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URZĄDZENIA I AKCESORIA NATRYSKOWE



Średnica dyszy Jedn. sprzedaży
1,4 mm

1 szt.1,8 mm
2,0 mm

PISTOLET LAKIERNICZY DÜRR ECOGUN 910 LVLP
✓   Szeroki wybór głowic rozpylających
✓   Technologia 2w1: szybkie przejście 

z technologii konwencjonalnej 
do technologii LVLP 

✓   Możliwość szybkiego rozmontowania dyszy
✓   System 1/4 obrotu w głowicy rozpylającej

Pistolet z kubkiem wypływowym EcoGun 910 posiada 
oddzielny zawór powietrzny pozwalający na bardzo 
precyzyjną kontrolę atomizacji. Taka konstrukcja 
pistoletu pozwala na uzyskanie najwyższych 
parametrów rozpylania oraz daje dużą odporność na 
trudne warunki przemysłowe. Regulacja szerokości 
strumienia rozpylania - szeroki zakres od okrągłego 
do płaskiego. 

Uniwersalny pistolet przeznaczony do natryskowej 
aplikacji różnych typów farb i lakierów. Wysoka 
wydajność (technologia HTE). Spust umożliwiający 
precyzyjne lakierowanie. 

PISTOLET LAKIERNICZY IWATA AZ3 HTE2 AV

Średnica dyszy Jedn. sprzedaży
1,3 mm

1 szt.
1,5 mm

1,8 mm

2,0 mm

✓   Łatwa obsługa pokręteł regulacyjnych, 
dla osób prawo- i leworęcznych 

✓   Niewielkie koszty wymiany części zamiennych 

Duży, jednolity strumień dla materiałów o wysokiej 
lepkości dzieki systemowi wspomagania ciśnieniowego 
(P.A.S.). Wszystkie części narażone na wilgoć są 
wykonane ze stali nierdzewnej. Precyzyjny „mini 
kontroler“ ciśnienia przepływu z kubka. Spust 
umożliwiający precyzyjne lakierowanie. 

PISTOLET LAKIERNICZY IWATA AZ3 HTE 2AV CONCEPT
✓   Niewielkie koszty wymiany części zamiennych
✓   Szybka aplikacja materiałów

Średnica dyszy Jedn. sprzedaży
1,3 mm

1 szt.
1,5 mm
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KUBEK DO PISTOLETU IWATA AZ3 HTE 2AV

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Kubek zapasowy do pistoletów natryskowych 
IWATA AZ3 HTE 2AV

✓   Gwint: 1/4“ BSP zewnętrzny 
✓   Pojemność: 600 ml

Kubek zapasowy do pistoletów natryskowych IWATA AZ3 
HTE 2AV CONCEPT

KUBEK DO PISTOLETU IWATA AZ3 HTE 2AV CONCEPT

Jedn. sprzedaży
1 szt.

✓   W zestawie: kubek ciśnieniowy, pokrywa, 
złączka i przewód

KUBEK DO PISTOLETU DÜRR ECOGUN 910 LVLP
Kubek grawitacyjny do pistoletów lakierniczych DÜRR 
z filtrem o pojemności 600ml. Kubek z gwintem 
wewnętrznym 3/8“ (na zamówienie M16x1.5). 
Wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywką 
zakręcaną na gwint. 

✓   Otwór umożliwiający odpowietrzenie kubka
✓   W zestawie filtr do zbiornika
✓   Gwint: 3/8“ wewnętrzny
✓   Pojemność: 600 ml

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Zestaw naprawczy do pistoletów ciśnieniowych IWATA 
AZ3. Dostępny w dwóch wariantach: dysza z iglicą lub 
głowica ze strumienicą.

ZESTAW NAPRAWCZY DO PISTOLETU IWATA AZ3

Zawartość Jedn. sprzedaży
Dysza i iglica Zestaw

Głowica i strumienica Zestaw

URZĄDZENIA I AKCESORIA NATRYSKOWE



Zestaw dyszy do pistoletu lakierniczego EcoGun 910 i 910 s. Wymienna dysza do 
pistoletu lakierniczego EcoGun 910 z górnym kubkiem to zestaw 4 elementów: 
głowica rozpylająca, nakrętka głowicy, dysza, iglica. Dysza i iglica są częściami, które 
ściśle ze sobą współpracują i zużywają się podczas eksploatacji pistoletu. Aby zapewnić 
szczelność pistoletu należy zawsze wymieniać oba elementy. 

ZESTAW NAPRAWCZY DO PISTOLETU DÜRR ECOGUN 910 LVLP 

Zawartość zestawu Jedn. sprzedaży
Dysza, iglica i głowica Zestaw

Wysokociśnieniowa pompa tłokowa EvoMotion 40-
15 Reverse to sprawdzone rozwiązanie o nowym 
kształcie. System odwróconej pracy w połączeniu 
z 5l zbiornikiem zapewnia maksymalną efektywność 
malowania i oszczędność materiału. Zastosowanie 
odwróconego układu pozwala na znaczne oszczędności 
rozpuszczalnika w trakcie płukania pompy, dlatego 
EvoMotion 40-15 Reverse  to odpowiednie rozwiązanie 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest częsta zmiana 
koloru lub jednorazowo malowana jest niewielka ilość 
elementów.  Pobór materiału z górnego zbiornika 
powoduje, że w urządzeniu nie ma potrzeby stosowania 
filtra antypulsacyjnego, dzięki czemu urządzenie jest 
tańsze w eksploatacji. 

POMPA TŁOKOWA WAGNER EVOMOTION 40-15 REVERSE

Przełożenie
Max. ciśnienie 

zasilające
Max. ciśnienie 

materiału
Wydajność 

na cykl
Jedn. 

sprzedaży
40:1 7 bar 250 bar 15 cm3/DS 1 szt.

✓   Zestaw zawiera Pistolet GM 4700AC oraz wąż 
materiału i powietrza

✓   Stojak zapewnia dużą stabilność

Urządzenie do destylacji pozostałości po myciu narzędzi 
pracy. Funkcja zapamiętywania ustawień sprawia, 
że urządzenie wymaga minimalnej obsługi. Posiada 
zabezpieczenie temperaturowe i ciśnieniowe. Instrukcja 
stanowiskowa oraz DTR w komplecie. 

DESTYLARKA RAF10
✓  Chłodnica Cu lub INOX, 

chłodzona powietrzem

✓  Stabilna, zwarta, konstrukcja

✓  Automatyczne wyłączenie

Pojemność 
robocza

Zasilanie
Czas 

destylacji
Jedn. 

sprzedaży
10 litrów 230V/50Hz średnio 4 h 1 szt.
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Filtr podłogowy kartonowy wykorzystywany jest w 
lakierniach i kabinach natryskowych. Filtracja wstępna 
dla mat filtracyjnych „Paint-Stop“ charakteryzujących 
się większą wytrzymałością. Dla takich produktów jak 
lakier, poliester, wosk, smoła, teflon, silikon.

FILTRY ANDREAE

✓  Możliwa jest pionowa jak i pozioma instalacja

✓  Istnieje możliwość połączenia z „Paint-Stop“

Rozmiar Jedn. sprzedaży
0,75 x 13 mb

1 szt.0,90 x 11 mb
1,00 x 10 mb

Mata filtracyjna wykonana z elastycznej włókniny 
szklanej Paint-Stop-Green, przeznaczona specjalnie do 
„wyłapywania“ mgły lakierniczej w kabinach używanych 
w przemyśle lakierniczym oraz zakładach produkcyjnych 
(okien, mebli, części maszyn itp.). Mata filtracyjna 
o bardzo wysokiej wydajności - posiadająca duże 
możliwości pochłaniania dzięki specjalnej strukturze 
zagęszczonej powierzchni wylotowej filtra. W celu 
identyfikacji, powietrze zanieczyszczone pyłem znajduje 
się po zielonej stronie maty.

MATA FILTRACYJNA
✓   „Wyłapuje“ zanieczyszczenia powietrza 
✓   Powietrze odprowadzane kanałami 

i wentylatorami jest pozbawione mgły 
lakierniczej

✓   Zgodne z normą DIN 4102 i testami IPA
✓   Całkowicie wolne od związków silikonu
✓   Odporne na aceton

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Zestaw zawiera 17 sztuk różnej wielkości szczotek i końcówek odpowiednich do 
wielu zastosowań związanych z czyszczeniem, szczególnie pistoletów natryskowych 
po ich użyciu.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA DYSZY

Jedn. sprzedaży
zestaw

Długopis do usuwania pyłków Finixa CNS 10 - do usuwania drobnych wtrąceń 
typu: włosy, pył, owady w czasie lakierowania z mokrego lakieru. Igły posiadają 
mikroskopijne haczyki na swojej powierzchni, co ułatwia usunięcie wtrącenia 
z lakieru. Zestaw dostępy w dwóch wariantach: 10 indywidualnie zapakowanych 
igieł w zapasie z długopisem lub 10 igieł bez długopisu.  

ZESTAW IGIEŁ DO USUWANIA WTRĄCEŃ

Zawartość zestawu Jedn. sprzedaży
długopis + 10 igieł zestaw

10 igieł zestaw

URZĄDZENIA I AKCESORIA NATRYSKOWE



Ochrona okien, podłóg i innych gładkich powierzchni 
(szkło, terakota, parkiet, panele etc.). Doskonała podczas 
prac malarskich i ogólnobudowlanych.

FOLIA OCHRONNA DO OKIEN
✓   Odporna na mechaniczne 

uszkodzenia oraz zrywanie
✓   Nie zostawia kleju
✓   Łatwa aplikacja z rolki

Rozmiar Jedn. sprzedaży
600mm x 15m 1 szt.

Filtr do kubka lakierniczego stanowi ostatnią 
barierę przed przedostaniem się potencjalnych 
zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w materiale 
natryskiwanym do pistoletu, chroniąc tym samym 
dysze przed zatykaniem się i wpływając  na jakość 
wykonywanej powłoki.

FILTR KUBKOWY
✓   Uniwersalna budowa sprawia, że pasują 

do większości pistoletów lakierniczych 
z górnym kubkiem

Rozmiar oczka Jedn. sprzedaży
500 μm 1 szt.

2000 μm 1 szt.

Jednorazowe sitko papierowe z wkładem nylonowym do pistoletu kubkowego 
do filtracji lakierów i bejc, w celu uniknięcia wtrąceń cząstek. 
Rozmiar oczka 190 µm.

SITKO NYLONOWE

Rozmiar oczka Jedn. sprzedaży
190 μm 1 szt.

SITKO DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO

Nazwa artykułu Jedn. sprzedaży
sitko do Dürr Ecogun 910 LVLP 1 szt.

sitko do Iwata AZ3 HTE 2AV 1 szt.

Filtr końcowy przeznaczony do pistoletów lakierniczych. 
Sitko ochrania przed dostawaniem się zabrudzeń 
mechanicznych oraz pozostałości zanieczyszczeń 
z lakierów i farb wgłąb dyszy pistoletu. 

✓   Zapewnia dokładną ochronę dyszy pistoletu 
od zapychania się

✓   Zapobiega wydostaniu się zanieczyszczeń 
na powłokę podczas naniesienia lakieru
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URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE

 Szlifierka ETS 150 dostępna jest w dwóch wariantach: 
z suwem 3 mm zapewniającym nienaganne 
wykończenie powierzchni lub z suwem 5 mm 

do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego.

Szlifierka w pierwszym wariancie, dzięki 3 mm suwowi 
i wydajnej elektronice MMC pozwala osiągnąć wysoką 
jakość powierzchni. Poziomo, pionowo, nad głową, 
w połączeniu z miękkim uchwytem Softgrip oraz 
ergonomiczną rękojeścią, ETS 150/3 zawsze dopasowuje 
się do ruchu ręki. Wyjątkowo cicha praca, bezstopniowa 
regulacja prędkości obrotowej, nawet podczas 
szlifowania oraz bezpieczny hamulec talerza ułatwiają 
osiągnięcie idealnej powierzchni.

W drugim wariancie, dzięki 5 mm suwowi szlifierka 
pozwala osiągnąć wysoką jakość powierzchni 
i optymalny ścier. Można jej używać zarówno podczas 
pracy nad detalami, jak i na dużych powierzchniach, 
od szlifowania wstępnego do międzyoperacyjnego. 
Warstwy lakieru, ramy okienne, naturalne drewno, 
szlifowanie płaskich powierzchni, powierzchni 
metalowych, wypełnień masą szpachlową w płytach 
gipsowo-kartonowych lub przylegających do siebie 
warstw drewna w narożnikach – nawet w krytycznych 
miejscach szlifierka mimośrodowa ETS 150/5 jest 
w swoim żywiole.

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA FESTOOL ETS 150/3 EQ
✓   Szlifierka ETS 150 dostępna jest w 

dwóch wariantach: z suwem 3 mm 
lub z suwem 5 mm

✓    Długa eksploatacja dzięki dwurzędowemu 
łożysku

✓   Ciężar tylko 1,8 kg zapewnia 
wyjątkowo lekką pracę

✓   Hamulec talerza umożliwia bezpieczną 
pracę bez uszkodzeń obrabianej powierzchni 
i bez kosztów obróbki dodatkowej

✓   Najlepsza obróbka wykończeniowa 
powierzchni dzięki suwowi 
szlifującemu 3 mm

✓   Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości 
obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem

Rodzaj 
napędu

Wymienny talerz 
szlifierski Ø

Przyłącze do odsysania 
pyłu Ø

Ciężar Jedn. 
sprzedaży

Sieć 150,00 mm 27 mm 1,80 kg 1 szt.

Wariant
Suw 

szlifujący
Pobór 
mocy

Prędkość obr. ruchu 
mimośr.

ETS 150/3 EQ 3,00 mm
310 W 4 000 - 10 000 min⁻¹

ETS 150/5 EQ 5,00 mm
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Szlifierka ETS EC 150 dostępna jest w dwóch 
wariantach: z suwem 3 mm zapewniającym 
nienaganne wykończenie powierzchni lub z suwem 

5 mm do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego. 
Szlifierka klasy kompaktowej, idealnie leży w dłoni. 
Dobre wyczucie krawędzi i komfort w każdym 
położeniu. Wysokość konstrukcyjna jedynie 116 mm, 
bezszczotkowy silnik EC-TEC oraz ergonomiczna 
geometria obudowy z doskonale wyważonym 
środkiem ciężkości. Wyposażona w elementy, takie 
jak rozpoznawanie odsysania, zintegrowany hamulec 
talerza oraz system kontroli wibracji.

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ETS EC 150/3 EQ
✓   Szlifierka ETS EC 150 dostępna jest w dwóch 

wariantach: z suwem 3 mm lub 5 mm.

✓   Długa żywotność dzięki technologii EC-TEC 
oraz hamulcowi talerza pokrytego węglikiem 
spiekanym

✓   Zwarta konstrukcja i tylko 1,2 kg wagi dla jak 
najlepszej ergonomii pracy

✓   Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości 
obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem

✓   Najlepsza ochrona podczas pracy dzięki 
rozpoznawaniu wibracji

✓   Bardzo wysoka jakość powierzchni

Wariant
Suw 

szlifujący
Pobór 
mocy

Prędkość obr. ruchu 
mimośr.

ETS EC 150/3 EQ 3,00 mm
400 W 6 000 - 10 000 min⁻¹

ETS EC 150/5 EQ 5,00 mm

Rodzaj 
napędu

Wymienny talerz 
szlifierski Ø

Przyłącze do odsysania 
pyłu Ø

Ciężar Jedn. 
sprzedaży

Sieć 150,00 mm 27 mm 1,20 kg 1 szt.

URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE



 Szlifowanie powierzchni na wszystkich rodzajach 
drewna, metalu, kompozytów, litych powierzchni, 
wypełniaczy, lakierów elektrostatycznych, podkładów, 
lakierów, lakierów bezbarwnych i żywic poliestrowych. 
Nadaje się do szlifowania nowej generacji lakierów 
na bazie wody.

KRĄŻEK ŚCIERNY DYNABRADE DV722

Gradacja Jedn. sprzedaży
P40 - P600 100 szt.

✓   Spoiwo z żywic zapewnia doskonałą 
wydajność i trwałość

✓   Doskonała redukcja pyłu dzięki systemowi 
podciśnieniowego odsysania pyłu dla 
bezpiecznego i przyjaznego środowiska 
pracy

Silny ścier i maksymalne odsysanie. Opatentowany 
talerz MULTI-JETSTREAM 2, dzięki swojej zasadzie 
działania, gwarantuje doskonałe wyniki szlifowania. 
MULTI-JETSTREAM 2 to kombinacja nawiewu 
i odprowadzania powietrza – z optymalnym 
wychwytywaniem pyłu aż do krawędzi. Wynik: niemal 
100% odsysanie bez straty siły ścierania, dla najwyższej 
jakości powierzchni i zdrowej pracy.

TALERZ SZLIFIERSKI FESTOOL FUSION-TEC
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT

✓   Wykonane w wersji twardej rzep odporny na 
wysokie temperatury

✓   Wysoka wytrzymałość krawędzi
✓   Do równych powierzchni i wąskich krawędzi
✓   MULTI-JETSTREAM 2

Jedn. sprzedaży
1 szt.

 Szlifowanie powierzchni na wszystkich rodzajach 
drewna, metalu, kompozytów, litych powierzchni, 
wypełniaczy, lakierów elektrostatycznych, podkładów, 
lakierów, lakierów bezbarwnych i żywic poliestrowych. 
Minerał tlenku glinu wraz z foliowym podkładem 
zapewnia bardzo kontrolowane i równomierne 
właściwości szlifujące. Łatwa konwersja z dysku 
papierowego dla lepszej jakości i dłuższej żywotności. 
Idealne do pracy na sucho i na mokro.

KRĄŻEK ŚCIERNY DYNABRADE DG922 P40-P600
P800-P2000

✓   Podłoże z folii poliestrowej pozwala 
na długotrwałą pracę i lepszą odporność 
na odrywanie w trudnych narożnikach

Gradacja Jedn. sprzedaży
P40-P600 100 szt.

P800-P2000 1 szt.
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Do kontroli optycznej szlifowanej powierzchni. 

CZARNY PUDER KONTROLNY FESTOOL (ZESTAW) 
✓   Zestaw: klocek ręczny, 2 kartusze czarnego 

pudru kontrolnego (po 30 g)

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Lekki i kompaktowy, a jednocześnie silny. 
Do zastosowania na placu budowy i w warsztacie. 
Specjalna geometria zbiornika CLEANTEC CTL 
26 o pojemności 26 l umożliwia maksymalne 
wykorzystanie objętości. Jednocześnie odkurzacz jest 
bardzo mobilny, dzięki przednim kółkom skrętnym 
oraz kołom tylnym. Hamulec zapewnia stabilność 
na każdej powierzchni, a także podczas transportu. 
Dla pełnego wykorzystania objętości, filtr płaski jest 
w pełni zintegrowany z głowicą: objętość brutto 
i netto zbiornika są prawie identyczne. Niezwykle 
kompaktowa turbina o wysokiej wydajności zapewnia 
odpowiednią siłę ssania. Przepływ 3900 l/min oznacza, 
że nie pozostaje nic poza czystym powietrzem. 
Dopuszczony do odsysania pyłów klasy L.

ODKURZACZ MOBILNY CTL 26 E

Powierzchnia filtracyjna Wymiary (dł. x szer. x wys.) Ciężar Jedn. sprzedaży
6318,00 cm² 630 x 365 x 540 mm 13,70 kg 1 szt.

✓   Możliwość indywidualnego wyposażenia 
w dodatkowy moduł gniazda wtykowego, 
sprężonego powietrza lub Bluetooth® 
do zdalnego sterowania za pomocą pilota 
umieszczonego przy wężu ssącym lub 
automatycznego uruchamiania poprzez 
akumulator Bluetooth® 

✓   Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock 
z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją 
T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera 
z odkurzaczem mobilnym

✓   Funkcja antystatyczna zapobiegająca 
wyładowaniom elektrostatycznym

✓   Opłacalność dzięki optymalnemu 
wykorzystaniu poj. worka filtrującego 
SELFCLEAN

✓   Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. 
pracy (MAK) > 1 mg/m³

✓   Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki 
automatyce włączania/wyłączania

✓   Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

Pobór mocy Wielkość przepływu powietrza maks. Podciśnienie maks.

350 – 1 200 W 3900,00 l/min 24000,00 Pa

URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE



Polerka rotacyjna SHINEX RAP 150 umożliwia 
polerowanie z wyczuciem przy małych prędkościach 
obrotowych i dopasowanie do obrabianego przedmiotu. 
Nagrzewający się silnik jest w sposób ciągły schładzany 
przez zintegrowaną chłodnicę. Dzięki niskiej wadze 2,1 
kg, ergonomicznej budowie i doskonałemu wyważenieu 
prowadzenie narzędzia jest proste i bezpieczne. 
Łagodny rozruch zapewnia brak rozpryskiwania środka 
polerskiego przy uruchamianiu.

POLERKA ROTACYJNA FESTOOL SHINEX RAP 150

Pobór mocy Wrzeciono Talerz polerski Ø maks. Rodzaj napędu Jedn. sprzedaży

1 200 W M14 150,00 mm Sieć 1 szt.

✓   Możliwość przenoszenia dużych obciążeń 
dzięki 2-stopniowej przekładni

✓   Pokrętło do płynnej zmiany prędkości 
obrotowej, jej preselekcyjny wybór i stały 
poziom; łagodny rozruch

✓   Przyjemna temperatura uchwytu dzięki 
elementowi chłodzącemu

Wariant Prędkość obrotowa na biegu jałowym Ciężar
SHINEX RAP 150-14 FE 600 - 1 400 min⁻¹

2,10 kg
SHINEX RAP 150-21 FE 900 - 2 100 min⁻¹

Klocek do szlifowania ręcznego, dwustronny (miękki/twardy). To uniwersalne 
narzędzie do szlifowania paskami ściernymi na rzep (system mocowania na rzepy 
siafast). Do szlifowania na sucho. 

KLOCEK 2-STRONNY FAST DO SZLIFOWANIA NA SUCHO

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Zapewnia równomierną jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania ręcznego 
i szlifowania szlifierkami ręcznymi. Przeznaczona do stosowania na sucho i na 
mokro. Przekonuje użytkowników dobrym dopasowaniem do powierzchni, stałą 
wydajnością w całym okresie eksploatacji, niskim stopniem zaklejania oraz 
równomierną, wysoką jakością obróbki powierzchni. Niepalna, dzięki czemu stanowi 
bezpieczną alternatywę dla wełny stalowej. Rozmiar 152 x 229 mm.

WŁÓKNINA

Gradacja Jedn. sprzedaży
K320 (very fine) 1 szt.
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Gąbka umożliwia szybką i łatwą obróbkę powierzchni, jest gotowy do użycia w każdej 
chwili i pozwala uzyskać doskonały rezultat szlifowania drewna, tworzyw sztucznych, 
powłok malarskich i lakierniczych, a ze względu na wysoką stabilność krawędzi – także 
materiałów kompozytowych. Możliwość szlifowania na mokro i na sucho. Czterostronna 
powłoka jest idealna do zastosowań na różnych powierzchniach.

GĄBKA 4-STRONNA

Gradacja Jedn. sprzedaży
K60 (medium)

1 szt. K100 (fine)

K180 (superfine)

Gąbka umożliwia szybką i łatwą obróbkę powierzchni, jest gotowy do użycia w każdej 
chwili i pozwala uzyskać doskonały rezultat szlifowania drewna, tworzyw sztucznych, 
powłok malarskich i lakierniczych, a ze względu na wysoką stabilność krawędzi – także 
materiałów kompozytowych. Możliwość szlifowania na mokro i na sucho. Czterostronna 
powłoka jest idealna do zastosowań w przylgach i na powierzchniach. Specjalny kształt 
umożliwia szlifowanie w miejscach trudno dostępnych, jak np. kąty wewnętrzne.

GĄBKA 4-STRONNA PROFILOWANA

Gradacja Jedn. sprzedaży
K100 (fine) 1 szt.

Idealnie dopasowuje się do powierzchni materiału. Do zaokrągleń, form i konturów. 
Umożliwia uzyskanie równomiernego i perfekcyjnego efektu szlifowania. Bardzo miękka 
gąbka, z której wykonany jest produkt zapewnia najlepsze dopasowanie do powierzchni.

GĄBKA 2-STRONNA

Gradacja Jedn. sprzedaży
K60 (medium)

1 szt. K100 (fine)

K180 (superfine)

Do szlifowania na sucho i na mokro w miejscach trudno dostępnych. Umożliwia 
wyjątkowo łatwe wykonanie takich prac, jak szlif finalny, szlifowanie wykończeniowe 
i matowanie. Wysoka elastyczność zapewnia przy tym optymalne dopasowanie do 
konturów, zaokrągleń i profili oraz najwyższej jakości, równomierny efekt szlifowania.

GĄBKA 1-STRONNA

Gradacja Jedn. sprzedaży
P280

1 szt.P500
P1000

URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE



Służy do szczotkowania i czyszczenia starych 
powierzchni drewnianych zniszczonych działaniem 
warunków atmosferycznych oraz do szczotkowania 
drewna porowatego. Miękkie włosie z drutu 
mosiężnego usuwa pozostałości farby i luźne elementy 
drewna głęboko w porach. Duża powierzchnia szczotki 
umożliwia równomierne szczotkowanie dużych 
powierzchni. Rozmiar: ok. 215 x 100 mm.

SZCZOTKA MOSIĘŻNA Z PASEM
✓   Do czyszczenia starych powierzchni 

drewnianych zniszczonych działaniem 
warunków atmosferycznych

✓   Do szczotkowania porowatych 
gatunków drewna

✓   Z miękkim włosiem z drutu 
mosiężnego 

✓   Usuwa pozostałości farby i luźne 
elementy drewna

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
9600501 1 szt.

Uniwersalny w użyciu produkt 1960 siafast przekonuje wysoką wydajnością ścierną, 
doskonałą jakością obróbki powierzchni i długą żywotnością – np. przy obróbce 
szpachli, wypełniaczy, powłok malarskich i lakierniczych. Umożliwia szybkie tempo 
pracy. Produkt dedykowany do stosowania w połączeniu z klockiem 2-stronnym 
FAST. Rozmiar 70 x 125 mm.

PASEK ŚCIERNY

Gradacja Jedn. sprzedaży
P80-P600 100 szt/op.

Ostrze służy do usuwania starych warstw lakieru, wosku 
lub oleju, jak również do korygowania niewielkich 
nierówności lakieru.

CYKLINA DO LAKIERU
✓   Do usuwania starych powłok lakierniczych
✓   Korygowanie niewielkich nierówności 

lakieru

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
9591001 1 szt.

Jedn. sprzedaży
1 szt.

CYKLINA DO WTRĄCEŃ
Profesjonalne precyzyjne narzędzie  do punktowego 
usuwania małych wad powierzchni, takich jak wtrącenia 
pyłu lub zacieki lakieru. Zdzieranie powierzchniowe za 
pomocą płaskich krawędzi bocznych. Ostre cięcie dzięki 
obwodowemu szlifowi wklęsłemu. 

✓   Z węglika spiekanego
✓   Ze sznurkiem
✓   Rozmiar: 25x30 mm
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URZĄDZENIA I ŚRODKI POLERUJĄCE

Profesjonalna, twarda gąbka polerska wykonana 
ze specjalnej pianki, przeznaczona do stosowania 
z maszynami polerskimi rotacyjnymi. Budowa gąbki 
zwiększa siłę polerowania i jednocześnie zapobiega 
nagrzewaniu się polerowanych powierzchni, zapewnia 
doskonałe wyniki polerowania przy ograniczeniu czasu 
pracy nawet do 35% oraz zmniejsza zużycie gąbki. 
Twarda, mocno ścierna, przeznaczona do wstępnego 
polerowania razem z pastami polerskimi mocno 
ściernymi, średnio ściernymi. 

GĄBKA POLERSKA
✓   Idealna do polerowania obrotowego
✓   Kształt "ananasa" zapobiega rozpryskiwaniu 

się masy polerskiej
✓   Mocna i odporna na temperaturę struktura 

komórkowa zapewniająca długą żywotność
✓    Ponadwymiarowa średnica, aby uniknąć 

dotykania powierzchni przez pad Back-Up
✓    Grubość 25 mm z promienistą krawędzią 

dla uzyskania gładkiej powierzchni

Średnica Jedn. sprzedaży
135 mm

1 szt.
180 mm



Dwustronny, ergonomiczny pilnik mocowany do powierzchni za pomocą magnesu.
Służy do usuwania zacieków i zabrudzeń. Na jednej stronie grube ziarno, na drugiej 
drobne. Rozmiar 20x42 mm.

PILNIK POLERSKI 

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Pad z naturalnej wełny owczej do polerowania 
wykańczającego powierzchni. Umożliwia szybkie 
uzyskanie lustrzanego efektu. 

FUTRO POLERSKIE
✓   Pad z naturalnej wełny jest bardziej miękki 

niż futra syntetyczne
✓   System mocowania na rzep

Filcowy pad polerski do wstępnego polerowania materiałów mineralnych, szkła 
akrylowego i lakierów.

FILCOWY PAD POLERSKI

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Miękka i delikatna ściereczka do czyszczenia powierzchni 
lakierniczych. Szybkie i całkowite usuwanie resztek pasty 
po polerowaniu.

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY CZERWONA
✓   Nie zawiera silikonu
✓   Doskonale chłonie i szybko schnie
✓   Nie powoduje zarysowań 

powierzchni (bez przeszyć)
✓   Rozmiar 40cm x 40cm

Skład Grubość Jedn. sprzedaży
80% poliester, 20% poliamid 2 mm 1 szt.
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USZCZELNIACZE | KLEJE | KITY

Wodorozcieńczalna szpachla o maksymalnej 
zawartości ciał stałych i wysokiej elastyczności, na bazie 
wysokopolimeru. Do stosowania na drewniane okna 
i drzwi (szprosy i V-fugi). Dostępna w op. 320 ml, 
Weiß (biała) i Farblos (bezbarwna).

ARTEKO-ELASTIK

Kolor Numer artykułu Jedn. sprzedaży
Weiß (biały) 9687001

1 szt.
Farblos (bezbarwny) 9687101

✓   Zapobiega wchłanianiu wody kapilarnej 
przez obszary przekroi czołowych

✓   Trwale elastyczna nawet po latach



Weiß (biały) Schwarz (czarny)

Braun (brąz,
zbliżony do  RAL 8024)

Dunkelbraun (ciemny brąz,
zbliżony do RAL 8028)

Profesjonalna, 2-składnikowa szpachla poliestrowa o 
dobrych właściwościach rozciągania dzięki  wyjątkowo 
kremowej konsystencji. Szczególnie nadaje się do 
wypełniania pęknięć i drobnych nierówności oraz 
uszkodzeń na drewnianych  meblach i elementach 
wyposażenia wnętrz jak również do wyrównywania 
metalowych powierzchni. Dostępna w kolorze białym  
(tylko op. 1 kg), czarnym, brązowym i ciemno-brązowym 
op.  1 kg i  w kartuszach 1,5 kg, z utwardzaczem.

SZPACHLA POLY-FEINSPACHTEL

Rozmiar opakowania Kolor Numer artykułu Jedn. sprzedaży

1 kg

Weiß (biały) 9613111

1 szt.
Schwarz (czarny) 9613911

Braun (brąz) 752600030701
Dunkelbraun (ciemny brąz) 752600030801

✓   Szybkie utwardzanie i dobra 
szlifowalność

Utwardzacz do 2-składnikowych szpachli i żywic na bazie poliestru.
Nie nadaje się do Poly-Spachtel Transparent. Dostępny w op. 30 g.

UTWARDZACZ POLY-HÄRTER

Rozmiar opakowania Numer artykułu Jedn. sprzedaży
30 g 9613630 1 szt.

Wodorozcieńczalna szpachla wypełniająca na 
bazie dyspersji akrylowej do wypełniania pęknięć, 
otworów i małych powierzchni na drewnie wewnątrz 
pomieszczeń oraz metalu i murze w zastosowaniach 
wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwość 
polakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi, 
farbami dyspersyjnymi lub lakierami na bazie żywic 
syntetycznych. Dostępna w op. 400 g i 1300 g, biała.

SZPACHLA FEINSPACHTEL

Rozmiar opakowania Numer artykułu Jedn. sprzedaży
400 g 4109904

1 szt.
1300 g 4109913

✓   Wodorozcieńczalna
✓   Uniwersalne zastosowanie na różnych 

podłożach
✓   Bardzo wydajna
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Wysokojakościowy pędzel do nanoszenia lazur. 
Pędzel z chińskiego włosia nadaje się szczególnie do 
renowacyjnych i nowych powłok okiennych produktem 
Pullex Fenster-Lasur. Krótkie włosie podkreśla strukturę 
drewna. Dostępny w szerokości 50 mm.

PĘDZEL DO LAZUR HS50

Rozmiar Numer artykułu Jedn. sprzedaży
50 mm 9612011 1 szt.

✓   Krótkie włosie
✓    Szczególnie nadaje się do okien
✓    Uwydatnia strukturę drewna

PRZYRZĄDY DO APLIKACJI

Seria pędzli składa się z komponentów najwyższej 
jakości, takich jak: czysto syntetyczne włosie 
(mieszanka), skuwka ze stali nierdzewnej oraz uchwyt 
z surowego drewna. Doskonale nadają się do wszystkich 
rodzajów farb, lakierów i lazur, jednak szczególnie 
polecane są do farb i lakierów rozpuszczalnych 
w wodzie. 

PĘDZEL PŁASKI ALLROUND STANDARD
✓   Wysoka zdolność pobierania farby
✓   Stabilny kształt i miękkie końcówki włosia 

zapewniają perfekcyjne wykończenie

Rozmiar Jedn. sprzedaży
40 mm

1 szt.
50 mm
70 mm

30 x 100 mm
30 x 120 mm

Pędzel w profesjonalnej jakości do rozpuszczalnikowych 
lakierów kryjących i lazur. Ten specjalny pędzel zapewnia 
doskonałe efekty malowania bez widocznych śladów po 
pędzlu. Posiada bardzo drobne włosie z poliestru i jest 
odporny na rozpuszczalniki.
Dostępny w szerokości 50 i 100 mm.

SOLVAMAXX PLUS
✓   Do rozpuszczalnikowych lakierów kryjących i 

lazur
✓   Perfekcyjny wynik lakierowania bez 

widocznych śladów po pędzlu
✓   Bardzo długa trwałość

Rozmiar Numer artykułu Jedn. sprzedaży
50 mm 9612511

1 szt.
100 mm 9612611



Pędzle z serii Aquamaxx nadają się doskonale do 
farb i lakierów na bazie wody. Zapewniają doskonały 
rezultat lakierowania. Pędzel posiada ergonomiczny 
drewniany uchwyt i profesjonalne włókno poliestrowe. 
Dostępny w szerokościach 40 i 60 mm oraz jako pędzel 
powierzchniowy  100 x 30 mm.

AQUAMAXX PLUS

Rozmiar Numer artykułu Jedn. sprzedaży
40 mm 950800030011

1 szt.60 mm 950800030111
100x30 mm 950800030211

✓   Do farb i lakierów na bazie wody
✓   Wysoka elastyczność, stabilność rozmiaru, 

sprężystość
✓   Doskonałe wchłanianie farby przy 

równomiernym rozprowadzeniu
✓   Trwały

Praktyczne narzędzie do wąskich elementów 
drewnianych i okien. Idealny do wydajnej aplikacji 
produktów pielęgnacyjnych i czyszczących. Regulowana 
podkładka dystansowa gwarantuje prawidłowy odstęp 
od szyby i zapobiega malowaniu spoiny silikonowej.

NARZĘDZIE DO APLIKACJI ŚRODKA PIELĘGNACYJNEGO

Rozmiar Numer artykułu Jedn. sprzedaży
30 mm 9558101 1 szt.

✓   Oszczędza czas
✓   Ułatwia aplikację produktów 

pielęgnacyjnych i środów czyszczących
✓   Pozwala uniknąć pokrywania spoiny siliko-

nowej
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Ta gruba szczotka nadaje się do szczotkowania 
woskowanych powierzchni. Dzięki skórzanej wstawce 
szybko uzyskuje się gładką powierzchnię i pożądany 
stopień połysku. Szczególnie do bejcy Arova Wachsbeize.

SZCZOTKA ZE SKÓRZANĄ WSTAWKĄ

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
9521301 1 szt.

✓   Do szczotkowania woskowanych 
powierzchni

✓   Szybki rezultat szczotkowania
✓   Tworzy piękny połysk

Ta specjalna szczotka nadaje się do nakładania olejów 
na podłogi. Wysokojakościowe, naturalne włosie 
zapewnia optymalne wtarcie oleju w drewno.
Dostępna w szerokości 220 mm.

SZCZOTKA DO NANOSZENIA OLEJÓW

Szerokość Numer artykułu Jedn. sprzedaży
220 mm 9612811 1 szt.

✓   Nadaje się szczególnie do nanoszenia 
olejów do podłóg

✓   Wysokojakościowe włosie naturalne
✓   Optymalnie wciera olej w drewno

PRZYRZĄDY DO APLIKACJI

Wysokojakościowy wałek do farb z przędzy z mikrofibry 
i mieszanki poliestrowej  o długości włosa 5 mm.
Wałek z krótkim włosiem nadaje się do nanoszenia 
lakierów akrylowych, alkidowych, poliuretanowych 
i olejów. Farba jest optymalnie rozprowadzana 
i powstaje gładka powierzchnia bez włosków i śladów 
po wałku. Dostępny w rozmiarze 100 i 250 mm.

WAŁEK KRÓTKOWŁOSY

Rozmiar Numer artykulu Jedn. sprzedaży
100 mm 9645817

1 szt.
250 mm 9646017

✓   Nie tworzy pasów i śladów po wałku
✓   Dobre rozprowadzanie farby
✓   Nadaje się do lakierów wodnych, 

rozpuszczalnikowych i olejów

Ten uchwyt należy stosować w połączeniu z wałkami do 
lakierowania. Wykonany jest z metalu i ma plastikowy 
uchwyt. Dostępny w szerokościach 100 i 250 mm.

UCHWYT DO WAŁKA

Rozmiar Numer artykulu Jedn. sprzedaży
100 mm 9645911

1 szt.
250 mm 9646111

✓   Uchwyt dobrze leży w ręce
✓   Nierdzewny metal
✓   Stosowanie w połączeniu z wałkami 

do lakierowania



Preval-Sprayer to przyrząd do ręcznego natrysku 
z nabojem z aerozolem do dowolnych i wymiennych 
cieczy. Przyrząd ten nadaje się do wszystkich 
jednorodnych cieczy , ma doskonałe właściwości 
rozpylania, jest prosty w użyciu i łatwy do czyszczenia. 
Wytwarza równomierny, mocno odznaczający się 
strumień. Nie ma konieczności używania żadnego 
dodatkowego sprzętu.

PREVAL-SPRAYER
✓   Dowolność stosowanych cieczy
✓   Zastosowanie w terenie
✓   Doskonałe właściwości natryskowe i łatwość 

czyszczenia 

Nazwa artykułu Numer artykułu Jedn. sprzedaży
Zestaw 9646801

1 szt.
Kartusz z gazem 9646901

Kuweta malarska z tworzywa sztucznego.

KUWETA MALARSKA

Rozmiar Jedn. sprzedaży
 15 x 28 cm

1 szt.
32 x 33 cm

Grzebień do pomiaru grubości powłoki malarskiej na mokro z numerami nabijanymi 
w skali pomiarowej 25-2000 mikrometrów. Grzebień wykonano ze stali SST.

GRZEBIEŃ DO POMIARU GRUBOŚCI WARSTWY

Skala pomiarowa Jedn. sprzedaży
25-2000 mikrometrów 1 szt.
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ODZIEŻ OCHRONNA / ROBOCZA

* Szczegółowe informacje na temat odpowiedniego wyposażenia ochronnego znajdują się w karcie charakterystyki produktu, który ma zostać zastosowany. 

Pochłaniacz wysokiej klasy, zapewniający skuteczną 
ochronę dróg oddechowych przed parami organicznymi 
o temperaturze wrzenia do 65°C, gazami oraz różnego 
rodzaju oparami chemicznymi. Posiada niski profil 
i doskonale wyważoną konstrukcję, a mocowanie 
bagnetowe umożliwia łatwe założenie go do masek 
i półmasek pełnych 3M z serii 6000 i 7000.

FILTR WĘGLOWY 

Jedn. sprzedaży
1 szt.

✓   Pasuje do półmasek i masek 
pełnych 3M™ serii 6000 
i 3M™ 7000.

✓   Niski profil i dobrze wyważona 
konstrukcja filtra podwójnego.

Numer artykułu Rozmiar Jedn. sprzedaży
9681117 M 100 szt.
9681217 L 100 szt.
9681317 XL 90 szt.

Jednorazowe rękawice ochronne wykonane z wysokiej 
jakości kauczuku nitrylowego. Jednorazowe rękawice są 
również odpowiednie jako ochrona przed kontaktem z 
rozpuszczalnikami i zapewniają ochronę przed lakierami 
wodorozcieńczalnymi oraz utwardzanymi promieniami 
UV. Rękawice są bardzo przyjazne dla skóry, ponieważ 
nie zawierają protein lateksu. Strona wewnętrzna 
nie zawiera pudru. 

RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE*

✓   Kategoria ochrony III
✓   Jednorazowe rękawice ochronne
✓   Ochrona przed kontaktem 

z rozpuszczalnikami
✓   Nie zawiera protein lateksu
✓   Dobra odporność na oleje i tłuszcze

Rękawice ochronne powlekane poliuretanem. Wykonane 
z nylonu i dodatkowo powlekane poliuretanem PU 
na dłoni i palcach. Bezszwowe i elastyczne. Ułatwiają 
kontrolę ruchów, umożliwiając precyzyjną chwytność 
przedmiotów i manipulację nimi. Przydatne podczas 
prac z użyciem małych narzędzi. Doskonale dopasowują 
się do dłoni.

RĘKAWICE ANSELL HYFLEX® 48-101

Rozmiar Jedn. sprzedaży
9 (M)

1 para
10 (L)

 

✓   Przędza nylonowa
✓   Powłoka poliuretanowa PU w części 

chwytnej
✓   Elastyczny ściągacz w nadgarstku
✓   Możliwość prania w temperaturze 

do 40° C

Numer artykułu Rozmiar Jedn. sprzedaży
9682001  7

1 para
9682101 9
9682201 10
9682301 11

Wysokiej jakości rękawice nitrylowe odporne na 
rozpuszczalniki, benzynę i produkty utwardzane 
promieniami UV. Niezwykle wytrzymałe i odporne na 
działanie chemikaliów. Wnętrze pokryte jest welurem.

RĘKAWICE SOLVEX PREMIUM 37-900

✓   Kategoria ochrony III
✓   Wysoka odporność  na działanie 

chemikaliów 
✓   Wnętrze welurowe



Kombinezon chroni przed zabrudzeniami i plamami 
farby podczas prac malarskich. Przepuszcza powietrze. 
Posiada gumkę w kapturze, rękawach i nogawkach. 
Dostępny w rozmiarach M, L, XL.

KOMBINEZON OCHRONNY Z LOGO ADLER-POLSKA

Rozmiar Jedn. sprzedaży
M

1 szt.L
XL

✓  Chroni przed zabrudzeniami
✓  Przepuszcza powietrze

Półmaska z serii 3M™ 6000 jest przeznaczona do wielo-
krotnego użytku. Wykonana została z nieuczulającego 
elastomeru, jest lekka i komfortowa podczas długorwa-
łych prac. Wyposażona jest w bagnetowy system złączy, 
który pozwala na dopasowanie do niej szerokiej gamy 
elementów oczyszczających, zabezpieczających przed 
gazami, parami i cząstkami stałymi. Półmaska posiada 
niskoprofilowaną konstrukcję, co zapewnia szerokie pole 
widzenia. Kołyskowy układ taśm nagłowia zapewnia wy-
godne dopasowanie każdemu użytkownikowi. Możliwość 
podłączenia aparatu wężowego sprężonego powietrza 
3M. Kompatybilna z środkami ochrony wzroku i słuchu 
3Mserii 3M™ 6000

PÓŁMASKA 3M 6200

Jedn. sprzedaży
1 szt.

✓   Uproszczona konstrukcja 
zapewnia niekłopotliwą obsługę 
i konserwację

✓   Konstrukcja z 2 elementami 
oczyszczającymi zapewniająca 
niższe opory oddychania oraz 
lepsze wyważenie

✓   Oznakowane punkty mocowania 
elementów oczyszczających

✓   Rozmiar średni

PÓŁMASKA 3M 7500

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ wykonana 
z nowoczesnego, silikonowego materiału w celu 
zapewnienia komfortowej i trwałej ochrony dróg 
oddechowych. Dodatkowo zawór Cool Flow zapobiega 
gromadzeniu się ciepłego powietrza pod maską, 
zapewniając ochronę nawet w miejscach o wysokiej 
temperaturze i wilgotności. 

✓   Elastyczny system połączeniowy 
pozwalający na podłączenie 
szerokiej gamy filtrów chroniących 
przed gazami, parami i pyłem

✓   Mały ciężar (136 g)
✓   Wąski obszar noska zapewnia 

większą wygodę

Jedn. sprzedaży
1 szt.

Filtr (P1) chroni przed gazami, parami oraz pyłami.
Pasuje do półmasek i masek pełnych 3M™ 
serii 6000 oraz 7000.

FILTR PRZECIWPYŁOWY

Jedn. sprzedaży
1 szt.

✓  Niezwykła lekkość
✓   Niski opór oddychania
✓   Mocowanie bagnetowe zapewnia 

precyzyjne i bezpieczne połączenie
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PRZYBORY

MIERNIK PH Z AKCESORIAMI
Przyrząd pomiarowy do określania wartości pH 
i temperatury płynnych produktów jest odporny na 
zachlapanie. Z podłączoną na stałe elektrodą rdzeniową 
szczególnie nadaje się do regularnej kontroli produkcji 
oraz do pomiarów w pojemnikach. Prosta obsługa dzięki 
funkcji kalibracji jednym przyciskiem. 
Wymiary: 225 x 35 x 20 mm.

Nazwa artykułu Numer artykułu Jedn. sprzedaży
Miernik PH z bateriami 982800030017 1 szt.

Roztwór kalibracyjny pH 7,00 982800030111 250 ml
Roztwór kalibracyjny pH 10,01 982800030211 250 ml

Roztwór do przechowywania czujnika 982800030311 75 ml
Roztwór do usuwania białka 982800030411 55 ml

✓   Zakres pomiarowy pH 0 do 14,00 pH, 
dokładność +/- 0,1

✓   Możliwość automatycznej kalibracji
✓   Funkcja Hold i wskaźnik stanu baterii

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
952900030011 1 szt.

WAGA CYFROWA 0,2 DO 30 KG
Cyfrowa waga stołowa o zakresie ważenia od 0,2 do 30 
kg gwarantuje szybkie i niezawodne ważenie. Lakier 
i utwardzacz mogą być ważone i mieszane w 1g.

✓   Szybkie i niezawodne ważenie
✓   Wyświetlacz przełączalny kg/g/sztuka
✓   Z platformą ze stali nierdzewnej 218 x 

260 mm
✓   Zestaw z akumulatorem i ładowarką

Rozmiar Jedn. sprzedaży
400 ml

1 szt.
650 ml

1300 ml
2240 ml

KUBEK Z MIARKĄ
Kubek lakierniczy Finixa MCP do mieszania farb 
i lakierów. Wykonane z tworzywa o właściwościach 
termicznych, są łatwe w magazynowaniu i odporne 
na ujemne temperatury.

✓   Wyraźna podziałka
✓   10 najczęściej używanych proporcji 

mieszania
✓   Nowatorski system zamykania

Jedn. sprzedaży

2 szt.

CZYŚCIWO
Białe, 2-warstwowe czyściwo uniwersalne w rolce TORK 
509253 Basic Paper do podstawowych zadań to oszczędne 
rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się przy ścieraniu 
płynów i wycieraniu rąk. Idealny do wycierania szkła 
– nie zostawia śladów.

✓   Oszczędne rozwiązanie
✓   Pasuje do dozowników stojących 

i ściennych
✓   Nie zostawia śladów



Rozmiar Jedn. sprzedaży
50 mm x 50 m 1 szt.

TAŚMA LAKIERNICZA BOLL DO 80°C
Papierowa taśma lakiernicza wysokiej jakości używana 
w pracach lakierniczych. Dobrze przywiera do różnych 
powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia. 
Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu 
w temperaturze 18-21°C zachowuje swe właściwości 
przez 12 miesięcy.

✓   Nasycony papier krepowy
✓   Spoiwo: kauczuk naturalny
✓   Grubość całkowita: 137 my
✓   Przyczepność do stali: 6,5 N/25 mm
✓   Odporność na siłę rozciągającą: 100 N/25 mm
✓   Wydłużenie całkowite: 9,5%
✓   Test toczenia kulki (rolling ball tack): 1cm

Rozmiar Jedn. sprzedaży
18 mm x 50 m 1 szt.
24 mm x 50 m 1 szt.

TAŚMA LAKIERNICZA SCHÜLLER SUN CORE PRO
SUN CORE PRO, taśma klejąca z oryginalnego papieru WASHI z Japonii na 
kleju akrylowym. Zapewnia ostre krawędzie i czyste linie podczas malowania 
i lakierowania. Hydrofobowa, wysoce odporna na rozpuszczalniki i promieniowanie 
UV, do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

Szerokość Numer artykułu Jedn. sprzedaży
30 mm 9510817 1 szt.

TAŚMA MASKUJĄCA PRO TAPE MASK 458
Taśma maskująca w profesjonalnej jakości. Ta uniwersalna 
taśma zapewnia czyste krawędzie linii koloru i jest odporna 
na wysoką temperaturę do 80° C. Dostępna w różnych 
szerokościach, długość 50 m.

✓   Do uzyskania czystych krawędzi linii 
koloru

✓   Profesjonalna jakość
✓   Odporność na wysoką temperaturę 80°C

Kubek Forda z aluminium nadaje się szczególnie do 
kontroli podczas produkcji lub przerabiania. Dzięki 
tej prostej metodzie można zmierzyć lepkość cieczy, 
takich jak: impregnaty, produkty do zanurzania, 
lakiery i oleje. Dostępny w rozmiarze 2 mm do 
produktów do polewania i 4 mm do różnych lakierów. 
Pojemność 100 ml.

KUBEK FORDA

Średnica Jedn. sprzedaży
Ø 2 mm

1 szt.
Ø 4 mm

✓ Z zaokrąglonym uchwytem
✓ Do szybkiego mierzenia czasu przepływu
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 *Kolory Kiefer rötlich oraz Farblos (bezbarwny) nie wchodzą w skład zestawu.

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
W poniższej tabeli 1 szt.

9582917 zestaw 20 szt.*

✓   Do naprawy małych zadrapań, pęknięć, 
otworów lub wgnieceń

✓   Do słabo obciążonych powierzchni
✓   Do drewna litego i fornirowanego, jak 

również powierzchni z tworzyw sztucznych 
w zastosowaniach wewnętrznych

Do naprawiania usterek na bejcowanych, lazurowanych 
i lakierowanych podłożach drewnianych wewnątrz 
pomieszczeń, które są słabo obciążone. Na przykład 
wgniecenia, pęknięcia, otwory jak również miejsca ubite 
na meblach. Miękkie pałeczki woskowe są plastyczne 
w temperaturze pokojowej  i można ich używać bez 
wcześniejszego przygotowania. Wosk jest odporny na 
działanie światła, nie kurczy się i może być polakierowany 
Grilith Klarlackspray. Dostępne od 1 szt lub w zestawie 20 szt.

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Kolor Nr. art.
Weiß 9583011
Ahorn 9583111
Fichte/Birke/Esche 9583211
Esche 9583311
Kiefer 9583411
Eiche 9583511
Kirschbaum 9583611
Nussbaum 9583711

Kolor Nr. art.
Buche/Lärche 9583811
Kirsch 9583911
Lichtgrau 9584011
Natur 9584111
Nussbaum dunkel 9584211
Erle 9584311
Macore 9584411
Mahagoni 9584511

Kolor Nr. art.
Mahagoni dunkel 9584611
Mittelgrau 9584711
Nuss 9584811
Schwarz 9584911
Farblos 9585011
Kiefer rötlich 9585111

GRILITH HOLZKITT

Opakowanie Jedn. sprzedaży
200 ml 1 szt.

✓   Do usuwania wad drewna w zastosowaniach 
wewnętrznych

✓   Możliwość bejcowania i lakierowania
✓   Kolory można mieszać między sobą
✓   Szybko się utwardza, może być później 

obrabiany jak lite drewno

Do naprawy małych pęknięć , słabych połączeń fornirów 
i otworów powstałych przez wypadające sęki. Nakładać 
przed lakierowaniem na nieobrobione drewno. Masa 
wypełniająca jest odporna na wstrząsy i nie pęka. Kolor 
odpowiedni dla każdego gatunku drewna.
Dostępny w opakowaniu 200 ml.

Kolor Nr art
Ahorn 5097014
Fichte/Birke/Esche 5097114
Natur 5097214
Kiefer 5097314
Eiche 5097414

Kolor Nr art
Buche/Lärche 5097514
Nussbaum 5097614
Erle 5097714
Nussbaum dunkel 5097814

Kolor Nr art
Kirschbaum 5097914
Mahagoni 5098014
Weiß 5098114
Schwarz 5098214

Erle Nussbaum dunkel Kirschbaum Mahagoni Weiß Schwarz

Ahorn Fichte/Birke/Esche Natur Kiefer Eiche Buche/Lärche Nussbaum



Rozmiar Numer artykułu Jedn. sprzedaży
40 mm 9591101 1 szt.

✓   Do strugania twardych wosków
✓   Do nanoszenia wosków miękkich 

i szpachlówki do drewna

Hebel z tworzywa sztucznego nadaje się do strugania 
i obróbki nałożonego twardego wosku jak również do 
nanoszenia i obróbki wosków miękkich i szpachlówki 
do drewna.

HEBEL DO TWARDEGO WOSKU

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
980500030011 1 szt.

✓   Poręczny i łatwy w użyciu
✓   Szczególnie szybko się nagrzewa

Do profesjonalnej obróbki wosku twardego. Przyrząd jest 
poręczny, łatwy w użyciu i może być stosowany do drob-
nych napraw powierzchni drewna. Nagrzewa się w ciągu 
kilku sekund. Baterie są zawarte w zestawie.

PRZYRZĄD DO TOPIENIA WOSKU TWARDEGO

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
W poniższej tabeli 1 szt.

Kolor Nr. art.
Farblos 9586001
Weiß 9586101
Buche Hell 9586201
Weide 9586301
Gold 9586401
Buche 9586501
Rüster Hell 9586601

Wysokiej jakości produkt woskowy, który jest stosowany 
do naprawy obciążonych powierzchni drewnianych i z 
tworzyw sztucznych. Nadaje się do wszystkich uszkodzeń 
powierzchni i krawędzi , które są narażone na mocniejsze 
obciążenie. Pałeczki Grilith Hartwachs-Stangen nadają się 
również do naprawy okien i drzwi zewnętrznych. Twardy 
wosk rozpuszcza się przy użyciu narzędzia do topienia 
wosku, szybko się utwardza,  nie zapada się i jest wysoko 
odporny na działanie światła.

GRILITH HARTWACHSSTANGEN
✓   Do prac naprawczych szczególnie 

obciążonych powierzchni 
✓   Nadaje się również do krawędzi

Kolor Nr. art.
Kirsch Hell 9586701
Kirsch P3 9586801
Rüster P6 9586901
Birnbaum 9587001
Hellbraun/Gold 9587101
Hellbraun/Fichte Hell 9587201
Maisgelb-Eiche 9587301

Kolor Nr. art.
Mittelbraun-Honig 9587401
Afzelia-Eiche 9587501
Teak/Natur 9587601
Teak/Kiefer 9587701
Fichte/Mora 9587801
Dunkelbraun/Kiefer 9587901
Dunkelbraun/Mahagoni 9588001
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Rozmiar opakowania Numer artykułu Jedn. sprzedaży
400 ml 9512637 1 szt.

✓   Do usuwania starych powłok lakierniczych
✓   Łatwe i szybkie zastosowanie

Wysoko skuteczny środek o żelowej strukturze do 
usuwania starych, różnorodnych powłok lakierniczych na 
takich podłożach jak drewno, metal i  mur.

ABBEIZER SPRAY

Rozpuszczalnik odpowiedni do produktu Grilith Holzkitt.

ROZPUSZCZALNIK GRILITH VERDÜNNUNG

Rozmiar Numer artykułu Jedn. sprzedaży
500 ml 8004712 1 szt.

Rozmiar opakowania Numer artykułu Jedn. sprzedaży
500 ml 831300030012 1 szt.

✓   Wysoce skuteczny środek do usuwania lakieru
✓   Łatwa i szybka aplikacja
✓   Ze względu na strukturę żelu nadaje się 

również na powierzchnie pionowe

Wysoko skuteczny preparat do usuwania powłok 
lakierniczych o strukturze żelu, nadaje się szczególnie 
do usuwania starych, wodorozcieńczalnych powłok 
okiennych. Dzięki strukturze żelu idealnie nadaje się 
do powierzchni pionowych. Abbeizer Express usuwa 
grube warstwy lakieru w jednej operacji. Bez dodatku 
chlorowanych węglowodorów.

ABBEIZER EXPRESS

Nazwa artykułu Jedn. sprzedaży
Skrobak Bahco 625

1 szt.
Skrobak Bahco 665

Profesjonalny skrobak do usuwania farb i lakierów z każdego rodzaju powierzchni. 
Dostęny w dwóch wariantach: 625 do prac wymagających precyzji, z trójstronnym 
ostrzem widiowym o szerokości 25mm, a także 665 do najcięższych prac na dużych 
powierzchniach, z podwójną, wytrzymałą, dwuskładnikową rękojeścią - zapewnia 
wygodny chwyt i łatwość użytkowania narzędzia 

SKROBAK BAHCO



✓   Do naprawy małych zarysowań 
na polakierowanej powierzchni

✓   Gotowy do użytku
✓   Dostępny w różnych kolorach drewna

Do usuwania najdrobniejszych zarysowań  i przetarć 
w zastosowaniach wewnętrznych. Pisaki retuszujące są 
dostępne w różnych kolorach lazur i bejc. Są szybkoschnące, 
mają dobrą przyczepność i są odporne na działanie światła. 
Elastyczna końcówka pędzelka  koryguje najmniejsze 
zadrapania, można również odtworzyć drobną strukturę 
drewna. Dostępne pojedynczo.

PISAK GRILITH FLEXPEN

Jedn. sprzedaży

1 szt.

Kolor Nr. art.
Buche 9647111
Eiche hell 9647211
Eiche mittel 9647311
Kirschbaum 9647411
Magagoni braun 9647511

Kolor Nr. art.
Nussbaum mittel 9647811
Nussbaum dunkel 9647911
Rustikal 9648011
Teak 9648111
Schwarz 9648211

✓   Dobra przyczepność i twardość 
powierzchni

✓   Łatwe zastosowanie
✓   Szybkie schnięcie

Do retuszowania uszkodzonych białych krawędzi. 
Retuszowane miejsce nie musi być już lakierowane.
Dostępny w kolorze białym (weiß).

LAKIER W PISAKU GRILITH DECKLACKSTIFT

Kolor Numer artykułu Jedn. sprzedaży
Weiß 9536001 1 szt.

✓   Bezbarwny lakier w aerozolu
✓   Gotowy do użytku
✓   Dobra rozlewność, brak śladów 

nakładania się warstw

Do odświeżania i ponownego lakierowania  
zagruntowanych, bejcowanych i lakierowanych 
powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Szybko 
schnie i charakteryzuje się równomierną rozlewnością, 
natrysk bez śladów nakładania się warstw i dobra 
odporność na czynniki chemiczne. Bezbarwny lakier jest 
dostępny w 4 stopniach połysku. Do lakierowania przetarć, 
naprawiania śladów użytkowania lub lakierowania 
naprawianych miejsc. Dostępny w op. 150 ml.

GRILITH KLARLACKSPRAY

Połyskowość Numer artykułu Jedn. sprzedaży
glänzend (połysk) 9632615

1 szt.
seidenmatt (jedwabisty mat) 9632715

matt (mat) 9632815
stumpfmatt (tępy mat) 241700010515
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Nazwa artykułu Numer artykułu Jedn. sprzedaży
Clean-Parkett-Pflegeset 4219617 Zestaw
Clean-Parkettreiniger 1l 4219911 1 szt.
Clean-Parkettpflege 1l 4219811 1 szt.

Łączony zestaw składający się ze środka Parkettreiniger i -Parkettflege do  usuwania brudu 
i uporczywych plam na podłogach drewnianych, laminowanych i korkowych jak również 
okładzinach podłogowych z PVC. Produkt  Parkettpflege tworzy na podłożu odporną 
warstwę ochronną. Zestaw zawiera Clean-Parkettreiniger 1 l, Clean-Parkettpflege 1 l 
i szmatkę do wytarcia. Dostępny w zestawie lub osobno.

ZESTAW DO PIELĘGNACJI PARKIETU
CLEAN-PARKETT-PFLEGESET

Jedn. sprzedaży
Zestaw

System pielęgnacyjny do drzwi zewnętrznych i bram 
garażowych lakierowanych lakierami lazurującymi 
i kryjącymi. Usuwa plamy i kurz, tworzy warstwę chroniącą 
przed zabrudzeniami, odświeża powierzchnie i nadaje im 
jedwabisty połysk.

ZESTAW DO PIELĘGNACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
DOOR-COMPACT

Zawartość:
✓   ADLER Top-Cleaner 100 ml
✓   ADLER Top-Care 100 ml
✓   Olej do pielęgnacji okuć 

Beschlägeöl
✓   1 szmatka do czyszczenia

Nazwa artykułu Numer artykułu Jedn. sprzedaży
Windoor Care-Set 722900030017 Zestaw

Top-Cleaner 250 ml 5169614 1 szt.
Top-Care 250 ml 722700021014 1 szt.

Zawartość
✓   ADLER Top-Cleaner 250 ml
✓   ADLER Top-Care 250 ml
✓   2 głowice do natrysku
✓   1 szmatka do czyszczenia 

żółta (Top-Cleaner)
✓   1 szmatka do pielęgnacji 

niebieska (Top-Care)

Systemowa pielęgnacja lakierowanych okien i drzwi z 
drewna, aluminium i PVC, jak również mebli ogrodowych. 
Działa odpychająco na wodę, olej i brud. Mikroskopijne 
pęknięcia i pory filmu lakierniczego zasklepiają się 
i wydłuża to trwałość powłoki.  Nie nadaje się do 
powierzchni w wysokim połysku.

WINDOOR CARE-SET

Środek do konserwacji i pielęgnacji wszystkich ruchomych elementów okuć  na ościeżnicach 
okiennych i drzwiowych. Zawartość: 20 ml

OLEJ DO OKUĆ

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
721800030020 1 szt.



Nazwa artykułu Numer artykułu Jedn. sprzedaży
Clean-Möbelreiniger Set 9649017 Zestaw

Clean-Möbelreiniger 500 ml 9649012 1 szt.

Do czyszczenia lakierowanych powierzchni i innych możliwych do wytarcia powierzchni w 
gospodarstwie domowym. Clean-Möbelreiniger zawiera substancje czyszczące, które usuwają 
kurz, brud i odciski palców. Produkt może być stosowany regularnie. Zestaw składa się  ze środka 
Möbelreiniger 500 ml łącznie z głowicą do spryskiwania i szmatką do czyszczenia. Dostępny 
w zestawie i osobno.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA MEBLI
CLEAN-MÖBELREINIGER SET

Nazwa artykułu Numer artykułu Jedn. sprzedaży
Clean-Möbelpflege Plus Set 722200021017 Zestaw

Clean-Möbelpflege Plus 250 ml 722200021014 1 szt.

Łagodnie usuwa kurz i zabrudzenia, nie zatykając przy tym porów drewna, działa odpychająco na 
wodę i chroni powierzchnię przed zabrudzeniami. Zachowany zostaje błyszczący wzgl. matowy 
stopień połysku powierzchni mebli. Zestaw składa się ze środka Möbelpflege Plus 250 ml łącznie 
z głowicą do spryskiwania i szmatką do czyszczenia. Dostępny w zestawie lub osobno.

ZESTAW DO PIELĘGNACJI MEBLI
CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
722800021017 Zestaw

Zawartość:
✓   ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
✓   ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
✓   1 szmatka do pielęgnacji

Kompaktowa pielęgnacja systemowa do czyszczenia 
i pielęgnacji lakierowanych i innych nadających się do 
utrzymania w czystości powierzchni w gospodarstwie 
domowym. Delikatnie usuwa kurz i brud nie zatykając 
porów drewna. Środek do pielęgnacji mebli ma działanie 
odpychające wodę i zapewnia powierzchniom mebli 
ochronę przed zanieczyszczeniami. Stopień połysku ew. 
matowości zostaje zachowany.

CLEAN EASY-CARE
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NAPRAWA | KONSERWACJA

Numer artykułu Jedn. sprzedaży
702900021001 Zestaw

Zawartość:
✓   Legno-Reiniger 125 ml
✓   Legno-Pflegeöl 125 ml
✓   Włóknina
✓   Szmatka do czyszczenia

Wysokokiej jakości zestaw do regularnego czyszczenia 
i pielęgnacji olejowanych powierzchni drewna jak meble, 
podłogi drewniane i parkiety oraz elementy wyposażenia 
wnętrz. Za pomocą środka Legno-Reiniger wyczyszczą 
Państwo zabrudzone i tłuste powierzchnie. Produkt 
Legno-Pflegeöl pielęgnuje i chroni drewno oraz sprawia, 
że ponownie nabiera ono blasku.

LEGNO-PFLEGESET



Rozmiar opakowania Numer artykułu Jedn. sprzedaży
250 ml 8002514

1 szt.
1 l 8002511

✓   Wysokojakościowy środek czyszczący  do olejowanych powierzchni drewna
✓   Bez trudu usuwa mocne zanieczyszczenia i tłuszcz
✓   O łagodnym zapachu 

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA LEGNO-REINIGER

Rozmiar opakowania Numer artykułu Jedn. sprzedaży
1 l 703100021011

1 szt.
2,5 l 703100021002

✓   Czyści, pielęgnuje i uszlachetnia podłogi 
drewniane oraz parkiety na długi czas

✓   Uniwersalne zastosowanie – nadaje 
się również do innych powierzchni 
olejowanych, jak np. boazerie

✓   Przyjemny efekt matu

Wysokojakościowe mydło Legno-Holzbodenseife służy 
do regularnego czyszczenia i pielęgnacji olejowanych, 
woskowanych i ługowanych podłóg drewnianych 
i parkietów, jak również olejowanych podłóg korkowych 
i laminowanych w zastosowaniach wewnętrznych.

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
OLEJOWANYCH LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Rozmiar opakowania Numer artykułu Jedn. sprzedaży
250 ml 5088214 1 szt.

Ten uniwersalny olej pielegnacyjny został opracowany do delikatnej pielęgnacji i odświeżania 
mebli olejowanych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz elementów wyposażenia wnętrz 
jak drewniane szalunki i sufity. Lekko zabrudzone powierzchnie można w ciągu kilku sekund 
wyczyścić i odświeżyć za pomocą produktu ADLER Legno-Pflegeöl.  

LEGNO-PFLEGEÖL
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Ponad 80 lat temu Johan Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął 
pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna 
rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza 

nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.
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ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
biuro@adler-lakiery.pl · www.adler-lakiery.pl · facebook.com/AdlerPolska

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43/ 5242/6922-0
ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621


