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Lepidlá Popis Balenie 
Cena  

 s DPH 

 

REPOX - 2 zložkové lepidlo A+B  na 
lepenie drevených podláh na rôzne 

druhy cementových podkladov, 
vrátane výhrevných, ako aj nesavých 

materiálov 

           9 + 1 kg 

59 €/Bal 
 

5,9 €/kg 
 

 

MONOSIL -  1 zložkové silanové lepidlo 
neobsahujúce vodu, rozpúšťadlá, 

izokyanáty, epoxidové alebo amínové 
zlúčeniny ani ťažké kovy (cínu), a preto 
nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. 

           12 kg 

107 €/Bal 
 

8,92 €/kg 
 

 

Zubová špachtla -  na aplikáciu lepidiel 
VERMEISTER 

           1 ks 5 €/ks 

 
 
 
 

Penetračné nátery Popis Balenie 
Cena  

 s DPH 

 

PRIMER SF - 1 zložkový silánový 
penetračný náter bez rozpúšťadiel na 
penetráciu podkladu pred pokládkou 

drevených podláh.  Vhodné pre betón a 
anhydrit. 

           12 kg 

265 €/Bal 
 

22,08 €/kg 
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Lepidlá Popis Balenie 
Cena  

 s DPH 

 

ZERO% - nová generácia 2 
zložkového epoxido-polyurethánového 
lepidla (A+B) bez rozpúšťadiel a vody 

na lepenie všetkých rozmerov parkiet o 
rôzne druhy betónových podkladov, 

vrátane vyhrievaných a nenasiakavých. 
 

           9 + 1 kg 

69,00 €/Bal 
 

6,90 €/kg 
 

 

ZEROMONO - vysokoúčinné 1 
zložkové silanové lepidlo, 

neobsahujúce vodu, rozpúšťadlá, 
isocyanáty, epoxidy a aminozlúčeniny. 
Toto lepidlo získalo EC1plus certifikát 

za nízky obsah emisií organických 
zlúčenín pri aplikácii na podlahu. 

 

           12 kg 

 
        135,00 €/Bal 
 
 

11,25 €/kg 
 

 

POLIFOAM - jednozložkové 
polyuretánové expanzívne lepidlo na 
podlepenie odtrhnutých podláh od 

podkladu 
 

           0,5 Kg 
 

29,00 €/Bal 
 

 
GAP FILLER farba DUB - je akrylový 

tmel vo vodnej disperzii bez obsahu 
rozpúšťadiel na drevené a laminátové 
podlahy. S dobrou mierou pružnosti sa 

môže použiť na vyplnenie častí 
dilatačných škár. 

          310 ml 
 

9,90 €/Bal 
 

 
 

Tmely Popis Balenie 
Cena  

 s DPH 

 

ZERO FILLER - tmel pre drevené 
podlahy bez rozpúšťadiel. Najlepšie 

pod laky na vodnej báze. Nevhodné pre 
drevinu MERBAU 

 

           5,0 Lt 

 
60 €/Bal 

 

12,00 €/Lt 
 

 

LEGA STUCCO PLUS - 1- zložkový 
základný tmel pre drev. podlahy určený 

pre profesionálov 
 

           10 Lt 

 
128 €/Bal 

 

12,80 €/Lt 
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Tmely Popis Balenie 
Cena  

 s DPH 

 

FILLER - tmel predpripravený vo farbe 
dubu na vodnej báze 

           12 Kg 

 
80 €/Bal 

 

6,66 €/Kg 
 

 

Laky a oleje Popis Balenie 
Cena  

 s DPH 

 

ZERO VOC - jedno alebo dvojzložkový 
vodný lak bez rozpúšťadiel. Môže byť 

použitý ako jednozložkový alebo 
2zložkový s pridaním tvrdidla na 

zvýšenie oteru. ZERO VOC je vhodný 
najmä pre budovy s označením GREEN 

LEAF 

             5,0 Lt 

 
150,00 €/Bal 

 

30,00 €/Lt 
 

 

ZERO VOC BOOSTER - tvrdidlo pre lak 
ZERO VOC 

           0,35 Lt 
 

20,00 €/Bal 
 

 

AQUA TENAX -  Dvojzložkový vodou 
riediteľný základný lak pre drevené 
podlahy sa vyznačuje vynikajúcou 

pevnosťou , má dobrú brúsiteľnosť a 
jednoduchosť použitia . Klasifikácia 
ES1 certifikuje veľmi nízke emisie 

prchavých organických látok a to ako 
pri aplikácii prípravku, tak aj na 
podlahe, ktorá je v prevádzke .  

        5 + 1,0 Lt 

145,00 €/Bal 
 

24,16 €/kg 
 

 

VELVET - Jednozložkový polyuretánový 
vodný vrchný lak. Podlahy ošetrené 
s VELVET-om majú prírodný vzhľad 
neošetreného dreva s unikátnym 

zamatovým vzhľadom a pocitom na 
dotyk . Vďaka vysokému obsahu 

pevných látok a mimoriadnej rýchlosti 
sušenia, tento lak umožňuje veľmi 

rýchle pracovné cykly , ktoré majú byť 
vykonané v ( 1-2 hodinách v závislosti 

na podmienkach prostredia ) 

            5,0 Lt 

 
195,00 €/Bal 

 

39,00 €/Lt 
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Laky a oleje Popis Balenie 
Cena  

 s DPH 

 

VELVET IMPROVER - tvrdidlo pre lak 
VELVET 

             0,5 Lt 
 

42,00 €/Bal 
 

 

      DOM - Jednozložkový vodný vrchný 
lak určený pre domácnosť. DOM má  
ľahké použitie. Nevyžaduje používanie 
základného laku, pretože bol navrhnutý 
tak, aby sa aplikoval priamo na drevo,  
a zvýraznoval jeho prírodnú krásu. 

           5,0 Lt 

 
75,00 €/Bal 

 

15,00 €/kg 
 

 

SILK - Jednozložkový polyuretánovo-
vodný vrchný lak. Z hľadiska vzhľadu sa 
líši od tradičných vodných lakov vďaka 
svojej značnej transparentnosti, čistote 

filmu a prepožičaniu teplého tónu 
dreva a vyhýba sa "bielej" typického 
sfarbenia ostatných vodných lakov. 

           5,0 Lt 

 
125,00 €/Bal 

 

25,00 €/Lt 
 

 

IDRO 2K - Dvojzložkový polyuretánový 
vodný vrchný lak. V prevedení 10 gloss 
poskytuje IDRO 2K efekt "prírodného 
dreva" kedy drevo získava prirodzený 

vzhľad, jednotnosť a čistotu, ktoré 
možno porovnať len s výsledkami 

dosiahnuté pomocou impregnačných 
prípravkov na báze oleja / alebo vosku. 

         5 + 0,5 Lt 

 
175,00 €/Bal 

 

30,90 €/Lt 
 

 

CERADURA - je hardwaxový olej na 
špeciálne transparentné povrchové 
úpravy drevených podláh. Ceradura 

Hardwaxový olej je 
 zmes prírodných olejov a voskov, ktoré 

sú starostlivo vyvážené, aby poskytli 
drevu prirodzený odtieň, ale zároveň 
ponúka odolnosť voči poškriabaniu a 

škvrnám. 

             3,0 Lt 

 
90,00 €/Bal 

 

30,00 €/Lt 
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Údržbové prostriedky Popis Balenie 
Cena  

 s DPH 

 

CLEAN OIL - Silný čistiaci prostriedok 

určený špeciálne pre dôkladné čistenie 
drevených podláh ošetrených olejmi z radu  

W.OIL , je tiež ideálny pre odstránenie 
starých vrstiev údržbových prostriedkov 

(mydlá, vosky, ...). 

             1,0 Lt 
 

21,00 €/Bal 
 

 

SOAP OIL - Čistiace mydlo na drevené podlahy 

ošetrené olejom.  Čistí a vyživuje drevené vlákna 
a dodáva podlahe jednotný a matný vzhľad. 
Nepoužívajte na lakovaných podlahách. 

 

             1,0 Lt 
 

18,00 €/Bal 
 

 

LIFE OIL - pre renováciu drevených 
podláh povrchovo upravených olejom. 

             1,0 Lt 
 

32,00 €/Bal 
 

 

IDRONET – voskový čistič a polish na 
lakované parkety. 

             1,0 Lt 
 

15,00 €/Bal 
 

 

DETERGENTE NEUTRO - Je koncentrát s 

vysoko čistiacim účinkom s nízkym obsahom 

peny, vhodné pre čistenie bez oplachovania, 

na: lakované podlahy, laminát, keramická 

dlažba, mramor. 

 

             1,0 Lt 
 

15,00 €/Bal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERLINO SPRAY MOP - špeciálny set 
obsahujúci mop so sprejom pre 

podlahy, 1l spray Detergente Neutro 
             1 Ks 

 
55,00 €/Bal 

 

 


