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Od 40 lat firma Schuller Eh’klar utożsamiana jest z rzetelnym dostawcą wysokiej jakości narzędzi malarskich. Jest to 

możliwe dzięki ciągłemu udoskonalaniu, polepszaniu wszystkich produktów. Ściśle określony asortyment towarowy 

o wysokiej jakości w korzystnej cenie jest decydującym kryterium wyboru naszych produktów przez szerokie rzesze 

klientów w wielu krajach Europy. 

W przyszłości, kiedy jakość towarów będzie miała coraz większe znaczenie i markowe produkty będą odgrywać  

coraz większą rolę na rynku, będziemy dążyć do tego, aby jeszcze lepiej służyć Państwu naszą wiedzą i kompetencją. 
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Pędzel do lakieru, grubość XX.-12., uchwyt z 
naturalnego drewna Monoblock
najwyższa jakość, mieszanina 3-krotnie gotowanego 
jasnego włosia z poliestrem, nierdzewna skuwka, klejony, 
wodoszczelny, uchwyt z naturalnego drewna, do farb 
ściennych oraz farb i lakierów na bazie rozpuszczalników, 
wysoka zdolność chłonięcia farby
70442 30 mm  12
70443 40 mm  12
70444 50 mm  12
70445 60 mm  12
70446 70 mm  12
70447 80 mm  6
70448 100 mm  6

Pędzel do lakieru, grubość XX.-12., uchwyt z 
naturalnego drewna Monoblock
najwyższa jakość, mieszanina 3-krotnie gotowanego 
czarnego włosia z poliestrem, nierdzewna skuwka, 
klejony, wodoszczelny, do farb ściennych oraz farb i 
lakierów na bazie rozpuszczalników, wysoka zdolność 
chłonięcia farby
70612 30 mm  12
70613 40 mm  12
70614 50 mm  12
70615 60 mm  12
70616 70 mm  12
70617 80 mm  6

Pędzel do lakieru, grubość XX.-12.
mieszanina jasnej szczeciny i poliestru, ocynkowana 
skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych 
oraz farb i lakierów na bazie rozpuszczalników
70451 20 mm  12
70452 30 mm  12
70453 40 mm  12
70454 50 mm  12
70455 60 mm  12
70456 70 mm  12
70457 80 mm  12
70459 100 mm  12

Pędzel akrylowy, grubość XX.-12., PolyMiX
specjalne włosie sztuczne z różnych rodzajów włókien 
o różnej grubości i długości, skuwka klejona z tworzywa 
sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna, do wszystkich 
farb i lakierów akrylowych i wodorozpuszczalnych
70651 25 mm  12
70653 40 mm  12
70654 50 mm  12
70655 60 mm  12
70656 75 mm  6 
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Pędzel PŁaSki PrzeMySŁowy, grubość XV.-9. 
jasne włosie, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, przystosowany do długotrwałych, ciężkich prac 
malarskich w przemyśle
70412 30 mm  12
70413 40 mm  12
70414 50 mm  12
70415 60 mm  12
70416 70 mm  12
70417 80 mm  6
70418  100 mm  6

Pędzel do lakieru, grubość XV.-9.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, mosiężna 
skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych, 
farb i lakierów rozpuszczalnikowych, możliwe perfekcyjne 
ścięcie także po długim używaniu
70421 20 mm  12
70422 30 mm  12
70423 40 mm  12
70424 50 mm  12
70425 60 mm  12
70426 70 mm  12
70427 80 mm  6
70428 100 mm  6

Pędzel do lakieru, grubość XV.-9.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem o wysokiej 
zdolności chłonięcia farby, mosiężna skuwka, uchwyt 
z zielonego tworzywa sztucznego, najwyższa jakość, 
do farb ściennych oraz farb i lakierów na bazie 
rozpuszczalników
70471 20 mm  12
70472 30 mm  12
70473 40 mm  12
70474 50 mm  12
70475 60 mm  12
70476 70 mm  12
70477 80 mm  6
70478 100 mm  6

Pędzel akrylowy, grubość XV.-9.
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, 
mosiężna skuwka, uchwyt z niebieskiego tworzywa 
sztucznego, do lakierów wodnych
72411 20 mm  12
72412 30 mm  12
72413 40 mm  12
72414 50 mm  12
72415 60 mm  12 
72416 70 mm  12
72417 80 mm  6
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Pędzel PŁaSki, grubość X.-6.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana 
skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych 
oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych
72451 20 mm  12
72452 30 mm  12
72453 40 mm  12
72454 50 mm  12
72455 60 mm  12
72456 70 mm  12
72457 80 mm  6
72458 100 mm  6

Pędzel PŁaSki, grubość X.-6.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, mosiężna 
skuwka, uchwyt z tworzywa sztucznego lakierowany 
na niebiesko-złoty kolor, do farb ściennych oraz farb i 
lakierów rozpuszczalnikowych, stabilność kształtu, dobra 
zdolność zatrzymywania farby
70361 20 mm  12
70362 30 mm  12
70363 40 mm  12
70364 50 mm  12
70365 60 mm  12
70366 70 mm  12

Pędzel do lakieru, grubość XV.-9.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana 
skuwka, rączka z beżowego tworzywa sztucznego, do 
farb podkładowych, lazur, do farb rozpuszczalnikowych 
i wodorozpuszczalnych, bardzo dobra relacja ceny do 
jakości
72672 30 mm  12
72673 40 mm  12
72674 50 mm  12
72675 60 mm  12
72676 70 mm  12

70382       4-częściowy 20, 30, 50, 60 mm  100

Pędzel PŁaSki, grubość XV.-9., SynteX Pro
100% poliester zakończony w szpic, nierdzewna skuwka, 
z uchwytem dwukomponentowym, do wszystkich 
farb, szczególnie polecany do farb i lakierów na bazie 
rozpuszczalnikowej i wodnej, do lauzur, bardzo dobre 
wykończenie dzięki długiej szczecinie
72502 1“  12
72503 1,5“  12
72504 2“  12 
72505 2,5“  12 
72506 3“  12 
72508 4“  6
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Pędzel akrylowy, grubość X.-6.
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, 
mosiężna skuwka, uchwyt z czerwonego tworzywa 
sztucznego, do wszystkich rzadkich materiałów, dobra 
zdolność zatrzymywania farby
72401 20 mm  12
72402 30 mm  12
72403 40 mm  12
72404 50 mm  12
72405 60 mm  12
72406 70 mm  12
72407 80 mm  6
72408 100 mm  6

Pędzel akrylowy grubość X.-6., PolyMiX
włosie z mieszaniny poliestrowej o profilu X, zakończony 
w szpic, mosiężna skuwka, uchwyt z niebieskiego 
tworzywa sztucznego, stworzony we współpracy z 
producentami farb i lakierów, zapewnia optymalny efekt 
dla wodorozpuszczalnych farb, lakierów i lazur, nie 
zmienia kształtu
72432 30 mm  12
72433 40 mm  12
72434 50 mm  12
72435 60 mm  12
72436 70 mm  12

Pędzel PŁaSki, grubość X.-6.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana 
skuwka, uchwyt z żółtego tworzywa sztucznego, do 
farb podkładowych, lazur, farb rozpuszczalnikowych i 
wodorozpuszczalnych, bardzo dobra relacja ceny do 
jakości
72341 20 mm  12
72342 30 mm  12
72343 40 mm  12
72344 50 mm  12
72345 60 mm  12
72346 70 mm  12
72347 80 mm  6
72348 100 mm  6

70396  5-częściowy 20, 30, 40, 50, 60 mm 1
70001       72 szt.   20, 30, 40, 50, 60 mm  1

Pędzel PŁaSki, grubość Vi.-4.
mieszanina najlepszego jasnego włosia z wysokiej jakości 
poliestrem o szorstkiej powierzchni, ocynkowana skuwka, 
uchwyt z naturalnego drewna, do lakierów z żywic 
sztucznych, farb dyspersyjnych, wodnych, dobra zdolność 
zatrzymywania farby
70320 15 mm  12
70321 20 mm  12
70322 30 mm  12
70323 40 mm  12
70324 50 mm  12
70325 60 mm  12
70326 70 mm  12
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Pędzel PŁaSki, grubość XX.-12.
jasne włosie, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny
72752 1“  12
72753 11/2“  12
72754 2“  12
72755 21/2“  12
72756 3“  12
72757 31/2“  12
72758 4“  12

Pędzel PŁaSki, grubość X.-6.
jasne włosie, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny
72722 1“  12
72723 11/2“  12
72724 2“  12
72725 21/2“  12
72726 3“  12

70392          15-częściowy 1, 11/2“, 2  50
70395          3-częściowy 20, 40, 50 mm  100

Pędzel do grzeJnikÓw JaSny, ProFi
najwyższej jakości mieszanina jasnego włosia z 
poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, do farb podkładowych, antykorozyjnych oraz farb 
i lakierów rozpuszczalnikowych
70532 25 mm  12
70533 35 mm  12
70534 50 mm  12
70535 60 mm  12
70536 70 mm  12

Pędzel do grzeJnikÓw czarny, ProFi
najwyższej jakości mieszanina ciemnego włosia z 
poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, do farb podkładowych, antykorozyjnych oraz farb 
i lakierów rozpuszczalnikowych
71482 25 mm  12
71483 35 mm  12
71484 50 mm  12
71485 60 mm  12
71486 70 mm  12
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Pędzel do grzeJnikÓw
jasne włosie, import Chiny
70572 1“  12
70573 11/2“  12
70574 2“  12
70575 21/2“  12
70576 3“  12

70579           3-częściowy 30, 40, 50 mm  60

Pędzel do elewacJi JaSny, ProFi
najwyższej jakości mieszanina jasnego włosia z 
poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, do farb podkładowych, antykorozyjnych oraz farb 
i lakierów rozpuszczalnikowych
71523 40 mm  6
71524 50 mm  6
71525 60 mm  6
71526 70 mm  6

Pędzel do elewacJi czarny, ProFi
najwyższa jakość, mieszanina czarnego włosia ze 
specjalnym poliestrem, 3 x mocniejszy, nierdzewna 
skuwka, wodoszczelny, uchwyt z naturalnego drewna, do 
farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych, 
duża zdolność zatrzymywania farby
71515 60 mm  6
71516 70 mm  6

Pędzel do elewacJi czarny, PreMiuM
najwyższej jakości mieszanina czarnego włosia ze 
specjalnym poliestrem, potrójnej grubości, skuwka 
z czerwonego tworzywa sztucznego, klejona, 
wodoszczelny, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa 
jakość, duża zdolność zatrzymywania farby, do farb 
ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych
71544 50 mm  6
71545 60 mm  6
71546 75 mm  6

Pędzel do elewacJi
jasne włosie, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny
71576 70 mm  12
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Pędzel okrĄgŁy czarny, ProFi
mieszanina czarnego włosia z poliestrem, pojedyncza 
skuwka radełkowa ze sznurka, niklowy pierścień, uchwyt 
z naturalnego drewna, najwyższa jakość, bardzo dobra 
zdolność zatrzymywania farby, do farb ściennych oraz 
farb i lakierów rozpuszczalnikowych
73050 2  12
73051 4  12
73052 6  12
73053 8  12
73054 10  12

Pędzel okrĄgŁy JaSny ii
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, 2-częściowa 
skuwka z tworzywa sztucznego, bez elementów 
metalowych, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa 
jakość, bardzo dobra zdolność zatrzymywania farby, do 
farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych
73300 2  12
73301 4  12
73302 6  12
73303 8  12
73304 10  12
73305 12  12

Pędzel okrĄgŁy czarny
mieszanina czarnego włosia z poliestrem, 2-częściowa 
skuwka z tworzywa sztucznego, bez elementów 
metalowych, uchwyt z naturalnego drewna, do farb 
ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych
73101 4  12
73102 6  12
73103 8  12
73104 10  12

Pędzel okrĄgŁy czarny, dŁugi, ProFi
mieszanina czarnego, długiego włosia z poliestrem, 
podwójna skuwka radełkowa ze sznurka, niklowy 
pierścień, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa 
jakość, bardzo dobra zdolność zatrzymywania farby, do 
farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych
73020 2  12
73021 4  12
73022 6  12
73023 8  12
73024 10  12
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Pędzel okrĄgŁy
czarne włosie, podwójna skuwka ze sznurka,  
uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny
73960 2  12
73961 4  12
73962 6  12
73963 8  12
73964 10  12

Pędzel okrĄgŁy
jasne włosie, skuwka z tworzywa sztucznego,  
uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny
73910 2  12
73911 4  12
73912 6  12
73913 8  12
73914 10  12
73915 12  12

Pędzel okrĄgŁy
jasne włosie, skuwka z tworzywa sztucznego,  
uchwyt z tworzywa sztucznego, import Chiny
70108 4  12
70110 8  12
70111 10  12
70112 12  12
70113 14  12
70114 16  12
70115 18  12
70116 20  12

Pędzel okrĄgŁy JaSny i
jasne włosie, skuwka z tworzywa sztucznego, 
uchwyt z naturalnego drewna, do farb i lakierów 
rozpuszczalnikowych
73500 2  12
73501 4  12
73502 6  12
73503 8  12
73504 10  12
73505 12  12
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Pędzel do duŻych Powierzchni JaSny, ProFi 
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, skuwka pokryta 
miedzią, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa jakość, 
do farb i lakierów rozpuszczalnikowych
71031  100 mm   12
71032  120 mm   12

Pędzel do duŻych Powierzchni JaSny
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, skuwka z 
czerwonego tworzywa sztucznego, uchwyt z czarnego 
tworzywa sztucznego bez elementów metalowych, do 
farb i lakierów rozpuszczalnikowych
71301  70 mm   6
71302  100 mm   6
71303  120 mm   6

Pędzel do duŻych Powierzchni, PolyMiX
specjalna mieszanina z włókien sztucznych o różnej 
grubości i długości, skuwka z zielonego tworzywa 
sztucznego, klejona, uchwyt z naturalnego drewna, 
do wszystkich farb i lakierów akrylowych oraz 
wodorozpuszczalnych
71262  100 mm   6

Pędzel taPetowy do duŻych Powierzchni
mieszanina szczeciny chińskiej z poliestrem, uchwyt 
z zielonego tworzywa sztucznego, do wszystkich farb 
akrylowych oraz farb i lakierów wodorozpuszczalnych 
70800  70 mm   12
70801  100 mm   12
70802  120 mm   12
70804  140 mm   12
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Pędzel taPetowy do utrwalania JaSny, ProFi
najlepsza mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, 
skuwka ocynkowana, uchwyt z naturalnego drewna, 
wysoka jakość - dla profesjonalistów, do farb i lakierów 
rozpuszczalnikowych
71000  70 x 30 mm   12
71001  100 x 30 mm   12
71002  120 x 30 mm   12
71004  140 x 40 mm   6

Pędzel taPetowy do utrwalania Szary, ProFi
najlepsza szara szczecina, skuwka ocynkowana, 
lakierowany uchwyt z naturalnego drewna, do farb i 
lakierów rozpuszczalnikowych i wodorozpuszczalnych
70951  100 x 30 mm   12
70952  120 x 30 mm   12

Pędzel taPetowy do utrwalania JaSny
mieszanina jasnej szczeciny chińskiej z poliestrem, 
skuwka ocynkowana, uchwyt z żółtego tworzywa 
sztucznego, do wszystkich farb i lakierów akrylowych 
oraz wodnych
70901  100 x 30 mm   12
70902  120 x 30 mm   12
70904  140 x 40 mm   12

Pędzel taPetowy do duŻych Powierzchni
jasna szczecina, uchwyt z czerwonego tworzywa  
sztucznego, import Chiny
70700  70 mm   12
70701  100 mm   12
70702  120 mm   12
70704  140 mm   12
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Pędzel do zabezPieczania drewna
mieszanina szczeciny chińskiej z poliestrem, skuwka 
pokryta mosiądzem, uchwyt z tworzywa sztucznego,  
do wszystkich impregnatów do drewna i rzadkich farb
71100  70 mm  10
71101 100 mm  10
71102 120 mm  5

71140         3-częściowy 70, 100, 120 mm  25

Pędzel do zabezPieczania drewna
mieszanina szczeciny chińskiej z poliestrem, skuwka 
z blachy, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do 
wszystkich impregnatów do drewna i rzadkich farb
71050 70 mm  12
71051 100 mm  12
71052 120 mm  12

Pędzel do zabezPieczania drewna,  
Skręć i MaluJ
mieszanina najlepszej szczeciny chińskiej z wysokiej 
jakości poliestrem, skuwka pokryta mosiądzem, uchwyt 
z czarnego tworzywa sztucznego, 2 pędzle w jednym 
- PROSTY i WYGIĘTY, do wszystkich farb i lakierów 
wodorozpuszczalnych i rozpuszczalnikowych
71180  70 mm  10
71181 100 mm  10
71182 120 mm  10
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Pędzel SuFitowy JaSny ProFi
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, korpus i 
uchwyt z naturalnego drewna, wysoka jakość - dla 
profesjonalistów
12820 180 x 80 mm  1

Pędzel Ławkowiec JaSny
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, korpus z 
tworzywa sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna
12220 120 x 30 mm  6
12230 140 x 40 mm  6
12240 150 x 50 mm  6
12250 170 x 70 mm  1

Pędzel Ławkowiec PolyMiX
mieszanina poliestru, owalny korpus z tworzywa  
sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna
11520 180 x 80 mm  6

Pędzel MalarSki FaSadowy nylonowy
czysty nylon, tłoczony, korpus z tworzywa sztucznego, 
uchwyt z naturalnego drewna, odporny na temp. do 80°C, 
do farb dyspersyjnych i podkładowych zawierających 
rozpuszczalniki
12880 180 x 80 mm   1
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Pędzel SuFitowy, Myhalon
białe tworzywo sztuczne - myhalon, korpus z niebieskiego 
tworzywa sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa 
sztucznego, do malowania sufitów, ścian i fasad
10630 180 x 80 mm  6

Pędzel SuFitowy, Myhalon
białe tworzywo sztuczne - myhalon, korpus z niebieskiego 
tworzywa sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa 
sztucznego, do malowania sufitów, ścian i fasad
10170 170 x 70 mm  6

Pędzel SuFitowy Myhalon ProFi
najlepsze białe tworzywo sztuczne - myhalon, korpus z 
kolorowego tworzywa sztucznego (czerwony, zielony lub 
żółty), do malowania sufitów, ścian i fasad
10620 180 x 80 mm  6

Pędzel SuFitowy Myhalon
białe długie tworzywo sztuczne - myhalon, kolorowy 
korpus i uchwyt z tworzywa sztucznego, do malowania 
sufitów, ścian, fasad
10700 180 x 80 mm  6
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Pędzel do gruntowania
tworzywo sztuczne o dużej odporności na działanie 
rozpuszczalników, korpus z szarego tworzywa 
sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego,  
do nanoszenia materiałów gruntujących
10200 180 x 80 mm  6

Pędzel SuFitowy kwadratowy
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, korpus i  
uchwyt z naturalnego drewna, lakierowany
12200 140 x 60 mm  1

Pędzel SuFitowy owalny
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, korpus i  
uchwyt z naturalnego drewna, lakierowany
12190 135 x 55 mm  3

Pędzel SuFitowy
tworzywo sztuczne polymix, korpus z szarego tworzywa 
sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do 
malowania sufitów, ścian i fasad
11810 170 x 70 mm  12
11820 180 x 80 mm  6
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Szczotka
włosie z wytrzymałego tworzywa sztucznego, 4-rzędowa
78000 180 x 40 mm  10

Szczotka
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, z trzonkiem
78022 410 x 15 mm  12

Pędzel do Malowania PodŁÓg
mocna mieszanina poliestrowa, do lakierowania dużych 
powierzchni, możliwość użycia kija teleskopowego
71400 200 mm  5

Szczotka
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, 1-rzędowa
78005 170 x 15 mm  1

Szczotka
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem
78011 170 x 20 mm  12



21

Pędzel do SMoŁy
włókno, okrągły, korpus drewniany, do nanoszenia mas 
bitumicznych i smoły
14030 ø 100 mm  10

Szczotka do SMoŁy
włókno, korpus drewniany, do nanoszenia  
mas bitumicznych i smoły
14050 220 x 70 mm  12

Szczotka
bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne
14070 210 x 65 mm  12

MiotŁa uliczna
czerwony Elaston, korpus drewniany
14201 400 mm  10

kiJ do MiotŁy uliczneJ 
drewniany, 1,4 m x 24 mm
14209   25

Pędzel do MaS bituMicznych i SMoŁy
włókno, korpus drewniany, uchwyt z czarnego tworzywa 
sztucznego, do nanoszenia mas bitumicznych i smoły 
14060 170 x 70 mm  6
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Pędzel ukośny czarny ProFi
najlepsze czarne włosie, srebrna skuwka, uchwyt z  
naturalnego drewna
70171 15 mm  12
70172 20 mm  12
70173 25 mm  12
70174 30 mm  12

Pędzel PŁaSki wygięty
najlepsze czyste, czarne włosie, srebrna skuwka,  
uchwyt z naturalnego drewna
70250 10 mm  12
70251 15 mm  12
70252 20 mm  12
70253 25 mm  12
70254 30 mm  12

Pędzel PŁaSki ProSty
najlepsze czyste, czarne włosie, srebrna skuwka,  
uchwyt z naturalnego drewna, prosty
70270 10 mm  12
70271 15 mm  12
70272 20 mm  12
70273 25 mm  12
70274 30 mm  12

Pędzel PŁaSki wygięty ProFi
najlepsze czyste, czarne włosie, miedziana skuwka,  
uchwyt z naturalnego drewna
72211 15 mm  12
72212 20 mm  12
72213 25 mm  12
72214 30 mm  12
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Pędzel do Malowania okien
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, uchwyt i skuwka 
z tworzywa sztucznego, klejona
72252 30 mm  12
72253 40 mm  12

Pędzel do zMywania PowŁok MalarSkich
białe włosie nylonowe odporne na działanie kwasów i 
zasad, uchwyt z czerwonego tworzywa sztucznego
70284 50 mm  12
70286 70 mm  12

Pędzel do zaPraw, beJcy
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, 
skuwka z czerwonego tworzywa sztucznego, klejona, 
uchwyt z naturalnego drewna
70292 30 mm  12
70294 50 mm  12
70296 75 mm  12
70298 100 mm  6

Pędzel blaSzkowiec
najwyższej jakości czarne włosie bydlęce, metalowa 
skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do wszystkich 
farb, tworzy gładką powierzchnię bez struktury, do 
wszystkich podłoży
70160 1/2“  12
70161 3/4“  12
70162 1“  12

Pędzel do kleJu
mieszanina krótkiego jasnego włosia z poliestrem,  
uchwyt z naturalnego drewna
70132 30 mm  12
70133 40 mm  12
70134 50 mm  12
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gŁowa do Pędzla do naroŻnikÓw
jasne włosie, pierścień z czerwonego tworzywa  
sztucznego, z nakrętką i śrubą
71553 8  12
71554 10  12
71555 12  12

uchwyt do Pędzla do naroŻnikÓw
z naturalnego drewna, długość 40 cm
71569 8  12

Pędzel PŁaSki eaSy Paint
wysokiej jakości pianka, do lakierów z żywic sztucznych, 
farb gruntujących, niekryjących i olejnych
70590  30 mm  12
70592 45 mm  12
70594 60 mm  12

wkŁady wyMienne do Pędzli eaSy Paint 
wysokiej jakości pianka, 2 szt.
70595 30 mm  12
70596 45 mm  12
70597 60 mm  12

Pędzel okrĄgŁy
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, 
pierścień ze śrubą motylkową, D= 50 mm, L= 90 mm
73554 ø 50 x 90  12
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Pędzel do eMalii
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, import Chiny, pędzel uniwersalny do prostych 
prac lakierniczych
70020 0  12 
70021 1  12
70022 2  12
70023 3  12
70024 4  12
70025 5  12

Pędzel do eMalii JaSny ProFi
jasne włosie, metalowa skuwka, płaski, uchwyt z 
naturalnego drewna, najwyższa niemiecka jakość, pędzel 
uniwersalny do dokładnych prac lakierniczych, do gęstych 
farb i lakierów, bardzo wytrzymały
70050 0  36
70051 1  36
70052 2  36
70053 3  36
70054 4  36
70055 5  36

Pędzel lyoner PŁaSki
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, pędzel uniwersalny do precyzyjnych prac 
malarskich, do gęstych farb i lakierów,bardzo wytrzymały
70230 2  10
70231 4  10
70232 6  10
70233 8  10
70234 10  10
70235 12  10
70236 14  10
70237 16  10
70238 18  10
70239 20  10
70240 22  10

Pędzel lyoner okrĄgŁy
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, pędzel uniwersalny do prostych prac lakierniczych 
także na małych powierzchniach, do gęstych farb i 
lakierów, bardzo wytrzymały
70210 2  10
70211 4  10
70212 6  10
70213 8  10
70214 10  10
70215 12  10
70216 14  10
70217 16  10
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Pędzel guSSow do Farb oleJnych, dŁugi
biała sztywna szczecina, metalowa skuwka, uchwyt z 
naturalnego drewna, płaski, mocny uniwersalny pędzel do 
prostych prac, do gęstych farb
75000 2  10
75001 4  10
75002 6  10
75003 8  10
75004 10  10
75005 12  10
75006 14  10
75007 16  10
75008 18  10
75009 20  10
75010 22  10
75011 24  10

Pędzel guSSow do Farb oleJnych, krÓtki
biała sztywna szczecina, metalowa skuwka, uchwyt 
z naturalnego drewna, idealny do kleju, płaski mocny 
pędzel do prostych prac, do gęstych farb, uniwersalne 
zastosowanie
75021 4  10
75022 6  10
75023 8  10
75024 10  10
75025 12  10
75026 14  10
75027 16  10

Pędzel Szkolny
syntetyczne włosie, aluminiowa skuwka, uchwyt 
lakierowany na czerwono, pędzel szkolny, zakończony w 
szpic, do wszystkich rzadkich farb: akwarel, temper
75200 A  2/D  1  10
75201 A  4/D  2  10
75202 A  6/D  3  10
75203 A  8/D  4  10
75204 A10/D  5  10
75205 A12/D  6  10
75206 A14/D  7  10
75207 A16/D  8  10
75208 A18/D  9  10
75209 A20/D10  10

Pędzel do SzablonÓw krÓtki
białe włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, do szablonów, do bardzo gęstych farb,  
lakierów i past
75802 2  10
75803 4  10
75804 6  10
75805 8  10
75806 10  10
75807 12  10
75808 14  10
75809 16  10
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zeStaw Pędzli do eMalii, 3-częściowy
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, uniwersalne pędzle do prostych prac malarskich, 
do gęstych farb i lakierów, wielkość: 0, 1, 2
70040 3-częściowy  10

zeStaw Pędzli guSSow, 3-częściowy
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, lakierowany, pędzel płaski, mocny do prostych 
prac malarskich, do gęstych farb i lakierów, uniwersalne 
zastosowanie, wielkość: 4, 8, 10
74021 3-częściowy  10

zeStaw krÓtkich Pędzli guSSow, 5-częściowy
białe włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, pędzel płaski, mocny do prostych prac 
malarskich, do gęstych farb i lakierów, idealny do klejów, 
uniwersalne zastosowanie, wielkości: 6, 8, 12, 14, 16 
75029 5-częściowy  12

zeStaw dŁugich Pędzli guSSow, 5-częściowy
białe włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, pędzel płaski, wytrzymały, do prostych prac 
malarskich, do gęstych farb i lakierów, uniwersalne 
zastosowanie, wielkość: 6, 8, 12, 14, 20 
75019 5-częściowy  6
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zeStaw Pędzli PŁaSkich lyoner, 5-częściowy
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, pędzel uniwersalny do precyzyjnych prac 
malarskich, do gęstych farb i lakierów, bardzo wytrzymały, 
wielkość: 4, 6, 10, 14, 18
70249 5-częściowy  12

zeStaw PędzelkÓw Szkolnych ProFi, 
5-częściowy
włosie syntetyczne, aluminiowa skuwka, uchwyt 
lakierowany na czerwono, włosie o dużej elastyczności 
i zdolności przyjmowania wody zakończone w szpic, do 
farb rzadkich jak akwarele, gouache, tempery i płynnych 
farb akrylowych, wielkość: 2, 4, 6, 8, 10 
74220 5-częściowy  12

zeStaw Pędzli okrĄgŁych lyoner, 
5-częściowy
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, pędzel uniwersalny do prostych prac lakierniczych 
także na małych powierzchniach, do gęstych farb i 
lakierów, bardzo wytrzymały, wielkość: 4, 6, 8, 10, 14
70219 5-częściowy  12

zeStaw PędzelkÓw Szkolnych, 6-częściowy
brązowe włosie, metalowa skuwka, kolorowy drewniany 
uchwyt, do prostych prac, wielkość: 1, 2, 3, 4, 5, 6
74221 6-częściowy  10
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zeStaw Pędzli do Farb wodnych, toray, 
3-częściowy
najlepsze włosie syntetyczne, pędzel okrągły z wysokiej 
jakości włókna syntetycznego zakończonego w szpic, do 
rzadkich farb jak akwarele, gouache, tempery oraz farb 
akrylowych, bardzo duża elastyczność, odporność na 
odkształcenie, również do precyzyjnych prac malarskich
75368 D 0, 2, 4   12
75369 D 6, 8, 10   12

zeStwa Pędzli do Farb wodnych, wŁoSie 
kuny czerwoneJ, 3-częściowy
najwyższej jakośći włosie kuny czerwonej, niklowa 
skuwka, uchwyt lakierowany na ciemno-czerwono, 
wysokiej jakości pędzle okrągłe, duża elastyczność, 
zakończone w szpic, wysoka zdolność przyjmowania 
farby, do precyzyjnych prac malarskich, do akwarel, 
wielkość: D0, D2, D4 
75419 3-częściowy  12

zeStaw Pędzli do SzablonÓw, 3-częściowy
białe włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, bardzo mocne włosie, do bardzo gęstych farb i 
lakierów, do wszystkich szablonów, również do malowa-
nia grubych tkanin, wielkość: 4, 8, 12 
75800 3-częściowy  6

zeStaw Pędzli artyStycznych, 3-częściowy
czyste włosie, metalowa skuwka, kolorowy drewniany 
uchwyt, zawiera pędzel do poprawek, pędzel do napisów 
z włosia kuny czerwonej oraz pędzel Gussow,  
wielkość: 3, 4, 6
74053 3-częściowy  10
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zeStaw PędzelkÓw do PoPrawek, 
2-częściowy
brązowe włosie, metalowa skuwka, uchwyt lakierowany 
na zielono, do poprawek lakierniczych w samochodach, 
wielkość: 4, 8
70266 2-częściowy  10

zeStaw PędzelkÓw do PoPrawek, 
36-częściowy
brązowe włosie, metalowa skuwka, uchwyt lakierowany 
na zielono, do samochodów i poprawek lakierniczych, 
zawartość: po 12 szt. z wielkości: 4, 8 i 10
70260  36 szt.  1

zeStaw PędzelkÓw do PoPrawek
brązowe włosie, metalowa skuwka, uchwyt lakierowany 
na zielono, do poprawek lakierniczych w samochodach, 
zawartość: 12 sztuk na planszy o wielkości 4, 8 lub 10
70261 12 szt./ wielkość 4  1
70262 12 szt./ wielkość 8  1
70263 12 szt./ wielkość 10  1
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zeStaw Pędzli do zabezPieczania drewna, 
3-częściowy
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, 
blaszana skuwka, uchwyt z czarnego tworzywa 
sztucznego, do wszystkich środków ochrony drewna, do 
rzadkich materiałów, zawartość: 40, 50, 100 mm
71150 3-częściowy  50

zeStaw Pędzli do zabezPieczania drewna, 
3-częściowy
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, 
skuwka pokryta mosiądzem, uchwyt z brązowego 
tworzywa sztucznego, do wszystkich środków ochrony 
drewna i rzadkich materiałów, wielkość: 70, 100, 120 mm
71140 3-częściowy  25

zeStaw Pędzli do grzeJnikÓw, 3-częściowy
jasne włosie, import Chiny, zawartość: 30, 40, 50 mm 
70579 3-częściowy  60
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zeStaw Pędzli do lazur, 3-częściowy
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, 
ocynkowana skuwka, uchwyt lakierowany na zielono, do 
wszystkich lazur na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej, 
zawartość: 30, 50, 60 mm
70385 3-częściowy  25

zeStaw Pędzli do lakierowania, grubość XV.-
9., beŻowy, 4-częściowy
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana 
skuwka, uchwyt z beżowego tworzywa sztucznego, 
pędzel do gruntowania, do do farb na bazie wodnej i 
rozpuszczalnikowej, do lazur, znakomita relacja ceny do 
jakości, wielkość: 20, 30, 50, 60 mm
70382 4-częściowy  100

zeStaw Pędzli, grubość X.-6., ŻÓŁty, 
5-częściowy
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana 
skuwka, uchwyt z żółtego tworzywa sztucznego, 
do gruntowania, do farb na bazie wodnej i 
rozpuszczalnikowej, znakomita relacja ceny do jakości, 
wielkość: 20, 30, 40, 50, 60 mm
70396 5-częściowy  15
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zeStaw Pędzli, 3-częściowy
jasne włosie, blaszana skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, import Chiny, wielkość: 20, 40, 50 mm
70395 3-częściowy  100

zeStaw Pędzli, 15-częściowy
jasne włosie, blaszana skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, import Chiny, wielkość: po 5 szt. z 1“, 1 ½“ i 2“
70392 15-częściowy  50

zeStaw Pędzli rÓŻnych, 10-częściowy
10-częściowy zestaw różnych pędzli, import Chiny, 
zawiera: pędzle do emalii 3 szt., pędzle okrągłe 2 szt., 
pędzle płaskie 3 szt. i pędzle do grzejników 2 szt.
70391 10-częściowy  100
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zeStaw Pędzli do eMalii w diSPlay‘u, 
216-częściowy
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, import Chiny, pędzle uniwersalne do prostych 
prac lakierniczych, zawiera 216 szt. po 36 szt. o 
wielkości: 0, 1, 2, 3, 4, 5
70000 216-częściowy  1

zeStaw Pędzli do eMalii w diSPlay‘u, ProFi, 
216-częściowy
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego 
drewna, najwyższa jakość, uniwersalny pędzel do 
precyzyjnych prac lakierniczych, do gęstych farb i 
lakierów, bardzo wytrzymały, zawiera: po 36 szt. o 
wielkości: 0, 1, 2, 3, 4, 5
70003  216 szt. po 36 szt. z 70050-70055  1

zeStaw Pędzli PŁaSkich w diSPlay‘u, ŻÓŁtych 
7234, 72-częściowy
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana 
skuwka, uchwyt z żółtego tworzywa sztucznego, 
do gruntowania, do lazur, farb na bazie wodnej i 
rozpuszczalnikowej, znakomita relacja ceny do jakości, 
zawiera: po 12 szt. o wielkości: 20, 30, 50, 60 mm i 24 
szt. wielkości 40 mm
70001 72 szt.  1
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zeStaw MalarSki, 10-częściowy 
z wiadrem do farb o poj. 12,5 l, zawartość: wałek 
malarski 18 cm, kratka, wałek malarski 10cm, pędzel do 
grzejników 1 ½“, pędzelpłaski czerwony 1 ½“, pędzel 
płaski niebieski 2“, szpachla 50 mm, taśma malarska 
19mm x 50m, folia maskująca 4 x 5m, wiadro
 40594     10 

zeStaw MalarSki, 6-częściowy
z żółtym wiadrem do farb o poj. 12,5 l, zawartość: wałek 
malarski 18 cm, kratka, pędzel sufitowy, wałek malarski 
10 cm, pędzel do grzejników 1 ½“
40600    10





37

40 lat jakości

Wałki
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Wałek malarski Top-line
runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, wysokiej jakości 100% 
poliamid, najwyższa jakość, struktura drobnoziarnista, 
uszczelniony cieczowo, odporny na działanie 
rozpuszczalników, do wszystkich typów farb emulsyjnych, 
lakierów akrylowych, sztucznych żywic, farb olejnych, 
antykorozyjnych, dyspersyjnych i lateksowych, 
szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak 
i nierównego podłoża
26203 20 cm Ø  53mm 10
26273 27 cm Ø  53mm 10

Wałek malarski Top-line 
runo 18 mm, wysokiej jakości 100% poliamid , najwyższa 
jakość, odporny na działanie rozpuszczalników, 
uszczelniony cieczowo, struktura drobnoziarnista, do 
wszystkich typów farb emulsyjnych, lakierów akrylowych, 
sztucznych żywic, farb olejnych, antykorozyjnych, 
dyspersyjnych i lateksowych, szczególnie polecany do 
farb ściennych i fasadowych i wszystkich podłoży
26183 18 cm  Ø 56 mm 10
26253 25 cm Ø 56 mm 10

Wałek ŚreDni Top-line 
runo 12 mm, wysokiej jakości 100% poliamid, najwyższa 
jakość, odporny na działanie rozpuszczalników, 
uszczelniony cieczowo, nie pozostawia strzępków, 
struktura drobnoziarnista, szczególnie polecany do farb 
ściennych i fasadowych, jak również do wszystkich 
podłoży
21021 120 mm  10
21171 150 mm  10

Wałek małY Top-line 
runo 12 mm, najwyższej jakości 100% poliamid, 
najwyższa jakość, odporny na działanie 
rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia 
strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie 
polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do 
wszystkich podłoży
21010 100 mm  10
21013 100 mm    2 szt. w opakowaniu 25
21160 150 mm  10
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Wałek małY Top-line 
runo 12 mm, z rączką o dł. 40 cm, wysokiej jakości 
100% poliamid, najwyższa jakość, odporny na działanie 
rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia 
strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie 
polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do 
wszystkich podłoży
21000 100 mm  10

Wałek ŚreDni Top-line
runo 12 mm, z rączką o dł. 25 cm, wysokiej jakości 
100% poliamid, najwyższa jakość, odporny na działanie 
rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia 
strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie 
polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do 
wszystkich podłoży
21170 150 mm  10

Wałek Do naroŻnikÓW Top-line  
runo 18 mm, z rączką,wysokiej jakości 100% 
poliamid, najwyższa jakość, odporny na działanie 
rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia 
strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie 
polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do 
wszystkich podłoży
22000 Ø 100 mm 10
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Wałek małY FDG-line
runo 12 mm, wysokiej jakości, poliamid, odporny na 
działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, 
sznurkowy, bardzo długa żywotność, nie pozostawia 
strzępków, do wszystkich typów farb emulsyjnych, 
lakierów akrylowych, sztucznych żywic, farb olejnych, 
antykorozyjnych, dyspersyjnych i lateksowych, 
szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak 
również do nierównych podłoży
20010 100 mm   10
20160 150 mm   10

Wałek malarski FDG-line 
runo 21 mm, najwyższa jakość, poliamid, odporny na 
działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, 
sznurkowy, bardzo długa żywotność, nie pozostawia 
strzępków, do wszystkich typów farb emulsyjnych, 
lakierów akrylowych, sztucznych żywic, farb olejnych, 
antykorozyjnych, dyspersyjnych i lateksowych, 
szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak 
również do wszystkich podłoży
25183 18 cm  Ø 56 mm 10
25253 25 cm  Ø 56 mm 10

Wałek malarski FDG-line FasaDoWY
runo 21 mm, z wyściółką 5 mm, najwyższa jakość, 
poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, 
uszczelniony cieczowo, sznurkowy, bardzo długa 
żywotność, nie pozostawia strzępków, do wszystkich 
typów farb emulsyjnych, lakierów akrylowych, sztucznych 
żywic, farb olejnych, antykorozyjnych, dyspersyjnych i 
lateksowych, szczególnie polecany do farb ściennych i 
fasadowych, jak również do nierównych podłoży
25203 20 cm  Ø 53 mm 10
25273 27 cm  Ø 53 mm 10
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Wałek malarski Green-line
runo 18 mm, poliamid, odporny na działanie 
rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do farb 
dyspersyjnych, olejnych, lakierów, temper i żywic 
sztucznych
25182 18 cm  Ø 56 mm 10
25252 27 cm  Ø 56 mm 10

Wałek malarski Green-line
runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, poliamid, odporny na 
działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do 
farb dyspersyjnych, olejnych, lakierów, temper i żywic 
sztucznych
25202 20 cm  Ø 53 mm 10
25272 27 cm  Ø 53 mm 10

Wałek FasaDoWY GrUBas
runo 20 mm, z wyściółką 7 mm, poliamid, najwyższa 
jakość, bardzo duża wytrzymałość, do wszystkich 
typów farb emulsyjnych, dyspersyjnych, lateksowych, 
krzemianowych i podkładów tynkowych, bardzo 
wysoka wydajność na m² dzięki znakomitej zdolności 
przyjmowania farby
25287 27 cm  Ø 53 mm 10
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Wałek malarski GolD-line 
runo 12 mm, poliamid, odporny na działanie 
rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych 
podłoży, do farb emulsyjnych w tym lateksowych, farb 
dyspersyjnych, środków antykorozyjnych, lakierów 
akrylowych, temper i sztucznych żywic
25176 18 cm Ø 48 mm 10
25246  25 cm Ø 48 mm 10

Wałek małY GolDFaDen 
runo 12 mm, poliamid, odporny na działanie 
rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych 
podłoży, do farb dyspersyjnych, lateksowych i temper
20006 60 mm  20
20011 100 mm  10
20013 100 mm    2 szt. w opakowaniu 25
20026 150 mm  25

Wałek malarski GolD-line, 25 cm
runo 12 mm, poliamid, szczególnie duża średnica, 
odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie 
polecany do równych podłoży, do farb emulsyjnych 
w tym lateksowych, farb dyspersyjnych, środków 
antykorozyjnych, lakierów akrylowych, temper i żywic 
sztucznych
25266 25 cm  Ø 53 mm 10
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Wałek ŚreDni GolDFaDen, GrUBas 
runo 12 mm, rdzeń o dużej średnicy, poliamid, odporny 
na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do 
równych podłoży, do farb dyspersyjnych, lateksowych i 
temper
20017 120 mm  10
20018 150 mm  10

Wałek małY GolDFaDen 
runo 12 mm, z rączką o dł. 40 cm, poliamid, odporny na 
działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do 
równych podłóż, do farb dyspersyjnych, lateksowych i 
temper
20014 100 mm  10

ZesTaW malarski GolD-line 
wałek Gold-Line 100 mm, runo 12 mm z rączką i kuwetą, 
z wkładem wymiennym, poliamid, odporny na działanie 
rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych 
podłoży, do farb dyspersyjnych, lateksowych i temper
22404   10
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Wałek malarski Texalon, silver-line 
runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, tkanina poliestrowa, 
delikatna struktura, szczególnie polecany do nierównych 
podłoży, stosowany wewnątrz i na zewnątrz, dobrze 
kryjący, do farb dyspersyjnych i lakierów akrylowych
25209 20 cm Ø 53 10
25279 27 cm Ø 53 10

Wałek malarski Texalon, silver-line 
runo 18 mm, tkanina poliestrowa, delikatna struktura, 
stosowany wewnątrz, tworzy delikatną strukturę, 
dobrze kryjący, do wszystkich farb emulsyjnych, farb 
dyspersyjnych i lakierów akrylowych, do gładkich ścian 
jak płyty kartonowo-gipsowe
25189 18 cm Ø 56 10
25259 25 cm Ø 56 10

Wałek malarski Texalon, BlUe-line 
runo 12 mm, tkany poliester, wolny od strzępków, 
odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony 
cieczowo, do lakierów do podłóg na bazie wodnej, 
lakierów akrylowych, farb dyspersyjnych i lateksowych
25186 18 cm Ø 48 10
25256 25 cm Ø 48 10
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Wałek małY Texalon 
runo 12 mm, tkany poliester, wolny od strzępków, 
odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony 
cieczowo, do lakierów do podłóg na bazie wodnej, 
lakierów akrylowych, farb dyspersyjnych i lateksowych
20003 100 mm     2 szt. w opakowaniu 25
20016 100 mm  10
20036 150 mm  10

Wałek małY Texalon 
runo 12 mm, tkany poliester, wolny od strzępków, 
odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony 
cieczowo, z rączką o dł. 40 cm, do lakierów do podłóg na 
bazie wodnej, lakierów akrylowych, farb dyspersyjnych i 
lateksowych
20002 100 mm  10

3 Wałki małe ,Texalon 
runo 12 mm, tkany poliester, wolny od strzępków, 
odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony 
cieczowo, wałek z rączką + 2 wałki wymienne, do 
lakierów do podłóg na bazie wodnej, lakierów akrylowych, 
farb dyspersyjnych i lateksowych
22310 100 mm  40

ZesTaW malarski Texalon 
wałek 100 mm z rączką 6 mm i kuwetą, z wkładem 
wymiennym, tkany poliester, odporny na działanie 
rozpuszczalników, wolny od strzępków, do farb 
wodorozpuszczalnych, farb dyspersyjnych i lateksowych, 
lakierów akrylowych
22402   40 
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Wałek Z mikroFaZY micro-line, rUno 6 mm 
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, 
zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, 
optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny efekt 
malowania, do wszystkich płynnych materiałów, lazur, 
środków ochrony drewna i lakierów wodnych
25178 18 cm   10

Wałek Z mikroFaZY micro-line, rUno 6 mm 
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, 
zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, 
optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny 
wynik, do wszystkich płynnych rzadkich materiałów, farb 
przeświecających, środków ochrony drewna i lakierów 
wodnych
21660 120 mm   10

Wałek Z mikroFaZY micro-line, rUno 9 mm 
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, 
zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, 
optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, 
do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków 
ochrony drewna i lakierów wodnych
25188 18 cm  Ø 48 10
25258 25 cm  Ø 48 10
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Wałek Z mikroFaZY micro-line, rUno 9 mm 
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, 
zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, 
optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, 
do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków 
ochrony drewna i lakierów wodnych
21600 100 mm   10
21603 100 mm    2 szt. w opakowaniu 25
21610 150 mm   10
21620 120 mm   10

Wałek ŚreDni Z mikroFaZY micro-line,  
rUno 14 mm 
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, 
zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, 
optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, 
do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków ochro-
ny drewna i lakierów wodnych
25198 18 cm   10

Wałek Z mikroFaZY micro-line, rUno 14 mm 
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, 
zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, 
optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, 
do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków 
ochrony drewna i lakierów wodnych
21630 100 mm   10
21640 120 mm   10

ZesTaW malarski micro-line    
wałek Micro-Line 100 mm, runo 9 mm z rączką i kuwetą, 
z wkładem wymiennym, najwyższej jakości mikrofaza, nie 
pozostawia strzępków, zgodność VOC, wysoka zdolność 
przyjmowania farby, optymalna zdolność oddawania 
farby, perfekcyjny wynik, do wszystkich płynnych 
materiałów, lazur, środków ochrony drewna i lakierów 
wodnych
22406   10
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Wałek malarski painT-line 
runo 7 mm, nylonowo-poliamidowy, nie pozostawia 
strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, 
do wszystkich typów lakierów i żywic poliestrowych 
i epoksydowych, farb dwuskładnikowych, płynnych 
tworzyw sztucznych, farb olejnych, szczególnie polecany 
do lakierów do podłóg
26186 18 cm  Ø 48 mm 10
26256 25 cm  Ø 48 mm 10

Wałek małY painT-line 
runo 7 mm, nylonowo-poliamidowy, nie pozostawia 
strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, 
do wszystkich typów lakierów i żywic poliestrowych 
i epoksydowych, farb dwuskładnikowych, płynnych 
tworzyw sztucznych, farb olejnych, szczególnie polecany 
do lakierów do podłóg
21210 100 mm   10
21213 100 mm    2 szt. w opakowaniu 25
21260 150 mm  10

Wałek ŚreDni painT-line 
runo 7 mm, nylonowo-poliamidowy, nie pozostawia 
strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, 
do wszystkich typów lakierów i żywic poliestrowych 
i epoksydowych, farb dwuskładnikowych, płynnych 
tworzyw sztucznych, farb olejnych, szczególnie polecany 
do lakierów do podłóg
21220 120 mm   10
21270 150 mm   10

ZesTaW malarski painT-line 
wałek Paint-Line 100 mm, runo 7 mm z rączką i 
kuwetą, z wkładem wymiennym, nylonowo-poliamidowy,  
nie pozostawia strzępków, odporny na działanie 
rozpuszczalników, do wszystkich typów lakierów i żywic 
poliestrowych i epoksydowych, farb dwuskładnikowych, 
płynnych tworzyw sztucznych, farb olejnych, szczególnie 
polecany do lakierów do podłóg
22405   10
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Wałek malarski nYlonoWY 
runo 13 mm, poliamid, wolny od strzępków, uszczelniony 
cieczowo, odporny na działanie rozpuszczalników, 
do wszystkich typów emalii, lakierów, farb olejnych, 
epoksydowych, farb dwuskładnikowych, powłok 
poliestrowych i sztucznych żywic, szczególnie polecany 
do lakierów do podłóg
25181 18 cm  Ø 48 mm 10
25251 25 cm  Ø 48 mm 10

Wałek małY nYlonoWY 
runo 13 mm, poliamid, wolny od strzępków, uszczelniony 
cieczowo, odporny na działanie rozpuszczalników, 
do wszystkich typów emalii, lakierów, farb olejnych, 
epoksydowych, farb dwuskładnikowych, powłok 
poliestrowych i sztucznych żywic, szczególnie polecany 
do lakierów do podłóg
20015 100 mm   10

Wałek WelUroWY małY 
runo 4 mm, tkana wełna, odporny na działanie 
rozpuszczalników, nie pozostawia strzępków, do 
malowania drzwi, okien, podłóg drewnianych, do 
wszystkich typów farb emulsyjnych, poliestrowych, 
epoksydowych, lakierów, emalii, żywic i farb gruntujących
20040 100 mm   10
20043 100 mm     2 szt. w opakowaniu 10
20041 150 mm   10

Wałek WelUroWY 
runo 4 mm, tkana wełna, odporny na działanie 
rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do malowania 
drzwi, okien, podłóg drewnianych, do wszystkich typów 
farb emulsyjnych, poliestrowych, epoksydowych, lakierów, 
emalii, żywic i farb gruntujących
25146 15 cm  Ø 42 10
25185 18 cm  Ø 48 10
25255 25 cm  Ø 48 10
rączka 6 mm

•

•
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Wałek moHairoWY małY 
runo 4 mm, tkanina z koziej sierści, najwyższa jakość, 
nie pozostawia strzępków, odporny na działanie 
rozpuszczalników, szczególnie polecany do materiałów 
o bardzo wysokiej zawartości rozpuszczalników, do 
wszystkich typów lakierów, żywic epoksydowych i 
poliestrowych, farb gruntujących oraz farb emulsyjnych
21040 100 mm   10

Wałek malarski Z FilcU 
runo 4 mm,tkany poliester, nie pozostawia strzępków, 
do farb i lakierów wodorozcieńczalnych na równych 
podłożach
25157 15 cm Ø 30 10
25187 18 cm Ø 48 10
25257 25 cm Ø 48 10
6 mm rączka

Wałek małY Z FilcU 
runo 4 mm, tkany poliester, nie pozostawia strzępków, 
do farb i lakierów wodorozcieńczalnych na równych 
podłożach
20031 60 mm     2 szt. w opakowaniu 10
20030 100 mm  10
20035 120 mm rdzeń o większej średnicy 10
20032 150 mm  10

Wałek moHairoWY 
runo 4mm, tkanina z koziej sierści, najwyższa jakość, 
nie pozostawia strzępków, odporny na działanie 
rozpuszczalników, szczególnie polecany do materiałów 
o bardzo wysokiej zawartości rozpuszczalników, do 
wszystkich typów lakierów, żywic epoksydowych i 
poliestrowych, farb gruntujących oraz farb emulsyjnych
25195 18 cm  Ø 48 10
25275 25 cm  Ø 48 10

•

•
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Wałek malarski małY sUperFein,  
oBUsTronnie prosTY 
najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), 
do rączki 6 mm, szczególnie polecany do precyzyjnych 
prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, 
wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych
22466 50 mm    2 szt.w opakowaniu 25
22467 50 mm  20
22469 70 mm  20

Wałek malarski sUperFein,  
oBUsTronnie prosTY 
najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), 
do rączki 6 mm, szczególnie polecany do precyzyjnych 
prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, 
wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych
22470 110 mm  10
22473 110 mm    2 szt. w opakowaniu 25
22475 110 mm    5 szt. w opakowaniu 10

Wałek malarski sUperFein, ZaokrĄGlonY oD 
sTronY rĄcZki 
najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), 
do rączki 6 mm, szczególnie polecany do precyzyjnych 
prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, 
wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych
22490 110 mm  10
22594 160 mm  10
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Wałek malarski sUperFein,  
oBUsTronnie WklĘsłY 
najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), 
do rączki 6 mm, szczególnie polecany do precyzyjnych 
prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, 
wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych
22770 120 mm  10

Wałek malarski Fein, oBUsTronnie prosTY 
wysokiej jakości pianka, drobne pory (30kg/m³),  
do rączki 6 mm
22570 110 mm  10
22573 110 mm    2 szt. w opakowaniu 25
22600 116 mm  10

2 Wałki malarskie sUperFein,  
oBUsTronnie ZaokrĄGlone 
najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), 
do rączki 6 mm, szczególnie polecane do precyzyjnych 
prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, 
wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych
22493 110 mm    2 szt. w opakowaniu 25
22496 110 mm  10
22596 160 mm  10
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Wałek Do kleJU, pianka 
wysokiej jakości pianka o drobnych porach (30kg/m³),  
do rączki 8 mm, do nanoszenia kleju
23182 18 cm  10
23252 25 cm  10

ZesTaW malarski mini 
najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/
m³), wałek 50 mm z rączka 6 mm i kuwetą, szczególnie 
polecany do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów 
z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów 
akrylowych
22401   10 

ZesTaW malarski miDi 
najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory  
(55kg/m³), wałek 110 mm z rączka 6 mm i kuwetą,  
szczególnie polecany do precyzyjnych prac 
malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, 
wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych
22415   10 
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3 Wałki malarskie małe sUperFein 
z rączką, bardzo drobne pory (55kg/m³), szczególnie 
polecane do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów 
z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów 
akrylowych
22370 110 mm  40 

Wałek malarski małY Fein 
wysokiej jakości pianka, drobne pory (30kg/m³), wałek 
z rączką 40 cm, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, 
wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych
22482 110 mm  10 

Wałek malarski małY sUperFein 
najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), 
z rączką 30 cm, szczególnie polecany do precyzyjnych 
prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, 
wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych
22480 110 mm  10 
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Wałek sTrUkTUralnY 
wysokiej jakości pianka, duże pory, klejony, żółty, do 
tynków, szpachli
23180 18 cm  10
23250 25 cm  10

Wałek malarski sTrUkTUralnY Do lakierÓW 
wysokiej jakości pianka, duże pory, wyjątkowy efekt 
dekoracyjny
22580 110 mm  10

Wałek małY Do FarB WoDnYcH sUperFlock 
oryginalny angielski materiał: baza – pianka poliestrowa, 
włókno – poliamid 2 mm, do lakierów akrylowych i 
lakierów z żywic sztucznych o niewielkiej zawartości 
rozpuszczalników, w opakowaniu z instrukcją
20053 110 mm obustronnie zaokrąglony 10
20063 50 mm obustronnie prosty 10
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Wałek malarski Ze skÓrY JaGniĘceJ 
„exQUisiT“ 
runo 20 mm, najwyższa jakość - dla profesjonalistów, 
produkt naturalny, duża zdolność pochłaniania farby, 
do równomiernego rozprowadzania farb fasadowych, 
dyspersyjnych i lateksowych
25254 25 cm Ø 44 10
25274 27 cm  z wyściółką      Ø 44 10

Wałek malarski vesTan 
runo 18 mm, tkany poliester, włochaty, do prostych prac 
malarskich, do wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych
25180 18 cm Ø 42 10
25250 25 cm Ø 42 10

Wałek malarski nieBieski BlUe-line 
runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, poliakryl, sznurkowy, 
do prostych prac malarskich, do wszelkiego rodzaju farb 
emulsyjnych
25219 20 cm Ø 44 10
25289 27 cm Ø 44 10
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Wałek malarski perlon 
runo 13 mm, wałek do kleju, z rączką
27187 18 cm  10

Wałek Z oGranicZnikiem - linomaT 
z tkanego poliamidu, o długości 10 cm, do oddzielania 
kolorów, szczególnie polecany do farb dyspersyjnych i 
lateksowych
22050 komplet   10
22051 wałek wymienny do art. 22050  10
22052    ogranicznik wymienny do art. 22050 10

Wałek Do naroŻnikÓW 
poliakryl, do farb dyspersyjnych i lateksowych, z rączką
22001 Ø 10 cm  10

GĄBka naTUralna maGic Wall  
gąbka do kraetywnej aranżacji wnętrz,  
wszechstronne zastosowanie, do dekoracji ścian
40830 12-14 cm  20
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rĄcZka Do Wałka 
średnica rączki 8 mm, ocynkowana, profesjonalny i 
ergonomiczny uchwyt, do wałków o długości 18 i 25 cm
23020 18 cm  20 
23030 25 cm  20

rĄcZka Do Wałka, UcHWYT 2k 
średnica rączki 8 mm, ocynkowana, ergonomiczny, 
czerwono-szary uchwyt 2-komponentowy, do wałków o 
długości 18 i 25 cm
23026 18 cm  10 
23036 25 cm  10 

rĄcZka Do Wałka, UcHWYT 2k 
średnica rączki 6 mm, ocynkowana, ergonomiczny, 
czerwono-szary, uchwyt 2-komponentowy, do wałków  
o długości 10 i 11 cm
22516 27 cm 10 cm 10 
22526 42 cm 10 cm 10 
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rĄcZka Do Wałka 
średnica rączki 6 mm, ocynkowana, profesjonalny i 
ergonomiczny uchwyt, do wałków o długości 10 i 11 cm
22510 27 cm 10 cm 10 
22520 42 cm 10 cm 10
22530 56 cm 10 cm 10 

rĄcZka Do Wałka 
średnica rączki 6 mm, ocynkowana, profesjonalny i 
ergonomiczny uchwyt, do wałków o długości 15 cm
23014 15 cm  10 

rĄcZka Do Wałka mini 
średnica rączki 6 mm, ocynkowana, profesjonalny i 
ergonomiczny uchwyt, do wałków o długości 5 cm
22502 5 cm  20
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kiJ TeleskopoWY alUminioWY proFi 
lekki i wytrzymały, dla malarzy
21500 1,20 - 2,0 m  10 
21505 0,70 - 1,2 m  10
21520 1,70 - 3,0 m  10 

kiJ TeleskopoWY 
stalowy, lakierowany na biało
21488 0,77 - 1,3 m  10 
21491 1,20 - 2,0 m  10 
21493 1,70 - 3,0 m  12 

kiJ TeleskopoWY 
stalowy, pokryty czerwonym tworzywem sztucznym
21489 0,77 - 1,3 m  20 
21494 1,20 - 2,0 m  20 
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kraTka 
niebieskie tworzywo sztuczne, mocne wykonanie
40421 22 x 26 cm  20 
40431 27 x 29 cm  20 

kraTka 
metalowa, ocynkowana
40460 26 x 30 cm  10

kraTka 
niebieskie tworzywo sztuczne, drobne oczka,  
mocne wykonanie
40420 20 x 28 cm  10 
40430 27 x 30 cm  10 
40440 10 x 17 cm  10 
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WiaDro Z TWorZYWa sZTUcZneGo 
owalne, niebieskie
40520 12,5 litrów  25

WiaDro Z TWorZYWa sZTUcZneGo 
prostokątne, niebieskie
40550 8 litrów  25 
40552 12 litrów  20

kUWeTa malarska 
tworzywo sztuczne, niebieskie
40470 20 x 29 cm  20 
40472 15 x 27 cm  20 
40475 20 x 21 cm  10 
40481 26 x 29 cm  20 
40500 34 x 31 cm  10 
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Wałek malarski Z poliamiDU 
runo 12 mm, poliamid, z lekko obracającą się rączką 
korbową, do prostych prac malarskich, do farb 
emulsyjnych, w display‘u
20206  z wkładem wymiennym 18 cm  15 

ZesTaW malarski vesTan 
wysoka jakość, z kratką i rączką 8 mm, do prostych prac 
malarskich, do wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych
20240 25 cm  30 

Wałek malarski vesTan 
runo 22 mm, Vestan, z lekko obracającą się rączką 
korbową, do prostych prac malarskich, do farb 
emulsyjnych, w display‘u
20250  z wkładem wymiennym 23 cm 10 
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ZesTaW malarski vesTan 
z kratką i rączką 6 mm, do prostych prac malarskich, do 
wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych
20180 18 cm  25 
20220 25 cm  30

Wałek FasaDoWY 
runo 18 mm, z wyściółką 8 mm, poliakryl, z rączką, 
szczególnie polecany do farb dyspersyjnych i 
lateksowych
27282 27 cm Ø 53 mm 35

Wałek malarski Ze skÓrY JaGniĘceJ 
runo 22 mm, z rączką, do wszelkiego rodzaju farb 
fasadowych, dyspersyjnych i lateksowych
27264 25 cm Ø 56 mm 10
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Wałek Green-line Z kiJem TeleskopoWYm 
kij teleskopowy o dł. 120 - 200 cm, runo 18 mm, 
z wyściółką 5 mm, poliamid, odporny na działanie 
rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do farb 
dyspersyjnych, olejnych, lakierów, temper i żywic 
sztucznych
20317 27 cm Ø 53 mm 10

Wałek vesTan Z kiJem TeleskopoWYm 
kij teleskopowy o dł. 120 - 200 cm, dł. wałka 25 cm, runo 
18 mm, tkany poliester, do prostych prac malarskich, do 
wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych
20315 25 cm Ø 42 mm 10
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40 lat jakości

Taśmy klejące
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Taśma maskująca „schuller 4500“ PrOFI
50 m, najwyższej jakości taśma do prac malarskich 
i autolakierniczych, odporna na temperaturę do 
110°C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na 
bazie rozpuszczalnikowej, specjalny mocny papier 
impregnowany, usunąć najpóźniej po 24 godzinach
45002 15 mm  60
45003 19 mm  48
45005 25 mm  36
45006 30 mm  32
45007 38 mm  24
45009 50 mm  24

Taśma maskująca „4515“
50 m, najwyższej jakości taśma do prac malarskich i 
autolakierniczych, gipsowania, tynkowania, stosowana 
w przemyśle, dobrze impregnowany papier, odporna 
na temperaturę do 80°C, klej sieciowany z naturalnego 
kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej 
po 24 godzinach
45153 19 mm  48
45155 25 mm  36
45156 30 mm  32
45157 38 mm  24
45159 50 mm  24

Taśma maskująca „4510“
50 m, najwyższej jakości taśma do prac malarskich i 
autolakierniczych, gipsowania, tynkowania, stosowana  
w przemyśle, impregnowana, odporna na temperaturę do 
80°C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na bazie 
rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24  
godzinach, pojedynczo pakowana, z opisem i kodem 
kreskowym EAN
45103 19 mm  48
45105 25 mm  36
45106 30 mm  32
45107 38 mm  24
45109 50 mm  24

Taśma maskująca „4520“
50 m, chętnie stosowana przez profesjonalistów taśma 
do prac malarskich, gipsowania, tynkowania, stosowana 
w przemyśle, impregnowana, odporna na temperaturę do 
60°C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na bazie 
rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24 godzinach
45203 19 mm  48
45205 25 mm  36
45206 30 mm  32
45207 38 mm  24
45209 50 mm  24
45201 75 mm  12
45200 100 mm  12
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Taśma maskująca „4520“ 
50 m, stosowana przez profesjonalistów do prac 
malarskich, gipsowania, tynkowania, impregnowana, 
odporna na temperaturę do 60°C, klej sieciowany z 
naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, 
usunąć najpóźniej po 24 godzinach , pakowana 
pojedynczo, etykieta z kodem kreskowym EAN
45223 19 mm  48
45225 25 mm  36
45226 30 mm  32
45227 38 mm  24
45229 50 mm  24

Taśma maskująca „4524“ 
50 m, taśma do prostych prac malarskich, gipsowania, 
tynkowania, odporna na temperaturę do 60°C, klej z 
syntetycznego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, 
usunąć najpóźniej po 24 godzinach, etykieta z kodem 
kreskowym EAN
45243 19 mm  48
45245 25 mm  36
45246 30 mm  32
45247 38 mm  24
45249 48 mm  24

Taśma malarska krePOWa „4525“ 
50 m, rozciągliwa do 50%, do zabezpieczania zaokrągleń 
i form, odporna na temperaturę do 50°C, z klejem z 
naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, 
usunąć najpóźniej po 24 godzinach, z opisem i kodem 
kreskowym EAN
45253 19 mm  48
45255 25 mm  36
45256  30 mm  40
45257 38 mm  24
45259 50 mm  24

Taśma maskująca uV sun-TaPe 
50 m, najwyższa jakość, odporna na działanie promieni 
UV, warunki atmosferyczne, w tym na działanie wody, 
duża odporność na działanie rozpuszczalników,  
klej akrylowy na bazie wodnej
45463 18 mm  48
45465 24 mm  36
45467 36 mm  24
45469 48 mm  24

45485 24 mm  pakowana pojedynczo 36
45487 36 mm  pakowana pojedynczo 24
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Taśma malarska „4520“
50 m, dobrej jakości taśma do prac malarskich, 
lakierniczych, gipsowania, tynkowania, stosowana  
w przemyśle, odporna na temperaturę do 60°C,  
klej sieciowany, usunąć najpóźniej po 24 godzinach,  
z opisem i kodem kreskowym EAN 
45169 3 szt. szer. 50 mm  8
45296 4 szt. szer. 30 mm  8

Taśma malarska „4520“
50 m, dobrej jakości taśma do prac malarskich, 
lakierniczych, gipsowania, tynkowania, stosowana 
w przemyśle, odporna na temperaturę do 60°C, klej 
sieciowany, usunąć najpóźniej po 24 godzinach,  
z opisem i kodem kreskowym EAN 
45210 3 szt. szer.  19, 30, 50 mm  12

Taśma klejąca „4524“ - 3 sZT.
50 m, do prostych prac zabezpieczających, odporna na 
temperaturę do 60°C, klej z syntetycznego kauczuku  
na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po  
24 godzinach, z opisem i kodem kreskowym EAN
45299 3 szt. 50 mm  8
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Taśma budOWlana PcV gładka  
dł. 33 m, najwyższa jakość, specjalna powłoka Releaser 
zapewnia łatwe odwijanie, wysoce odporna na działanie 
promieni UV i warunki atmosferyczne do 2 tygodni, 
temperaturę w zakresie od -5°C do +70°C, doskonała 
elastyczność, stosowana w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, w przemyśle, do prac tynkarskich, malarskich, 
klej kauczukowy zapewnia wysoką przyczepność do 
wszystkich materiałów
45379 50 mm biała 18
45399 50 mm szara 18
45419 50 mm pomarańczowa 18

Taśma budOWlana PcV POPrZecZnIe  
rOWkOWana  
dł. 33 m, wysoce odporna na działanie promieni UV i 
warunki atmosferyczne do 2 tygodni, temperaturę w 
zakresie od -5°C do +70°C, wodoodporna, stosowana w 
pomieszczeniach i na zewnątrz, w przemyśle, do prac 
tynkarskich, malarskich, biała i żółta, klej kauczukowy, w 
opakowaniu do sklepów samoobsługowych
45446 30 mm biała 30
45449 50 mm biała 18

45456 30 mm żółta 30
45457 38 mm żółta 24
45459 50 mm żółta 18

Taśma maskująca uV nIebIeska
dł. 50 m, taśma papierowa lekko krepowana z klejem 
akrylowym na bazie wodnej, odporna na działanie 
promieni UV do 4 tygodni, nie wchłania wody, do 
zabezpieczania m.in. nowej, polakierowanej stolarki 
drewnianej, z opisem i kodem kreskowym EAN, w 
opakowaniu do sklepów samoobsługowych
45475 24 mm  36
45477 36 mm  24
45479 48 mm  24

Taśma Tkana X-WaY PrOFI
dł. 50 m, uniwersalna taśma zbrojona o bardzo 
szerokim zakresie zastosowań, w przemyśle, rzemiośle, 
gospodarstwie domowym, odporna na rozdarcia, 
działanie wody, temperaturę w zakresie od -10°C do 
+60°C, mocny klej- kauczuk syntetyczny na bazie 
rozpuszczalnikowej
45768 48 mm x 50 m czarna 24
45769 48 mm x 50 m srebrna  24 
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Taśma maskująca uV nIebIeska, Tkana  
dł. 25 m, najwyższa jakość, odporna na działanie 
promieni UV do 4 tygodni, giętka i wytrzymała 
tkanina pokryta polietylenem z klejem kauczukowym 
stabilizowanym UV, do prac malarskich, gipsowania, 
szczególnie przydatna do prac tynkarskich przy oklejaniu 
drewnianych okien i drzwi pokrytych wodnymi lakierami 
i farbami niekryjącymi, zarówno do gładkich jak i 
nierównych podłoży
45495 25 mm  60
45496 30 mm  60
45497 38 mm  30
45499 50 mm  30

45506 30 mm  60 
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
45509 50 mm  30 
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

Taśma Tkana X-WaY 
mocny klej z naturalnego kauczuku na bazie 
rozpuszczalnikowej, uniwersalne zastosowanie przy 
prostych pracach, import: Chiny
45799    48 mm x 50 m  srebrna 24

45778 50 mm x 10 m czarna 36
45779 50 mm x 10 m srebrna 36

Taśma Tkana mulTI-TaPe 
19 mm x 2,7 m, uniwersalne zastosowanie
44201 19 mm biała 12
44202 19 mm czarna 12
44205 19 mm czerwona 12
44206 19 mm zielona 12
 

44221 38 mm biała 12
44222 38 mm czarna 12
44225 38 mm czerwona 12
44226 38 mm zielona 12
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POWłOka maskująca Z Taśmą OdPOrną na 
dZIałanIe uV  
folia maskująca HDPE z taśmą tkaną (giętka i wytrzymała 
tkanina pokryta polietylenem z klejem kauczukowym) 
odporną na promienie UV do 4 tygodni, do szybkiego 
zabezpieczania dużych powierzchni podczas prac 
malarskich, lakierniczych i tynkarskich wewnątrz i 
na zewnątrz, zarówno do klejenia na gładkich jak i 
nierównych podłożach
45880 30 cm x 20 m  60
45881 55 cm x 20 m  60
45882 110 cm x 20 m  30
45884 140 cm x 20 m  30
45885 180 cm x 20 m  30
45887 240 cm x 17 m  30

PaPIer dO maskOWanIa Z Taśmą klejącą  
papier do maskowania z taśmą klejącą, do szybkiego 
zabezpieczania dużych powierzchni podczas prac 
malarskich i lakierniczych
45842 18 cm x 20 m  20
45844 30 cm x 20 m  25

POWłOka maskująca Z Taśmą klejącą 
folia maskująca HDPE z taśmą malarską do szybkiego 
zabezpieczania dużych powierzchni podczas prac 
malarskich i lakierniczych
45871 55 cm x 33 m  60
45872 110 cm x 33 m  30
45874 140 cm x 33 m  30
45876 210 cm x 20 m  30
45878 270 cm x 16 m  30
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Taśma PakOWa PcV  
dł. 66 m, wysoka jakość, uniwersalne zastosowanie: do 
oklejania, zamykania kartonów, pudełek, kopert itp., klej 
akrylowy na bazie rozpuszczalnikowej, taśmę należy 
naklejać na powierzchnie suche i czyste
45739 50 mm brązowa 36
45749 50 mm przezroczysta 36

Taśma PakOWa POlIPrOPYlenOWa PP  
dł. 66 m, bardzo ciche i równomierne rozwijanie, do 
oklejania, zamykania, łączenia kartonów, pudełek, kopert 
itp., z klejem akrylowym na bazie rozpuszczalnikowej, 
taśmę należy naklejać na powierzchnie suche i czyste
45709 48 mm brązowa 36
45729 48 mm przezroczysta 36

POdajnIk dO Taśm klejącYch 
lekka konstrukcja, z ochroną ostrza i hamulcem, z 2 
taśmami 48 mm x 50 m
44991   24
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Taśma klejąca dWusTrOnna Tkana  
profesjonalna taśma klejąca dwustronna do wykładzin, 
tkana z klejem syntetycznym, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych za wyjątkiem 45612
45609 50 mm x   5 m  36
45610 50 mm x 10 m  36
45612 50 mm x 25 m  36

Taśma klejąca dWusTrOnna FOlIOWa sb 
taśma klejąca dwustronna na bazie folii polietylenowej 
z klejem syntetycznym, łatwo usuwalna, do układania 
wykładzin i dywanów, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych
45640 50 mm x 10 m  36 
45642 50 mm x 25 m  36

Taśma klejąca dWusTrOnna FOlIOWa sb 
taśma klejąca dwustronna na bazie cienkiej i gładkiej 
folii polipropylenowej z klejem syntetycznym, szeroki 
wachlarz zastosowań, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych
45679 50 mm x   5 m  36 
45689 50 mm x 10 m  36

Taśma dWusTrOnna uV  
taśma klejąca dwustronna, do wielkogabarytowych folii 
i plandek, odporna na działanie promieni UV, folia PCV 
pokryta klejem kauczukowym akrylowym
45515 25 mm x 25 m  36
45517 35 mm x 25 m  24
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Taśma IZOlacYjna Vde  
10 m x 15 mm, 15 my, nośnik PCV, zgodna z normami 
VDE, RoHS, EN, na każdej pojedynczej rolce kod 
kreskowy EAN
44000 czerwona  10
44001 żółta  10
44002 niebieska  10
44003 zielona  10
44004 czarna  10
44005 biała  10
44006 szara  10
44007 fioletowa  10
44008 brązowa  10
44009  zielono-żółta z uziemieniem  10

Taśma IZOlacYjna Vde - 10 sZT. 
10 m x 15 mm, 15 my, nośnik PCV, zgodna z normami 
VDE, RoHS, EN, na opakowaniu kod kreskowy EAN
44030 czerwona  1
44031 żółta   1
44032 niebieska  1
44033 zielona  1
44034 czarna  1
44035 biała  1
44036 szara  1
44037 fioletowa  1
44038 brązowa  1
44039  zielono-żółta z uziemieniem  1

Taśma IZOlacYjna Vde - 10 sZT. kOlOr 
10 m x 15 mm, 15 my, nośnik PCV, zgodna z normami 
VDE, RoHS, EN, po 1 rolce z każdego koloru, na 
opakowaniu kod kreskowy EAN
44040   1

Taśma mOnTażOWa PIankOWa sb  
taśma klejąca dwustronna na bazie pianki polietylenowej 
(100 kg/m³) z klejem akrylowym rozpuszczalnikowym, 
do mocowania luster, listew, paneli, haczków, itp., 
doskonała odporność na działanie oleju, plastyfikatorów, 
promieni UV, wilgoci, odporna na działanie temperatury w 
zakresie od -20°C do 100°C, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych
45620 12 mm x 5 m czarna 30 

45621 19 mm x 5 m czarna 30
45631 19 mm x 5 m biała 30
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Taśma IZOlacYjna Vde - 4 sZT. 
10 m x 15 mm, 15 my, zawiera kolor czerwony, niebieski, 
czarny i biały, zgodna z normami VDE, RoHS, EN, każda 
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
44020   25

Taśma IZOlacYjna Vde 
10 m x 50 mm, 15 my, nośnik PCV,  
zgodna z normami VDE, RoHS, EN
44054 czarna  5
44055 biała  5
44056 szara  5

Taśma klejąca alumInIOWa PrOFI  
czysta folia aluminiowa, klej z kauczuku akrylowego 
odporny na działanie promieni UV, temperaturę (do 80ºC) 
i starzenie, stosowana do uszczelniania w klimatyzacji 
i wentylacji, łączenia matriałów z wełny mineralnej w 
otulinie z folii aluminiowej, z opisem i kodem kreskowym 
EAN, trudnopalna wg normy DIN 4102 B1
45589 50 mm x 10 m  36
45579 50 mm x 50 m  24

Taśma klejąca alumInIOWa PP 
taśma polipropylenowa z naparowaną warstwą 
aluminiową, stosowana do uszczelniania w klimatyzacji 
i wentylacji, łączenia materiałów z wełny mineralnej w 
otulinie z folii aluminiowej, z opisem i kodem  
kreskowym EAN
45599 50 mm x 10 m  32
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WłÓknIna Z TWOrZYWa sZTucZnegO - FlIZelIna 
bez kleju, do zbrojenia spoin między płytami kartonowo-
gipsowymi, koryguje ubytki i pęknięcia w tynkach na 
ścianach i sufitach, z opisem i kodem kreskowym EAN
45568 50 mm x 25 m  48

Taśma murarska  
samoprzylepna cienka wytrzymała włóknina, do 
maskowania rys i szczelin, z opisem i kodem  
kreskowym EAN
45569 50 mm x 10 m  36

Taśma Z WłÓkna sZklanegO dO PłYT 
karTOnOWO-gIPsOWYch 
taśma bandażowa, samoprzylepna, odporna na 
rozerwanie, stosowana w pracach remontowo-
budowlanych przy łączeniu płyt gipsowo-kartonowych 
oraz do maskowania pęknięć i ubytków w tynkach na 
ścianach i sufitach, z opisem i kodem kreskowym EAN
45540 48 mm x 20 m  48
45544 48 mm x 90 m  24
45549    144 mm x 90 m  6

Taśma usZcZelnIająca dO drZWI I  
OkIen aIr-sTOP
dł. 10 m, pianka poliuretanowa odporna na warunki 
atmosferyczne, łatwo dopasowuje się do szczelin o 
szerokości od 1 mm do 5 mm
44320 9 x 4 mm  50
44322 9 x 6 mm  50
44324 15 x 6 mm  34 
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Taśma OsTrZegaWcZa  
do zabezpieczania wykopów, placów budowy, miejsc 
niebezpiecznych, odporna na promienie UV, bez kleju
45990 7 cm x 200 m  36

Taśma OsTrZegaWcZa 
do zabezpieczania wykopów, placów budowy, miejsc 
niebezpiecznych, odporna na promienie UV, bez kleju, 
czerwono-biała
45996 8 cm x 500 m  12 
                      LDPE bardzo mocna odporna na rozdarcie

Taśma OsTrZegaWcZa  
samoprzylepna, elastyczna i trwała, odporna na warunki 
atmosferyczne, żółto-czarna 
44980 5 cm x 33 m  36

Taśma usZcZelnIająca dO drZWI I  
OkIen aIr-sTOP 
dł. 6 m, wysoka odporność na działanie promieni 
UV i temperatury, łatwa do usunięcia, wymiary luki 
uszczelnianej dla E-profilu: od 1 mm do 3,5 mm, dla 
P-profilu: od 2 mm do 5 mm
44310 P 9 x 5,5 mm brązowa 20
44311 P 9 x 5,5 mm biała 20

Taśma usZcZelnIająca dO drZWI I  
OkIen aIr-sTOP 
dł. 6 m, wysoka odporność na działanie promieni 
UV i temperatury, łatwa do usunięcia, wymiary luki 
uszczelnianej dla E-profilu: od 1 mm do 3,5 mm, dla 
P-profilu: od 2 mm do 5 mm
44300 E 9 x 4 mm biała 24
44301 E 9 x 4 mm brązowa 240
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40 lat jakości

Materiały ochronne
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Folia maskująca cienka 
polietylen, 7 my, przezroczysta, podczas prac malarskich 
i remontowych wewnątrz zabezpiecza przed kurzem, 
farbą, brudem i wilgocią
45800 4 x 5 m ok. 7 my 20 
45802 4 x 12,5 m ok. 7 my 10 

Folia maskująca mocna 
polietylen,15 my, przezroczysta, podczas prac malarskich 
i remontowych wewnątrz i na zewnątrz zabezpiecza 
przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią
45805 4 x 5 m ok. 10 my 20 

Folia maskująca BaRDZo mocna 30
polietylen, ok.30 my, przezroczysta, podczas prac 
malarskich i remontowych wewnątrz i na zewnątrz 
zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią
45822 4 x 5 m ok. 30 my 15 
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Folia maskująca BaRDZo mocna 50
polietylen, ok.50 my, podczas prac malarskich i 
remontowych wewnątrz i na zewnątrz zabezpiecza przed 
kurzem, farbą, brudem i wilgocią
45810 4 x 5 m ok. 50 my 10 
45820 4 x 12,5 m ok. 50 my 5

Folia maskująca BaRDZo mocna 100
polietylen, ok.100 my, podczas prac malarskich i 
remontowych wewnątrz i na zewnątrz zabezpiecza przed 
kurzem, farbą, brudem i wilgocią
45819 3 x 4 m ok. 100 my 10 

Folia maskująca cZaRna
podczas prac malarskich i remontowych wewnątrz i na 
zewnątrz zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i 
wilgocią, czarna
45830 4 x 6 m ok. 50 my 10 
45836 4 x 6 m ok. 75 my 5
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Folia maskująca
ok. 200 my, do paraizolacji pod parkietami i  
podłogami z laminatów
45816 3 x 4 m ok. 200 my 4 
45817 4 x 5 m ok. 200 my 4

Folia maskująca 50m x 2m
polietylen (HDPE), ok.8 my, na półmetrowej rolce, 
zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią 
wewnątrz i na zewnątrz
45933 50 m x 2 m ok. 8 my 10

Folia maskująca 50m x 2m
polietylen (HDPE), ok.10 my, na metrowej rolce, 
zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią 
wewnątrz i na zewnątrz
45907  S  20 / ok. 10 my 243 szt./paleta 1

Folia maskująca 50m x 2m
polietylen (HDPE), na metrowej rolce, zabezpiecza przed 
kurzem, farbą, brudem i wilgocią wewnątrz i na zewnątrz
45903 S  30 / ok.   15 my 288 szt./paleta 1
45905 S  50 / ok.   25 my 184 szt./paleta 1 
45910 S  90 / ok.   45 my 132 szt./paleta 1 
45915 S150 / ok.   75 my 110 szt./paleta 1 
45920 S180 / ok.   90 my 90 szt./paleta 1 
45925 S300 / ok. 150 my 50 szt./paleta 1
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Folia maskująca 25m x 3m 
polietylen (HDPE), zabezpiecza przed kurzem, farbą, 
brudem i wilgocią wewnątrz i na zewnątrz
45912 S100 / ok. 50 my 168 szt./paleta 1
45917 S160 / ok. 80 my 110 szt./paleta 1

Folia maskująca 50m X 4m 
zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią 
wewnątrz i na zewnątrz
45926 S300 / ok. 150 my 30 szt./paleta 1
45928 S100 / ok.   50 my 72 szt./paleta 1

Folia maskująca 
dł. 100 m, 50 my, samoprzylepna folia polietylenowa 
z klejem akrylowym, do zabezpieczania szkła, PCV, 
ceramiki, drewna, okien, drzwi podczas prac malarskich 
i lakierniczych, odporna na działanie promieni UV, wody, 
chemikalii i uszkodzeń mechanicznych, temeratura 
robocza od +5˚C do +40˚C, przy postępowaniu zgodnym 
z instrukcją usuwanie folii bez pozostawienia resztek kleju 
nawet do 4 tygodni w pomieszczeniach i do 1 tygodnia na 
zewnątrz
46402 250 mm niebieska 24 
46403 500 mm niebieska 12 
46405 1000 mm niebieska 6 

46413 500 mm bezbarwna 12



86

kaRton Do maskowania 
gramatura papieru 220 g, do prac malarskich i  
lakierniczych
45960 100 cm x   15 m 28 szt. / paleta 1 
45961 100 cm x 100 m 25 szt. / paleta 1

PaPieR Do maskowania  
gramatura papieru 100 g, do prac malarskich i 
lakierniczych
45965 100 cm x   20 m 40 szt. / paleta 1 
45966 100 cm x 150 m 30 szt. / paleta 1

PaPieR Do maskowania  
mocny papier siarczanowy o gramaturze 40 g, do prac 
malarskich i lakierniczych
45951 150 mm x 50 m  18 
45952 225 mm x 50 m  12 
45953 300 mm x 50 m  9 
45956 1000 mm x 50 m  1 
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masZyna Do PaPieRu „schulleR” 
wraz z ostrzem 150 mm
45970   1

wŁÓknina maskująca PRoFi 
najwyższa jakość, szerokość 100 cm, wielokrotnego 
użytku, z folią antypoślizgową, nieprzepuszczająca cieczy
45980 10 m 60 szt. / paleta 15 
45982 25 m 30 szt. / paleta 1 
45985 50 m 15 szt. / paleta 1

wŁÓknina maskująca BiaŁa PRoFi 
najwyższa jakość, szerokość 100 cm, do prac malarskich, 
lekka, odporna na rozerwanie, antypoślizgowa, 
nieprzepuszczająca wilgoci, wielokrotnego użytku 
45981 25 m 76 szt. / paleta 19 
45984 50 m 45 szt. / paleta 1
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ochRona DRZwi PRZeD PyŁem 
włóknina polipropylenowa o wym. 1,10 m x 2,20 m, do 
drzwi o maksymalnych wymiarach 1,00 m x 2,10 m, 
możliwość indywidualnego przycięcia na wymiar, zamek 
dwustronnie otwierany 
42120 1,10 m x 2,20 m  1

PlanDeka ochRonna 90 g/m², Zielona 
wzmocniona tkanina z polietylenu, z oczkami 
metalowymi, wymiary liczone łącznie ze wzmocnionym 
brzegiem, uwaga: tolerancja +/- 5% 
46501 2 m x  3 m  35 
46503 1,5 m x  6 m  10 
46505 3 m x  4 m  18 
46506 3 m x  5 m  15 
46507 4 m x  5 m  10 
46508 4 m x  6 m  8 
46509 5 m x  6 m  5 
46511 6 m x  8 m  4 
46513 6 m x 10 m  4 
46515 8 m x 10 m  4 
46519 10 m x 12 m  1

PRZemysŁowa PlanDeka ochRonna 180 g/m², 
nieBieska / sZaRa 
wzmocniona tkanina z polietylenu, z oczkami 
metalowymi, wymiary liczone łącznie ze wzmocnionym 
brzegiem, uwaga: tolerancja +/- 5% 
46533 1,5 m x  6 m  10 
46535 3 m x  4 m  10 
46537 4 m x  5 m  5 
46539 5 m x  6 m  4 
46541 6 m x  8 m  3 
46543 6 m x 10 m  2
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woRki na oDPaDy, 25 litRÓw 
40 szt. w rolce 
46100 45 x 60 cm ok. 7 my 25

woRki na oDPaDy, 60 litRÓw 
20 szt. w rolce 
46105 60 x 72 cm ok. 8 my 20

woRki na oDPaDy, 60 litRÓw 
20 szt. w rolce 
46106 63 x 78 cm ok. 20 my 20
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woRki na oDPaDy, 120 litRÓw 
10 szt. w rolce 
46114 70 x 110 cm ok. 60 my 20

woRki na oDPaDy, 120 litRÓw 
10 szt. w rolce 
46112 70 x 110 cm ok. 45 my 20

woRki na oDPaDy, 110 litRÓw 
10 szt. w rolce, z taśmą  
46110 70 x 100 cm ok. 30 my 20
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woRki na oDPaDy, 240 litRÓw 
10 szt. w rolce 
46115 100 x 125 cm ok. 65 my 8

woRki na gRuZ 
5 szt. w opakowaniu, bardzo mocne
46130 45 x 90 cm ok. 135 my 20
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40 lat jakości

Narzędzia malarskie i do tapetowania
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Nożyk do wykładziN NippoN, Schuller 1000 
najwyższa jakość, metalowy, z suwakiem, automatyczna 
zmiana ostrza, 2-komponentowy uchwyt, zawiera 5 ostrzy 
wymiennych 18 mm
40045 18 mm  6

Nożyk do wykładziN NippoN 
dla profesjonalistów, masywne wykonanie z metalu, 
ostrza Nippon 18 mm, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych
40040 18 mm  12 

Nożyk profeSjoNalNy NippoN 
system zabezpieczający Auto-Lock, prowadnica 
metalowa, szybka wymiana ostrzy, ergonomiczny uchwyt
30450 18 mm  36 
30451 9 mm  60

Nożyk uNiwerSalNy NippoN 
śruba zabezpieczającą, masywne wykonanie, metalowy, 
ostrza Nippon 18 mm, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych
40000 18 mm  12 
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Nożyk NippoN lc 520 
najwyższy standard bezpieczeństwa, wytrzymałość 25 kg, 
bardzo mocna prowadnica metalowa, szybka wymiana 
ostrza, z suwakiem, ergonomiczny uchwyt
30542 18 mm  10

Nożyk NippoN lc 521 
śruba zabezpieczającą, prowadnica metalowa, szybka 
wymiana ostrza, ergonomiczny uchwyt
30540 18 mm  10

Nożyk NippoN 2000 
najwyższa jakość, prowadnica metalowa, z suwakiem, 
2-komponentowy uchwyt, zawiera 5 ostrzy wymiennych
30580 18 mm  10

Nożyk NippoN 9000 
najwyższa jakość, prowadnica metalowa, z suwakiem, 
2-komponentowy uchwyt, zawiera 3 ostrza wymienne
30585 18 mm  10
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Nożyk NippoN 5000 
prowadnica metalowa, zawiera 10 ostrzy wymiennych 
Nippon 25 mm
30590 Nippon 5000 25 mm  10 
30573 10 ostrzy 25 mm 1  

Nożyk NippoN lc 650 
prowadnica metalowa, zawiera 10 ostrzy wymiennych 
Nippon 25 mm
30560 LC 650 25 mm 10  
30572 10 ostrzy 25 mm  1 

Nożyk NippoN lc 301 
nierdzewny, z mocnego metalu, blokada Auto-Lock, z 
suwakiem, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
30490 9 mm  12 

Nożyk NippoN lc 303 
prowadnica metalowa, blokada Auto-Lock, z suwakiem, w 
opakowaniu do sklepów samoobsługowych
30500 9 mm  12
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Nożyk uNiwerSalNy 
prowadnica metalowa, z blokadą, szybka wymiana ostrza, 
ergonomiczny uchwyt, w opakowaniu
30476 9 mm  12

Nożyk uNiwerSalNy 
prowadnica metalowa, z blokadą, szybka wymiana ostrza, 
ergonomiczny uchwyt, w opakowaniu
30478 18 mm  24

Nożyk uNiwerSalNy 
obudowa z tworzywa sztucznego, z suwakiem
30467 mały bez kodu EAN  60 
30468 średni bez kodu EAN  60 
30469 duży bez kodu EAN  48 
30470 mały z kodem EAN 60 
30471 średni z kodem EAN 60 
30472 duży z kodem EAN 48 

zeStaw Nożyków uNiwerSalNych 
3-częściowy (mały, średni, duży), obudowa z tworzywa 
sztucznego, z suwakiem
30473 x  30
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10 oStrzy wymieNNych, 18 mm 
dla majsterkowiczów, w pojemniku
30559 18 mm  20 

10 oStrzy wymieNNych, 9 mm - profi Sk2 
stopień twardości wg Rockwell‘a 62, w pojemniku,  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
30510 9 mm x 0,40 mm  10

10 oStrzy wymieNNych, 18 mm - profi Sk2 
stopień twardości wg Rockwell‘a 62, w pojemniku,  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
30550 18 mm x 0,50 mm  10

10 oStrzy wymieNNych, 18 mm - Sk5 
stopień twardości wg Rockwell‘a 60, w pojemniku lub w 
opakowaniu do sklepów samoobsługowych
30552 18 mm w pojemniku  10 
30553 18 mm  10  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

10 oStrzy wymieNNych, 9 mm - Sk5 
stopień twardości wg Rockwell‘a 60, w pojemniku lub  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
30512 9 mm  w pojemniku 10 
30513 9 mm  10 
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
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oStrza trapezowe profi 
stop wolframu, wyprodukowane w Niemczech,  
w bezpiecznym opakowaniu
40015   100

oStrza trapezowe wySoka wytrzymałość 
wyprodukowane w Niemczech, w bezpiecznym pojemniku
40010 w bezpiecznym pojemniku  100 
40011    10 
5 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

oStrza hakowe wySoka wytrzymałość 
wyprodukowane w Niemczech, w bezpiecznym pojemniku
40020 w bezpiecznym pojemniku  100 
40021   10 
5 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych 

oStrza hakowe profi 
stop wolframu, wyprodukowane w Niemczech,  
w bezpiecznym pojemniku.
40025   100
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Skrobak uNiwerSalNy NippoN pro 100 
z masywnego metalu, uchwytem z tworzywa sztucznego, 
dwie wpuszczone śruby zabezpieczające ostrze, do 
usuwania resztek farby, uszczelnień, kleju
43410   6  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
43411   10 ostrzy wymiennych  10  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

Skrobak do farb 
z tworzywa sztucznego, do usuwania resztek farby, 
uszczelnień, kleju
40180   12  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
40031 10 szt. ostrzy trapezowych  12  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

Skrobak do Szyb 
do usuwania resztek farb, uszczelnień, kleju
40090 w opakowaniu   12 
40091 luzem   20
40095 10 ostrzy wymiennych  12 

Skrobak 
hartowane aluminium, wymienne i regulowane ostrze 
40200 skrobak   10 
40211  5 ostrzy wymiennych   12  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
40230      100  
ostrza wymienne opakowanie zbiorcze
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Skrobak trójkĄtNy do farb z uchwytem i 
oStrzem 
ostrze trójkątne, solidne wykonanie, w opakowaniu do 
sklepów samoobsługowych
40380   12

Szpachla - Skrobak
mocna blacha stalowa
50050 65 mm  10

Szpachla zaokrĄgloNa
do kitu szklarskiego
50080   10

Szpachla 
bardzo wytrzymała, do usuwania powłok malarskich, 
lakierowany uchwyt drewniany
50040 70 mm  10
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Szpachla malarSka, profi 
najwyższej jakości, kuta na zimno, bardzo wytrzymała, 
do usuwania powłok malarskich, lakierowany uchwyt 
drewniany
50045 70 mm  10

Szpachla malarSka profi 
najwyższej jakości, nierdzewna, lakierowany uchwyt 
drewniany
50000 25 mm  10
50002 40 mm  10 
50003 50 mm  10 
50004 60 mm  10 
50005 70 mm  10 
50006 80 mm  10 
50008 100 mm  10 
50009 120 mm  10 

Szpachla malarSka 
nierdzewna, giętka, uchwyt drewniany lakierowany na 
niebiesko
50090 25 mm  12 
50092 40 mm  12 
50093 50 mm  12 
50094 60 mm  12 
50095 70 mm  12 
50096 80 mm  12 
50098 100 mm  12 
50099 120 mm  12

Szpachla malarSka 
giętka, lakierowany uchwyt drewniany
50030 25 mm  12 
50032 40 mm  12 
50033 50 mm  12 
50034 60 mm  12 
50035 70 mm  12 
50036 80 mm  12 
50038 100 mm  12 
50039 120 mm  12 
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Szpachla wielofuNkcyjNa
nierdzewna, szeroki zakres zastosowania, między 
innymi do czyszczenia fug, szczelin, wałków malarskich, 
usuwania rdzy
50085 65 mm  12

Szpachla do klejów
wysokiej jakości stal, szerokość 18 cm 
50371 TKB   A1  10 
50372 TKB   A2  10 
50373 TKB   A3  10 
50381 TKB   B1  10 
50382 TKB   B2  10 
50383 TKB   B3  10 
50389 TKB  B11  10
50391 TKB   C1  10
50392 TKB   C2  10
50394 TKB   C4  10 

  a1 a2 a3 b1 b2 b3 b11 c1 c2 c4
Wysokość zęba (mm) 1,3 1,65 1,65 2,1 2,7 3,4     5,0 4 6 8
Odstęp między zębami (mm) 1,4 1,8 1,5 2,3 2,9 3,6     6,0 4 6 8
Szerokość zęba (mm) 0,6 1,2 0,5 2,7 2,1 3,4     8,0 4 6 8
Kąt (°)  55 55 45 55 55 55     55 – – –

Grupa A: ząb trójkątny „mały” Grupa B: ząb trójkątny „duży“ Grupa C ząb kwadratowy

zeStaw Szpachelek malarSkich
zawiera szpachle: 30 / 40 / 60 mm
50991 3-częściowy  4
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Szpachla do ściaN - rakla
nierdzewna, do wyrównywania i pokrywania ścian masą 
szpachlową
50070 15 cm  10 
50071 20 cm  10 
50072 30 cm  10 
50073 40 cm  10 
50074 50 cm  10
50075 60 cm  10

Szpachla japoNka
nierdzewna, listwa drewniana
50122 160 mm  5 
50124 200 mm  5 
50125 240 mm  5

Szpachla biflex
nierdzewna, wypukła, z płytą do ustawiania elastyczności
50201 20 cm  5 
50202 27 cm  5 
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Szpachla zĄbkowaNa plaStikowa
ząb na wszystkich bokach
50400 9 x 13 cm  20

Szpachla do karoSerii colt
stożkowa, z tworzywa sztucznego, odporna na  
działanie związków nitro
50604  6 x 10 cm   100 
50605 10 x   7 cm   100 
50606 12 x   7 cm   100 
50608    zestaw 3-częściowy    6, 10, 12 cm 12

Szpachla do karoSerii 
mocne tworzywo sztuczne, odporne na działanie 
rozpuszczalników
50610 8 x 12 cm  10

Szpachla japoNka - zeStaw
listwa z tworzywa sztucznego, idealne do drobnych 
poprawek, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
50110 4-częściowy  12
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Szpachla malarSka Soft-grip
nierdzewna, giętka, uchwyt dwukomponentowy
50702 32 mm  12 
50704 50 mm  12 
50706 75 mm  12 
50707 100 mm  12 
50708 125 mm  12 

5 w jedNym - Szpachla wielofuNkcyjNa,  
Soft-grip
nierdzewna, uchwyt dwukomponentowy
50086 75 mm  12

Szpachla do SpoiN bit, Soft-grip
nierdzewna, uchwyt dwukomponentowy, ze śrubokrętem, 
do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych
50150 150 mm  12

rakla alu, Soft-grip
nierdzewna, uchwyt dwukomponentowy
50171 20 cm  10 
50172 30 cm  10 
50173 40 cm  10 
50174 50 cm  10 
50175 60 cm  10
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kielNia murarSka, Soft-grip
nierdzewna, najwyższej jakości, uchwyt  
dwukomponentowy, do prac murarskich i tynkarskich
54002 16 cm  10 
54003 18 cm  10

kielNia do tyNku, Soft-grip
nierdzewna, najwyższej jakości, uchwyt  
dwukomponentowy, do prac murarskich i tynkarskich
54020 16 cm  10

paca weNecka do wygładzaNia, Soft-grip
nierdzewna, najwyższej jakości, uchwyt 
dwukomponentowy, zaokrąglone i polerowane kanty, do 
prac murarskich, tynkarskich
54300 20 x 8 cm  10

kielNia do gipSu, Soft-grip
nierdzewna, najwyższej jakości, uchwyt 
dwukomponentowy, do prac murarskich, tynkarskich i 
sztukatorskich
54054 6 cm  10 
54056 8 cm  10 
54058 10 cm  10
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kielNia murarSka
nierdzewna, uchwyt drewniany, do prac murarskich  
i tynkarskich
51002 16 cm  10 
51003 18 cm  10

kielNia do tyNku
nierdzewna, uchwyt drewniany, do prac murarskich i 
tynkarskich
51020 16 cm  10

paca do wygładzaNia, Soft-grip
nierdzewna, gładka, najwyższej jakości, uchwyt 
dwukomponentowy, do wygładzania przy pracach 
murarskich i tynkarskich
54200 28 x 13 cm  10

paca do wygładzaNia, Soft-grip
nierdzewna, ząbkowana, 28 x 13 cm, najwyższej 
jakości, uchwyt dwukomponentowy, do prac murarskich i 
tynkarskich
54400 4 x 4 mm ząbkowana 10 
54401 6 x 6 mm ząbkowana 10 
54402 8 x 8 mm ząbkowana 10 
54403     10 x 10 mm ząbkowana 10 
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kielNia do gipSu
nierdzewna, uchwyt drewniany, do prac murarskich,  
tynkarskich i sztukatorskich
51053 5 cm  10 
51054 6 cm  10 
51056 8 cm  10 
51058 10 cm  10 
51059 12 cm  10

kielNia do gipSu
nierdzewna, uchwyt drewniany, do prac sztukatorskich
51060 16 cm  10

kielNia do NarożNików zewNętrzNych
nierdzewna, uchwyt drewniany
51101 12 x 9,7 cm  10

kielNia do NarożNików wewNętrzNych
nierdzewna, uchwyt drewniany 
51102 12 x 9,7 cm  10



110

paca do wygładzaNia SzwajcarSka
nierdzewna, uchwyt drewniany, do wygładzania  
przy pracach murarskich i tynkarskich
51500 48 x 13 cm  10

paca do wygładzaNia
nierdzewna, gładka, uchwyt drewniany, do wygładzania 
przy pracach murarskich i tynkarskich
51200 28 x 13 cm  10

paca do wygładzaNia
28 x 13 cm, nierdzewna, ząbkowana, uchwyt drewniany, 
do wygładzania przy pracach murarskich i tynkarskich
51400 4 x 4 mm  10 
51401 6 x 6 mm  10 
51402 8 x 8 mm  10
51403 10 x 10 mm  10

paca do wygładzaNia z tworzywa  
SztuczNego
z szarego odpornego na uderzenia twardego PCV, do 
nanoszenia tynku i tworzenia struktur
51450 28 x 14 cm  1
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guma do SzczeliN
do nanoszenia i rozprowadzania fug
50506 200 mm  10

paca z gĄbkĄ
280 x 140 mm, beżowe tworzywo piankowe, do mycia 
płytek po fugowaniu
51611 40 mm  32

paca hydro
280 x 140 mm, żółta gąbka o ekstremalnej zdolności 
chłonięcia, do mycia płytek po fugowaniu
51621 30 mm  40 
51622 30 mm  gąbka nacinana 34

paca z gumĄ gĄbczaStĄ
280 x 140 mm, pomarańczowa gąbka, do mycia  
płytek po fugowaniu
51600 18 mm  40 
51601 10 mm  40
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paca z kauczuku komórkowego
280 x 140 mm, czarny kauczuk komórkowy do mycia 
płytek po fugowaniu
51610 8-10 mm  40

paca z tworzywa SztuczNego
grubość 18 mm, do wygładzania tynków cementowych
51550 280 x 140 mm  55 
51551 190 x 120 mm  60 
51552 320 x 180 mm  40 
51553 240 x 120 mm  50 
51555 420 x 220 mm  25

tarNik
szorstki, z ocynkowanej blachy stalowej, do 
wyrównywania płyt styropianowych
51650 160 x 380 mm  10

gĄbka z wiSkozy
najwyższa jakość - dla profesjonalistów
40820 150 x 110 x 40 mm  10
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gĄbka do płytek
HYDRO
40810 160 x 100 x 55 mm  10 

gĄbka do płytek
żółta
40800 160 x 110 x 50 mm  10 
40805 180 x 110 x 50 mm  10

mieSzarka eaSy mix Sx60 
profesjonalna 2-biegowa mieszarka ręczna wraz z 
mieszadłem, profesjonalne urządzenie o mocy 1600 W, 
gwarantuje niezawodną pracę, długi okres użytkowania, 
wytrzymała, o dużej sprawności, poręczna, z elektroniczą 
płynną regulacją prędkości obrotowej, stosowana do 
mieszania farb, zapraw, tynków, klejów
02095 390 - 550 U/min 1600W 2

mieSzarka eaSy mix Sx30 
profesjonalna 2-biegowa mieszarka ręczna wraz z 
mieszadłem, moc 1200 W, gwarantuje niezawodną pracę, 
długi okres użytkowania, wytrzymała, o dużej sprawności, 
poręczna, z elektroniczną płynną regulacją prędkości 
obrotowej, stosowana do mieszania lekkich materiałów 
jak: farb, zapraw, tynków
02090 0-760 U/min 1200 W 2
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mieSzadło 
do mieszarki Easy Mix SX30, gwint M14, ocynkowana 
stal, gwarantuje niezawodną pracę, długi okres 
użytkowania, stosowane do mieszania materiałów o 
niskiej lepkości jak: farb, gotowych tynków, betonu
48140 M 14 120 mm 2

mieSzadło do zapraw 
podłączenie 6-krawędziowe, wytrzymałe, stabilne, 
gwarantuje niezawodną pracę, długi okres użytkowania, 
stosowane do mieszania materiałów o niskiej lepkości
48210 85 mm  8
48220 105 mm  10

mieSzadło uNiwerSalNe 
podłączenie 6-krawędziowe, do materiałów płynnych 
o niskiej lepkości, mocne, stabilne i wytrzymałe, do 
regularnej pracy, do substancji o dużej i małej lepkości, 
do wszystkich powszechnie używanych typów maszyn, 
zapewnia szybkie i równomierne mieszanie
48366 60/400 mm  6 
48368 80/400 mm  6 
48370 100/600 mm  4 
48372 120/600 mm  4

mieSzadło 
tworzywo sztuczne, zapewnia szybkie i równomierne 
mieszanie farb i lazur
40542 28 cm  50
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wyciSkacz do maS „eaSyflow hd“ 
6-boczny łącznik przesuwny, z automatyczną redukcją 
ciśnienia, zapobiega ściekaniu masy uszczelniającej, do 
tub o poj. 310 ml
41050 szkielet stalowy  12 
41100 szkielet z włókna szklanego  12

wyciSkacz do maS „marathoN“, profi 
szkieletowy, do tub o poj. 310 ml
41110   12

wyciSkacz do maS „marathoN“ 
szkielet standardowy, do tub o poj. 310 ml
40370   24
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wyciSkacz do maS „marathoN“, klaSyczNy 
chromowany z listwą zębatą, do tub o poj. 310 ml
40375   12

wyciSkacz do maS 
listwa zębata, do tub opoj. 310 ml
40360   24

wyciSkacz do maS „marathoN“ 
model specjalny, ocynkowany uchwyt, tuba z aluminium
41120 400 ml   6
41130 600 ml   12
41129 końcówka  1 
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taśma mierNicza hi-lock 
najwyższa jakość, obudowa: materiał dwukomponentowy, 
skala w mm, uchwyt do paska
31625 3 m x 19 mm  6 
31645 5 m x 25 mm  6 
31655 8 m x 25 mm  6

taśma mierNicza, power tape 
z blokadą i uchwytem do paska, skala w mm
31600 3 m x 16 mm   12 
31605 5 m x 19 mm   12 
31607 7,5 m x 25 mm z magnesem 12 

miara drewNiaNa 
2 m, składana
31500   6 

taśma mierNicza hi-lock pro 
automatyczna blokada, przycisk wciągający taśmę, skala 
w mm, uchwyt do paska
31675 5 m x 19 mm  12 
31677 7,5 m x 25 mm  6
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liNijka malarSka, 1m 
drewniana
43530   12

przymiar plaStikowy 
z 3 krawędziami przyłożenia, pomocny przy lakierowaniu
43520   1

SzNurek murarSki 
w aluminiowym podajniku, z korbą
30670 30 m luzem 12 
30671 30 m  12 
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

farba do SzNurka murarSkiego 
w dozowniku, 50 g
30681 czerwona  6 
30682 niebieska  6
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Nożyce do tapetowaNia 
nierdzewne, hartowane, uniwersalne zastosowanie
30320 30 cm  12

Nożyczki do goSpodarStwa domowego 
nierdzewne, hartowane, uniwersalne zastosowanie
30324 22 cm  12

liStwa do tapetowaNia 
wysokiej jakości stal nierdzewna 
30440 3 m  1

Nożyce do tapetowaNia Solix 
stal nierdzewna, hartowane, bardzo ostre, niemiecka 
jakość - Solingen
30330 30 cm  5
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liStwa do cięcia 
4-brzegowa, jeden brzeg z hartowanej stali nierdzewnej, 
do tapet i wykładzin
30880 59 cm  1

Szpachla do tapetowaNia 
tworzywo sztuczne, giętka, do wygładzania tapet o 
delikatnej strukturze
30910 280 x 130 mm  1

Szpachla do tapetowaNia 
tworzywo sztuczne polistyrol, trapezowy kształt,  
do dociskania i wygładzania tapet
30900 230 x 120 mm  1

liStwa do tapetowaNia 
nierdzewna, do cięcia tapet
30980 58 cm  1

dozowNik do kleju 
do likwidowania pęcherzy powietrza w tapetach i 
wykładzinach
30790   12
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pojemNik Na gipS 
białe tworzywo sztuczne, z uchwytem do zawieszania na 
drabinie
40300 Ø19 cm  10

kubek Na gipS 
wysoki, miękki, łatwy do czyszczenia
40311 PVC  20

kubek Na gipS 
płaski, miękki, łatwy do czyszczenia
40321 PVC  20

pojemNik Na pędzle 
na 6 pędzli, do czyszczenia i przechowywania
43500   10
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kubek do farb z uchwytem Na pędzel 
z zamknięciem
40510   1

wałek do perforacji tapet 
kij o dł. 50 cm, w ochronnym pokrowcu
30950   6

wałeczek do tapetowaNia z rĄczkĄ 
z twardego tworzywa sztucznego, rowkowany, wyoblony, 
do łączenia tapet
30050   10

wałeczek do tapetowaNia z rĄczkĄ 
elastyczny, miękki, cylindryczny
30120   10

wałek do tapetowaNia z rĄczkĄ 
elastyczny, miękki, cylindryczny
30150 15 cm  10 
30180 18 cm  6 
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Sitko do lakierów NyloNowe aqua 
średnica 16 cm, do lakierów wodorozpuszczalnych
42000 260 mikronów  1000  
42020 190 mikronów  1000  
42030 125 mikronów  1000

ściereczka pyłochłoNNa, Schuller pro 
chroni przed kurzem przy pracach lakierniczych
42100 46 x 92 cm  12

mata z włókNa SzklaNego 
0,5 m², ochrona przed korozją pojemników metalowych, 
karoserii, łodzi, do pokrycia żywicą poliestrową
42150 300 g  10 
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Szczotka do tapet 
włosie z tworzywa sztucznego, płaska
30700 6 x 23,5 cm  12

Szczotka do tapet 
krótkie włosie z tworzywa sztucznego
30730 36 cm  10

Szczotka do tapet 
krótkie włosie końskie
30740 36 cm  10
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Szczotka do tapet 
długie włosie z jasnego nylonu, 4-rzędowa
30765 35 cm  6

Szczotka do tapet 
długie szare włosie 
30770 35 cm  12
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40 lat jakości

Środki BHP
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Rękawice Robocze 
pokryte nitrylową mikropianką, bezszwowe, CAT 2, 
znak CE, perfekcyjny dopasowany krój, wysoki komfort 
noszenia, przewiewne
42671    M / 8“  12 
42672     L / 9“  12 
42673   XL / 10“  12 
42674 XXL / 11“  12

Rękawice Maxi GRip 
pokryte nitrylową mikropianką, bezszwowe, CAT 2, 
znak CE, perfekcyjny dopasowany krój, wysoki komfort 
noszenia, przewiewne
42681    M / 8“  12 
42682     L / 9“  12 
42683   XL / 10“  12 
42684 XXL / 11“  12

Rękawice SUpeRHaND 
pokryte nitrylową mikropianką, bezszwowe, najczęściej 
używane rękawice montażowe, CAT 2, znak CE, 
perfekcyjny dopasowany krój, najwyższy komfort 
noszenia, wodoodporne, przewiewne
42691    M / 8“  12 
42692     L / 9“  12 
42693   XL / 10“  12 
42694 XXL / 11“  12

Rękawice Robocze aQUa GRip 
pokryte powłoką nitrylową, bezszwowe, CAT 2, znak 
CE, perfekcyjny krój, najwyższy komfort noszenia, 
nieprzepuszczające oleju, wodoodporne, doskonała 
przyczepność do mokrych powierzchni
42731    M / 8“  12 
42732     L / 9“  12 
42733   XL / 10“  12 
42734 XXL / 11“  12

4121

EN 388

4121

EN 388

4121

EN 388

4121

EN 388
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Rękawice Robocze SUNSet 
na 3/4 powierzchni powłoka nitrylowa, żółte, bezszwowe, 
CAT 2, znak CE, perfekcyjny krój, najwyższy komfort 
noszenia, odporne na działanie oleju, tłuszczu, paliw, 
kwasów, zasad
42575     S / 7“  12 
42576    M / 8“  12
42571     L / 9“  12 
42572   XL / 10“  12 

Rękawice Robocze NyloNowe, białe 
pokryte poliuretanem, bezszwowe, przewiewne, CAT 2, 
znak CE, wysoki komfort noszenia, dobra chwytność, nie 
krępujące ruchów, wyjątkowo lekkie
42651    M / 8“  12 
42652     L / 9“  12 
42653   XL / 10“  12 
42654 XXL / 11“  12

Rękawice Robocze, NatURalNy latekS 
bezszwowe, wierzchnia strona bez powłoki lateksowej, 
bardzo mocne, CAT 2, znak CE, perfekcyjny krój, 
przewiewne, dobra chwytność
42580     L / 9“  12 
42582 XXL / 11“  12

Rękawice Robocze NyloNowe, SzaRe 
pokryte poliuretanem, bezszwowe, przewiewne, CAT 2, 
znak CE, wysoki komfort noszenia, dobra chwytność, nie 
krępujące ruchów, wyjątkowo lekkie
42662     L / 9“  12 
42663   XL / 10“  12 
42664 XXL / 11“  12

3121

EN 388

3131

EN 388

3131

EN 388

3142

EN 388
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Rękawice Robocze 
pokryte żółtym naturalnym kauczukiem, ze ściągaczem, 
bardzo mocne, CAT 2, znak CE
42534 XL / 10,5“  12

Rękawice Robocze woRk StaR 
pokryte naturalnym kauczukiem, CAT 2, znak CE, 
przewiewne, dopasowany krój, dobra chwytność
42562 XL / 10,5“  12

Rękawice Robocze 
na 3/4 powierzchni pokryte naturalnym kauczukiem, 
bezszwowe, polecane do prac ogrodniczych, CAT 2, znak 
CE, wierzchnia strona bez powłoki lateksowej, strona 
chwytna pokryta lekką, elastyczną warstwą lateksową, 
przewiewne
42567  M / 8“  12 
42568   L / 9“  12 
42569 XL / 10“  12

Rękawice oGRoDowe, laDy 
bawełna nakrapiana, małe rozmiary, dla pań, CAT 1, 
znak CE 
42522  M / 8“ zielone 12 
42523   L / 9“ fioletowe 12

1121

EN 388

1121

EN 388

CAT 1

CAT 1
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Rękawice Robocze 
bawełniane, strona chwytna nakrapiana PCV, CAT 1, 
znak CE, dopasowany krój, dobra chwytność
42545       M / 8“  12 

Rękawice Robocze cottoN StaR 
bawełniane, strona chwytna nakrapiana, wysoki komfort 
noszenia, dobra chwytność, bardzo lekkie, szczególnie 
polecane do prac lakierniczych, CAT 1, znak CE
42542        L / 9,5“  12 
42544      XL / 10,5“  12

Rękawice oGRoDowe, MeN 
bawełna nakrapiana, ze ściągaczem, duże rozmiary, dla 
panów, CAT 1, znak CE
42520      XL / 10“  12 

Rękawice Robocze cottoN StaR, DłUGie 
bawełniane, bardzo długie-30 cm, szczególnie polecane 
do prac lakierniczych, CAT 1, znak CE, bardzo lekkie, 
wysoki komfort noszenia 
42543 30 cm / XL  12

CAT 1

CAT 1

CAT 1

CAT 1
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Rękawice Robocze cottoN  
rękawice dziane, bawełniane, polecane jako rękawice 
wewnętrzne, CAT 1, znak CE
42546 L / 9“  12

Rękawice ziMowe 
frota akrylowa pokryta nitrylową mikropianką, bezszwowe, 
CAT 2, znak CE, bardzo dobra ochrona przed chłodem, 
dopasowany krój, dobra chwytność
42702     L / 9“  12 
42703   XL / 10“  12 
42704 XXL / 11“  12

Rękawice Robocze SkóRzaNe 
najdelikatniejsza gładka skóra koźlęca, ocieplone, bardzo 
wytrzymałe, z rzepem, CAT 1, znak CE
42713   XL / 10“  12 
42714 XXL / 11“  12

Rękawice Robocze SkóRzaNe 
najdelikatniejsza gładka skóra, dopasowany krój, 
wytrzymałe, z rzepem, najwyższa jakość, CAT 1,  
znak CE
42721    M / 8“  12 
42722     L / 9“  12 
42723   XL / 10“  12

3121

EN 388EN 511

CAT 1

CAT 1

CAT 1
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Rękawice Robocze SkóRzaNe 
najdelikatniejsza gładka jasna skóra, wstawki z bawełny 
na wierzchniej stronie, bardzo mocne, CAT 1, znak CE
42519 XL / 10,5“  12

Rękawice Robocze 
najdelikatniejsza szorstka skóra bydlęca, wstawki z 
bawełny na wierzchniej stronie, bardzo mocne, CAT 1, 
znak CE
42506 XL / 10,5“  12

Rękawice Robocze SkóRzaNe 
skóra bydlęca, wstawki z bawełny, CAT 1, znak CE
42505 XL / 10,5“  12

Rękawice ocHRoNNe 
PCV, przemysłowe, ze ściągaczem, wysoka odporność 
na działanie kwasów i zasad, CAT 3, znak CE
42530 L / 24 cm  12

4121

EN 388

CAT 1

CAT 1

CAT 1
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Rękawice ocHRoNNe DłUGie 
PCV, przemysłowe, wysoka odporność na działanie 
kwasów i zasad, CAT 3, znak CE
42532 XXL / 35 cm  12

Rękawice Do GoSpoDaRStwa DoMoweGo 
DURakleeN 
z lateksu, pomarańczowe, wewnątrz wyścielone bawełną, 
długa żywotność, w opakowaniu, CAT 1, znak CE
42600     S / 7“  12 
42601    M / 8“  12 
42602     L / 9“  12 
42603   XL / 10“  12

Rękawice pRzeMySłowe DURakleeN  
z lateksu, czarne, wewnątrz wyścielone bawełną, 
odporne na działanie związków nitro, długa żywotność, w 
opakowaniu, CAT 1, znak CE
42610     S / 7“  12 
42611    M / 8“  12 
42612     L / 9“  12 
42613   XL / 10“  12

Rękawice jeDNoRazowe  
z polietylenu, 20 szt. na wieszaku
42550   50

4121

EN 388

CAT 1

CAT 1

CAT 1
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Rękawice ScHUlleR MeD NitRylowe 
teksturowane końcówki palców, dopuszczone do kontaktu 
z żywnością, produkt medyczny zgodny z EN 455, 100 
szt. w pudełku, AQL 1,5
49252  M / 8“ nietalkowane 10 
49253   L / 9“ nietalkowane 10 
49254 XL / 10“ nietalkowane 10

Rękawice ScHUlleR MeD latekSowe 
teksturowane końcówki palców, dopuszczone do kontaktu 
z żywnością, produkt medyczny zgodny z EN 455, 100 
szt. w pudełku, AQL 1,5
49001  S / 7“ talkowane 10 
49002  M / 8“ talkowane 10 
49003   L / 9“ talkowane 10 

49051   S / 7“ nietalkowane 10 
49052  M / 8“ nietalkowane 10 
49053   L / 9“ nietalkowane 10 
49054 XL / 10“ nietalkowane 10

Rękawice ScHUlleR MeD wiNylowe 
teksturowane końcówki palców, dopuszczone do kontaktu 
z żywnością, produkt medyczny zgodny z EN 455, 100 
szt. w pudełku, AQL 1,5
49301   S / 7“ talkowane 10 
49302  M / 8“ talkowane 10 
49303   L / 9“ talkowane  10 

49351  S / 7“ nietalkowane 10 
49352  M / 8“ nietalkowane 10 
49353   L / 9“ nietalkowane 10

EN 455

EN 455

EN 455
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MaSeczka HiGieNiczNa 
ochrona ust podczas prostych prac, niesklasyfikowane
42300    50 
42310   20 
5 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

MaSeczka lakieRNicza FFp1 
chroni przed stałymi i ciekłymi cząsteczkami (aerosole, 
itp.) do 4-krotnej wartości granicznej, regulowany  
zacisk na nos
42350  20 szt.  20 
42355   20 
2 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych 
42359 20 szt.  12

MaSeczka lakieRNicza FFp1, SkłaDaNa 
z zaworem wydechu, chroni przed stałymi i ciekłymi 
cząsteczkami (aerosole, itp.) do 4-krotnej wartości 
granicznej, regulowany zacisk na nos
42270   20

EN 149:2001
EN A1:2009

EN 149:2001
EN A1:2009
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MaSeczka lakieRNicza FFp2 
z zaworem wydechu, chroni przed stałymi i ciekłymi 
cząsteczkami (aerosole, pył przemysłowy, itp.) do 
10-krotnej wartości granicznej, regulowany zacisk na nos
42380 10 szt.   10 
42385   20  
2 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
42389 10 szt.  1

MaSeczka lakieRNicza FFp2, SkłaDaNa 
z zaworem wydechu, chroni przed stałymi i ciekłymi 
cząsteczkami (aerosole, pył przemysłowy, itp.) do 
10-krotnej wartości granicznej, regulowany zacisk na nos, 
z zaworem wydechu
42260 5 szt.  20

MaSeczka lakieRNicza FFp3 
z zaworem wydechu, chroni przed stałymi i ciekłymi 
cząsteczkami (aerosole, azbest, itp.) do 30-krotnej 
wartości granicznej, regulowany zacisk na nos
42360 5 szt.   5 
42365    20 
1 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

EN 149:2001
EN A1:2009

EN 149:2001
EN A1:2009

EN 149:2001
EN A1:2009
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okUlaRy ocHRoNNe, cleaR View 
okulary ochronne z miękkimi uchwytami na uszy 
zapewniajace wysoki komfort noszenia, EN166 
42493   12 

okUlaRy ocHRoNNe, SUN View 
okulary ochronne dla dobrego kontrastu przy złej 
widoczności, EN166
42491   12

okUlaRy ocHRoNNe 
chronią przed substancjami chemicznymi i kurzem, 
odporne na uderzenia, szkło polikarbonowe, 4 
wentyle, możliwość równoczesnego noszenia okularów 
leczniczych, EN166
42490   12

okUlaRy ocHRoNNe 
chronią oczy przed latającymi cząsteczkami, kurzem, 
odporne na uderzenia, czyste szkło polikarbonowe,  
EN 166
42495   12

EN 166

EN 166

EN 166

EN 166
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NaUSzNiki ocHRoNNe 
EN 352-1, obniżają natężenie dźwięku o 27 dB, 
wychwytują dźwięki o wysokiej częstotliwości
42470   12

UbióR ocHRoNNy 
przewiewna włóknina z polipropylenu
42450 L  10 
42451 XL  10 
42452 XXL  10

ŚRoDki ocHRoNy pRacy - zeStaw 
3-częściowy, zawiera: okulary ochronne, maseczka 
lakiernicza FFP1, nauszniki ochronne, certyfikowany: 
EN 166, EN 149: 2001 + A1: 2009, EN 352-1, ISO 9001, 
znak CE
42475   12

EN 352
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Materiały ścierne
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PaPier ścierny do szlifowania na mokro i 
sucho easycuT 
230 x 280 mm, C-papier 120 g / m², pokryty tlenkiem 
glinu, nasyp otwarty

64404 40  50 
64406 60  50 
64407 80  50 
64408 100  50 
64409 120  50 
64410 150  50 
64411 180  50 
64412 220  50 
64413 240  50

PaPier ścierny do lakierów easycuT 
230 x 280 mm, papier lateksowy 77 g / m², pokryty SiC-
węglikiem krzemu, nasyp otwarty
65507 80  100 
65508 100  100 
65509 120  100 
65510 150  100 
65511 180  100
65512 220  100 
65513 240  100 
65514 280  100 
65515 320  100 
65516 360  100 
65517 400  100

PaPier ścierny do szlifowania na mokro 
easycuT 
230 x 280 mm, papier lateksowy 120 g / m², pokryty SiC-
węglikiem krzemu, nasyp zamknięty
65007 80  100 
65008 100  100 
65009 120  100 
65010 150  100 
65011 180  100 
65012 220  100 
65013 240  100 
65014 280  100 
65015 320  100 
65016 360  100 
65017 400  100 
65018 500  100 
65019 600  100 
65020 800  100 
65021 1000  100 
65022 1200  100

PłóTno ścierne easycuT 
230 x 280 mm, tkanina J, pokryty SiC-węglikiem krzemu, 
nasyp zamknięty
65704 40  50 
65706 60  50 
65707 80  50 
65708 100  50 
65709 120  50 
65710 150  50 
65711 180  50
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PaPier ścierny do szlifowania na mokro i 
sucho easycuT - 3 szT. 
230 x 280 mm, C-papier 120 g / m², pokryty tlenkiem 
glinu, nasyp otwarty, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych
65454 40  12 
65456 60  12 
65457 80  12 
65458 100  12 
65459 120  12 
65460 150  12 
65461 180  12 
65462 220  12 
65463 240  12

PaPier ścierny do lakierów easycuT - 3 szT. 
230 x 280 mm, papier lateksowy 77 g / m², pokryty SiC-
węglikiem krzemu, nasyp otwarty, w opakowaniu do 
sklepów samoobsługowych
65557 80  12 
65559 120  12 
65561 180  12 
65562 220  12 
65563 240  12 
65565 320  12 
65567 400  12

PaPier ścierny do szlifowania na mokro 
easycuT - 3 szT. 
230 x 280 mm, papier lateksowy 120 g / m², pokryty SiC-
węglikiem krzemu, nasyp zamknięty, w opakowaniu do 
sklepów samoobsługowych
65059 120  12 
65061 180  12 
65063 240  12 
65065 320  12 
65067 400  12 
65069 600  12
65070 800  12 
65071 1000  12

PłóTno ścierne easycuT - 3 szT. 
230 x 280 mm, tkanina J, pokryty SiC-węglikiem  
krzemu, nasyp zamknięty, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych
65754 40  12 
65757 80  12 
65759 120  12 
65761 180  12
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Taśma ścierna royalcuT w mini rolce 
115 mm x 4,5 m, jakość dla profesjonalistów, mocny 
E-papier 220 g / m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp 
półotwarty
66804 40  10 
66806 60  10 
66807 80  10 
66808 100  10 
66809 120  10 
66810 150  10 
66811 180  10

Taśma szlifierska easycuT w mini rolce 
115 mm x 4,5 m, do szlifowania na sucho, C-papier 120 g 
/ m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp otwarty
64104 40  10
64106 60  10 
64107 80  10 
64108 100  10 
64109 120  10 
64110 150  10 
64111 180  10

Taśma szlifierska easycuT 
115 mm x 45 m, do szlifowania na sucho, C-papier 120 g 
/ m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp otwarty
64004 40  1 
64006 60  1 
64007 80  1 
64008 100  1 
64009 120  1 
64010 150  1 
64011 180  1 

Taśma ścierna royalcuT 
115 mm x 45 m, jakość dla profesjonalistów, mocny 
E-papier 220 g/m³, pokryty tlenkiem glinu, nasyp 
półotwarty
66604 40  1 
66606 60  1 
66607 80  1
66608 100  1 
66609 120  1 
66610 150  1 
66611 180  1
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Tarcza fibrowa Vulkan 
Ø 178 x 22 mm, korund, połączony sztuczną żywicą, 
stosowany do drewna, lakierów, metalu, do szlifierek 
kątowych i polerek
68400 16  25 
68401 24  25
68403 36  25 
68405 50  25 
68406 60  25 
68407 80  25 
68408 100  25 
68409 120  25

Tarcza fibrowa Vulkan 
Ø 125 x 22 mm, korund połączony sztuczną żywicą, 
stosowany do drewna, lakierów, metalu, do szlifierek 
kątowych i polerek
68101 24  25 
68103 36  25 
68105 50  25 
68107 80  25 
68109 120  25

Tarcza fibrowa Vulkan 
Ø 115 x 22 mm, korund, połączony sztuczną żywicą, 
stosowany do drewna, lakierów, metalu, do szlifierek 
kątowych i polerek
68200 16  25 
68201 24  25 
68203 36  25 
68205 50  25 
68207 80  25 
68209 120  25

Tarcze do szlifowania easycuT ahr 
Ø 150 mm, 9 otworów, stearynian, C-papier 120 g/m³
63654 40  100 
63656 60  100 
63657 80  100 
63658 100  100 
63659 120  100 
63660 150  100 
63661 180  100 
63662 220  100 
63663 240  100 
63664 280  100 
63665 320  100 
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Tarcze do szlifowania easycuT- 25 szT. 
średnica: 225 mm z wieloma otworami - do wszystkich 
urządzeń, E-papier 185 g / m², pokryte tlenkiem glinu, 
nasyp półotwarty
63556 60  1 
63557 80  1 
63559 120  1

Tarcze do szlifowania easycuT - 5 szT. 
Ø125 mm, 8 otworów, E-papier 185 g / m², pokryty 
tlenkiem glinu, nasyp półotwarty, w opakowaniu do 
sklepów samoobsługowych
63354 40  12 
63356 60  12 
63357 80  12 
63359 120  12 
63361 180  12 
63363 240  12 
63365 320  12

Tarcze do szlifowania easycuT - 5 szT. 
Ø 115 mm, 8 otworów, E-papier 185 g / m², pokryty 
tlenkiem glinu, nasyp półotwarty, w opakowaniu do 
sklepów samoobsługowych
63154 40  12 
63156 60  12 
63157 80  12 
63159 120  12 
63161 180  12 
63163 240  12 
63165 320  12

zesTaw Tarcz do szlifowania  
easycuT - 25 szT. 
sortowane wg granulacji 40 - 180
63450 trójkątne, z otworami  12 
  40 / 80 / 100 / 120 / 180
63350 okrągłe, z otworami ø 125 mm 12 
  40 / 80 / 120 / 180 / 320
63150 okrągłe, z otworami ø 115 mm 12
  40 / 80 / 120 / 180 / 320 
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włóknina do Polerowania easycuT 
230 x 150 mm, biała, bez ziarna ściernego,  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
60200    10 
60250   12 
2 sztuki w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

włóknina do szlifowania easycuT - 2 szT. 
230 x 150 mm, w opakowaniu do sklepów 
samoobsługowych
60251 600 ultradrobna/szara 12 
60252 400 superdrobna/kasztan 12
60253 280 drobna/zielona 12

włóknina do szlifowania easycuT 
100 mm x 10 m, w rolce
60280 600 ultradrobna/szara 1 
60281 320 superdrobna/kasztan 1 
60282 180 drobna/zielona 1

włóknina do szlifowania easycuT 
230 x 150 mm
60201 600 ultradrobna/szara 10 
60202 400 superdrobna/kasztan 10 
60203 280 drobna/zielona 10
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siaTki ścierne easycuT - 10 szT. 
93 x 280 mm, do płyt kartonowo-gipsowych i prac 
tynkarskich, do wszystkich dostępnych szlifierek  
ręcznych i oscylacyjnych
60407 80  50 
60408 100  50 
60409 120  50 
60411 180  40

maTeriał ścierny easycuT handy 
10 arkuszy, 70 x 125 mm, najwyższa jakość, do art. nr: 
40150
66404 40  10 
66406 60  10 
66407 80  10 
66409 120  10 
66410 150  10 
66411 180  10 
66413 240  10

szlifierka ręczna easycuT handy 
pianka z Velcro umożliwia szybką wymianę papieru 
ściernego, Velcro
40150 70 x 125 mm  10

szlifierka ręczna Profi 
najwyższa jakość-dla profesjonalistów, szybka wymiana 
papieru ściernego, 3 mm powłoka piankowa,  
bardzo mocna
40131 85 x 165 mm  10 
40141 105 x 215 mm  10
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szlifierka ręczna
szybka wymiana papieru ściernego, 3 mm powłoka  
piankowa, import Chiny
40145 102 x 210 mm  10

szlifierka ręczna 
z szybkim napinaczem, szybka wymiana siatki ściernej,  
3 mm powłoka piankowa
51630 230 x 80 mm  80

szlifierka z uchwyTem na TeleskoP 
z uchwytem na teleskop i przegubem, szybka wymiana 
papieru ściernego dzięki śrubie motylkowej, 3 mm 
powłoka piankowa
51635 228 x   82 mm  10 
51640 210 x 105 mm  10 

klocek do szlifowania z gumy 
elastyczny, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
40100 125 x 70 mm  6
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klocek do szlifowania z korka 
ostre kanty pozwalają na dokładne szlifowanie 
narożników, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
40120 100 x 60 x 40 mm  12

gĄbka do szlifowania 
100 x 70 x 28 mm, do szlifowania na mokro i sucho, 
najwyższa europejska jakość
60003  36/60  250 
60007  60  250 
60008  100  250 
60011  180  250 

60053   36/60  12  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
60057   60  12  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
60058   100  12  
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych
60061   180  12 
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

Poduszka do szlifowania 
125 x 100 x 12,5 mm, do szlifowania na mokro i sucho, 
najwyższa europejska jakość
60106  60  250 
60108  100  250 
60112 220  250 
60150 60/100/220  12 
3szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

disPlay z gĄbkami do szlifowania
zawiera po 15 sztuk z granulacji: 36/60, 60, 100, 180
60000 60 szt.  1
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disPlay z Poduszkami do szlifowania 
zawiera: 20 szt. z granulacji 60, 35 szt. z granulacji 100, 
20 szt. z granulacji 220
60100   1

szczoTka druciana
nierdzewna, wygięty uchwyt drewniany
41920 4-rzędowa  12 

szczoTka druciana
drut stalowy gładki o długości 30 mm, wygięty uchwyt 
drewniany
41803 3-rzędowa  12 
41804 4-rzędowa  12 
41805 5-rzędowa  12

szczoTka druciana
drut stalowy pokryty mosiądzem, uchwyt drewniany
41852 2-rzędowa  12 
41853 3-rzędowa  12 
41854 4-rzędowa  12 
41855 5-rzędowa  12
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wełna sTalowa
najwyższa jakość, do polerowania, czyszczenia,  
szlifowania
60301 000  24 
60302 00  24
60303 0  24
60304 1  24
60305 2  24 
60306 3  24 
60307 4  24

szczoTka druciana do świec zaPłonowych
z mosiądzu, uchwyt drewniany
41950 3-rzędowa  12 

szczoTka druciana sPecjalna
z mosiądzu, wygięta, uchwyt z tworzywa sztucznego
41900   24

szczoTka druciana sPecjalna
z mosiądzu, długa, wygięta, uchwyt z  
tworzywa sztucznego
41910   24
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szlifierka Żyrafa easy sander ds 600
szlifierka teleskopowa do ścian i sufitów, moc 600W, 
profesjonalna szlifierka do bezpyłowego szlifowania 
ścian i sufutów, idealna do szlifowania płyt kartonowo-
gipsowych, izolacyjnych i styropianowych, o płynnej 
regulacji prędkości obrotowej, teleskopowa konstrukcja 
urządzenia - zakres dł. 1,20 m do 2,20 m, przystosowana 
do pracy z większością będących na rynku odkurzaczy 
przemysłowych
02060  Ø 225 mm  1

szlifierka Żyrafa easy sander ds1220
szlifierka teleskopowa do ścian i sufitów, moc 1220W, 
profesjonalna szlifierka do bezpyłowego szlifowania 
ścian i sufutów, idealna do szlifowania płyt kartonowo-
gipsowych, izolacyjnych i styropianowych, o płynnej 
regulacji prędkości obrotowej, dołączony przewód i worek 
na kurz z paskiem zastępuje odkurzacz
02065  Ø 225 mm  1
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Lakiery w spray’u Prisma Color
& barwniki do farb
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LAKIER W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
różne kolory wg palety RAL, szybkoschnący lakier 
akrylowy o dużej zdolności krycia i wybłyszczania, 
stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz, z zaworem 
samooczyszczającym, klasa zagrożenia: ADR klasa 2 pkt. 
5F, pojemność: E 520 = 400 ml DP 1
91001 biały RAL 9010 4 
91002 czarny RAL 9005 4 
91006 karminowy RAL 3002 4 
91007 pomarańczowy RAL 2004 4 
91010 fiołkowy RAL 5010 4 
91011 jasnoniebieski RAL 5012 4 
91012 błękitny RAL 5015 4 
91014 kremowy RAL 9001 4 
91015 rezedowy RAL 6011 4 
91016 intensywnie zielony RAL 6002 4 
91017 żółtozielony RAL 6018 4 
91018 jasnoszary RAL 7035 4 
91019 srebrnoszary RAL 7001 4 
91020 stalowy RAL 7011 4 
91022 ognistoczerwony RAL 3000 4 
91023 szafirowy RAL 5003 4 
91024 ultramaryna RAL 5002 4 
91025 sepia RAL 8014 4 
91027 jaskrawoczerwony RAL 3020 4 
91028 rubinowy RAL 3003 4
91031 bordowy RAL 4004 4 
91033 ciemnoszary RAL 7021 4 
91034 grafitowoszary RAL 7024 4
91035 szary RAL 7032 4 
91036 białoszary RAL 9002 4 
91037 zieleń mchu RAL 6005 4 
91038 brąz mahoniowy RAL 8016 4 
91039 jaskrawożółty RAL 1003 4 
91040 krzemowożółty RAL 1021 4 
91041 chromowożółty RAL 1007 4 
91301 purpurowy RAL 3004 4 
91305 żółtopomarańczowy RAL 2000 4 
91306 ciemnopomarańczowy RAL 2011 4 
91307 cytrynowy RAL 1012 4 
91308 jasna kość słoniowa RAL 1015 4 
91310 jaskrawobiały RAL 9016 4 
91312 perłowobiały RAL 1013 4 
91314 antracytowoszary RAL 7016 4 
91315 niebieskoszary RAL 7031 4 
91316 jaskrawoniebieski RAL 5017 4 
91320 zieleń mięty RAL 6029 4 
91321 szmaragdowa zieleń RAL 6001 4 
91330 brązowobeżowy RAL 1011 4 
91331 orzechowy RAL 8011 4 
91332 gliniastobrązowy RAL 8003 4 
91340 pylistoszary RAL 7037 4 
91345 aluminiowoszary RAL 9007 4 
91346 aluminiowobiały RAL 9006 4 
91347 biel papirusu RAL 9018 4 
91348 zieleń świerku RAL 6009 4

Karty charakterystyk do pobrania na stronie: www.schuller.eu
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LAKIER MATOWY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
różne kolory wg palety RAL, szybkoschnący lakier 
akrylowy o dużej zdolności krycia i wybłyszczania, 
stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz, z zaworem 
samooczyszczającym, klasa zagrożenia: ADR klasa 2 pkt. 
5F, pojemność: E 520 = 400 ml DP 1
91003 biały matowy RAL 9010M 4 
91004 czarny matowy RAL 9005M 4 
91005 ognistoczerwony matowy RAL 3000M 4 
91013 sepia matowy RAL 9001M 4 
91029 kremowy matowy RAL 8014M 4 
91324 żółć rzepaku matowy RAL 1021M 4 
91325 fiołkowy matowy RAL 5010M 4 
91326 zieleń mchu matowy RAL 6005M 4 
91327 srebrnoszary matowy RAL 7001M 4

LAKIER BEZBARWNY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
szybkoschnący lakier akrylowy matowy lub z połyskiem 
do ochrony lakierowanych powierzchni, stosowany 
w pomieszczeniach i na zewnątrz, z zaworem 
samooczyszczającym, klasa zagrożenia: ADR klasa 2 pkt. 
5F, pojemność: E 520 = 400 ml DP 1
91055 bezbarwny połysk  4 
91057 bezbarwny matowy  4 

LAKIER DO ZNAKOWANIA W SPRAY‘U  
PRISMA COLOR 
stosowany do znakowania w pomieszczeniach i 
na zewnątrz, silnie kryjący, dobra przyczepność do 
wszystkich podłoży, także do mokrego podkładu, odporny 
na warunki atmosferyczne, ze specjalnym zaworem 
rozpylającym we wszystkich kierunkach,  
pojemność: 500 ml
91090 biały  4 
91091 żółty  4 
91092 czerwony  4 
91093 niebieski  4 
91094 zielony  4 
91095 pomarańczowy  4 
91096 różowy  4



158

LAKIER ODBLASKOWY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
wysoka zdolność odblaskowa, widoczny z odległości 150 
m, nie żółknie i nie blednie przy użyciu odpowiedniego 
podkładu (91068) i lakieru kryjącego(91069),  
pojemność: 400 ml
91060 odblaskowy żółty  4 
91061 odblaskowy czerwony  4 
91062 odblaskowy zielony  4 
91068 podkładowy biały  4 
91069 kryjący bezbarwny  4

LAKIER METALICZNY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
szybkoschnący lakier z pigmentami metalicznymi, 
stosowany do lakierowania metali, drewna, kamienia, 
szkła, papieru, tworzyw sztucznych, itp.,  
pojemność: 400 ml
91043 złoty  4 
91044 złotobrązowy  4 
91046 srebrny  4 
91047 miedziany  4

LAKIER METALICZNY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
szybkoschnący lakier z pigmentami metalicznymi, 
stosowany do lakierowania metali, drewna, kamienia, 
szkła, papieru, tworzyw sztucznych, itp.,  
pojemność: 400 ml
91049 fioletowy  4 
91050 zielony  4 
91051 niebieski  4 
91053 czarny  4 
91054 szary  4
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LAKIER ANTYCZNY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
duży efekt dekoracyjny-podobny jak w przypadku 
piaskowanego żelaza, brak konieczności stosowania 
farby antykorozyjnej jako podkład, przeznaczony do 
metalu, drewna i tworzyw sztucznych, itp.,  
pojemność: 400 ml
91120 czarny  4
91121 grafitowoszary  4 
91122 srebrnoszary  4

LAKIER ChROMOWY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
stosowany do lakierowania gładkich powierzchni jak: 
metale, drewno, kamień, szkło, papier, tworzywa 
sztuczne, itp., pojemność: 400 ml
91063 złoty  4 
91064 srebrny  4

Lakier odporny na wysoką temperaturę do 
600°C W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
odporny na wysoką temperaturę do 600°C, stosowany do 
lakierowania przewodów grzewczych, rur wydechowych, 
itp., pojemność: 400 ml
91072 srebrny  4 
91073 czarny  4
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LAKIER CYNKOWY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
do ochrony obiektów narażonych na korozję jak: karoserie, 
drzwi, bramy, maszyny, itp., pojemność: 400 ml
91070 jasny  4 
91085 ciemny  4

LAKIER DO GRZEJNIKÓW W SPRAY‘U PRISMA 
COLOR 
odporny na temperaturę do 120°C, stosowany do 
malowania grzejników, przewodów grzewczych i 
konwektorów, itp., pojemność: 400 ml
91151 kremowobiały 9001 4 
91152 biały 9010 4

LAKIER DO fELG W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
stosowany do lakierowania i poprawiania małych ubytków 
na felgach, pojemność: 400 ml
91080 srebrny  4 
91081 złoty  4
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SPRAY DO ELEMENTÓW PLASTIKOWYCh PRISMA 
COLOR 
stosowany przed lakierowaniem elementów z tworzyw 
sztucznych jako podkład, pojemność: 400 ml
91078 ciemnoszary  4

EMALIA SANITARNA W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
do uzupełnienia małych ubytków emalii na wannach, 
zlewozmywakach, brodzikach, itp., pojemność: 400 ml
91076 biały  4

LAKIER ALUMINIOWY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
stosowany do ochrony przed korozją rur wydechowych, 
tłumików samochodowych, itp., pojemność: 400 ml
91071 czyste aluminium  4
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ODRDZEWIACZ W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
bardzo dobre smarowanie podczas demontażu, 
rozpuszcza zapieczone połączenia śrubowe, pielęgnuje i 
konserwuje, doskonała przenikalność, pojemność: 400 ml
91089   4

OLEJ SILIKONOWY W SPRAY‘U PRISMA COLOR 
bardzo dobra przenikalność, do przygotowania 
elementów z tworzyw sztucznych, pielęgnuje, konserwuje, 
impregnuje i zapobiega statycznemu naładowaniu, 
pojemność: 400 ml
91083   4

podkład w spray‘u prisma CoLor  
stosowany jako podkład przy małych uszkodzeniach 
lakieru, rysach, doskonała przyczepność, szybkoschnący, 
łatwy do szlifowania, pojemność: 400 ml
91079 beżowy  4
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LAKIER ANTYKOROZYJNY W SPRAY‘U PRISMA 
COLOR 
stosowany do lakierowania metalowych powierzchni jak: 
żelazo, stal, blacha, chroni przed korozją, pojemność: 
400 ml
91058  szary 4
91059 czerwonobrunatny 4

TONER DO fARB A-COLOR, 40 ml 
stosowany wyłącznie w pomieszczeniach, silnie 
skoncentrowany, barwnik syntetyczno-organiczny, do farb 
dyspersyjnych, kleistych i wiążących
90201 słonecznożółty 10 
90202 czerwony 10 
90203 niebieski 10
90204 czarny 10 
90205 ochra 10 
90206 zieleń chromowa 10 
90207 pomarańczowy 10 
90208 ciemnoniebieski 10 
90209 cytrynowy 10 
90210 zieleń mchu 10 
90211 umbra 10 
90212 brązowy 10 
90213 chromowożółty 10 
90214 fioletowy 10 
90215 niebieskozielony 10 
90216 bordowy 10

TONER DO fARB X-COLOR, 40 ml 
stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz, silnie 
skoncentrowany, przeznaczony do wszystkich farb i 
lakierów, wszystkie odcienie światłotrwałe i odporne na 
warunki atmosferyczne
90601 cytrynowy 10 
90602 chromowożółty 10 
90603 ognistoczerwony 10 
90604 zieleń świerku 10 
90605 niebieski 10 
90606 fioletowy 10 
90607 pomarańczowożółty 10 
90610 czarny oksydowy 10 
90611 brązowy oksydowy 10 
90612 żółty oksydowy 10 
90613 czerwony oksydowy 10 
90620 zieleń łąkowa 10
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AT  Schuller Eh’klar GmbH
 Im Astenfeld 6
 A-4490 St. Florian
 Tel.: 0043 / 7224 / 68 2 00
 Fax: 0043 / 7224 / 68 2 82
 austria@schuller.eu

hU Schuller Eh’klar Kft.
 Eperfás u. 2
 H-7628 Pécs
 Tel.: 0036 / 72 / 53 91 00
 Fax: 0036 / 72 / 53 91 10
 hungary@schuller.eu

CZ Schuller Eh’klar s.r.o.
 K. Weise 1215/3 
 CZ 370 04 České Budějovice
 Tel.: 00420 / 387 / 24 16 27
 Fax: 00420 / 387 / 31 39 72
 czechrepublic@schuller.eu

RO Schuller Eh‘klar s.r.l.
 Calea Baciului, No. 47
 RO-400230 Cluj-Napoca
 Tel.: 0040 / 264 / 40 61 23
 Fax: 0040 / 264 / 46 26 22
 romania@schuller.eu

IT Jota Srl
 Farben - Malerwerkzeuge
 Handelszone Süd
 Via Giotto 6/b
 I-39100 Bozen - Bolzano     
 Tel.: 0039 / 0471 / 20 26 33
 Fax: 0039 / 0471 / 20 46 94
 jota.dir@jota.it  

DE Schuller Eh’klar GmbH
 Elisabethstraße 91
 D-80797 München
 Tel.: 0049 / 89 / 45 06 27 0
 Fax: 0049 / 89 / 40 31 72
 germany@schuller.eu

fR Schuller Eh’klar Sàrl
 4, rue Antoine Wagner
 F-67190 Mutzig
 Tel.: 0033 / 388 / 04 68 04
 Fax: 0033 / 388 / 04 68 08
 france@schuller.eu
 
SK Schuller Eh’klar s.r.o.
 Stará Vajnorská 37
 SK-83104 Bratislava
 Tel.: 00421 / 2 / 44 45 04 72
 Fax: 00421 / 2 / 44 45 64 83
 slovakia@schuller.eu
 
DK Schuller Eh’klar Denmark ApS
 Storhaven 8,
 DK-7100 Vejle
 Tel.: 0045 / 75 / 72 20 60
 Fax: 0045 / 75 / 72 20 69
 denmark@schuller.eu

BIh RTM EUROPA MARKT 
 Export-Import d.o.o.
 Cara Dušana 43
 BIH-78252 Trn/Laktaši
 Tel.: 00387 / 51 / 50 96 10
 Fax: 00387 / 51 / 58 57 63
 rtmeuropa@blic.net

SRB ALPIN d.o.o.
 Export-Import
 Miletićeva 43
 SRB-23000 Zrenjanin
 Tel.: 00381 / 23 / 31 000 67
 Fax: 00381 / 23 / 35 42 12
 office-g@alpin.rs

Ch Schuller Eh’klar AG
 Dorfstraße 8
 CH-6362 Stansstad
 Tel.: 0041 / 41 / 61 88 093
 Fax: 0041 / 41 / 61 88 091
 switzerland@schuller.eu

SLO Schuller d.o.o.
 Preradovičeva ulica 34
 SI-2000 Maribor
 Tel.: 00386 / 2 / 421 53 70
 Fax: 00386 / 2 / 420 37 00
 slovenia@schuller.eu

PL Schuller Eh’klar
 Polska Sp. z.o.o.
 ul. Kościelna 21
 PL-43-450 Ustroń
 Tel.: 0048 / 33 / 857 90 88
 Fax: 0048 / 33 / 857 90 89
 poland@schuller.eu

BG „meister schulz“ GmbH
 „Asen Jordanov“ Str. No. 9
 1592 Sofia
 Tel.: 00359 / 2 / 979 10 72 
 Fax: 00359 / 2 / 979 08 94 
 E-mail: meisters@abv.bg
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