobkov v interiéri.
▶ spĺňa podmienky protišmykovosti
podláh za sucha aj za mokra
podľa ČSN 74 4507 a je vhodný na
nátery detského nábytku a
hračiek, spĺňa podmienky normy
EN 71 č. 3.
▶ Lak vyhovuje na nátery výrobkov,
ktoré prichádzajú do nepriameho
styku s požívatinami, krmivami a
pitnou vodou.

Vodouriediteľný jednozložkový
bezfarebný polyuretánový lak
na nábytok aj podlahy

▶ COLOR IT bezfarebný lak je
rýchloschnúci univerzálny (lesklý/
matný) bezfarebný lak vhodný na
kov, drevo, keramiku, kameň, betón a
sklo, ktorý odoláva poškriabaniu a
poveternostným vplyvom.

▶ Bezfarebný lak sa používa na
zvýšenie lesku na lakované a
nelakované súčasti alebo ako
dodatočná ochrana povrchu v
matnom prevedení.

▶ Výrobok neobsahuje látky
poškodzujúce ozónovú vrstvu.

Rýchloschnúci
univerzálny
(lesklý/matný)
bezfarebný lak v spreji

Rýchle schnutie

Riedidlo C-6000 do
nitrocelulózových
nátrových hmôt

1,49

Balenie 0,7 litra

1,38 EUR

-5%

-5%

Balenie 400ml

2,95 EUR
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J
e to jeden z najúčinnejších spôsobov ochrany dreva,
ktorý zachováva jeho nespútanú, prírodnú kresbu.
Otvoríte plechovičku s lakom, rovnomerne ho v

niekoľkých vrstvách natriete na vopred pripravený
povrch a drevo je razom pevnejšie, trvácnejšie a
odolnejšie voči znečisteniu.
Akoby ste ho potiahli tenučkou vrstvou priliehavej, avšak
húževnatej fólie.

Lak uzatvorí póry pred vlhkosťou a prachom, kresba
dreva sa zvýrazní a doposiaľ teplý, hrejivý povrch sa
zmení na chladný. Takto ošetrené drevo prestáva v
suchom interiéri starnúť a robí radosť. Čo všetko by ste
mali o lakovaní vedieť?

Iba pre interiér

Laková vrstva je pevná, pružná a húževnatá, sotva však
ustojí prácu dreva pod holým nebom. Najprv sa v laku
objavia vlasové trhliny, potom cez ne do masívu
prenikne voda a keď huby začnú so skazou hlboko v
útrobách, i lak opadá na zem. Lakované drevo patrí pod
ochranu strechy, najlepšie mu je však v interiéri.

Tam, kde sa teploty a vlhkosť nestriedajú z extrému do
extrému, tam kde sa i človek cíti najlepšie. Drevené
podlahy, obklady, zábradlia schodísk a nábytky sú
plochami, kde sa s lakmi stretnete najčastejšie. Nie je v
tom žiadna náhoda.

Dôkladne pripravený povrch

Lakovanie žiada dôslednú prípravu dreva, pretože nový
povrch zvýrazní každú chybičku a nedokonalosť.
Hobľovanie má prednosť pred brúsením. Pri brúsení sa
zasa musíte priblížiť k dokonalosti. Nikdy by ste nemali
končiť prípravu povrchu s brusivom hrubším ako P240.

Kým svetlá, smreková podlaha bude pri pohľade z
dvojmetrovej vzdialenosti vyzerať takmer vždy
dokonale, na tmavom orechovom stole zbadáte pri
obede i to najmenšie zrnko prachu či neskrotné vlákno
dreva uviaznuté v laku. Ak nie je vo vašich silách vyhladiť
drevo k dokonalosti, hľadajte inú povrchovú úpravu ako
lakovanie.

Lesk, polomat alebomat?

Lesklé laky sú lacnejšie akomatné a vnesú domiestnosti
väčší jas, iskru a noblesu. Dokážu prežiariť i tmavšie kúty
odrazom svetla. Žiadajú však viac zručnosti pri nanášaní
a ošetrení povrchumedzi dvomi nátermi. Ak nenatierate
iba malé, členité hračky a dekorácie, ponechajte ich
odborníkom a porozhlianite sa v hobby sortimente
polomatu a matu.

Matný povrch je prirodzenou kamuflážou amaskovaním
nedostatkov. Obzvlášť ak ide o veľké, rozsiahle plochy.
Prečo sa smatným lakom stretnete hlavne pri podlahách
a obkladoch? Spolu s rytmom lamiel ukrývajú
nedostatky hobby práce. Povrch vyzerá dokonalý,
drobné chybičky unikajú i oku odborníka.

Chémia rozhoduje o komforte

Neexistuje žiadny dôvod, aby ste sa stránili lakom,
ktorých receptúra je postavená na vodnej báze. Sú bez
zápachu, všetko náradie umyjete vodou a keď lakovaný

Ako na lakovanie podláh,
obkladov a nábytku?

Autor: Milan Gigel
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povrch zaschne, po receptúre už nieto žiadnej stopy.
Niet vody, ktorá by lakovú vrstvu opäť rozpustila. Bez
ohľadu na to, či zvolíte lacnejší akrylátový lak, alebo
drahší a húževnatejší akryl-uretánový lak, farba dreva sa
nezmení. Biely smrek zostane bielym, červená čerešňa
zasa červenou. Ide o polyméry, ktoré sú za mokra biele,
avšak po vyschnutí sa stávajú priehľadnými. Vyzrievajú
odparením vody.

Tam, kde ste pri brúsení dreva našli znečistenie olejmi, s
lakom na vodnej báze pri natieraní nepochodíte. Voda
sa bude strániť oleja a vzniknú miesta bez náteru.
Riešením je, aby ste pre prvý náter zvolili acetónový,
nitrocelulózový lak. Ten preklenie znečistené miesta a
po jemnom prebrúsení vytvorí podklad pre iný,
vhodnejší lak. Hoci ide o lak s najväčším zápachom pri
natieraní a vysychaní, pre túto službu je priam
výnimočný.

Klasikou minulých desaťročí sú však laky syntetické -
alkydové. Určite poznáte krásnu kresbu smrekových
dosiek pod žltým syntetickým lakom. A rovnako dobre si
vybavujete žiarivo červené obklady zo smrekovca, pod
rovnakým lakovým filmom. I keď mnohí tvrdia, že lak
ktorý mení farbu dreva je za módnym horizontom, stále
platí že ide o odolnú povrchovú úpravu, ktorá sa len tak
ľahko nezoderie. Veď i lak lodný je z tejto kategórie.
Počítať však musíte s použitím riedidla pri čistení
náradia a zápachom pri dlhšom, pomalom vysychaní.

Sú však miesta, ktoré žiadajú mimoriadnu priľnavosť
laku k podkladu a aj jeho odolnosť. Ide o laky epoxidové,
dvojzložkové. Miešajú sa tesne pred nanesením s
tvrdidlom, aby preklenuli obmedzenia ostatných lakov.
Rýchlo vyzrievajú a to aj pri nízkych teplotách.

Viac ako jeden náter

Či sa rozhodnete pre nanášanie laku štetcom alebo
valčekom, nikdy nejde o jediný náter, ktorý by vytvoril
dokonalý povrch. Počítajte s dvomi, tromi i piatimi - v
závislosti od povrchu a žiadaného výsledku. Je to na
škodu alebo v prospech veci?

Každá vrstva je príležitosťou pre zdokonalenie tej
predchádzajúcej. Znamená to, že vytvrdnutý lak opäť
prebrúsite, aby ste odstránili chyby a pripravili

dokonalejší povrch pre ďalší náter. Jemný prebrus ukryje
zrnká prachu, napriamené vlákna dreva, ale aj zjednotí
vzhľad hustejšej časti dreva s redšou.

Vyvarujte sa škôlkarských chýb

Vodou riediteľné laky v chladnom a vlhkom prostredí
nezaschnú, pretože voda nemá kam uniknúť. Teplota
dreva musí byť aspoň 10 °C a miestnosť primerane
vykúrená.

Pri syntetických lakoch pozorne čítajte, aké riedidlo
môžete použiť. Nespoliehajte sa iba na univerzálnu
C6500, od ktorej sa syntetický lak s polyuretánom
zaručene zrazí.

Lak nanášajte vždy v tenkej vrstve, aby mohol preschnúť
v rozumnom čase do hĺbky. Inak sa pri nanášaní ďalšej
vrstvy stane, že tú spodnú, pod sebou rozpustí a zvlní.

Pracujete v bezprašnom prostredí, pomôžte si čističkou
vzduchu, zvlhčovaním alebo nalepením statických fólií
na steny. Padajúci prach zanechá nepekné stopy na
lesklom i matnom povrchu.
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Po ošetrení vašich stien týmto ochranným náterommôžete pokojne steny čistiť vlhkými špongiami a handrami od
rôznych znečistení spôsobených nehodami v kuchyni, „ucapkanými“ rukami okolo vypínačov alebo obdobným a
opakujúcim sa zaťažením všetkých stien v domácnosti

▶ EKOTRAN je hladký transparentný disperzný ochranný náter určený na interiérové a exteriérové použitie.
▶ EKOTRAN slúži na pretieranie pohľadových betónov, betónových škridiel, soklov, dekoratívných omietok, brizolitu, umelého
kameňa, terás a prírodného kameňa, prípadne interiérových alebo fasádnych farieb na zvýšenie odolnosti a umývateľnosti.
▶ EKOTRAN je umývateľný, plne oteruvzdorný náter s charakteristickýmmokrým vzhľadom

Vodouriediteľný ochranný náter na interiérové steny a aj fasády

Valec Filc

▶ Polyester, veľmi hustý plyš
▶ Výška plyšu 4mm, priemer
držadla 6mm
▶ Určený pre kvalitné
lakovanie
▶ Vhodný pre všetky druhy
farieb a lakov

Štetec Allround L

▶ Táto prémiová rada štetcov je vyrobená z vysoko kvalitných
súčastí, ako je čistá syntetická miešaná štetina, nerezová
ušľachtilá oceľová spojka a drevená rukoväť.

▶ Štetce sú stabilné, držia tvar, majú veľmi dobrý príjem farby a
mäkké končeky štetiny zaisťujú perfektný záver náteru.

▶ Štetce sú určené na všetky farby, laky a lazúry, najlepšie
vyhovujú na vodou riediteľné farby a laky.

Brúsny papier

▶ Na ručné brúsenie dreva a
kovov

Držiak na brúsny papier

▶ Ručná držiak na brúsny papier s 3mm
penovou gumou a sponami na rýchle
upevnenie brúsneho papiera

-5%

-5% -5%

-5% -5%
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Štetec plochý 332 PROFI

▶ Zmes prírodnej štetiny a dutých synt.vlákien
▶ Pre kvalitné nanášanie rozpúšťadlových farieb

▶ Duvilax Expres LS je lepidlo na drevo pre interiér
veľmi rýchlou tvorbou spoja
▶ Používa sa na lepenie montážnych spojov pri
výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva –
čapové spoje, jednoduchý zub, cink, na pokos, na
tupo, pozdĺžne, na pero-drážku a i. Lepený
predmet možno ďalej opracovávať po uplynutí 4
hodín od zlepenia.
▶ Ďalej lepí papier, kartón, textil, korok a iné savé
materiály navzájom. Používa sa v pôvodom stave
a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava

DUVILAX Expres LS

▶ Epilox T 19-34/700 možno spracovať pre výrobu odliatkov, impregnáciu a lamináciu ako lepidlo či spojivo. V stavebníctve na
prípravu mált, poterov či polymérnych betónov.
▶ Pre výrobu náterových hmôt ako aj v oblasti elektrotechniky, nástrojárstva a údržby.
▶ Pre vysokú čírosť a nízku viskozitu s dlhou dobou spracovania je vhodná na výrobu rôznych dekoratívnych predmetov
v modelárstve, na zalievanie stolíkov, drevorezieb a pod.
▶ Pri väčšom objeme je vhodné zalievať na viac vrstiev asi v hrúbke 2-3 cm. Epoxid začne reagovať po cca 40min. až 3 hod a vtedy
môžme zaliať ďalšiu vrstvu. Tie sa spoja a nie je vidieť žiadny spoj. Je možné zaliať ďalšiu vrstvu i po vytvrdnutí predošlej vrstvy.
▶ Nechať zaschnúť asi 24 až 48 hod. - záleží od teploty. Epoxid vyzrieva aj 30 dní pre dosiahnutie úplnej tvrdosti.
▶ Vytvrdnutá živica má nádych odtieňa do žlta. Je možné farbiť rôznymi akrylátovými alebo inými farbami alebo na dekoráciu
pridať metalické alebo perleťové pigmenty.
▶ Pomer tuženia (hmotnostný pomer živica : tužidlo) 65 : 35

Epoxidová dvojzložková živica EPILOX T 19+34/700 s tužidlom vhodná na zalievanie drevorezieb, stolíkov a
podobne

6,15

Balenie 500g

5,75 EUR

▶ Je vhodné na lepenie montážnych a plošných spojov, na lepenie dýh, rámov, pozdĺžne
spájanie, výrobu okien, dverí, nábytku, parkiet a na stolárske práce

▶ Lepí tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesku a aglomerované materiály na báze
buničiny. Spoj možno mechanicky namáhať po 6 hodinách

▶ Duvilax D3 Rapid sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s
potravinami a na detské hračky.

DUVILAX D3 Rapid

-5%

-5%
-5%
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▶ Profilak je moderný polyuretánový lak na drevo vyznačujúci sa vysokou
pevnosťou a odolnosťou.
▶ Určený je pre použitie vo vnútri. Nalakujete ním parkety, schodnice, drevené
obklady, barové pulty, nábytok - všetky miesta, kde sa vyžaduje najvyššia
pevnosť a odolnosť.
▶ Profilak sa dodáva matný i vysoko lesklý.

Profilak špeciálny jednozložkový
polyuretánový lak do interiéru

▶ Aktivlak je dvojzložkový epoxidový lak
pre interiér aj exteriér.
▶ Na lesklé transparentné nátery dreva,
drevovláknitých dosiek, preglejok,
parkiet, paluboviek, korku a kovov.
▶ Nátery odolávajú rôznym chemickým
vplyvom, ale neodolávajú kyselinám
vo vyšších koncentráciách a
poveternostným vplyvom (UV žiarenie
spôsobuje zažltnutie a kriedovanie
náteru).

AktivLak® S1300 dvojzložkový
epoxidový lak na drevo, korok a
podlahy

▶ Pattex ONE FOR ALL HIGH TACK je jednozložkové
flexibilné univerzálne montážne lepidlo pre interiér aj
exteriér s receptúrou FlexTec®.
▶ Je určené na lepenie väčšiny nasiakavých aj
nenasiakavých materiálov. Neodporúčame používať na
PE, PP, PTFE, akrylové sklo, meď, mosadz a mäkčené PVC

A. Pattex One For All Hight Atack

A. B.

▶ Pattex One for All CRYSTAL je jedinečnou kombináciou
montážneho lepidla a tmelu v jednom
▶ Vďaka krištáľovej čírosti s ním veľmi dobre prilepíte aj
priehľadné materiály ako sú rôzne druhy číreho,
pieskovaného, či farebného skla. Módneho skleneného
obloženia v kuchyniach, kúpeľniach, plastové alebo
sklenené priehľadné kúpeľňové doplnky, sklenené
hranoly, rôzne druhy úchytov a madiel na skrinky, či
pánty na sklenené dvierka.
▶ Na rozdiel od iných transparentných lepidiel, ktoré sa
časom sfarbia do modra, či zelena, zostáva toto lepidlo aj
po vytvrdnutí krištáľovo priezračné.

B. Pattex One For All Crystal

-3%

-5%

-5%

-5%
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www.colorlak.sk

Sklad Banská Bystrica
Zvolenská cesta 37

974 05 Banská Bystrica
Mobil: 0905 492 675
Tel.: 048 416 21 50
Fax: 048 416 21 84

E-mail: vo.bb@colorlak.sk

Sklad Spišská NováVes
Duklianska 31

052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0918 182 169

E-mail: vo.snv@colorlak.sk

Andrea Petrincová
mobil: 0905 319 150
oz.stred@colorlak.sk

Melánia Čudaiová
mobil: 0911 114 401
m.cudaiova@colorlak.sk

Milan Lipovský
mobil: 0917 470 671
m.lipovsky@colorlak.sk

NaVaše dotazy radi zodpovedia aj naši obchodní zástupcovia

Telefonické a e-mailové objednávky

Objednávkymôžete urobiť aj on-line cez náš B2B portál
b2b.colorlak.sk
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Podlahársky valec Velur

▶ Prírodná 100% vlna
▶ Výška plyšu 4mm, priemer držadla 8mm
▶ Určený pre vrchné kvalitné lakovanie
▶ Odolný voči rozpúšťadlám
▶ Dostupné šírky: 180mm, 250mm

Valček Velur

▶ Prírodná 100% vlna
▶ Výška plyšu 4mm, priemer
držadla 6mm
▶ Určený pre vrchné kvalitné
lakovanie
▶ Odolný voči rozpúšťadlám
▶ Šírka: 60mm, 100mm

Rukavice Paintstar White

▶ Jemné pletené rukavice
potiahnuté PU, biele
▶ Špeciálne navrhnuté rukavice
pre maliarske práce
▶Majú vysokú priliehavosť,
vynikajúcu citlivosť prstov a
vysokú voľnosť pohybu
▶ Dostupné veľkosti: M8,
L9, XL10, XXL11

-5%

-5%

-5%
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Objednávky môžete posielať:

Prevádzka Banská Bystrica, Zvolenská cesta 37, tel.: 048/416 2150 - 51, Fax: 048/416 2184, mobil: 0905 492 675, vo.bb@colorlak.sk

Prevádzka Spišská N.Ves, Duklianska 31, tel.: 053/441 0158, Fax: 053/441 0158, mobil: 0918 182 169, vo.snv@colorlak.sk

Objednávacie číslo Výrobca Výrobok

 Základná 

cenníková cena bez 

DPH (od 1.1.2020) 

 Akciová 

cena bez 

DPH 

Objednávam 

počet ks

S1006-G1C0000-L.60 Colorlak Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný lesk 0,6L 6,69 € -5% 6,36 €           

S1006-G1C0000-L3.5 Colorlak Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný lesk 3,5L 37,52 € -5% 35,64 €         

S1006-G4C0000-L.60 Colorlak Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný mat 0,6L 8,01 € -5% 7,61 €           

S1006-G4C0000-L3.5 Colorlak Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný mat 3,5L 44,88 € -5% 42,64 €         

S1006-G3C0000-L.60 Colorlak Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný polomatný 0,6L 7,78 € -5% 7,39 €           

S1006-G3C0000-L3.5 Colorlak Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný polomatný 3,5L 43,58 € -5% 41,40 €         

C1038-A-C0000-L.75 Colorlak Lak Celomat C-1038 Bezfarebný mat 0,75L 8,08 € -5% 7,68 €           

C1038-A-C0000-L3.5 Colorlak Lak Celomat C-1038 Bezfarebný mat 3,5L 37,51 € -5% 35,63 €         

C1037-A-C0000-L.75 Colorlak Lak Celolesk C-1037 Bezfarebný lesk 0,75L 8,25 € -5% 7,84 €           

C1037-A-C0000-L3.5 Colorlak Lak Celolesk C-1037 Bezfarebný lesk 3,5L 37,48 € -5% 35,61 €         

V1419-G1C0000-L.60 Colorlak Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný lesk 0,6L 7,22 € -5% 6,86 €           

V1419-G1C0000-L2.5 Colorlak Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný lesk 2,5L 27,94 € -5% 26,54 €         

V1419-G4C0000-L.60 Colorlak Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný mat 0,6L 7,22 € -5% 6,86 €           

V1419-G4C0000-L2.5 Colorlak Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný mat 2,5L 27,94 € -5% 26,54 €         

V1419-G3C0000-L.60 Colorlak Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný polomat 0,6L 7,22 € -5% 6,86 €           

V1419-G3C0000-L2.5 Colorlak Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný polomat 2,5L 27,94 € -5% 26,54 €         

V1509-G1C0000-L.60 Colorlak Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný lesk 0,6L 12,65 € -5% 12,02 €         

V1509-G1C0000-L2.5 Colorlak Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný lesk 2,5L 49,66 € -5% 47,18 €         

V1509-G4C0000-L.60 Colorlak Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný mat 0,6L 12,65 € -5% 12,02 €         

V1509-G4C0000-L2.5 Colorlak Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný mat 2,5L 49,66 € -5% 47,18 €         

V1509-G3C0000-L.60 Colorlak Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný polomat 0,6L 12,65 € -5% 12,02 €         

V1509-G3C0000-L2.5 Colorlak Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný polomat 2,5L 49,66 € -5% 47,18 €         

C6000-A-V0004-L.42 Colorlak Riedidlo C-6000 Colorlak 0,42L 0,92 €

C6000-A-V0004-L.70 Colorlak Riedidlo C-6000 Colorlak 0,7L 1,38 €

C6000-A-V0004-L4 Colorlak Riedidlo C-6000 Colorlak 4L 5,89 €

C6000-A-V0004-L9 Colorlak Riedidlo C-6000 Colorlak 9L 11,29 €

8595030526443 Kittfort Lak epoxidový S-1300 bezfarebný 1,4L 14,36 € -5% 13,64 €         

8585018501029 Color Company Lak Profilak lesklý 0,7L 11,00 € -3% 10,67 €         

8585018501333 Color Company Lak Profilak lesklý 2,5L 36,93 € -3% 35,82 €         

8585018501012 Color Company Lak Profilak matný 0,7L 11,31 € -3% 10,97 €         

8585018501340 ColorCom Lak Profilak matný 2,5L 37,88 € -3% 36,74 €         

E0901-A-E0001-K01 Colorlak Lak Ekotran na kameň transparentný 1Kg 5,97 € -5% 5,67 €           

E0901-A-E0001-K5 Colorlak Lak Ekotran na kameň transparentný 5Kg 30,68 € -5% 29,15 €         

4015000429399 HENKEL Pattex One for all HT 440g 5,29 € -5% 5,03 €           

4015000432276 HENKEL Pattex One for All Crystal 290g 7,98 € -5% 7,58 €           

8588004535916 PRIMACHEM Živica Epilox T19-34/700 tužidlo M1167 1kg 10,59 €

B481049650001 PRIMACHEM Živica Epilox T19-34/700 tužidlo M1167 0,5kg 5,75 €

8586002762518 DUSLO Duvilax D3 0,5Kg 2,32 €                       -5% 2,20 €           

8586002762525 DUSLO Duvilax D3 1Kg 3,51 €                       -5% 3,33 €           

8586002763485 DUSLO Duvilax Expres LS 250g 1,42 € -5% 1,35 €           

8586002763492 DUSLO Duvilax Expres LS 0,5Kg 2,32 € -5% 2,20 €           

8595568237804 Colorlak Sprej Color It Lak Bezfarebný lesklý 400ml 2,95 €           

8595568237811 Colorlak Sprej Color It Lak Bezfarebný matný 400ml 2,95 €           

8593534870147 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.100 /230x280mm 0,22 € -5% 0,21 €           

8593534870154 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.120 /230x280mm 0,22 € -5% 0,21 €           

8593534870161 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.150 /230x280mm 0,22 € -5% 0,21 €           

8593534870178 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.180 /230x280mm 0,22 € -5% 0,21 €           

8593534870086 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.30 /230x280mm 0,35 € -5% 0,33 €           

8593534870093 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.36 /230x280mm 0,33 € -5% 0,31 €           

8593534870109 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.40 /230x280mm 0,29 € -5% 0,28 €           

8593534870116 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.50 /230x280mm 0,27 € -5% 0,26 €           

8593534870123 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.60 /230x280mm 0,25 € -5% 0,24 €           

8593534870130 SPOKAR Brúsny papier 175 zr.80 /230x280mm 0,24 € -5% 0,23 €           

9002588401454 Schuller Eh klar Držiak na brúsny papier 105x215mm žltý 3,64 € -5% 3,46 €           

9002588723822 Schuller Eh klar Štetec plochý ALLROUND 30mm Schuller 1,43 € -5% 1,36 €           

9002588723839 Schuller Eh klar Štetec plochý ALLROUND 40mm Schuller 2,24 € -5% 2,13 €           

9002588723846 Schuller Eh klar Štetec plochý ALLROUND 50mm Schuller 2,27 € -5% 2,16 €           

9002588723853 Schuller Eh klar Štetec plochý ALLROUND 60mm Schuller 2,85 € -5% 2,71 €           

9002588723860 Schuller Eh klar Štetec plochý ALLROUND 70mm Schuller 3,19 € -5% 3,03 €           

9002588426518 Schuller Eh klar Rukavice Nylon 8 M biele 0,95 € -5% 0,90 €           

9002588426525 Schuller Eh klar Rukavice Nylon 9 L biele 0,95 € -5% 0,90 €           

9002588426532 Schuller Eh klar Rukavice Nylon 10 XL biele 0,95 € -5% 0,90 €           

9002588426549 Schuller Eh klar Rukavice Nylon 11 XXL biele 0,95 € -5% 0,90 €           

8593534812079 SPOKAR Štetec plochý 332 1 2,48 € -5% 2,36 €           

8593534812086 SPOKAR Štetec plochý 332 1,5 2,84 € -5% 2,70 €           

8593534812093 SPOKAR Štetec plochý 332 2 4,42 € -5% 4,20 €           

8593534812109 SPOKAR Štetec plochý 332 2,5 4,82 € -5% 4,58 €           

8593534812116 SPOKAR Štetec plochý 332 3 7,32 € -5% 6,95 €           

8593534812123 SPOKAR Štetec plochý 332 3,5 8,12 € -5% 7,71 €           

8593534812130 SPOKAR Štetec plochý 332 4 10,63 € -5% 10,10 €         

8593534691391 SPOKAR Valec Filc 60/6mm 0,56 € -5% 0,53 €           

8593534691407 SPOKAR Valec Filc 100/6mm 0,73 € -5% 0,69 €           

8593534691414 SPOKAR Valec Filc 150/6mm 1,03 € -5% 0,98 €           

Akcia od 1.2.2020 do 29.2.2020
Na akciovú cenu sú uplatňované odberateľské zľavy!!!

Dodatočná 

zľava

Pevná cena

Pevná cena

Pevná cena

Pevná cena

Pevná cena

Pevná cena

Pevná cena

Pevná cena

Ďakujeme za Vašu priazeň a spoluprácu
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Objednávky môžete posielať:

Prevádzka Banská Bystrica, Zvolenská cesta 37, tel.: 048/416 2150 - 51, Fax: 048/416 2184, mobil: 0905 492 675, vo.bb@colorlak.sk

Prevádzka Spišská N.Ves, Duklianska 31, tel.: 053/441 0158, Fax: 053/441 0158, mobil: 0918 182 169, vo.snv@colorlak.sk

Objednávacie číslo Výrobca Výrobok

 Základná 

cenníková cena bez 

DPH (od 1.1.2020) 

 Akciová 

cena bez 

DPH 

Objednávam 

počet ks

Akcia od 1.2.2020 do 29.2.2020
Na akciovú cenu sú uplatňované odberateľské zľavy!!!

Dodatočná 

zľava

8593534671737 SPOKAR Valec Velur 60/6mm 1ks 0,64 € -5% 0,61 €           

8593534671492 SPOKAR Valec Velur 100/6mm 1ks 0,73 €                       -5% 0,69 €           

8593534660182 SPOKAR Valec Velur 150/6mm-jadro 30mm 1ks 2,60 €                       -5% 2,47 €           

8593534660205 SPOKAR Valec Velur podlah. 180/8mm 4,09 €                       -5% 3,89 €           

8593534660212 SPOKAR Valec Velur podlah. 250/8mm 5,13 €                       -5% 4,87 €           

Ďakujeme za Vašu priazeň a spoluprácu


