CC – Dr. Schutz - Systém na ošetření a čištění podlahových krytin
Elastické podlahoviny
Základní čističe
CC Základní čistící přípravek R

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

0617075007
0617000507
0617001007

750 ml
5l
10 l

15ks

178,00
822,00
1 380,00

CC Turbo základní čistič
Expres-základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje rychle a důkladně ochranné nátěry,
především přestárlé nebo navrstvené metalické disperze a separační látky z kaučuku. Krátká doba působení,
bez zápachu. Použitelný pro PVC, polyolefin, linoleum, kaučuk, keramické a kamenné podlahy.
Nepoužívat na podlahoviny s PU/PUR-úpravou povrchu!
 Spotřeba: cca 3l na 100 m2

Katalogové číslo

Obsah

0971001007

5l

2 781,00

CC Profi základní čistící přípravek
Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC. Výborná rozpouštěcí schopnost na metalické disperze.
Není vhodný pro přírodní linoleum a kaučukové podlahoviny!
 Spotřeba: cca 3l na 100 m2

Katalogové číslo

Obsah

Kč/balení

0970000507

5l

1 060,00

Pro základní čištění a pro čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea, PVC, CV
a kaučukových podlahovin.Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod.
Pro materiál šetrná pH-hodnota.  Spotřeba: cca 3-5l na 100 m2



Kč/balení

Katalogové číslo

Extramatná

Katalogové číslo

Povrch

Speciální 2-komponentní ochranný nátěr na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také
bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. CC-PU-ochranná vrstva matná vhodná dle DIN
18032 pro sportovní povrchy. Velmi nízké emise (EC-1R), vhodná pro kolečkové židle, test nehořlavosti.
Pouze pro odborné prováděcí firmy. Balení je včetně tvrdidla.
 Spotřeba: 5,5 l = 110 m2 jeden nátěr
CC SuperPU -Siegel

Povrch

5052000507
5052000197
5050000507
5050000197
5053000507
5053000197

5059000507
5059000197
5058000507
5058000197

Aplikace v jednom nátěru – speciálně pro barvené podlahy CC-PU-Color. Stejné vlastnosti a optika jako
u PU-ochranných vrstev. Balení je včetně tvrdidla.
 Spotřeba: 5,5 l = 55 m2 jeden nátěr

Matná

Lesklá

Matná
Extramatná

Obsah

Kč/balení

5,5 l
1l
5,5 l
1l
5,5 l
1l

6 290,00
1 522,00
6 290,00
1 522,00
6 290,00
1 522,00

Obsah

Kč/balení

5,5 l
1l
5,5 l
1l

6 290,00
1 522,00
6 290,00
1 522,00

CC Antislip přísada
Přísada pro zvýšení protiskluznosti nátěru na hodnotu R10. Protiskluzné vlastnosti zkoušeny v ústavu IFA
dle směrnice BGR 181 a DIN 51130. Kombinovatelné se všemi CC-PU-ochrannými vrstvami – extramatnou,
matnou, lesklou
 Spotřeba: 400g do 5,5 litru CC PU Ochranné vrstvy

Katalogové číslo

Obsah

Kč/balení

4000044007

440 g

998,00

CC PU Anticolor
Speciální 2-komponentní polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím
(barvy na vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel (např. z gumy). Ochranný film
s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou. Pouze pro odborné prováděcí firmy.
 Spotřeba: 2,5 litru = 25 m2 dva nátěry

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

4100002507

2,5 l

2 ks

3 418,00

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

0617075007
0617000507

750 ml
5l

15ks

226,00
1 564,00

0617001007

10 l
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2K - Polyuretanové ochranné nátěry - pro extrémně zatěžované objekty
CC PU-ochranná vrstva

Ošetřovací prostředky & Refresher - pro středně zátěžové objekty
CC Mat-3000PU
Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě,
že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je
ideální pro rychlé oživování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro
ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný
 Spotřeba: 2,5l = 100m2 jeden nátěr



CC Lesk-3000PU

Stejné vlastnosti jako CC-Mat-3000PU. Lesklá optika. Protiskluzný.
 Spotřeba: 2,5l = 100m2 jeden nátěr



2 717,00

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

2002075007
2002000507
2002001007

750 ml
5l
10 l

15ks

199,00
1 317,00
2 196,00

Balení

Kč/balení

1K - Polyuretanové ochranné nátěry - pro středně až silně zatěžované objekty
CC -Secura - tvrdá ochranná vrstva
Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Splňuje
požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou HighSpeed.  Spotřeba: 10 l = 200m2 jeden nátěr

Katalogové číslo

Obsah

2650000507

5l

2 264,00

2650001007

10 l

4 075,00

CC -SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva

Katalogové číslo

Obsah

2550000507
2550001007

5l
10 l

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci
ochranného filmu metodou High Speed.  Spotřeba: 10 l = 200m2 jeden nátěr
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Balení

Kč/balení

1 823,00
3 045,00
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CC -Medica-tvrdá ochranná vrstva
Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním se zvýšenou odolností proti dezinfekčním prostředkům,
hedvábně lesklá optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed.
 Spotřeba: 5 l = 100m2 jeden nátěr

Katalogové číslo

Obsah

Balení

2950000507

5l

CC -Dezinfekční prostředek koncentrát
Pro plošnou dezinfekci v nemocnicích a lékařských praxích. Baktericidní, fungicidní, algicidní a virucidní.
Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM a směrnic DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně
používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci o produktu
 Spotřeba: 5 l = na cca 1 500 m2

Katalogové číslo

Obsah

4685000507

5l

CC -Elatex
Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošíjných skvrn,
jako např. zbytky lepidel, barvy apod.

Katalogové číslo

Obsah

Balení

1320020007

200 ml

6ks

Katalogové číslo

Obsah

Balení

0715075007
0715000507

750 ml
5l

15ks

0715001007

10 l

Kč/balení

2 534,00

Běžné čističe, dezinfekce, odstraňovače skvrn



CC -PU-čistič
Ideální čistící přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech podlahovin s výrobní PU/
PUR úpravou povrchu nebo s ochranným PU-nátěrem. Vysoká čistící schopnost. Rozpouští účinně
nečistoty a tuky. Možno používat v čistících automatech.
 Spotřeba: 750 ml = až 1500 m2
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CC -R 1000 -čistící přípravek
Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin.Působí protiskluzně, odpuzuje
nečistoty a je antistický.Splňuje požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno
zalešťovat a používat v čistících strojích.
 Spotřeba: 750 ml = až 1500 m2



CC -Aktivní čistící přípravek R 280
Ideální pro čištění po pokládce u nových podlahovin v domácnostech a také přírodního linolea v objektech.
Ideální pro mezistupňové čištění podlahovin s polymerním ochranným nátěrem bez nebezpečí jeho
narušení nebo naleptání.  Spotřeba: 750 ml = až 500 m2

Balení

Kč/balení

1 834,00

Kč/ks

220,00
Kč/ks

168,00
780,00
1 315,00

Katalogové číslo

Obsah

Balení

0017075007
0017000507

750 ml
5l

15ks

0017001007

10 l

Kč/ks

140,00
678,00
1 232,00

Katalogové číslo

Obsah

Balení

0217075007

750 ml

6ks

Kč/ks

0217001007

10 l

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

2001002507

2,5 l

4 ks

1 646,00

2001001007

10 l

147,00
1 306,00

Penetrace
CC Primer
Základní nátěr pro minerální cementové lité podlahy. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrný optický
vzhled. Zdůrazňuje individuální strukturu a provedení minerálního podkladu. Optimální pojící můstek
pro ideální přilnutí následně nanášených CC-PU-ochranných vrstev. Dbát na doporučené zpracování
odsouhlasené s jednotlivými výrobci minerálních podlah!  Spotřeba: 10 l na cca 140m2

5 766,00

PU - COLOR - barevná renovace povrchu podlahovin
CC PU Color - všechny barvy dle RAL

Obsah

Speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na polyuretanové bázi. Určené pouze
pro odborné prováděcí firmy.  Spotřeba: 5,5 l na cca 100 m2
Chipsy
1/503 bílá
4/703 červená
3/553 žlutá
2/523 černá
6/083 světle modrá
6/023 modrá
8/773 hnědá
7/033 tmavě zelená

100 g

5501010000
5502010000
5503010000
5504010000
5505010000
5506010000
5507010000
5508010000




odstín RAL
odstín RAL



1 kg

Obsah

5501000100
5502000100
5503000100
5504000100
5505000100
5506000100
5507000100
5508000100

100 g
1 kg

Pravoúhlá fólie pro tisk loga - cena za každý započatý m2
Grafiku předkládá zákazník. V případě požadavku na grafické zpracování je příplatek za práci grafika.

Balení

Kč/ks

1l
2 153,00
Ceny jednotlivých RAL tonů viz speciální ceník vč. krytí a vydatnosti.
Balení

Kč/ks

143,00
1 076,00

 Spotřeba: 100 g na cca 20m2
1 kg na cca 200 m2 pokud bude použita pouze jedna barva a na podlaze
bude požadována průměrná hustota vsypu chipsů.

Katalogové číslo

Kč/ks

6000506000

5 390,00



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

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech
lakovaných dřevěných a korkových podlah.  Spotřeba: 750 ml = až 750m2
CC - Lesk na parkety a korek
Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety
a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku propůjčuje opět nový lesk.
 Spotřeba: 750 ml = 35m2 jeden nátěr
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Uvedené ceny jsou bez DPH.

Katalogové číslo

Obsah

Balení

2112075007
2112000507

750 ml
5l

15ks

Katalogové číslo

Obsah

Balení

2012075007

750 ml

15ks

2012000507

5l

Kč/ks

168,00
946,00
Kč/ks

220,00
1 234,00
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CC -Mat na parkety a korek

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety
a korek matným ochranným filmem, starým parketám a korku propůjčuje opět nový vzhled.
 Spotřeba: 750 ml = 35m2 jeden nátěr
CC -Intenzivní čistič na dřevo a korek
Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů. Je
vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.
 Spotřeba: 750 ml = 18m2 jeden nátěr
CC -Přípravek na impregnaci spár
Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové,lakované,dřevěné a korkové podlahy.Chrání podlahy
před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.
 Spotřeba: 250 ml = 40m2 jeden nátěr







CC -Sprühmax pro parkety, korek a laminát
K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro laminát,lakované dřevěné a korkové podlahy.
Pro rychlé a bezproblémové denní čištění.Hygienicky váže ležící prach a jemné nečistoty. Čistí beze
šmouh a nevrství se. Předávkování a bobtnání hran kvůli přílišné vlhkosti bude zamezeno.
 Spotřeba: 1 l = 600 m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

2172075007

750 ml

15ks

2172000507

5l

Kč/ks

242,00
1 463,00

Katalogové číslo

Obsah

Balení

2120075007

750 ml

6ks

2120000507

5l

Katalogové číslo

Obsah

Balení

2260025007

250 ml

8 ks

Katalogové číslo

Obsah

Balení

1140000127

1l

5 ks

Katalogové číslo

Obsah

Balení

0180075007

750 ml

15ks

0180000507

5l

Kč/ks

220,00
1 174,00
Kč/ks

406,00
Kč/ks

205,00

Dřevěné a korkové podlahy - olejované a voskované
CC - Mýdlo na dřevo
Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo korkové
podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě.
Hedvábně matná receptura.  Spotřeba: 750ml = až 750m2

Kč/ks

187,00
698,00

CC - Přípravek na čištění laminátu

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech
laminátových povrchů.Odsouhlasen na všechny Clic lamináty.  Spotřeba: 750 ml =až 1500 m2
CC -Přípravek na inpregnací spár
Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové,lakované,dřevěné a korkové podlahy.Chrání podlahy
před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.
 Spotřeba: 250 ml = 40m2 jeden nátěr





Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

2210075007
2210000507

750 ml
5l

15ks

194,00
1 116,00

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

2260025007

250 ml

8 ks

406,00

Koberce syntetické - čističe, inpregnace, odstraňovače skvrn
CC -Fresh-Up 2v1
Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění
budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i
mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.
 Spotřeba: 500 ml = 50 m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

1230050007

500 ml

6ks

1230000507

5l

CC -Carpetlife-prášek
Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní
čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální
pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky
optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.
 Spotřeba: 1kg = 15m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

1050000157

1 kg

10ks

1050001057

10 kg

CC -Koncentrát na koberce
Pro mokré extrakční čištění. Možnost použití do všech extraktorů. Hloubkově čistí koberce a
čalounění ze syntetických vláken. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem.
 Spotřeba: 750 ml = 70m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

1382075007

750 ml

15ks

1382000507

5l

CC -Baygard-ochrana koberce
Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a
zamezuje zašednutí koberce. Aplikace do vlhkého vlákna.
 Spotřeba: 500 ml=20m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

1505050007

500 ml

6ks

1505000507

5l

CC -Fleckschutz
Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové,lakované,dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahy
před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.
 Spotřeba: 400 ml=10 m2 *

Katalogové číslo

Obsah

Balení

1601040007

400 ml

6 ks

CC -Fleck-Weg
Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí
aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod.
Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpadků, fixů apod.

Katalogové číslo

Obsah

Balení

1540010007

100 ml

12ks

109,00

1540040007

400 ml

6 ks

340,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/ks
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Laminátové podlahy

254,00
2 140,00
Kč/ks

260,00
2 204,00

Kč/ks

465,00
1 967,00
Kč/ks

348,00
3 039,00
Kč/ks

363,00
Kč/ks
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CC -Flekenspray R
Profesionál mezi odstraňovače skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje
tvrdošíjně nečistoty jako žvýkačka, oleje, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

1301020007

200 ml

12 ks

223,00

CC -Suchá pěna
Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta. Vynikající
čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.  Spotřeba: 400 ml = 10m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

1012040007

400 ml

6ks

CC Sprüh-Ex

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

1282075007
1282000507

750 ml
5l

15 ks

390,00
1 390,00

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

1330020007

200 ml

6ks

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Koberce přírodní

Obzvláště šetrný a hloubkově účinný čistič pro sprejovou extrakci všech textilních podlahovin.
Speciálně pro vlněné koberce. Pro použití do všech extraktorů.
CC -Alibaba
Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí,
juty, kokosu a ostatních přírodních vláken.Vhodný také pro orientální koberce.

214,00

258,00

MAGIC ROLLER - set pro ruční suché čištění koberců
Magic Roller - Set NOVINKA
Magic Roller je textilní kulatý kartáč pro lehké vmasírování granulátu CC-Carpetlife-prášek
do koberce. Vhodný pro velur do výšky vlasu 10 mm a nízkou smyčku ze syntetických
vláken. Ideální pro čištění malých ploch a odstraňování skvrn. Teleskopická tyč, rychlá
a jednoduchá obsluha.



odstín RAL

Kč/ks

2 153,00

1250750007

Obsah. 1x kartáč magic roller; 500 ml Fresh Up 2v1;
1 kg Carpetlife - prášek
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Byt a dům - kamenné podlahy
CC-Péče o kámen
Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane
protiskluzným, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.
 Spotřeba: 750 ml =750m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

317075007

750 ml

6ks

317001007

10 l

CC - Inolit - aktivní prášek
Firmou Villeroy & Boch doporučený základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky,
pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiku.
Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.
 Spotřeba: 1kg = 10m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

Kč/ks

3210000127

1 kg

12 ks

257,00

CC - Univerzální čistič K
Čistí všechny voděodolné povrchyv kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženkou, kovové
díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě
vevniř i venku.  Spotřeba: 750 ml =750m2

Katalogové číslo

Obsah

Balení

0817075007

750 ml

6 ks

0817001007

10 l

Katalogové číslo

Obsah

Kč/ks

154,00
1 316,00

Kč/ks

210,00
2 092,00

Pady, nářadí a pomůcky
CC-Lasička
Pro jednoduché a odborné nanášení polymerních disperzí na elastické podlahoviny a také na
dřevěné a korkové podlahoviny v domácnostech i v objektech.



Potah pro CC-Lasičku
Potah pro CC-Lasička se doporučuje před prvním použitím přeprat v teplé vodě.



CC - Univerzální tyč
Univerzálně použitelná tyč pro různé nástavce.



8000921500
Katalogové číslo

1 ks
Obsah

8000921600
Katalogové číslo

Obsah

8000921700

Vlhčené čistící utěrky
Robustní utěrky ze 100% polypropylenu napuštěné čistícím pomerančovým olejem. Čištění
rukou bez vody a mýdla. Odstraňuje rychle a spolehlivě tuky, oleje, lepidla, asfalt, inkoust, vosk,
uhel, grafit, skvrny od trávy apod. nejenom z rukou, ale také z různých jiných povrchů např. na
strojích a nářadí. 72 utěrek v praktickém uzavřeném zásobníku. Utěrky jsou perforovány a lze je
vyjímat jednotlivě.
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Katalogové číslo





Uvedené ceny jsou bez DPH.

50130-001

Balení

1 ks
Balení

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Obsah

11165-00

Katalogové číslo

Balení

1 ks

Katalogové číslo
CC-Padmaister Systém

CC-Padmaister držák
8000930500

Ruční PAD zelený
8000930600

Ruční PAD bílý
8000930700

Ruční PAD šedý 250 x 120 x 8 mm
8000930400
Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení s vhodným padem.

Průmyslové utěrky role
Robustní utěrky z netkané textilie (100%ní polypropylen – gramáž 75 g/m2), které nepouští
vlákna, nepouští barvu, jsou odolné proti rozpouštědlům a lze je prát. Utěrky jsou ideální pro
aplikaci nano-produktů na sklo, keramiku, plasty, laky, automobily a jiné povrchy. 500 útržků na
roli o rozměru 38 x 32 cm.

Balení

Balení

500 útržků

Obsah

Kč/ks

398,00
Kč/ks

398,00
Kč/ks

367,00
Kč/ks

406,00
44,00
44,00
118,00
Kč/ks

2 122,00

Balení

Kč/ks

72 ks

358,00

ScratchNoMore - nábytkové kluzáky a podložky

NOVINKA

FootClick
pro tvrdé podlahy Ø24
pro tvrdé podlahy Ø30
pro koberce Ø30
Základní kruhový kluzák pro univerzální použití. Samolepka a integrovaný šroubek.





FootClick náhradní díl
pro tvrdé podlahy Ø24
pro tvrdé podlahy Ø30
pro koberce Ø30
Náhradní díl pro FootClick. Rychlá výměna opotřebeného kluzáku.





Katalogové číslo

Balení

Kč/ks

8210240000
8210250000
8210280000

4 ks
12 ks
12 ks

49,00
56,00
56,00

Katalogové číslo

Balení

Kč/ks

8210914000
8210915000
8210925000

4 ks
100ks
100ks

39,00
42,00
42,00

Gluefixx

pro tvrdé podlahy

pro koberce
Základní obdélníkový kluzák pro univerzální použití. Samolepka umožňuje uchycení k různým materiálům.

Katalogové číslo

Balení

Kč/ks

8210500000
8210510000

4 ks
12ks

49,00
42,00

Footfixx-Vrut

pro tvrdé podlahy Ø34

pro tvrdé podlahy Ø21

pro koberce
Kruhový kluzák s vrutem pro použití do dřeva nebo jiných materiálů, které umožňují zašroubování vrutu.

Katalogové číslo

Balení

Kč/ks

8210200000
8210205000
8210210000

12 ks
12 ks
12 ks

56,00
56,00
56,00

Footfixx-Závit
M8 pro tvrdé podlahy
M10 pro tvrdé podlahy
M8 pro koberce
M10 pro koberce
Kruhový kluzák se závitem ve dvou rozměrech. Pro rychlou montáž do matice.

Katalogové číslo

Balení

Kč/ks






8210300000
8210301000
8210310000
8210311000

12ks
12ks
12ks
12ks

49,00
49,00
42,00
42,00

Footfixx náhradní díl kulatý
pro tvrdé podlahy Ø34
pro tvrdé podlahy Ø21
pro koberce
Náhradní díl pro všechny kluzáky Footfixx. Rychlá výměna opotřebeného kluzáku.

Katalogové číslo

Balení

Kč/ks





8210900000
8210920000
8210910000

100 ks
100 ks
100 ks

39,00
39,00
39,00

Katalogové číslo
Footfixx-Trubka

malá pro tvrdé podlahy (10-15) Ø34
8210100000

střední pro tvrdé podlahy (14-21) Ø34
8210101000

velká pro tvrdé podlahy (20-30) Ø34
8210102000

malá pro tvrdé podlahy (10-15) Ø21
8210105000

střední pro tvrdé podlahy (14-21) Ø21
8210106000

malá pro koberce (10-15)
8210110000

střední pro koberce (14-21)
8210111000

velká pro koberce (20-30)
8210112000
Speciální kluzák pro montáž do trubky. Díky různým šířkám umožňuje montáž do téměř každé trubkové židle nebo stolu.

Balení

Kč/ks

12ks
12 ks
12 ks
12ks
12ks
12ks
12ks
12ks

76,00
82,00
94,00
82,00
82,00
68,00
68,00
82,00

Katalogové číslo
Balení
Tubefixx

malá pro tvrdé podlahy (15-25)
8210400000
4 ks

střední pro tvrdé podlahy (25-40)
8210401000
4 ks

malá pro koberce (15-25)
8210410000
4 ks

střední pro koberce (25-40)
8210411000
4 ks
Speciální kluzák pro montáž na trubkovou konstrukci židle nebo stolu. Dva rozměry a variabilita od 15 do 40 mm umožňuje montáž na téměř každou trubku.

Tubefixx náhradní díl
square pro tvrdé podlahy
square pro koberce
Náhradní díl pro všechny kluzáky Tubefixx. Rychlá výměna opotřebeného kluzáku.




Prodejní displej
12 x 4 FootClick pro tvrdé podlahy Ø24
Prodejní displej obsahuje dva nejzákladnější a nejpoužívanější typy kluzáků.



Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/ks

130,00
130,00
118,00
118,00

Katalogové číslo

Balení

Kč/ks

8210950000
8210960000

125 ks
125 ks

56,00
42,00

Katalogové číslo
Balení
Hliníkový kufr
kompletní vzorník
8210005000
1 ks
náhradní vnitřní výbava
8210006000
1 ks
Luxusní ucelený vzorník se všemi kluzáky. Ideální pro předvedení u zákazníka a vyzkoušení konkrétního kluzáku na konkrétním typu židle nebo stolu.
(Na uvedený výrobek se nevztahuje smluvní rabat.)
Katalogové číslo

Balení

8210007000

1 ks

CC – Dr. Schutz

CC – Dr. Schutz - Systém na ošetření a čištění podlahových krytin

Kč/ks

1 999,00
1 170,00

Kč/ks

4704,00
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