Dáváme podlahám krásu!

Ceník 2015

Ošetřování, čištění a renovace podlahovin.
Tmely, louhy, oleje a laky pro dřevo a korek.
Nábytkové kluzáky.

Obsah:
Elastické, minerální a lité podlahy
PU-COLOR barevná renovace povrchu podlahovin
Koberce ze syntetického vlákna
Koberce z přírodních vláken
Dřevěné a korkové podlahy - lakované
Dřevěné a korkové podlahy – olejované a voskované
Laminátové podlahy
Terasy ze dřeva, WPC, kamene, zahradní nábytek
Byt a dům – kamenné podlahy, záclony, textil
eukula – tmely, laky, oleje, čističe, ošetřovací produkty
Pady, nářadí a pomůcky
Stroje a příslušenství
Prezentační stojany a vzorkovníky
ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky
DEMA DEKOR CZ – kontakty
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Rabatové skupiny, poznámky, informace, balné a dopravné
-

Rabatová skupina je označena u každé skupiny produktů vpravo v hlavním nápisu takto:
RS – A = rabatová skupina pro komerční produkty pro malospotřebitele.
RS – B = rabatová skupina pro produkty určené k profesionálnímu zpracování.
RS – C = rabatová skupina pro nářadí, pomůcky, stroje a příslušenství.
Zkontrolujte si, prosím, v rámcové kupní smlouvě nebo potvrzovacím dopisu vaše aktuální
rabaty pro jednotlivé skupiny.

-

Dopravné: Při objednávce zboží nad Kč 5000,- bez DPH v nákupních cenách bude zboží
dodáno kamkoliv v ČR na naše náklady. K objed návkám menším než Kč 5000,- bez DPH
v nákupních cenách bude účtováno dopravné Kč 100,- bez DPH za každý balík. Dobírka je
účtována částkou Kč 30,- bez DPH.

-

DEMA DEKOR CZ si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny dodavatelských
podmínek, významné odchylky v kurzu CZK vůči EUR apod.

Exportní ceny v EUR
-

Exportní cena bude vypočtena vždy ke dni expedice dle aktuálního kurzu ČNB devizy střed.

Informační servis na www.dema-dekor.cz
-

Na našich webových stránkách najdete vždy aktuální a podrobné informace o produktech,
technické listy, návody na jednotlivé typy podlah, bezpečnostní listy, certifikáty apod.

Objednávky produktů
-

Fax:
e-mail:

+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz

Objednávky služeb DemaServis
-

Fax:
e-mail:

+420 / 515 260 423
servis@dema-dekor.cz

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015
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Elastické, minerální a lité podlahy
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Balení
/karton/

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Základní čističe – odstraňovače starých nátěrů
6 ks

156,720,1210,-

CC-Základní čistící
přípravek R

0617075007
0617000590
0617001090

750 ml
5l
10 l

CC-Turbo-základní
čistič

0971001090

10 l

2435,-

CC-Profi-základní
čistící přípravek

0970000590

5l

929,-

RS - B
Pro základní čištění a pro čištění po pokládce u přírodního
linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné
nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel
apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné podlahy.
Pro materiál šetrná pH-hodnota. Spotřeba: cca 3-5 litrů na 100
2
m
Expres-základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem.
Odstraňuje rychle a důkladně ochranné nátěry, především
přestárlé nebo navrstvené metalické disperze a separační látky
z kaučuku. Krátká doba působení, pachově neutrální.
Použitelný pro PVC, polyolefin, kaučuk. Pro profesionální
2
použití v objektu! Spotřeba: cca 3 litry na 100 m
Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC. Není
vhodný pro přírodní linoleum a kaučukové podlahoviny!
Vysoce alkalický! Výborná rozpouštěcí schopnost na metalické
2
disperze. Spotřeba: cca 3 litry na 100 m

1K-polymerní ochranné nátěry – pro středně až silně zatěžované objekty

RS - B

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a
hedvábně matnou optikou. Splňuje požadavky normy DIN
18032 pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného
2
filmu metodou High-Speed. 10 l = cca 200 m při dvou
nátěrech.
Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a
lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu
2
metodou High-Speed. 10 l = cca 200 m při dvou nátěrech.

CC-Secura
tvrdá ochranná vrstva

2650000590
2650001090

5l
10 l

1980,3570,-

CC-SG Lesk
tvrdá ochranná vrstva

2550000590
2550001090

5l
10 l

1595,2665,-

CC-Medica
tvrdá ochranná vrstva

2950000590

5l

2220,-

Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním se zvýšenou
odolností proti dezinfekčním prostředkům, hedvábně lesklá
optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High2
Speed. 5 l = cca 100 m při dvou nátěrech.

2000000205

2l

1236,-

Filmotvorná, dvoukomponentní penetrace pro aplikaci
válečkem. Speciální plnič pórů pro linoleum. Dobrá nasávací
schopnost, stejnoměrná optika. Optimální přechodový
můstek pro následně nanášené 2K-PU-nátěry. Pouze pro
2
odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 2 litry = cca 70 m

2732,-

Základní penetrace pro minerální cementové lité podlahy.
Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrný optický vzhled.
Optimální přechodový můstek pro následně nanášené 2K-PUnátěry. Dbát na doporučení odsouhlasené s jednotlivými
2
výrobci minerálních podlah! Spotřeba: 5 litrů = 70 m

Penetrace
CC-Lino Primer
pro linoleum

RS - B
2 ks

+ 90 ml
tvrdidlo

Novinka!
CC-Primer
pro minerální
cementové podlahy

2001000590

5l

2K-polyuretanové ochranné nátěry – pro extrémně zatěžované objekty RS - B
Speciální 2K ochranný nátěr na polyuretanové bázi s extrémní
odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním
prostředkům a chemikáliím. Protiskluzná hodnota R9. CC-PUochranná vrstva matná vhodná dle DIN 18032 pro sportovní
povrchy. Velmi nízké emise (EC-1R), vhodná pro kolečkové
židle, test nehořlavosti. Pouze pro odborné prováděcí firmy.
2
Spotřeba: 5,5 litru = 110 m jeden nátěr.

CC-PU-ochranná
vrstva extramatná

5052000590
5052000190

5,5 l
0,99 l

5735,1330,-

CC-PU-ochranná
vrstva matná

5050000590
5050000190

5,5 l
0,99 l

5735,1330,-

CC-PU-ochranná
vrstva lesklá

5053000590
5053000190

5,5 l
0,99 l

5735,1330,-

Měření stupně lesku dle DIN 67530:
PU-extramatná cca 4 jednotky (pro tupě matné povrchy)
PU-matná
cca 15 jednotek (pro hedvábně matné povrchy)
PU-lesklá
cca 85 jednotek (pro lesklé povrchy)

CC-SuperPU-Siegel
extramatný
CC-SuperPU-Siegel
matný
CC-Antislip-přísada

5059000590
5059000190
5058000590
5058000190
4000044007

5,5 l
0,99 l
5,5 l
0,99 l
440 g

5735,1330,5735,1330,885,-

Aplikace v jednom nátěru – speciálně pro barvené podlahy CCPU-Color. Stejné vlastnosti a optika jako u PU-ochranných
2
vrstev. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m jeden nátěr.

CC-PU-Anticolor
hedvábně lesklý

4100002590

2,5 l

2 ks

2992,-

Přísada pro zvýšení protiskluznosti nátěru na hodnotu R10.
Testováno v ústavu IFA dle směrnice BGR 181 a DIN 51130.
Kombinovatelné se všemi CC-PU-ochrannými vrstvami –
extramatnou, matnou, lesklou. Spotřeba: 440 g do 5,5 litru CCPU-ochranné vrstvy.
Speciální 2K polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností
proti barevným chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na
poranění apod.) a migraci změkčovadel (např. z gumy).
Ochranný film s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou.
Protiskluznost R9. Pouze pro odborné prováděcí firmy.
2
Spotřeba: 2,5 litru = 25 m dva nátěry.
Měření stupně lesku dle DIN 67530: cca 44 jednotek.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Balení
/karton/

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Ošetřovací prostředky & Refresher – pro středně zatěžované objekty
CC-Mat-3000PU

2617075007
2617000590
2617001090

750 ml
5l
10 l

6 ks

236,1544,2840,-

CC-Lesk-3000PU

2002075007
2002000590
2002001090

750 ml
5l
10 l

6 ks

209,1376,2296,-

CC-Scratch Fix PURepairset
Obsah:
PU Repair Spray 400 ml
PU Repair Fix
Plastová škrabka
Šedý pad
Prachovka

0601000450

Sada

4 ks

1216,-

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na
vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair
Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu
hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro
zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových
podlah.

Běžné čističe, dezinfekce, odstraňovače skvrn
CC-PU-čistič

0715075007
0715000590
0715001090

750 ml
5l
10 l

6 ks

176,816,1374,-

CC-R 1000-čistící
přípravek

0017075007
0017000590
0017001090

750 ml
5l
10 l

6 ks

147,709,1288,-

CC-Dezinfekční
prostředek
Koncentrát
Nová vylepšená
receptura!

4685000507

5l

CC-Aktivní čistící
přípravek R 280

0217075007
0217001007

750 ml
10 l

6 ks

154,1365,-

CC-Elatex

1320020007

200 ml

6 ks

230,-

CC-Spraymax

1140000150

1l

5 ks

215,-

2116,-

RS - A

Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických
podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou
CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je
ideální pro rychlé oživování podlahovin s výrobní PU-úpravou
povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických
podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný.
2
Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m jeden nátěr.
Stejné vlastnosti jako CC-Mat-3000PU. Lesklá optika.
2
Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m jeden nátěr.

RS - A

Ideální čistící přípravek pro čištění po pokládce a pro denní
čištění všech podlahovin s výrobní PU/PUR úpravou povrchu
nebo s ochranným PU-nátěrem. Vysoká čistící schopnost.
Rozpouští účinně nečistoty a tuky. Možno používat v čistících
2
automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1500 m
Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin.
Doporučen také pro první ošetření kaučukových podlah. Působí
protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje
požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno
zalešťovat a používat v čistících automatech. Spotřeba: 750 ml
2
= až 1500 m
Pro plošnou dezinfekci v nemocnicích a lékařských praxích.
Baktericidní, fungicidní, algicidní a virucidní. Zkoušen a
certifikován dle standardních metod DGHM a směrnic VAH.
Ideální pro dezinfekci povrchů s PU-úpravou. Před použitím
vždy pročíst označení a informaci o produktu. Spotřeba: 5 l =
2
cca 1500 m .
Ideální pro čištění po pokládce u nových podlahovin
v domácnostech a také přírodního linolea v objektech. Ideální
pro mezistupňové čištění podlahovin s polymerním ochranným
nátěrem bez nebezpečí jeho narušení nebo naleptání.
2
Spotřeba: 750 ml = až 500 m
Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od
gumových podpatků a tvrdošíjných skvrn, jako např. zbytky
lepidel, barvy apod.
K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny
tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení
s naším sprejovým mopem Spraymop. Ideální také pro čištění
2
po pokládce. Spotřeba: 1 l = více než 600 m .

PU-Color – barevná renovace povrchu podlahovin
CC-PU-Color
– všechny barvy RAL

Zadat odstín
RAL

CC-PU-Color
– všechny barvy RAL

Zadat odstín
RAL

0,99 l

Ceny a informace
– viz speciální ceník

5,5 l

Ceny a informace
– viz speciální ceník

včetně
tvrdidla

včetně
500 ml
tvrdidla

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

Speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na
polyuretanové bázi. Určené pouze pro odborné prováděcí
2
firmy. Spotřeba: 5,5 l na cca 100 m jeden nátěr - dle krytí u
konkrétní barvy – viz speciální ceník barev RAL pro PU-Color.

** Ceny jednotlivých RAL-tónů CC-PU-Color najdete
ve speciálním ceníku včetně krytí a vydatnosti.
Vždy zadat přesně číslo RAL!
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Balení
/karton/

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Koberce syntetické – čističe, impregnace, odstraňovače skvrn
CC-Fresh-Up 2v1
intenzivní čistič a
pohlcovač pachů

1230050007
1230000507

500 ml
5l

6 ks

265,2238,-

CC-Carpetlife-prášek

1050000150
1050001055

1 kg
10 kg

10 ks

272,2305,-

CC-Koncentrát
na koberce
Nová receptura!
Vhodný i pro vlnu!

1482075007
1482000507

750 ml
5l

6 ks

487,2057,-

CC-Baygard
ochrana koberce

1505050007
1505000507

500 ml
5l

6 ks

364,3177,-

CC-Fleckschutz

1601040007

400 ml

6 ks

380,-

CC-Fleck&Weg

100 ml
400 ml

CC-Fleck&Weg-hadřík

1540010062
1540040007
1540700107

12 ks
6 ks
50 ks

115,355,27,-

CC-Fleckenspray R

1301020007

200 ml

12 ks

232,-

CC-Elatex

1320020007

200 ml

6 ks

230,-

RS - A

Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli.
Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela
absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním
předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný
2
pro čištění padem z mikrovlákna. Spotřeba: 500 ml = 50 m
Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností
rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních
podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění
používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na
vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky
optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.
2
Spotřeba: 1 kg = 15 m
Pro mokré hloubkové extrakční čištění všech koberců a
čalounění ze syntetických vláken a vlny. Možnost použití do
všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a
odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru.
2
Soft-Feel efekt. Spotřeba: 750 ml = 70 m
Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce.
Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí
2
koberce. Spotřeba: 500 ml = 20 m
Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny
vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je
vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.
2
Spotřeba: 400 ml = 10 m
Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze
syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti
barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj
apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fixů
apod.
Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce
účinných aktivních látek odstraňuje odolné nečistoty jako
žvýkačky, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.
Univerzální odstraňovač vodou rozpustných i nerozpustných
skvrn. Rozsah použití a tabulku odstraňování skvrn z textilních
podlahovin najdete na www.dema-dekor.cz

Koberce přírodní

RS - A

CC-Koncentrát
na koberce
Nová receptura!
Vhodný i pro vlnu!

1482075007
1482000507

750 ml
5l

6 ks

487,2057,-

CC-Suchá pěna

1012040007

400 ml

6 ks

223,-

CC-Alibaba

1330020007

200 ml

6 ks

270,-

Pro mokré hloubkové extrakční čištění všech koberců a
čalounění ze syntetických vláken a vlny. Možnost použití do
všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a
odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru.
2
Soft-Feel efekt. Spotřeba: 750 ml = 70 m
Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost
např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na
čalounění, textilních tapetách a pelmetech.
2
Spotřeba: 400 ml = 10 m
Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a
textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních
přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.

MAGIC ROLLER – kartáč pro ruční suché čištění koberců
Kartáč Magic Roller

1250750007

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

6 ks

650,-

RS - C

Magic Roller je textilní kulatý kartáč pro lehké vmasírování
předstřiku CC-Fresh Up2v1 a granulátu CC-Carpetlife-prášek do
koberce. Vhodný pro velur do výšky vlasu 10 mm a nízkou
smyčku ze syntetických vláken. Ideální pro čištění malých ploch
a odstraňování skvrn. Teleskopická tyč, rychlá a jednoduchá
obsluha.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Balení
/karton/

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Dřevěné a korkové podlahy – lakované
CC-Čistič na parkety a
korek

2112075007
2112000507

750 ml
5l

6 ks

175,988,-

CC-Lesk na parkety
a korek
DIN 18032

2012075007
2012000507

750 ml
5l

6 ks

230,1290,-

CC-Mat na parkety
a korek
DIN 18032

2172075007
2172000507

750 ml
5l

6 ks

252,1530,-

CC-Intenzivní čistič na
dřevo a korek

2120075007
2120000507

750 ml
5l

6 ks

230,1227,-

CC-Elatex

1320020007

200 ml

6 ks

230,-

CC-Spraymax

1140000150

1l

5 ks

215,-

RS - A

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a
pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a
2
korkových podlah. Spotřeba: 750 ml = 750 m .
Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým
ochranným filmem, starým parketám a korku propůjčuje opět
2
nový lesk. Spotřeba: 750 ml = 35 m jedna vrstva.
Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Ošetřuje a chrání nové parkety a korek matným ochranným
filmem, starým parketám a korku propůjčuje opět nový vzhled.
2
Spotřeba: 750 ml = 35 m jedna vrstva.
Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného
znečištění a zbytků polymerních nátěrů. Je vhodný také jako
intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové
2
podlahy. Spotřeba: 750 ml = 18 m .
Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od
gumových podpatků a tvrdošíjných skvrn. Vhodný také pro
výrobně lakované parkety a korkové podlahy.
K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny
tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení
s naším sprejovým mopem Spraymop. Ideální také pro čištění
2
po pokládce. Spotřeba: 1 l = více než 600 m .

Dřevěné a korkové podlahy – olejované a voskované
CC-H2Oil

2140075007
2140000505

750 ml
5l

6 ks

409,2280,-

CC-Mýdlo na dřevo

0180075007
0180000507

750 ml
5l

6 ks

195,730,-

CC-Mýdlo na dřevo-bílé

0181075007

750 ml

6 ks

295,-

CC-Intenzivní čistič na
dřevo a korek

2120075007
2120000507

750 ml
5l

6 ks

230,1227,-

Laminátové podlahy

RS - A

CC-Přípravek na čištění
laminátu

2210075007
2210000507

750 ml
5l

6 ks

203,1167,-

CC-Přípravek na
impregnaci spár

2260025007

250 ml

8 ks

424,-

CC-Elatex

1320020007

200 ml

6 ks

230,-

CC-Spraymax

1140000150

1l

5 ks

215,-

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech
laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů.
Odsouhlasen na všechny Click-lamináty. Spotřeba: 750 ml = až
2
1500 m
Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované
dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a
2
vnikem vlhkosti do oblasti spojů. Spotřeba: 250 ml = 35 m
Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od
gumových podpatků a tvrdošíjných skvrn.
K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny
tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení
s našim sprejovým mopem Spraymop. Ideální také pro čištění
2
po pokládce. Spotřeba: 1 l = více než 600 m .

Opravná sada pro dřevo, laminát a elastické podlahy
Opravná sada pro
dřevo-laminát-elastické
podlahy
Novinka!

8000000100

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

RS - A

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech
olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji
je ošetření velmi snadné: olej H2Oil rozetřít tence vhodným
plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné
odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně
2
matnou optiku a optimální ochranu. Spotřeba: 750 ml = 75 m
Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a
voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící
síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě.
2
Hedvábně matná receptura. Spotřeba: 750 ml = až 750 m
Do běla pigmentovaná verze CC-Mýdla na dřevo. Umožňuje
pravidelné oživování barvy u bíle tónovaných podlahovin
2
v rámci běžného denního čištění. Spotřeba: 750 ml = až 750 m
Šetrný intenzivní čistič pro odstraňování silného znečištění a
zbytků vosků. Je vhodný také jako základní čistič pro lakované
2
parkety a korkové podlahy. Spotřeba: 750 ml = 18 m .

5 ks

1030,-

RS - B

Ideální opravná sada pro sanaci hlubokých škrábanců a
poškození na parketách, laminátu, korku a elastických
podlahách.
Obsah: Bateriová tavička bez baterií, minišpachtle, 10 štanglí
tvrdého vosku, šedý a bílý pad, opravný fix, bavlněný hadr.
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Balení
/karton/

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Terasy ze dřeva, WPC a kamene, zahradní nábytek
CC-Terasový olej světlý

0164075007
0164002507

750 ml
2,5 l

6 ks
4 ks

699,2089,-

CC-Bangkirai olej tmavý

0163075007
0163002507

750 ml
2,5 l

6 ks
4 ks

699,2089,-

CC-Easy care pro WPC +
světlé terasové dřeviny
Novinka!

0177075005
0177002505

750 ml
2,5 l

6 ks
4 ks

518,1470,-

CC-Easy care pro
Bangkirai + tmavé
terasové dřeviny
Novinka!

0178075005
0178002505

750 ml
2,5 l

6 ks
4 ks

534,1590,-

CC-Odstraňovač
povlaku

2150075007
2150002507

750 ml
2,5 l

6 ks
4 ks

237,720,-

CC-Intenzivní čistič pro
dřevo, WPC a kámen

2165075007
2165002507

750 ml
2,5 l

6 ks
4 ks

249,705,-

Byt a dům – kamenné podlahy, záclony, textil
CC-Péče o kámen

0317075007
0317001007

750 ml
10 l

6 ks

160,1376,-

CC-Inolit-aktivní prášek

3210000127

1 kg

12 ks

269,-

CC-Univerzální čistič K

0817075007
0817001007

750 ml
10 l

6 ks

220,2186,-

CC-Textil Frisch-COLOR

2411075007

750 ml

6 ks

198,-

CC-Textil Frisch-BÍLÝ

2511075007

750 ml

6 ks

198,-

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

RS - A

Pro všechny terasy ze dřeva a WPC. Speciální bezbarvý olej na
bázi rostlinných olejů pro použití na všech dřevinách ve
venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá
nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají
možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude
opticky zvýrazněna. Protiskluznost až R10. Spotřeba: 750 ml =
2
cca 5 m
Speciální tmavě pigmentovaný olej na bázi rostlinných olejů
pro Bangkirai-dřeviny a jiné tmavé dřeviny ve venkovním
prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací
schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost
dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky
2
zvýrazněna. Spotřeba: 750 ml = cca 5 m
Ošetřovací emulze na vodní bázi pro WPC a všechny dřevěné
terasy. Ochrana proti UV-záření a zvýšená odolnost vůči
chemikáliím. Lehká aplikace. Krátká doba schnutí. Na
olejovaných dřevěných terasách se díky pravidelnému
používání prodlouží životnost původního oleje. Použitelný také
jako impregnace surového dřeva. Spotřeba: 1 nátěr, v závislosti
2
na savosti podkladu 30-60 ml / m .
Ošetřovací emulze na vodní bázi pro terasy z tmavých dřevin,
jako např. Bangkirai apod. Ochrana proti UV-záření a zvýšená
odolnost vůči chemikáliím. Lehká aplikace. Krátká doba schnutí.
Na olejovaných dřevěných terasách se díky pravidelnému
používání prodlouží životnost původního oleje. Použitelný také
jako impregnace surového dřeva. Spotřeba: 1 nátěr, v závislosti
2
na savosti podkladu 30-60 ml / m .
Odšeďovač - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy
tvrdých dřevin. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje
všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí
2
jeho přirozená barva. Spotřeba: cca 150 g/m
Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC
a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot
2
s dlouhodobým účinkem. Spotřeba: 750 ml = cca 50 m

RS - A

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a
umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje
nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk. Spotřeba: 750 ml =
2
750 m
Firmou Villeroy & Boch doporučený základní čistič pro
odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro
venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a
kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky
močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny. Spotřeba: 1
2
kg = 10 m
Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně,
toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo,
zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo,
2
čistí vše v autě vevnitř a venku. Spotřeba: 750 ml = 750 m
Aktivní prací prostředek pro šetrné praní barevných a bílých
záclon, ručníků a ložního prádla. Plná prací síla již při 3040°C.Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny. Pro
svěží vzduch v místnosti. Verze COLOR je šetrná vůči barvám.
Aktivní prací prostředek pro šetrné praní bílých záclon, ručníků
a ložního prádla. Plná prací síla již při 30-40°C.Prach, mastnoty
a nikotin budou účinně odstraněny. Pro svěží vzduch
v místnosti. Verze BÍLÝ zaručí zářící bílé textílie.
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Tmely, louhy, oleje, laky, ošetřování a čištění pro dřevo a korek
Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

strato – tmely na vodní bázi
strato fill 101

0193001090
0193000590
0193000190

RS - B
2306,1247,309,-

10 litrů
5 litrů
1 litr

Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu pro tmelení spár.
Rychlé schnutí, dobrá plnící schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod
olejem, lehký pro zpracování, neobsahuje rozpouštědla.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 20 m .

strato – základní laky na vodní bázi
strato natural prime 210

0101001090
0101000590
0101000190
0103000590

10 litrů
5 litrů
1 litr
5 litrů

3356,1780,455,2030,-

strato trowel prime 220

0108000500

5 litrů

2337,-

strato classic prime 200

Základní lak pro dřevěné podlahy bez zvýraznění dřeva. Přirozená
barva dřeva, pachově neutrální, redukuje boční klížení, vhodný pro
2
podlahové topení. Spotřeba: 1 litr=cca 10 m .
Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Vhodný také pro
přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční
klížení, pro podlahové topení, zvyšuje plnivost následných finálních
2
nátěrů. Spotřeba: 1 litr=cca 10 m .

strato – 1-komponentní laky na vodní bázi
strato easy 301
hedvábně matný
strato easy 302
matný
strato professional 311
hedvábně matný
strato professional 312
matný
strato professional 313
ultra matný
strato premium 371
hedvábně matný
strato premium 372
matný

10 litrů
5 litrů
10 litrů
5 litrů
10 litrů
5 litrů
1 litrů
10 litrů
5 litrů
1 litr
5 litrů

3576,1874,3576,1874,3995,2125,532,4062,2188,549,2292,-

Jednokomponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení v
domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči
domácím chemikáliím.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 8 m .

0126000590

5 litrů

2502,-

0127000590

5 litrů

2502,-

Jednokomponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované
dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez
rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 8 m .

0274000590
0274000190
0275000590
0275000190
0297000590

5 l + 500 ml
0,9 l + 0,09 l
5 l + 500 ml
0,9 l + 0,09 l
5 l + 500 ml

3435,777,3435,777,3750,-

0296000590
0296000190
0298000590
0298000190
0299000590
0299000190

5 l + 500 ml
0,9 l + 0,09 l
5 l + 500 ml
0,9 l + 0,09 l
5 l + 500 ml
0,9 l + 0,09 l

3750,808,3750,808,3963,840,-

strato – doplňkové produkty
PU Color
lajnovací barvy pro sport

RS - B

0129001090
0129000590
0128001090
0128000590
0138001090
0138000590
0138000190
0139001090
0139000590
0139000190
0149000590

Jednokomponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy
všech zátěžových skupin v domácnostech i objektech. Lehké
zpracování, protiskluzná hodnota R9, bez vlastního žloutnutí, pachově
neutrální.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 8 m .

strato – 2-komponentní laky na vodní bázi
strato perform 461
hedvábně matný
strato perform 462
matný
strato extreme 470
lesklý
strato extreme 471
hedvábně matný
strato extreme 472
matný
strato extreme 473
ultra matný

RS - B

Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Propůjčuje
teplý barevný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení,
2
pachově neutrální, pro podlahové topení. Spotřeba: 1 litr=cca 10 m .

5 l + 500 ml
0,9 l + 0,09 l

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

na
poptávku

RS - B

Dvoukomponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně zatěžované
dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Lehké
zpracování, bez vlastního žloutnutí, vhodný pro sportovní podlahy,
2
není choulostivý na stopy po podpatcích. Spotřeba: 1 litr=cca 8 m .
Dvoukomponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně
zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově neutrální,
mimořádně vysoká odolnost, lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 8 m .

RS - B
Dvoukomponentní barevný lak pro totální barevné krytí podlahy a pro
2
lajnování sportovišť. Spotřeba: 1 litr=cca 8 m .
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Balení

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

euku – impregnační oleje Full Solid
0166002590
0166000190

2,5 l
1 litr

4 ks
4 ks

1257,653,-

euku oil 2 plus FS
tvrdý voskový olej Full
Solid
Nová receptura!

0167002590
0167000190

2,5 l
1 litr

4 ks
4 ks

1707,823,-

euku master FS
speciální tvrdidlo

0154010000
0154025000

0,1 l
0,25 l

4 ks
4 ks

213,468,-

euku oil 1 FS
olej Full Solid
Nová receptura!

Nová receptura!

euku – vrstvotvorné oleje

RS - B

euku premium oil +
olej High Solid

0160000405
0160000105

4 litry
1 litr

4 ks

2810,792,-

euku tvrdidlo pro
premium oil +

0165010005

0,1 l

4 ks

404,-

euku color oil – barevné oleje
Tabak (tabák)
Schnee (sníh)
Mokka (káva)
Schiefer (břidlice)
Cognac (koňak)
Eiche antik (dub antik)
Koralle (korál)
Honig (med)
Farn (kapradí)
Azur (azurová)
Zimt (skořice)
Bernstein (jantar)
Silber (stříbro)
Rubin (rubín)
Terra (terakota)
Musterbox Coloroil (sada
vzorků všech barevných
olejů)

RS - B
Hloubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a
korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje
rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení,
protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s euku master
2
přelakovatelný povolenými strato-laky. Spotřeba: 1 litr=cca 30 m .
Olejovo-vosková kombinace pro hloubkovou impregnaci
dřevěných a korkových podlah na bázi přírodních olejů a vosků.
Neobsahuje rozpouštědla, olejování a voskování v jednom
pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně
2
odpuzuje vodu. Spotřeba: 1 litr=cca 30 m .
Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus
FS, euku color oil 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou.
Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje,
zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu.

Tvrdý voskový olej. Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů.
Zvýšená odolnost vůči vodě, po zaschnutí ultramatný, aplikace
válečkem, možný také jako 2-komponentní varianta.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 30 m .
Případná reakční přísada pro euku premium oil+.

RS - B

0169000000
0169000100
0169000200
0169001200
0169001300
0169001400
0169000300
0169000400
0169000500
0169000600
0169000700
0169000800
0169000900
0169001000
0169001100
6000999900

1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
1 litr
16x
100 ml

1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,1035,2724,- *

euku classic lye
conditioner

0251000524
0251000124

5 litrů
1 litr

1376,305,-

euku oak antique
conditioner

0252000524
0252000124

5 litrů
1 litr

1376,305,-

euku oak iron
conditioner

0253000524
0253000124

5 litrů
1 litr

1376,305,-

Louhy

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů pro
dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech.
Lehké zpracování, stejnoměrné zabarvení bez viditelných
přechodů, barevné tóny jsou mezi sebou mísitelné, olej je možné
přelakovat povolenými strato-laky.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 30 m .

Obsahuje všech 15 euku barevných olejů a také 1x euku oil 1 FS.
Pro snadné vytvoření vzorku na konkrétní dřevině.
* Na vzorkovou sadu se nevztahují žádné smluvní rabaty!

RS - B

Tmely na bázi rozpouštědel

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin
před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním
jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití,
2
neobsahuje rozpouštědla. Spotřeba: 1 litr=cca 12 m .
Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro
dosažení antického efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu,
lehké použití, stejnoměrný efekt, neobsahuje rozpouštědla.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 12 m .
Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro
začernání tříslovin. Barevný efekt podobný vyuzení, lehké použití,
2
neobsahuje rozpouštědla. Spotřeba: 1 litr=cca 12 m .

RS - B

(dbát prosím na upozornění dle TRGS 617)
H 99 A
pojivo pro dřevný tmel

0090001000

10 litrů

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

2580,-

Pojivo na bázi alkoholu pro vytvoření dřevného tmelu z brusného
2
prachu. Výrazně mírnější zápach. Spotřeba: 1 litr=cca 20 m .
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Produkt

Objednací
číslo

Obsah

Balení

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Základní laky na bázi rozpouštědel

RS - B

(dbát prosím na upozornění dle TRGS 617)
G 200 A

0095000500

5 litrů

1606,-

Základní parketový lak na bázi alkoholu. Výrazně mírnější zápach.
2
Přelakovatelný také všemi strato-laky. Spotřeba: 1 litr=cca 10 m .

G 280

0005001000

10 litrů

3847,-

Univerzální špachtlovací základní lak.

Olejovo-pryskyřičné laky na bázi rozpouštědel

RS - B

(dbát prosím na upozornění dle TRGS 617)
10 litrů

3375,-

Olejovo-pryskyřičný lak. Vhodný také pro sportovní palubovky dle
2
DIN 18032. Spotřeba: 1 litr=cca 12 m .

na
poptávku

Dvoukomponentní barevný lak pro totální barevné krytí podlahy a
2
pro lajnování sportovišť. Spotřeba: 1 litr=cca 8 m .

UA 491
hedvábně matný, pro
sport dle DIN 18032
PU Color
lajnovací barvy pro sport

0012001000

V 28

0107001000

10 litrů

2230,-

UA ředidlo pro lak a na čištění.

V 25 PU ředidlo

0106001000

10 litrů

2745,-

PU ředidlo pro lak a na čištění.

Ošetřovací disperze. Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro
lakované povrchy. Připravený k použití, odolný při vytírání, pro
všechny lakované podlahy, vhodný pro sportovní povrchy.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 30 m .
Ošetřovací disperze. Matný ošetřovací přípravek pro lakované
povrchy. Ideální pro matné a ultramatné povrchy. Perfektní
ochrana povrchu pro matně lakované podlahy, připravený k
2
použití. Spotřeba: 1 litr=cca 30 m .
Čistící koncentrát pro vytvoření roztoku k čištění lakovaných a
olejovaných podlah. Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění
2
všech podlah. Spotřeba: 1 litr=cca 1000 m .

5 l + 500 ml
0,9 l + 0,09 l

eukula – ošetřování a čištění

RS - A

DIN 18032

2173000500
2173000100

5 litrů
1 litr

5 ks

1294,323,-

DIN 18032

2174000500
2174000100

5 litrů
1 litr

5 ks

1535,376,-

euku clean
denní čistič

2113000500
2113000100

5 litrů
1 litr

5 ks

647,162,-

euku intenziv
základní čistič

2122000500
2122000100

5 litrů
1 litr

5 ks

1277,318,-

euku care emulsion
ošetřovací emulze

0182002590
0182000100

2,5 l
1 litr

4 ks
4 ks

940,430,-

euku care emulsion - bílá
ošetřovací emulze
Novinka!

0187000190

1 litr

4 ks

592,-

euku care oil
ošetřovací olej

0159002590
0159000100

2,5 l
1 litr

4 ks
4 ks

954,446,-

euku refresher
ošetřovací voskový olej

0183002590
0183000100

2,5 l
1 litr

4 ks
4 ks

1383,604,-

euku polish

2250000100

1 litr

4 ks

450,-

euku wax

euku mattwax

Novinka!

Neutrální čistič pro základní čištění lakovaných a olejovaných
dřevěných a korkových podlah. Odstraňuje staré vrstvy
ošetřovacích prostředků. Intenzivní čistič pro odstranění vrstev
polišů, mastnot a nečistot, odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 15 m .
Ošetřovací mýdlový čistič. Systémový čistič na bázi přírodních
olejů pro čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných
podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, netvoří vrstvy,
2
jemná vůně. Spotřeba: 1 litr=cca 500 m .
Ošetřovací mýdlový čistič pigmentovaný doběla. Systémový čistič
na bázi přírodních olejů pro čištění a ošetřování olejem
impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot,
doplnění tuku, netvoří vrstvy, jemná vůně. Spotřeba: 1 litr=cca
2
500 m .
Ošetřovací olej pro všechny olejované podlahy. Dodatečná
impregnace bez obsahu vosku na bázi přírodních olejů. Vysoká
schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení
2
olejované podlahy. Spotřeba: 1 litr=cca 30 m .
Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi
přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a
objektech. Zachování přírodního povrchu, optimalizace odolnosti,
pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu.
2
Spotřeba: 1 litr=cca 30 m .
Ošetření na bázi tvrdého voskového oleje, směs speciálních
tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý
efekt, silný čistící efekt.

Vysvětlivky:
– pro povrchy lakované systémem strato
– pro povrchy lakované rozpouštědlovými laky
– pro olejované povrchy

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015
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Produkt

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Sprejové manuální čištění

RS - B

Spray Mop Set
Sprejovací mop v sadě

8000114000

995,-

Potah pro Spray Mop

8000114100

290,-

Produkt

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Pady, nářadí a pomůcky
SuperPAD Ø430 mm
PU-sanační pad šedý
Superpad béžový 406 mm
Superpad bílý
Superpad červený
Superpad zelený
Superpad hnědý
PAD Ø406 mm
Pad bílý
Pad červený
Pad zelený
Pad černý
PADY pro Floor Boy
Pad z mikrovlákna
Pad červený
Pad zelený
Pad bílý
Pad šedý
Pad filcový
CC-Lasička
Kompletní držák vč. tyče
Potah pro CC-Lasička
CC-Univerzální tyč
CC-Quick-Step-Systém
Quick-Step-Držák
se stabilním otočným
kloubem 50 cm
Quick-Step-Potah
Bavlna/polyester (50cm)
Quick-Step-Potah
Speciální mikrovlákno

RS - C
599,189,178,178,178,178,-

8000913000
8000914900
8000912500
8000912600
8000912700
8000912800
8000914400
8000914500
8000915700
8000915800

Balení = 5 kusů

85,85,85,85,-

8000911900
8000912400
8000912300
8000912000
8000913100
8000911500
8000921500

1 ks

689,102,102,102,343,102,345,-

10 ks

8000921600

345,-

8000921700

316,-

8000921800

1242,-

8000921900

530,-

8000922900

530,-

8000930500
8000930600
8000930700
8000930100

350,67,67,105,-

8000922800

413,-

8000925000

852,-

(50cm)

CC-Padmeister-Systém
CC-Padmeister-držák
Ruční pad zelený
Ruční pad bílý
Ruční pad šedý

Velikost 250x120x8 mm

CC-SuperPU-Profi
váleček 25
(šířka 25 cm, vlas 6mm)

CC-SuperPU-Profi
váleček 50

(šířka 50 cm, vlas 6mm)

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

Obsah: Kompletní sprejový mop včetně 1 litru produktu
Spraymax pro naplnění nádržky. Ideální pro denní čištění všech
tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl,
kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové
podlahy. Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit
mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které
jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po
ukončení pokládky.

Použití padů:
Šedý – pro sanaci a renovaci podlahovin s PU/PUR-úpravou
povrchu.
Béžový – pro rozleštění všech eukula olejů.
Bílý – leštění elastických podlah, doolejování dřeva.
Červený – čištění elastických podlah, základní čištění dřeva.
Zelený – Čištění po pokládce a základní čištění podlah, které
nejsou citlivé na mechanické zatížení.
Hnědý – sanační pad pro podlahy ošetřené polymerními
nátěry.
Černý – základní čištění s vysokým podílem brusných částic.
Mikrovláknový – pro čištění koberců padem a pro intenzivní
čištění kamenných podlah.
Filcový – pro odstranění přebytků oleje při doolejování dřeva
nebo korku.

Pro jednoduché a odborné nanášení polymerních disperzí na
elastické podlahoviny a také na dřevěné a korkové podlahoviny
v domácnostech i v objektech.
Potah pro CC-Lasička se doporučuje před prvním použitím
přeprat v teplé vodě.
Univerzálně použitelná tyč pro různé nástavce.
Profi-systém pro ošetřování a běžné čištění tvrdých
podlahovin. Skládá se z robustního držáku s otočným kloubem
a dvou potahů z různých materiálů v šířce 50 cm.
Potah z bavlny/polyester slouží k jednoduchému nanášení
polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému dennímu
čištění těch podlah, které jsou polymerními disperzemi
ošetřeny.
Potah ze speciálního mikrovlákna umožňuje optimální denní
čištění podlahovin s PU-úpravou povrchu. Rychlá práce a
bezproblémové sundávání potahu.
Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých
plochách a také v rozích a na hranách ve spojení se zeleným
padem. Bílý jemný pad slouží k čištění odolných nečistot, rýh
od podpatků, zbytků lepidel apod.
Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou povrchu na
krajích a rozích před aplikací CC-PU-ochranné vrstvy.
SuperPU-Profi - váleček speciálně vyvinutý pro aplikaci nátěrů
CC-SuperPU-Siegel a systému CC-PU-Color. Zaručují vynikající
2
rozliv a přesné dávkování množství nátěru – 100g/m .
U systému CC-PU-Color je díky tomuto válečku možné u mnoha
odstínů RAL aplikovat pouze jeden nátěr s dostatečným krytím
– viz speciální ceník barev RAL CC-PU-Color.
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Lakovací váleček Aquatop – Speciální váleček pro aplikaci CCPU-ochranné vrstvy a také pro všechny základní a vrchní laky
na parkety a korek.

8100922200

343,-

8000922200

688,-

8100922400

343,-

UA/Olej váleček - Váleček pro všechny olejovo-pryskyřičné laky
a pro olej euku premium oil +.

CC-Držák válečku
s košem - 25 cm

8100922000

362,-

Nový držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny
níže uvedené válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.

CC-Držák válečku
- 50 cm
CC-Click-Teleskopická
tyč

8000922000

722,-

8100921300

672,-

CC-Lakovací váleček
schodišťový 10 cm

8100924600

69,-

Lakovací nádoba
12 litrů

8397930000

137,-

PE-sáček

8398001500

T-Wischer

8398005300

137,-

T-Wischer potah

8398005400

225,-

Leštící bavlněný hadr

8398005500

Balení = cca 250 kusů
(cca 15 kg)

12,-

Špachtle

8100922800

Balení = 6 kusů

343,-

Prachovka
Dávkovací pumpa na
kanystry

8398002300
8000930000

Balení = 5 kusů

55,135,-

Výpustný kohout
pro kanystry 5 l a 10 l

8000930900

105,-

Průmyslové utěrky
40 g/m2, 100% PP
300 útržků – 38x32 cm

11156-00

569.-

Utěrky z netkané textilie (100%ní polypropylen ), které
nepouští vlákna a nepouští barvu. 300 útržků na roli o
rozměru 38 x 32 cm.

Vlhčené čistící utěrky
72 kusů

50130-001

295,-

Praktitex Pro – utěrka
z mikrovlákna 40x40 cm
300 g/m2

10291-01

45,-

Robustní utěrky ze 100% polypropylenu napuštěné čistícím
pomerančovým olejem. Čištění rukou bez vody a mýdla.
Odstraňuje spolehlivě tuky, oleje, lepidla, asfalt, inkoust, vosk,
uhel, grafit, skvrny od trávy apod. nejenom z rukou, ale také
z různých jiných povrchů např. na strojích a nářadí. Utěrky jsou
perforovány a lze je vyjímat jednotlivě.
Vysoce kvalitní univerzální utěrka z mikrovlákna (80% polyester
/ 20% polyamid). Hmotnost 45 g/ks (cca 300 g/m2). Vysoká
míra nasákavosti nečistot. Dvojitě prošitý lem na okrajích.
Utěrka neobsahuje silikon.
Monotex – kategorie I, ochranný oblek odolný proti proniknutí
hrubých neagresivních a nejedovatých částic. Jednovrstvý
materiál ze 100% PP. Prodyšný, nepouští vlákna. Záda, ruce a
nohy do gumy - kapuce. Ideální pro čistící práce každého
druhu, pro lakování nebo jako kombinéza pro návštěvníky.
Velikost XL a XXL.
Čepice CLIP – jednovrstvá, 14 g/m2, bílá, průměr 52 cm.
Návleky na boty – materiál Secutex Pro. Bílé, nízké provedení.

CC-Lakovací váleček
Aquatop 25
(šířka 25 cm, vlas 10 mm)

CC-Lakovací váleček
Aquatop 50
(šířka 50 cm, vlas 10 mm)

CC-UA/Olej váleček
(šířka 25 cm, vlas 4 mm)

Monotex – pracovní
ochranný overal

XL

Balení = 50 kusů

30734-00

XXL 30735-00

12,-

46,-

Čepice z netkané
textílie - balení 1000 ks

30416-00

0,70

Návleky na boty bez
podešve (balení 50 párů)
Syr-uni tyč se závitem
Syr-kruhový mop 45 cm
Syr-kruhový mop 60 cm
Syr-Bulldog-kbelík se
ždímačem
Syr-Kartáč plochý
Syr-Kartáč úzký

30250-00
9999930001
9999930002
9999930003
9999930004

19,1 pár
233,175,208,432,-

9999930005
9999930006

284,199,-

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného vlákna
s integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení
s držákem válečku. 2-komponentní držadlo pro optimální
úchop.
Malý lakovací váleček pro použití na schodech, krajích apod.

Pro všechny strato-laky a všechny PU-ochranné vrstvy.

Pro vložení do lakovací nádoby s obsahem 12 litrů
Nanášecí mop pro euku refresher (oživení tvrdých voskových
olejů) a euku care oil (ošetřovací olej pro všechny impregnační
oleje).
Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a produktů euku
refresher (oživení tvrdých voskových olejů) a euku care oil
(ošetřovací olej pro všechny impregnační oleje).
Dvojitá ocelová špachtle. Nerez. Zaoblené hrany. Pro tmelení a
aplikaci olejů.
Pro odstranění prachu po broušení.
Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z 5ti a 10ti litrových
kanystrů CC-Dr. Schutz. Díky dávkovači je použití produktů
přesné a ekonomické.
Jedno zmáčknutí = 25 ml.
Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na
kanystry 5 l a 10 l. Pro bezztrátové dávkování a vypouštění
čistících produktů. Ideální při horizontálním skladování.

Odolná malá úklidová technika. Mopy s extrémně odolným
vláknem. Bulldog-kbelík o objemu 8 litrů se ždímačem a
odkalovací mřížkou.
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Produkt

Objednací
číslo

Foto

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

Stroje a příslušenství *
CC-Floor Boy
Komplet včetně
1x pad šedý
1x pad zelený
1x pad červený
1x pad bílý
1x sprejová nádoba
1x pad filcový
1x pad z mikrovlákna
CC-Multi Clean 350
vč. sady dvou kartáčů
dle výběru

8000911800

RS - C
na
poptávku

Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj
pro čištění, ošetřování a oživování všech podlahovin (dřevo,
korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu
pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný.
Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících
pracích.
Technická data a podrobný popis:
www.dr-schutz.cz

8000929000

na
poptávku

Příslušenství:
Kartáč měkký
Kartáč střední
Kartáč tvrdý
Kartáč extratvrdý
CC-SRP 1
jednokotoučový stroj

8000929100
8000929200
8000929300
8000918300
8000915100

1760,1760,1760,1760,na
poptávku

Tank-nádoba na roztok
Kartáč kruhový
Držák pro pady
Brusný držák

8000915200
8000915300
8000916800
8000916200

CC-Carpetlife-kartáčový
vysavač 310

8000960600

Kombinovaná hubice
pro tvrdé povrchy
Hubice pro parkety
Filtrační sáček

8000960900
85901001387
8000961700

na
poptávku

35,-

Nový a lehce ovladatelný stroj pro multifunkční použití.
Umožňuje suché čištění koberců, čištění tvrdých podlah se
zvrásněným povrchem, čištění a renovaci dřevěných teras a
mnoho jiného. Technická data: www.dr-schutz.cz
Barvy kartáčů:
Kartáč měkký = bílý
Kartáč střední = modrý
Kartáč tvrdý = hnědý
Kartáč extratvrdý = černý
Ideální kombinovaný stroj pro bohaté využití při broušení,
čištění a ošetřování, např. pro mezibrus nebo leštění u
dřevěných podlah, přebroušení betonu nebo stěrky, pro
šamponování textilních podlah nebo základní a mezistupňové
čištění elastických podlah. Technická data a podrobný popis:
www.dr-schutz.cz

Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro
účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také
nečistoty uložené hluboko ve vlákně. Vhodný pro všechny
koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou
mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a
příjemný pro obsluhu. Technická data a podrobný popis:
www.dr-schutz.cz
Filtrační sáček: Balení = 10 kusů

CC-Tebo-kartáčový
vysavač S Comfort
– 36 cm

8000960300

CC-Tebo-kartáčový
vysavač S Comfort
– 46 cm

8000960400

Filtrační sáček – Tebo S
CC-Sprüh Boy 2000

8000962500
8000906000

Nástavec pro čištění
čalounění

8000906100

Sada pro tvrdé povrchy
s tryskou
Novinka!
CC-Mycí vozík
se dvěma nádobami
2x15 litrů a ždímačem

8000906200

na
poptávku

Profesionální vysoce výkonné kartáčové vysavače s velmi
komfortní výbavou a ovládáním. Dva motory pro účinné denní
vysávání koberců. Kartáčují a vysávají také nečistoty uložené
hluboko ve vlákně. Vhodné pro všechny koberce v objektu,
které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Technická data a
podrobný popis:
www.dr-schutz.cz
Filtrační sáček: Balení = 10 kusů

8000922500

Numatic
Mycí automaty
- kabelový
- bateriový

Ceník 2015/1 – platný od 1. ledna 2015

35,na
poptávku

na
poptávku

na
poptávku

Hloubkové čištění díky nástřiku a přímému odsávání. Čistící
roztok bude tlakem vpraven do hloubky vlákna, nečistota
rozpuštěna a odsáta. Lepivé zbytky budou bezezbytku
vypláchnuty. Technická data a podrobný popis:
www.dr-schutz.cz
Sada pro tvrdé povrchy – 1 tryska, 22 cm pracovní šířka. Pro
sprejovou extrakci a neutralizaci po základním čištění tvrdých
podlah.
Univerzálně použitelný, pohyblivý čistící vozík pro rychlé a
důkladné manuální čištění. Optimální pro ekonomické běžné
denní čištění všech tvrdých podlahovin. 2x 17 litrů se
ždímačem.
Numatic – stabilní a robustní mycí automaty s ocelovou
konstrukcí. Optimální pro čištění malých a středních ploch a
pro zvláštní čistící práce. Plnění stroje přímo z kohoutku díky
systému QuickFill. Jednoduchá výměna padu nebo kartáče díky
lehce sklopnému systému.
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Prezentační stojany a vzorkovníky
CC-Dr. Schutz
Základní prezentační
stojan

6000904800

CC-Dr. Schutz
Vzorníky – rozkládací
mapy
Vzorník ošetření
elastických podlah

6000360200

RAL-barevnice

6000507900

na
poptávku

K základnímu vybavení pro Premium-Partnera bude stojan
dodán ZDARMA.

na
poptávku

Účinnost a výhody ošetřovacích produktů CC-Dr. Schutz jsou
v každém ze vzorníků efektně předvedeny na skutečných
vzorcích podlahovin.

* Podrobné informace o strojích a technické údaje najdete v technickém listu na www.dema-dekor.cz.

Produkt

Objednací
číslo

Foto

Balení

Cena Kč/ks Popis produktu
bez DPH

ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky
FootClick 2
- pro tvrdé podlahy Ø25mm
- pro tvrdé podlahy Ø31mm
- pro tvrdé podlahy Ø44mm
- pro koberce Ø30mm
Gluefixx
- pro tvrdé podlahy

8210245000
8210255000
8210270000
8210280000

4 ks
12 ks
12 ks
12 ks

43,49,58,49,-

8210500000

4 ks

43,-

RS - C
Ideální řešení pro všechny nohy
židlí a stolů ze dřeva a plastu.
Samolepka
a
integrovaný
šroubek
umožňují
uchycení
k různým materiálům.
Základní obdélníkový kluzák pro
univerzální použití pro všechny
typy
nábytku.
Samolepka
umožňuje uchycení k různým
materiálům.

Poznámka: Ostatní speciální sortiment produktů ScratchNoMore na poptávku.
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Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51
66902 Znojmo
tel:
fax:
mobil office:
e-mail:

+420 / 515 227 272
+420 / 515 260 423
+420 / 602 124 222
office@dema-dekor.cz

www.dema-dekor.cz
www.dr-schutz.cz
www.dema-eukula.cz
www.finalit.cz
www.dema-servis.cz
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