
 

 

O U T L E T   
STAV K 31.10.2022 

JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ 79 401 Krnov 

e-mail: logistic@janoco.eu 

Ceny jsou uvedeny bez DPH, informujte se o aktuální skladové zásobě. Ceny uvedeny za báze,  

v případě míchání transparentních nebo F900, RAL a NCS odstínů jsou tyto za příplatek. 

 

CENÍK PŘEPRAVNÉHO - BEZ DPH: 

DO 49 KG  150,- 

51-99 KG   250,- 

100 – 199 KG  400,- 

 

200 – 399 KG  750,- 

NAD 400 KG  1.250,- 

 



Příprava před malováním: 
 

SANDPLAST LH Balení Cena bez DPH 

 

 

3 L 150,- 

10 L 250,- 

  
Sandplast LH Lehký a pružný střednězrnný stěrkový tmel, připravený k použití. Obsahuje lehké plnivo, proto 
je vhodný pro univerzální použití. K plošnému vyhlazení i k tmelení sádrokartonových desek. Snadno  
se s ním pracuje. Obzvlášť vhodný pro novostavby.  
barva světle šedá • hustota 1,1 kg/l • obsah sušiny 55% váhy • vydatnost 0,5-2 m²/l • teplota při nanášení min 
+10°C • doba schnutí na dotek 2-4 h, další nátěr po 24 h • přídržnost k betonu 0,66 MPa • max.vrstva 4mm • 
velikost zrna max. 0,2mm 

 

SANDPLAST S Balení Cena bez DPH 

 

 

  

18 L 350,- 

  
Flügger Sandplast S - připraven k použití, vhodný na sprejové stříkání; - výhodný poměr cena/kvalita  
- výborný pro strukturální nanášení na strop; - bílý odstín pro snadné přetírání barvami Aplikace  Vhodný k 
ošetření stěn a stropů v suchých místnostech v interiéru. Vhodný na omítky, beton, lehký beton a dříve 
natřené povrchy. Také vhodný ke strukturálním technikám nanášení na stropy. Technické údaje Typ: sprejový 
tmel Barva: bílá Hustota: 1,7 kg/l obsah sušiny: 71% váhy Vydatnost: 0,5 - 2 m²/l Teplota při nanášení: min. 
+10 °C, maximální vlhkost 80 % RH Doba schnutí při 20°C, 60% vlh.: na dotek 2 hod.  další nátěr po 24 hod.  
plně vyzrálý po několika dnech Emise dle EN160000-9:2006: < 16 µg/m²h po 28 dnech, dle IAW. EN 15251 
Přídržnost k betonu: 0,64 Mpa Maximální vrstva: max. 3 mm Velikost zrna: max. 0,25 mm Ředění: voda, 
obvykle se neředí Čištění nářadí: voda Skladování: v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 
 

 

Wall Sealer Blue Balení Cena bez DPH 

 

 

  

10 L 350,- 

  
Typ: akrylátový penetrační nátěr. Flügger Sealer non-drip je pojivo na akrylátovém základě s unikátní 
schopností penetrovat hluboko do podkladu. Produkt je namodralý, ale po zaschnutí průhledný. Je alkalicky 
odolný a umožňuje účinnou přilnavost na lehce sprašných a savých podkladech.• Hustota 1,03 kg/l• Obsah 
sušiny 13% váhy, 11 % objemu• Vydatnost 3-7 m²/l, v závislosti na  povrchu a aplikační metodě 
• Teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• Doba schnutí na dotek 1h  
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr 1h nanášení tapet 3h• Emise: EN16000-9:2006:  <10 Kg/m²h po 28 dnech 
• Ředění voda• Čištění nářadí voda• Skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

Malby: 

ACRYLIC Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B1 3 L 150,- 

   
Acrylic Matná akrylátová barva na stěny s dobrou krycí schopností a dobrými aplikačními vlastnostmi. 
Poskytuje lehce omyvatelný povrch. hustota 1,50 kg/l• lesk 2, matný• obsah sušiny 51 % váhy, 28 % objemu 
• vydatnost 8-9 m²/l• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání• doba 
schnutí na dotek 1 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 2 hod. plně vyzrálý po několika dnech 
• omyvatelnost dle EN 13300, 56 my/třída 4• paropropustnost Sd=0,16 m, ekviv. třídě 2,  dle EN 7783-2 
• bělost 87% BaSO4• ředění 1. vrstva: max 10 % vody 2. vrstva: neředí se• čištění nářadí voda a mýdlo   

 

 

 



FLUTEX 3 PLUS Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

B1 2,8 L 200,- 

B1 9,1 L 560,- 

B3 9,1 L 500,- 
Akrylátová interiérová barva na stěny. Poskytuje matný nereflexivní a lehce omyvatelný povrch. Umožňuje 
tónování do světlých a středně sytých pastelových odstínů. • hustota 1,45 kg/l• lesk 3, matný• obsah sušiny 
55 % váhy, 35 % objemu• vydatnost 8-9 m²/l• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení 
a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 2 hod.  plně vyzrálý po 
několika  dnech• omyvatelnost dle EN 13300 třída 2• ředění 1. vrstva: max. 10 % vody 2. vrstva: neředí se 
• čištění nářadí voda• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

FLUTEX 5 Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B3 0,7 L 100,- 

B4 2,8 L 240,- 

B4 9,1 L 650,- 

B6 0,7 L 50,- 

B6 2,8 L 230,- 

B6 9,1 L 730,- 
Matná akrylátová barva na stěny s výbornou krycí schopností. Snadno se nanáší a poskytuje matný, 
robustní a omyvatelný povrch. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, 
NCS, RAL. Použí vá se do obývacích pokojů, kanceláří a společných prostor, v exteriéru na 
fasády a beton.• hustota 1,45 kg/l• lesk 5, matný• obsah sušiny 56 % váhy, 36 % objemu• 
vydatnost 7-9 m2/l, 4-5 m2/l stříkáním• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při 
nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 2 hod. 
plně vyzrálý po několika dnech• omyvatelnost dle EN 13300 třída 2• paropropustnost Sd=0,18 m, 
ekviv. třídě 2,  dle EN 7783-2• ředění voda• čištění nářadí voda s mýdlem• skladování v 
uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

FLUTEX 5 PRO Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B3 0,7 L 90,- 

B4 0,7 L 90,- 

B4 2,8 L 250,- 
Matná akrylátová barva na stěny s výbornou krycí schopností. Snadno se nanáší a poskytuje 
matný, robustní a omyvatelný povrch. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů 
Flügger 900, NCS, RAL. Použí vá se do obývacích pokojů, kanceláří a společných prostor, v 
exteriéru na fasády a beton.• hustota 1,45 kg/l• lesk 5, matný• obsah sušiny 56 % váhy, 36 % 
objemu• vydatnost 7-9 m2/l, 4-5 m2/l stříkáním• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % 
vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další 
nátěr po 2 hod. plně vyzrálý po několika dnech• omyvatelnost dle EN 13300 třída 2• 
paropropustnost Sd=0,18 m, ekviv. třídě 2,  dle EN 7783-2• ředění voda• čištění nářadí voda s 
mýdlem• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUTEX 10 Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B1 9,1 L 1.400,- 

B3 2,8 L 300,- 

   
Sametově matná akrylátová barva na stěny s výbornou krycí schopností. Snadno se nanáší a 
poskytuje matný, robustní a omyvatelný povrch. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů 
Flügger 900, NCS, RAL. Použí vá se do obývacích pokojů, kanceláří a společných prostor, v 
exteriéru na fasády a beton.• hustota 1,45 kg/l• lesk 10, polomatný• obsah sušiny 56 % váhy, 36 
% objemu• vydatnost 7-9 m2/l, 4-5 m2/l stříkáním• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % 
vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 hod. při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 
2 hod. plně vyzrálý po několika dnech• omyvatelnost dle EN 13300 třída 2• paropropustnost 
Sd=0,18 m, ekviv. třídě 2,  dle EN 7783-2• ředění voda• čištění nářadí voda s mýdlem• 
skladování v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 

 

FLUTEX 2S Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B1 0,7 L 150,- 

   
Vinylová barva na stropy s výbornou krycí schopností. Poskytuje pěkný, stejnoměrný, matný a hladký, 
nereflexivní povrch s minimální strukturou. Vhodný do interiéru na stropy, kde je vyžadován nereflexivní, 
dokonale hladký povrch s minimálními požadavky na omyvatelnost a robustnost.• hustota 1,38 kg/l• lesk 2, 
matný• obsah sušiny 55 % váhy, 35 % objemu• vydatnost 6-8 m2/l• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 
80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 2 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 4 
hod. plně vyzrálý po několika dnech• celková emise dle < 230 Kg/m2h po 28 dnech  EN 16000-9:2006:  
• omyvatelnost dle EN 13300 třída 3• bělost 90% BaSO4• ředění voda• čištění nářadí voda s mýdlem 
• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

FLUTEX 7S Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

B1 0,7 L 150,- 

B1 2,8 L 350,- 

B1 9,1 L 1.050,- 

B3 0,7 L 90,- 

B3 2,8 L 200,- 

B3 9,1 L 550,- 

B4 0,7 L 80,- 

B4 2,8 L 150,- 

B4 9,1 L 400,- 
Vinylová barva na stěny s výbornou krycí schopností. Poskytuje pěkný, stejnoměrný, saténově matný a 
hladký, nereflexivní povrch s minimální strukturou. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 
900, NCS, RAL. Vhodný do kanceláří, obývacích pokojů a chodeb, kde je vyžadován nereflexivní, dokonale 
hladký povrch s maximálními požadavky na odolnost otěru. • typ PVA barva• hustota 1,90 kg/l 
• lesk 7, matný• obsah sušiny 61 % váhy, 46 % objemu• vydatnost 4-8 m2/l v závislosti  na podkladu 
• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 
hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 6 hod.  plně vyzrálý po několika dnech• celková emise dle < 15 
Kg/m2h po 28 dnech  EN 16000-9:2006: • omyvatelnost dle EN 13300 třída 2• ředění voda 
• čištění nářadí voda a mýdlo• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

 

 

 

 

 

 



DEKSO 20 H2O Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B1 10 L 1.350,- 

   
Dekso 20 je interiérová akrylátová barva, která tvoří pěkný polomatný povrch. Je velmi robustní a odpuzuje 
nečistoty, proto se velmi snadno čistí. Tepelně odolná do 200°C. Kryvost tónovaných odstínů je uvedena na 
tónovacím štítku. Dekso 20 je nositelem ekologického certifikátu EU ECOLABEL.  Vhodná pro úřady, 
kanceláře, obývací pokoje, kuchyně a zejména tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na funkčnost a 
estetiku. Barva je vhodná i jako náhrada obkladů stěn, nebo do sprchových koutů.· Vysoce robustní a 
omyvatelný povrch· Nemění lesk při dotyku nebo čištění· Krásný, polomatný povrch nebo stříkáním. 
Technická data: Hustota: 1,32 kg/l Lesk: 5, matný Obsah sušiny: 57 % váhy, 42 % objemuVydatnost: 8-10 
m2/lTeplota při nanášení: min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zráníDoba schnutí při 20 °C, 
60 % vlh.: na dotek 2 hod. další nátěr po 4 hod. plně vyzrálý po několika dnechOmyvatelnost dle EN 
13300: třída 1 Bělost: 90% BaSO4Ředění: vodaČištění nářadí: voda 

 

DEKSO 5 Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B3 0,7 L 120,- 

B3 2,8 L 380,- 

B4 0,7 L 100,- 

B4 2,8 L 330,- 

B6 0,7 L 110,- 

B6 2,8 L 320,- 
100 % akrylátová barva, která tvoří pěkný matný povrch. Je velmi robustní, odpuzuje nečistoty a je vysoce 
omyvatelná. Vhodná pro úřady, kanceláře, obývací pokoje, kuchyně a zejména tam, kde jsou kladeny 
vysoké nároky na funkčnost a estetiku. • hustota 1,32 kg/l• lesk 5, matný• obsah sušiny 57 % váhy, 42 % 
objemu• vydatnost 8-10 m2/l• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání 
• doba schnutí na dotek 2 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 4 hod. plně vyzrálý po několika dnech 
• celková emise < 240 ug/m2h po 28 dnech  dle EN 16000-9:2006:• omyvatelnost dle EN 13300 třída 1 
• ředění voda• čištění nářadí voda• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

TESTER Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B00 0,35 L 110,- 

B1 0,35 L 100,- 

B3 0,35 L 70,- 

B4 0,35 L 80,- 

B5 0,35 L 10,- 

B6 0,35 L 50,- 
Vzorek akrylátové barvy, který pomůže rozhodnout se pro výsledný odstín. Používá se v interiéru i exteriéru 
jako zkušební nátěr. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. • hustota 
1,45 kg/l• lesk 5, matný• obsah sušiny 56 % váhy, 36 % objemu• vydatnost 7-9 m2/l, 4-5 m2/l stříkáním 
• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 
hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 2 hod. plně vyzrálý po několika dnech• omyvatelnost dle EN 13300 
třída 2• paropropustnost Sd=0,18 m, ekviv. třídě 2,  dle EN 7783-2• ředění voda• čištění nářadí voda s 
mýdlem• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.barvy-na-drevo.cz/slovnik-pojmu/http-www-barvy-na-drevo-cz-vyhledavani--string-schnut-c3-ad/


Dřevo v interiéru: 
 

Trend Copper  Balení Cena bez DPH 

 

 

   

 0,5 L 440,- 

   
Dekorativní barva pro vnitřní i venkovní použití v odstínu mědi  na čisté, pevné i nekřídové povrchy. Pro 
vnitřní i venkovní aplikaci na menší plochy ze dřeva, plastu atd. Podklad musí být čistý, suchý a pevný, 
vhodný pro nátěr, bez zbytků mastnoty, oleje, vosku a mýdla.Neošetřené podklady v interiéru napenetrujte 
pomocí Flügger Interior High Finish 5.Nanášejte štětcem Flügger Trend Edition Gold, Silver, Copper. to je 
doporučuje se nanést barvu 3x křížovou aplikací.Nedoporučuje se přetírat lakem.Ošetření není vhodné pro 
vodorovné plochy v exteriéru ani pro místa, kde se může hromadit voda.Před a během použití barvu dobře 
promíchejte. Typ produktu Barva na kov, dřevo a plast,Lesk 45; Pololesk, Jmenovité vydatné množství 
(m²/ltr.) 8 Min. pracovní tepl. při aplikaci a zasychání/vytvrzování Min. +10 °C, Doba schnutí při 20 °C, 60 % 
RH (hodiny) 1, Přetíratelný při 20 °C, 60 % RH (hodiny) 4, Plně vytvrzeno při 20 °C, 60 % RH (dny) 28 
Ředění Neředit, Čištění nářadí atd. Voda 

 

High Tech Alu  Balení Cena bez DPH 

 

 

   

 0,38 L 140,- 

   
Hliníková barva, vodná. Flügger High Tech hliníková barva je barva s hliníkovými pigmenty. Elegantní 
kovový vzhled, Maximální krytí, Odolává teplotám do 40°, Použití, Pro vnitřní a vnější použití na železo a 
kov opatřený základním nátěrem, stejně jako na stěny za účelem vytvoření kovového povrchu. Lze jej 
použít i přímo na asfaltované potrubí. Povrch musí být čistý, suchý, pevný a vhodný k natírání. Kov musí být 
opatřen základním nátěrem proti korozi: Flügger Metal Pro Antikorozní Primer nebo Flügger Metal pro Multi 
Primer. Základní nátěr v závislosti na třídě koroze. Před použitím promíchejte. Nanášejte štětcem. Povrchy 
ošetřené hliníkovou barvou se budou rozmazávat. Aby se zabránilo rozmazání, natřete povrch Fluganyl 
Parquet Varnish. Nicméně, tím se změní vzhled povrchu. Nebezpečí vysokého tlaku v plechovce. Při 
otevírání položte na víko hadřík. 

 

INTERIOR STOP 
PRIMER 

 Balení Cena bez DPH 

 

 

   

 0,75 L 240,- 

   
Izolační nátěr na minerální podklady a dřevo s velmi dobrou izolační schopností proti skvrnám po zatečené 
vodě a nikotinu. Používá se v interiéru na dřevěné desky a ošetřené i neošetřené dřevo. Také vhodný na 
beton, omítku, sádru a dříve natřené povrchy. • hustota 1,26 kg/l • obsah sušiny 50,4% váhy, 37,2% objemu  
• vydatnost 8-10 m²/l • teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání 
• doba schnutí na dotek 0,5 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 6 hod.  plně vyzrálý po několika dnech 
• ředění neředí se • čištění nářadí voda• skladování v uzavřených nádobách 

 

INTERIOR WOOD 
SEALER 

 Balení Cena bez DPH 

 

 

   

 0,1 L 5,- 
Jedná se o disperzní přípravek používaný k izolaci suků a pryskyřičných částí lakovaného i nelakovaného 
dřeva, určený pro vnitřní i venkovní použití. Krátká doba schnutí (cca 10–30 minut) umožňuje přetírání 
krycím lakem již po 30 minutách. Lak účinně zabraňuje pronikání pryskyřice do další vrstvy a zabraňuje 
jejímu propíchnutí v krycím nátěru. Přídavek modrého barviva do laku usnadňuje vizuální kontrolu, zda dané 
místo již bylo překryto lakem. Namodralá barva laku je neviditelná při lakování krycím krycím lakem. 
Doporučená aplikace laku: štětcem ve 2 vrstvách na pryskyřičná místa a na suky. Druhá vrstva může být 
aplikována po 30 minutách. Pokud je přítomno značné množství pryskyřice, doporučuje se odstranit její 
přebytek seškrábáním a poté odmaštěním benzínem. Přípravek lze použít pod vodou i rozpouštědlové laky. 
 



 

INTERIOR 
Blackboard Finish 

 Balení Cena bez DPH 

 

 

   

 0,38 L 160,- 

   
Matná vodou ředitelná černá barva, která se hodí k natírání školních tabulí, na které se píše křídou. Používá 
se v interiéru na dřevo a kovy, které mají vypadat nebo sloužit jako školní tabule. • typ vodou ředitelná barva 
• hustota 1,3 kg/l• lesk 3, matný• obsah sušiny 53 % váhy• vydatnost 8-12 m2/l• teplota při nanášení min. +5 
°C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 2 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další 
nátěr po 6 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění voda. Normálně se neředí.• čištění nářadí voda s 
mýdlem• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

INTERIOR High 
Finish 20/50/90 

Lesk / báze Balení Cena bez DPH 

 

 

50 polomat / B1 2,8 L 520,- 

50 polomat / B5 0,7 L 20,- 

90 lesk / B1 0,7 L 150,- 

90 lesk / B3 0,7 L 150,- 

90 lesk / B4 0,7 L 150,- 
Akrylátový email do interiéru s vlastnostmi alkydových nátěrů. Vytváří tvrdý a omyvatelný povrch bez  
tendencí k žloutnutí. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Vhodný  
jako finální nátěr na výrobky v interiéru, např. dveří, rámů, kuchyňských linek a nábytku. Také vhodný  
na základním nátěrem ošetřený kov a železo. • typ vodou ředitelný  akrylátový email• hustota 1,30 kg/l 
• obsah sušiny 48 % váhy, 38 % objemu• vydatnost 8-12 m2/l• teplota při nanášení min. +5 °C• doba 
schnutí na dotek 1 hod  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 16 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění 
voda. Při aplikaci stříkáním neřeďte.• čištění nářadí voda s mýdlem• skladování v uzavřených nádobách, v 
chladu, chraňte před mrazem 

 

NW LAK NA 
DŘEVO 

 Balení Cena bez DPH 

 

 

*20 mat 0,75 L 160,- 

*20 mat 3 L 460,- 

*50 polomat 0,75 L 130,- 

*50 polomat 3 L 510,- 
Lak na dřevo 20/50 Vodou ředitelný lak na dřevo, který poskytuje nežloutnoucí, omyvatelný a robustní 
povrch. V hodný k lakování dřevěných výrobků v interiéru, např.dřevěného obložení, lišt, dveří, nábytku 
apod. Nedoporučuje se na podlahy nebo podobně zatížené povrchy, kde je kladen důraz na otěruvzdornost. 
• typ lak na vodní bázi• hustota 0,86 kg/l• lesk polomatný 20, Pololesklý 50• obsah sušiny: 25 % váhy, 23 % 
objemu polomatný: 25 % váhy, 23 % objemu pololesklý: 25 % váhy, 23 % objemu lesklý: 32 % váhy, 29 % 
objemu• vydatnost 10-12 m2/l• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání 
• doba schnutí na dotek 1 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 4 hod. plně vyzrálý po několika dnech 
• omyvatelnost dle EN 13300 třída 2• ředění neředí se• čištění nářadí voda• skladování v uzavřených 
nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NW LAKOVÉ 
MOŘIDLO 

Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

B11 0,7 L 120,- 

B10 0,7 L 120,- 

   
Vodou ředitelné mořidlo na dřevo. Poskytuje dřevu matnou barvu a vodě a nečistotám odolný povrch bez 
lesku. Lze je tónovat do široké škály barevných odstínů Flügger transparent. Vhodné na moření světlého 
dřeva v interiéru a na podlahy. Mořený povrch je pro získání odolnosti nutné ošetřit vodou ředitelným lakem. 
• typ vodou ředitelné mořidlo• hustota 1,04 kg/l• lesk 20, polomat• obsah sušiny 21 % váhy, 19 % objemu• 
vydatnost cca 15-20 m2/l• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání • 
doba schnutí na dotek 1 hod. při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 4 hod. plně vyzrálý po několika dnech• 
ředění voda• čištění nářadí voda a mýdlo• skladování pevně uzavřít, v chladu,  chraňte před mrazem 

 

NW mýdlo na 
podlahy 

Báze MIX Balení Cena bez DPH 

 

 

   

 1 L 50,- 

   
Mýdlo na čištění a mýdlovou úpravu neupravených, mýdlových popř dřevěné podlahy ošetřené louhem. Má 
silný čistící účinek, sytí póry dřeva a tím chrání dřevo proti pronikání nečistot a tekutin.Chrání před 
vniknutím nečistot a tekutin Použijte mop nebo lehce vyždímaný hadrem a mytí podlahy v podélném směru 
dřeva. Poté se podlaha vytře kroucený mop nebo hadřík. Pro dosažení nasycení dřeva mýdlem se opakuje 
ošetření minimálně 2x před použitím podlahy (v závislosti na nasávání strom).Má-li být podlahové mýdlo 
použito pro obecné čištění např. louhem ošetřených podlah, zředěný 0,25 l Flügger Podlahové mýdlo s 10 l 
studené vody - max. 20 °C. Skladování: V chladu, bez mrazu a těsně uzavřené 

 

NW FLOOR OIL  Balení Cena bez DPH 

 

 

 0,75 L 320,- 

 3 L 950,- 

   
Olej na dřevěné podlahy Olej na dřevěné podlahy. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a poskytuje pěkný 
matný a hřejivý  povrch. Ošetřená podlaha odpuzuje špínu a vodu, a proto se snadno udržuje. Používá se 
do interiéru na neošetřené, broušené a louhované dřevěné podlahy a k udržování dříve naolejovaných 
podlah. • typ rozpouštědlový olej na dřevo • hustota 0,88 kg/l• obsah sušiny 58 % váhy• vydatnost  
10-15 m2/l v závislosti na druhu dřeva, dříve naolejované dřevo: 50 m2/l• aplikace méně než 15 m2 - ručně 
 více než 15 m2 - strojově min. +5 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí 24 hod.  
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 6 hod. plně vyzrálý 4-7 dní• ředění neředí se• čištění nářadí voda 
• skladování v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 

 

NW FLOOR 
PREPARE 

 Balení Cena bez DPH 

 

   

 1 L 100,- 

   
 
Flügger Floor Prepare je koncentrovaný čistící prostředek na čištění dříve naolejovaných nebo 
Nalakovaných podlah.Poskytuje optimální a efektivní hluboké čištění a odstraňuje odolnou špínu 
a běžné ošoupání způsobené botami bez narušení barvy dřeva. 

 

 

 

 



NW FLOOR 
PRIMER 

 Balení Cena bez DPH 

 

   

 1 L 150,- 

 5 L 500,- 
 
Flügger Floor Primer je rychleschnoucí tekutý základní lak na vodní bázi na parkety a dřevěné podlahy. 
Povrchu dodává atraktivní vzhled a snižuje riziko odloupnutí finálních vrstev laků. 

 

NW FLOOR 
VARNISH 

 Balení Cena bez DPH 

 

   

*45 polomat 1 L 250,- 

*45 polomat 5 L 1.000,- 
 
Flügger Floor Varnish je lak na dřevěné podlahy na vodní bázi. Nežloutne a poskytuje tvrdý, velmi robustní 
a extrémně odolný polomatný povrch, který se snadno čistí 

 

NW FLOOR PU 
PAINT 

MIX BÁZE Balení Cena bez DPH 

 

 

B1 0,7 L 150,- 

B1 2,8 L 450,- 

B3 0,7 L 150,- 

B3 2,8 L 450,- 

B4 0,7 L 150,- 

B4 2,8 L 450,- 
Flügger Floor paint je barva pro betonové a dřevěné podlahy. Produkty kombinují snadnou aplikaci, 
nosnost, omyvatelnost a povrchovou úpravu. Vlastnosti produktu Pololesklý povrch s vysokou odolností 
proti otěru. Doporučeno pro prostory se středně funkčními požadavky, stejně jako venku na betonu 
chráněném před povětrnostními vlivy, které jsou vystaveny menšímu používání, opotřebení a znečištění. 
Čištění vodou, drhnutím i univerzálními čistícími prostředky. • Snadné nanášení • Povrch odolný vůči abrazi 
• Nežloutne Použití Podlahy v obytných místnostech, halách, vchodech, kancelářích, kuchyních, 
umyvárnách, komerčních prostorách, klinikách, schodištích a schodištích. V exteriéru na schodech, v 
galeriích a balkónech chráněných proti povětrnostním vlivům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ochrana kovu: 
 

METAL PRO ODSTÍN / BÁZE Balení Cena bez DPH 

 

 

Bílá lesk 0,75 L 110,- 

Bílá lesk 3 L 380,- 

Černá lesk 0,75 L 110,- 

Černá mat 0,75 L 110,- 

B1 0,7 L 120,- 

B3 0,7 L 120,- 

B3  2,8 L 360,- 

B4 0,7 L 160,- 

B6 0,7 L 90,- 
Rychleschnoucí email, chemicky odolný. Poskytuje tvrdý a robustní povrch, který je lesklý, barevně stálý a 
velmi odolný vůči nepřízni počasí, oleji a vodě. Černý odstín dostupný i v matném provedení. Zvláště 
vhodný pro aplikaci v ne příliš příznivém období brzkého jara nebo podzimu, kdy výrobky na bázi 
rozpouštědel schnou rychleji než vodou ředitelné produkty. Odolává teplotám do 80 °C. Technické údaje 
Typ: alkyd Hustota: 1,3 kg/l Lesk: 90, černý i v matu Obsah sušiny: 67% váhy, 38% objemu Vydatnost: 8-12 
m2 /l neředěný Tloušťka nátěru v jedné vrstvě: za mokra 100 µm za sucha 40 µm Teplota při nanášení: 
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.: na dotek 1 hod. 
další nátěr po 4 hod. Při aplikaci stříkáním metodou mokrý do mokrého doba schnutí 1den-2týdny plně 
vyzrálý po několika dnech Ředění: neředit Čištění nářadí: lakový benzín Skladování: v uzavřených 
nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 

 

Ochrana dřeva v exteréru: 
 

 
 

WOOD TEX 01 
CLASSIC 

 Balení Cena bez DPH 

 

 

 10 L 960,- 
Alkydový penetrační olej, který poskytuje maximální napuštění a uzavření ošetřeného podkladu. Umožňuje 
tak maximální přilnavost dalších nátěrů na rozpouštědlové i vodní bázi. Chrání ošetřený povrch proti plísním 
a řasám. Vhodný do exteriéru jako základní nátěr na nové i staré, ošetřené nebo opotřebované dřevo, 
exponované větru. V interiéru se používá pouze na okna a vchodové dveře. • hustota 0,84 kg/l • obsah 
sušiny 22 % váhy, 19 % objemu• vydatnost 5-10 m²/l v závislosti  na drsnosti podkladu• teplota při nanášení 
min. +10 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 2 hod., další nátěr  
 při 20 °C, 60 % vlh. po 16 hod. alkydovou barvou: 15 min mokrý do mokrého vodou ředitelnou barvou: po 
16 h  plně vyzrálý po několika dnech• ředění nesmí se ředit • čištění nářadí minerální terpentýn• skladování 

v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 



WOOD TEX 03 
CLASSIC 

BÁZE  Balení Cena bez DPH 

 

 

B10 0,7 L 150,- 

B10 2,8 L 480,- 

B10 9,1 L 900,- 

   
Tixotropní alkydový lazurovací lak na dřevo v exteriéru. Proniká hluboko do struktury dřeva a zároveň 
vytváří pololesklý ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními podmínkami. Chrání 
povrch dřeva před napadením plísní. Vhodný do exteriéru k ošetření základním impregnačním nátěrem 
ošetřeného nového dřeva nebo jako udržovací nátěr na lazurovacími laky ošetřeném dřevě. V interiéru 
pouze na okna a vchodové dveře. • hustota 0,90 kg/l• obsah sušiny 56 % váhy, 50 % objemu• vydatnost 
neopracované dřevo 4-5 m²/l opracované dřevo 8-10 m²/l• teplota při nanášení min. +10 °C• doba schnutí 
na dotek 6 hod. při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 24 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění neředí se  
• čištění nářadí minerální terpentýn• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

96 CLASSIC BÁZE  Balení Cena bez DPH 

 

 

Palisandr U-614 2,8 L 210,- 

B11 2,8 L 550,- 

Modřín U-431 0,75 L 80,- 

Modřín U-431 10 L 1.450,- 

Týk U-415 10 L 1.450,- 
Tixotropní alkydový lazurovací lak na dřevo v exteriéru. Proniká hluboko do struktury dřeva a zároveň 
vytváří pololesklý ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními podmínkami. Chrání 
povrch dřeva před napadením plísní. Vhodný do exteriéru k ošetření základním impregnačním nátěrem 
ošetřeného nového dřeva nebo jako udržovací nátěr na lazurovacími laky ošetřeném dřevě. V interiéru 
pouze na okna a vchodové dveře. • hustota 0,90 kg/l• obsah sušiny 56 % váhy, 50 % objemu• vydatnost 
neopracované dřevo 4-5 m²/l opracované dřevo 8-10 m²/l• teplota při nanášení min. +10 °C• doba schnutí 
na dotek 6 hod. při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 24 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění neředí se  
• čištění nářadí minerální terpentýn• skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 

 

2IN1 CLASSIC BÁZE  Balení Cena bez DPH 

 

 
Jakýkoliv 
odstín za 
jednotnou 

cenu Kč 130,- 

Bezbarvá B10 0,7 L 130,- 

Pinie B11 0,7 L 130,- 

U-411 0,7 L 130,- 

U-415 0,7 L 130,- 

U-418 0,7 L 130,- 

U-419 0,7 L 130,- 

U-431 0,7 L 130,- 
Alkydový lazurovací lak na dřevo kombinující základní a finální nátěr v jednom. Proniká hluboko do struktury 
dřeva a zároveň vytváří polomatný ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními  
podmínkami. Chrání povrch dřeva před napadením plísní. Vhodný do exteriéru k ošetření nového dřeva  
nebo jako udržovací nátěr na lazurovacími laky ošetřeném dřevě. • hustota 0,87 kg/l• obsah sušiny 30 % 
váhy, 24 % objemu• vydatnost neopracované dřevo 4-5 m²/l opracované dřevo 8-10m²/l• teplota při 
nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 6 hod. při 20 °C, 
60 % vlh. další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění nesmí se ředit• čištění nářadí 
minerální terpentýn• skladování v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOOD TEX 2 IN 1 
CLASSIC 

ODSTÍN Balení Cena bez DPH 

 
 

Architect Grey 3 L 590,- 

Black 3 L 590,- 

Deep Brown 3 L 590,- 

Golden Brown 3 L 590,- 

Pine 3 L 590,- 

Teak 3 L 590,- 
Alkydový lazurovací lak na dřevo kombinující základní a finální nátěr v jednom. Proniká hluboko do 
struktury dřeva a zároveň vytváří polomatný ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před 
povětrnostními  
podmínkami. Chrání povrch dřeva před napadením plísní. Vhodný do exteriéru k ošetření nového dřeva  
nebo jako udržovací nátěr na lazurovacími laky ošetřeném dřevě. • hustota 0,87 kg/l• obsah sušiny 30 % 
váhy, 24 % objemu• vydatnost neopracované dřevo 4-5 m²/l opracované dřevo 8-10m²/l• teplota při 
nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 6 hod. při 20 
°C, 60 % vlh. další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění nesmí se ředit• čištění nářadí 
minerální terpentýn• skladování v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 

 

95 AQUA ODSTÍN  Balení Cena bez DPH 

 

 

Burma Týk U-418 0,7 L 100,- 

Modřín U-431 0,7 L 100,- 

Týk U-415 0,7 L 100,- 
Středněvrstvý vodou ředitelný alkydový lazurovací lak na dřevo v exteriéru. Proniká hluboko do struktury  
dřeva a zároveň vytváří tenký polomatný ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostní- 
mi podmínkami. Chrání povrch dřeva před napadením plísní. Vhodný do exteriéru k ošetření základním im- 
pregnačním nátěrem ošetřeného nového dřeva nebo jako udržovací nátěr na lazurovacími laky ošetřeném  
dřevě. V interiéru pouze na okna a vchodové dveře. • typ vodní báze• hustota 1,04 kg/l• lesk 30• obsah 
sušiny 16 % váhy, 12 % objemu• vydatnost nehoblované dřevo 4-5 m²/l hoblované dřevo 9-10m²/l• teplota 
při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 4 hod.  při 20 
°C, 60 % vlh. další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění neředí se• čištění nářadí voda 

 

WOOT TEX 04 
AQUA 

BÁZE  Balení Cena bez DPH 

 

 

B3 2,8 L 440,- 

   
Vodou ředitelný plně krycí silnovrstvý alkydový lazurovací lak na dřevo. Proniká hluboko do struktury dřeva 
a vytváří krycí polomatný ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními podmínkami. 
Uchovává viditelnou strukturu dřeva. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, 
RAL. Chrání před napadením plísní. • typ emulze na alkydové bázi• hustota 1,30 kg/l• lesk 20 polomatný 
• obsah sušiny 52 % váhy, 36 % objemu• vydatnost nehoblované dřevo 6-8 m²/l hoblované dřevo 10-12m²/l 
• teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 
hod.  při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění nesmí se ředit• 
čištění nářadí voda a mýdlo 

 

 

 

 

 



WOOT TEX 05 
AQUA 

BÁZE  Balení Cena bez DPH 

 

 

B1 0,7 L 130,- 

B1 2,8 L 470,- 

B3 0,7 L 130,- 

B3 2,8 L 470,- 

B4 0,7 L 130,- 

B4 2,8 L 470,- 
Polomatná celokrycí ochrana dřeva, která odolá dešťovým přeháňkám 1 hodinu po aplikaci. Rychle schne a 
lze jej přetírat již po 5 hodinách. Difuze otevřená. Předpokládaná životnost 15 let. Dodává dřevu povrch 
velmi odolný vůči povětrnostním vlivům s maximální trvanlivostí, leskem a barevnou stálostí. Zabraňuje 
růstu plísní a plísní na povrchu. Plné a snadno se nanáší Rychlé přepracování Maximální životnost 

 

WINDOW AQUA BÁZE  Balení Cena bez DPH 

 

 

B3 0,7 L 160,- 

B4 0,7 L 150,- 

   
Vodou ředitelný alkyd-akrylátový email, vyvinutý pro nátěry dřevěných oken a vchodových dveří. Chrání 
povrch dřeva před napadením plísní. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, 
RAL. Vhodný do exteriéru k ošetření nového povětrnostním podmínkám silně exponovaného dřeva a také 
na železo ošetřené ochranným antikorozním nátěrem. Tvrdý povrch nátěru je ideální pro použití  barvy na 
okna, rámy a vchodové dveře. • typ olejem modifikovaná akrylátová barva• hustota 1,24 kg/l• lesk 40, 
pololesklý• obsah sušiny 50 % váhy, 38 % objemu• vydatnost cca 8 m²/l• teplota při nanášení min. +5 °C, 
max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 hod.při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr po 
4 hod.plně vyzrálý po několika dnech• ředění voda• čištění nářadí voda 

 

WOOD OIL AQUA BÁZE  Balení Cena bez DPH 

 

 

B10 0,7 L 120,- 

B10 2,8 L 320,- 

B11 0,7 L 120,- 

   
Vodou ředitelný alkydový olej s velmi dobrou schopností proniknout hluboko do struktury dřeva. Chrání 
dřevo před proschnutím a praskáním. Obsahuje UV-filtr. Chrání povrch dřeva před plísněmi a řasami. 
Tónovatelný do mnoha atraktivních odstínů. Vhodný do exteriéru na povětrnostním podmínkám odolné  
tmavé dřevo nebo na tlakově impregnované dřevo. Obzvlášť vhodný na exotické a trvanlivé dřeviny. Ide- 
ální k ošetření teras a zahradního nábytku. • hustota 1,1 kg/l• obsah sušiny 22 % váhy• vydatnost hrubé 
dřevo 4-5 m²/l• teplota při nanášení min. +10°C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí 
na dotek 6 hod., další nátěr při 20 °C, 60 % vlh. po 24 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění neředí 
se • čištění nářadí voda a mýdlo• skladování v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPREDUR ODSTÍN  Balení Cena bez DPH 

 

 
 

 

Modřín U-431 3 L 600,- 

Týk U-415 0,75 L 160,- 

Týk U-415 3 L 600,- 

Palisandr U-614 0,75 L 160,- 

Palisandr U-614 3 L 600,- 
 
DOPRODEJ ODSTÍN READY MIX KVALITNÍ ORIGINÁLNÍ NANO receptury 2019!  
 
Impredur Nano Olej Vodou ředitelný ochranný olej na dřevo založený na speciálním alkydovém pojivu na 
bázi nano technologie. Poskytuje dřevu extrémně vodoodpudivý efekt. Obsahuje velké množství UV-filtru, 
který účinně chrání před slunečními paprsky a zachovává barvu dřeva. Má vyjímečnou penetrační 
schopnost, brání vzniku prasklin, plísní a řas.Používá se v exteriéru k olejování dřevěných fasád, konstrukcí 
a zahradního nábytku. Ideální na svislé plochy. hustota 0,98 kg/l • obsah sušiny 24% váhy, 23% objemu • 
vydatnost hrubé dřevo 10-20 m2/l opracované dřevo 15-25 m2/l měkké dřeviny 10-12 m2/l • teplota při 
nanášení min. +10°C, max. 80% vlh. při nanášení a schnutí/zrání • doba schnutí na dotek 1 hod., při 20 °C, 
60% vlh. další nátěr ihned po penetraci oleje do dřeva, nejpozději do 8 h po 1. nátěru plně vyzrálý po 
několika dnech • ředění neředí se • čištění nářadí voda a mýdlo • skladování v uzavřených nádobách, v 
chladu, chraňte před mrazem 

 

CHEMIE: 
 

FLUREN 33  Balení Cena bez DPH 

 

   

 1 L 90,- 

   
Tekutý odstraňovač vodního kamene, rzi a moči. Možno použít na ocel, keramiku, kachličky. • typ 
odstraňovač vodního kamene• hustota 1,07 kg/l• pH cca 1• ředění běžné čištění: 5dl/5l vody silné 
znečištění: neředit 

 

FASÁDY: 
 

FACADE PRIMER  Balení Cena bez DPH 

 

 

 10 L 510,- 
Flügger facade primer je univerzální základní penetrační nátěr na fasády. Pojí a zpevňuje povrch  
před nátěrem fasádní barvou. • typ akrylátový základní nátěr  se silikonem• hustota 1,00 kg/l 
• obsah sušiny cca 4 % váhy• vydatnost 3-7 m²/l v závislosti  na podkladu• teplota při nanášení min.+2 
°C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí  při 20 °C, 60 % vlh. na dotek: 1 hod.  
 další nátěr: po 6 hod.• ředení neředí se • čištění nářadí voda a mýdlo • skladování v uzavřených 
nádobách,  v chladu, chraňte před mrazem 
 

 

 

 

 

 

 



FACADE 
ARMERING 

 Balení Cena bez DPH 

 

   

 3 L 620,- 

 10 L 1.530,- 
Velmi hustý základní nátěr na vyplňování malých prasklin. Vyhlazuje povrchové nerovnosti, zanechá- 
vá vzhled omítky, zabraňuje scvrkávání a prohlubování prasklin. Používá se do interiéru i exteriéru. • 
typ vyztužená akrylová  základní barva• hustota 1,43 kg/litr• obsah sušiny váha %: 67 objem %: 52 
• vydatnost 2-6 m²/l• teplota při nanášení minimální teplota při nanášení  a schnutí/zrání + 10°C,   
max. vlhkost 80 % RH• schnutí na dotek: 2 h při 20 °C, 60 % RH další nátěr: 8 h plně vyzrálý: několik 
dnů• ředění voda• čištění nářadí voda a mýdlo• skladování v chladu, pevně uzavřeno, chraňte před 
mrazem 

 

FACADE 
UNIVERSAL 

BÁZE Balení Cena bez DPH 

 

 

   

B4 2,8 L 280,- 

   
Pokud si nejste jisti podkladem, zvolte ověřenou jistotu. Flügger Facade Universal je všestranná fasádní  
barva pro většinu povrchů, dokonce i těch problematických. Je zesílena olejem, který penetruje hluboko 
do povrchu a zajišťuje dobrou přilnavost. • typ olejová emulzní barva• hustota 1,39 kg/l• lesk 2, matný 
• obsah sušiny 55 % váhy, 37 % objemu• vydatnost 8-10 m²/l• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 
% vlh. při nanášení a schnutí/zrání * doba schnutí na dotek 1 hod., další nátěr po 24 hod. při 20 °C, 60 
% vlh. plně vyzrálý po několika dnech• paropropustnost Sd= 0,13 m, ekv. třídě 1  dle EN 7783-2 
• ředění voda • čištění nářadí voda a mýdlo • skladování v uzavřených nádobách,  v chladu, chraňte 
před mrazem 

 

FACADE 
IMPREDUR 

BÁZE Balení Cena bez DPH 

 

 

B34 2,49 L 590,- 

B34 8,3 L 1.530,- 

B4 2,8 L 290,- 

B4 9,1 920,- 
Odpuzuje vodu a dýchá. Flügger Facade impredur poskytuje elegantní matný povrch a optimální 
ochranu fasády po  mnoho let. Důmyslný koncept, který odvádí déšť pryč z povrchu a umožňuje stě- 
nám „dýchat“.• typ silikonová barva• hustota 1,5 kg/l• lesk 2, matný• obsah sušiny 61% váhy, 44% 
objemu• vydatnost 6-8 m²/l• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a 
chnutí/zrání• doba schnutí na dotek 1 hod., další nátěr  po 12 hod.  při 20 °C, 60 % vlh. plně vyzrálý po 
několika  týdnech• paropropustnost Sd = 0,01 m, ekv. třídě 1  dle EN 7783-2 • omyvatelnost dle EN 
13300 třída 2 • ředění voda • čištění nářadí voda a mýdlo • skladování v uzavřených nádobách,  v 
chladu, chraňte před mrazem 

 

FACADE 
SILICATE PRIMER 

 Balení Cena bez DPH 

 

 

   

 10 L 1.060,- 

   

   
Flügger Facade silikat primer je základní nátěr na fasády na silikátové bázi. Poskytuje povrch propustný 
pro vodní páry. Poznámka: Flügger silikat primer je žíravý. • typ roztok křemičitanu draselného 
• hustota cca 1,08 kg/l• pH cca 11• obsah sušiny 16 % váhy, 9 % objemu• vydatnost cca 8 m²/l 
• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání• schnutí na dotek: 1 hod. 
 při 20 °C, 60 % RH další nátěr: po min. 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech• ředění voda 
• čištění nářadí voda a mýdlo• skladování v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před  mrazem 

 

 

 



FACADE 
SILICATE 

BÁZE Balení Cena bez DPH 

 

 

21 3 L 540,- 

21 10 L 1.400,- 

24 2,49 L 500,- 

24 8,3 L 1.300,- 
Klasická fasádní barva s dobrými vzhledovými vlastnostmi Flügger Facade silikat je obzvlášť vhodná  
na klasické staré fasády, kde je požadován krásný vápenný povrch silnější a trvanlivější než vápno. • 
hustota 1,42 kg/l• pH cca 11 • lesk 2, matný• obsah sušiny 61 % váhy, 44 % objemu• vydatnost 6-8 m²/l 
• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh.  při nanášení a schnutí/zrání• doba schnutí na dotek 
1 hod., další nátěr  po min. 12 hod.. při 20 °C, 60 % vlh. plně vyzrálý po několika dnech•paropropustnost 
Sd=0,004 m, ekv. třídě 1 dle EN 7783-2• ředění směsí Flügger základ silikát s vodou 1:1 • čištění nářadí 
voda a mýdlo • skladování v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 

 

TONERY – ceny dle aktuální skladové zásoby NA VYŽÁDÁNÍ 
 

Kód   Název   

B 47677  Flügger Tinting Colour BB - 1 l  

B 47674  Flügger Tinting Colour BB - 2,5 l 

B 76319  Flügger Tinting Colour BB - 3 l  

B 76361/63785  Flügger Tinting Colour BS 0,75 l  

B 76372  Flügger Tinting Colour BW 0,75 l 

B 76362/63786  Flügger Tinting Colour GS 0,75 l  

B 76373/63796  Flügger Tinting Colour GW 0,75 l 

B 76374  Flügger Tinting Colour OE 0,75 l 

B 63787  Flügger Tinting Colour OI 0,75 l  

B 76364  Flügger Tinting Colour PP 0,75 l  

B 76375  Flügger Tinting Colour RE 0,75 l  

B 76365  Flügger Tinting Colour RO 0,75 l 

B 76366/76366  Flügger Tinting Colour UM 0,75 l 

B 76322  Flügger Tinting Colour UM 3 l 

B 76367  Flügger Tinting Colour VV 0,75 l 

76371  Flügger Tinting Colour WW 0,75 l  

B 76376  Flügger Tinting Colour YE 0,75 l 

B 76369  Flügger Tinting Colour YI 0,75 l 

B 37144  Flügger Tinting Colour YO - 1 l  

B 37142  Flügger Tinting Colour YO - 2,5 l 

76370   Flügger Tinting Colour YO 0,75 l 

 

OSTATNÍ SORTIMENT – TONERY, NÁŘADÍ, OBLEČENÍ 
 

B 18568  Stiwex Špachtle 2K - 150 mm   ks 120,00 Kč 

B 18573  Stiwex Špachtle 2K - 250 mm   ks 150,00 Kč 

B 18577  Stiwex Špachtle 2K - 450 mm   ks 190,00 Kč 

B 18563  Stiwex Špachtle 2K - 80 mm  ks 110,00 Kč 

C 21444  Teleskopická tyč 75 cm    ks 300,00 Kč 

V 28828  Žiletky 10 ks     ks 5,00 Kč 

21307   Otvírák plechovek    ks  15,00 Kč 

V 64394  Kartáč 4řadý     ks  15,00 Kč 

B 29072  Magnet držák štětce    ks  40,00 Kč 

V 94557  Náhradní nůž do škrabáku 50 mm 3 ks  balení  5,00 Kč 

B 21307  Flügger otvírák plechovek   ks 15,00 Kč 

B 66056/86757  Flügger ColourPin II    ks  3 500,00 Kč 

B 20900/34900  Flügger 900 vzorník    ks  270,00 Kč 

B 63743  Flügger WoodTex transparent vzorník  ks  440,00 Kč 

AN13025  2K Držák válečku 25 cm   ks  80,00 Kč 

V 85307  Brusný papír 240 115x280mm   balení  5,00 Kč 

V 75288  Držák špachtle     ks 35,00 Kč 

C 94521  Fl nůž na řezání tapet    ks 20,00 Kč 



C 41443  Flügger štětec 1502 - 15 mm   ks 5,00 Kč 

C 11027  Flugger taška 440x450    ks 3,00 Kč 

V 44393  Flügger váleček proflon 25 cm   ks 50,00 Kč 

 

B 27247 2021 Flügger Triko L - KR    ks  250,00 Kč 

B 27246 2021 Flügger Triko M - KR    ks  250,00 Kč 

B 27248 2021 Flügger Triko XL - KR    ks  250,00 Kč 

C 27082 Flügger Kalhoty 82C48 / 83 cm   ks  980,00 Kč 

C 27084 Flügger Kalhoty 82C50 / 88 cm   ks  930,00 Kč 

C 27192 Flügger Kraťasy 82C48 / 83 cm   ks  310,00 Kč 

C 27194 Flügger Kraťasy 82C50 / 88 cm   ks  710,00 Kč 

C 27196 Flügger Kraťasy 82C52 / 93 cm   ks  790,00 Kč 

C 27197 Flügger Kraťasy 82C54 / 98 cm   ks  600,00 Kč 

C 27198 Flügger Kraťasy 82C56 / 103 cm   ks  650,00 Kč 

C 27214 Flügger mikina 2XL     ks  650,00 Kč 

C 27212 Flügger mikina L     ks  630,00 Kč 

C 27211 Flügger mikina M     ks  660,00 Kč 

C 27312 Flügger Softshell bunda L    ks  1 380,00 Kč 

C 27311 Flügger Softshell bunda M    ks  1 370,00 Kč 

C 27313 Flügger Softshell bunda XL   ks  1 480,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAPETY: 
 

Výprodej designových tapet FIONA – cena role 80,- Kč 

https://www.na3to.eu/hledani?query=fiona&page=1&ma=13&section=%23searchresultcommoditiesprovider 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiona metallic – cena za bm 110,- Kč 

 

https://www.na3to.eu/hledani?query=metall&page=1&ma=13&section=%23searchresultcommoditiesprovider 

 

 

 
 

 

 
 

Kód   Název       Mj  CENA OUTLET 

V 64152  FIONA Metallic 410001     bm  90,00 Kč 

V 64154  FIONA Metallic 410003     bm  90,00 Kč 

V 64155  FIONA Metallic 410004     bm  40,00 Kč 

V 64156  FIONA Metallic 410005     bm  90,00 Kč 

V 64158  FIONA Metallic 410007     bm  110,00 Kč 

V 64159 FIONA Metallic 410008     bm  110,00 Kč 

V 64160  FIONA Metallic 410009     bm  110,00 Kč 

V 64161  FIONA Metallic 410010     bm  130,00 Kč 

V 64163  FIONA Metallic 410012     bm  110,00 Kč 

 

V 52531  FIONA bílá tapeta 858516 - role 53cm x 10m  role  110,00 Kč 



V 59064  FIONA bílá tapeta 975005 - role 53cm x 10m role  110,00 Kč 

V 99333  FIONA bílá tapeta 99333 - role 53cm x 10m  role 110,00 Kč 

 

B 21800  Fiona Structure 2800 - 90 g/m2 š 100 cm  bm  30,00 Kč 

B 21813  Fiona Structure 2813 - 90 g/m2 š 100 cm  bm  25,00 Kč 

B 22840  Fiona Structure 2840 - 90 g/m2 š 100 cm  bm  25,00 Kč 

B 35689  Fiona Structure 2855 - 90 g/m2 š 100 cm  bm  25,00 Kč 

B 35691  Fiona Structure 2857 - 90 g/m2 š 100 cm  bm  20,00 Kč 

B 35693  Fiona Structure 2859 - 90 g/m2 š 100 cm  bm  25,00 Kč 

B 35699  Fiona Structure 2865 - 90 g/m2 š 100 cm  bm  20,00 Kč 

C 55052  FIONA Structure 2870 š. 100cm x 25m   bm  25,00 Kč 

C 55053  FIONA Structure 2871 š. 100cm x 25m   bm  25,00 Kč 

C 55002  FIONA Structure 2872 š. 100cm x 25m   bm  25,00 Kč 

C 55054  FIONA Structure 2873 š. 100cm x 25m   bm  25,00 Kč 

C 55004  FIONA Structure 2874 š. 100cm x 25m   bm  30,00 Kč 

B 21900  Fiona Structure 2900 - 100 g/m2 š 100 cm  bm  35,00 Kč 

B 21913  Fiona Structure 2913 - 100 g/m2 š 100 cm bm  35,00 Kč 

C 55005  FIONA Structure Extra 2955 š. 100cm x 25m  bm  40,00 Kč 

C 55056  FIONA Structure Extra 2970 š. 100cm x 25m  bm  30,00 Kč 

C 55007  FIONA Structure Extra 2973 š. 100cm x 25m  bm  30,00 Kč 

C 33510  FIONA ultra-jemná - role 53cm x 33,5m   role  120,00 Kč 

 

 

C 38075  FIONA White Wall 533175 - 53cm x 10m  role 330,00 Kč 

C 38076  FIONA White Wall 535076 - 53cm x 10m  role  330,00 Kč 

C 38073  FIONA White Wall 537173 - 53cm x 10m  role  330,00 Kč 

C 38070  FIONA White Wall 538070 - 53cm x 10m  role  330,00 Kč 

C 38072  FIONA White Wall 539072 - 53cm x 10m  role  330,00 Kč 

C 38079  FIONA White Wall 541074 - 106cm x 10m  role 680,00 Kč 

C 38081  FIONA White Wall 545076 - 106cm x 10m  role 630,00 Kč 

  

C 64900  FIONA Woodchip - Filc š. 106cm x 25m   role  130,00 Kč 

 

B 43300  Flügger Fibre Felt 65 g/m2 š. 100 cm   bm  25,00 Kč 

 

B 43322  Flügger Fibre Felt 85 g/m2 +ZN š. 100 cm  bm  25,00 Kč 

C 43333/43350 Flügger fibre felt pre-coated 130g/m2 š. 100 cm  bm  40,00 Kč 

C 43333  Flügger fibre felt pre-coated 130g/m2 š. 100cm  bm  40,00 Kč 

 

C 44203  Flügger GFF Medium Extra 125g/m2 š. 100cm  bm  50,00 Kč 

C 45100  Flügger GFF Pre-coated,Fine 125g/m2 š. 100cm bm  50,00 Kč 

C 26584  Flügger GFF Wet Room Medium 125g/m2 š. 100cm bm  60,00 Kč 

B 43450  Flügger Glass Felt +ZN 150g/m2 š. 100 cm  bm  50,00 Kč 

B 42139  Flügger Glass Felt +ZN 60g/m2 š. 100 cm  bm  20,00 Kč 

B 43007  Flügger Glass Felt 35 g/m2 š. 100 cm   bm  20,00 Kč 

B 43200  Flügger Glass Felt 45g/m2 š. 100 cm   bm  15,00 Kč 



C 43438  Flügger Glass Felt,Extra Pre-coated 200g/m2 š. 100cm bm 60,00 Kč 

B 44135  Flügger Glass Tissue 120 g/m2 š. 100 cm  bm  30,00 Kč 

B 44110  Flügger Glass Tissue 135 g/m2 š. 100 cm  bm  40,00 Kč 

B 44150  Flügger Glass Tissue 160 g/m2 š. 100 cm  bm  70,00 Kč 

B 44165  Flügger Glass Tissue 160 g/m2 š. 100 cm  bm  60,00 Kč 

B 44170  Flügger Glass Tissue 160 g/m2 š. 100 cm  bm  70,00 Kč 

 

V 47554  Flügger perlinka 8x8mm 75g/m2   bm  6,00 Kč 

B 46111  Flügger Plain 120 g/m2 š. 100 cm   bm  20,00 Kč 

B 46110  Flügger Plain 120 g/m2 š. 100 cm d 10 m  role 670,00 Kč 

B 46222  Flügger Plain Smooth +ZN 140 g/m2 š. 100 cm  bm  70,00 Kč 

B 46210  Flügger Plain Smooth +ZN 140g/m2 š.100cmxd10m role 620,00 Kč 

V 43400  Flügger sklovl.filc+základ 120g/m2   bm  40,00 Kč 

V 44190  Flügger sklovlák. tapeta I kat. 150g/m2,role 30m/šíře 1m bm 50,00 Kč 

V 69965  Flügger sklovlák. tapeta-II kat. 2307   bm  30,00 Kč 

V 58831  Flügger sklovlák. tapeta-II kat. 2399   bm  30,00 Kč 

V 25322  Flügger sklovlák. tapeta-voděodolná 150g/m2  bm  70,00 Kč 

 

V 21812  Flügger struktur tapeta 2812    bm  40,00 Kč 

V 35685  Flügger struktur tapeta 2851    bm  40,00 Kč 

V 35686  Flügger struktur tapeta 2852    bm  40,00 Kč 

V 35690  Flügger struktur tapeta 2856    bm  40,00 Kč 

V 35692  Flügger struktur tapeta 2858    bm  40,00 Kč 

V 35694  Flügger struktur tapeta 2860    bm  40,00 Kč 

V 35695  Flügger struktur tapeta 2861    bm  40,00 Kč 

V 35697  Flügger struktur tapeta 2863    bm  40,00 Kč 

V 35698  Flügger struktur tapeta 2864    bm  40,00 Kč 

 

V 93718  Patent Dekor 9723     bm  50,00 Kč 

V 93722  Patent Dekor 9757     bm  50,00 Kč 

V 93723  Patent Dekor 9760     bm  50,00 Kč 

V 94611  Patent Dekor 9766     bm  50,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

EDB   VZOR      g/m² 

42100   Flügger Glass Felt + ZN š. 100 cm  100 

42139   Flügger Glass Felt + ZN š. 100 cm  60 

43007   Flügger Glass Felt š. 100 cm   35 

43200   Flügger Glass Felt š. 100 cm   45 

43450   Flügger Glass Felt + ZN š. 100 cm  150 

43560   Flügger Glass Felt + ZN+L š. 100 cm  160 

 

 

 

 

 

 
 

EDB   VZOR      g/m² 

43300   Flügger Fibre Felt š. 100 cm   65 

43308   Flügger Fibre Felt š. 80 cm   65 

43322   Flügger Fibre Felt +ZN š. 100 cm  85 

43344   Flügger Fibre Felt š. 100 cm   120 

43350   Flügger Fibre Felt +ZN š. 100 cm  130 

43399   Flügger Fibre Felt +ZN š. 100 cm  250 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

EDB  VZOR      g/m² 

46053  Flügger Plain š. 0,52x10 m   120 

46110  Flügger Plain š. 1,00x10 m   120 

46111  Flügger Plain š. 100 cm    120 

46210  Flügger Plain Smooth +ZN š. 1x10 m  140 

46222  Flügger Plain Smooth +ZN š. 1x10 m  140 


