
NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODUKTY WOCAWOCA

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

806 Kč 762 Kč 200–300 m2
s

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
s

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

2 498 Kč 2 318 Kč 8–12 m2
s

Předúprava

Interiéry

Povrchová úprava

 R Vhodný na čištění povrchů, které jsou 
ošetřené louhem, mýdlem, olejem i lakem; 
pro čištění surových dřevěných podlah, 
nástěnných a stropních obkladů nebo 
nábytku před aplikací olejů a laků. 

 R Vhodný jako finální povrchová úprava, 
určený pro strojní nanášení. Jedná se 
o první jednosložkový olej 
s vlastnostmi dvousložkového oleje. 
Zajišťuje extrémně odolný povrch vůči 
vodě a nečistotám. Je ideální na 
surové nebo čerstvě zbroušené 
dřevěné povrchy v interiéru. Obsah 
rozpouštědel je nižší než 1%.

 R Vhodný pro strojní olejování 
dřevěných podlah. Vytváří extrémně 
odolný povrch. Je ideální jako 
závěrečná úprava surových nebo nově 
zbroušených dřevěných povrchů 
v interiéru, nebo jako finální nátěr na 
Olej Colour. 

Intenzivní čistič 2,5 l 
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Olej Diamond Active – přírodní 2,5 l

Olej s voskem Extreme – přírodní 2,5 l

Další barevné odstíny (viz ceník WOCA): bílý

Další barevné odstíny (viz ceník WOCA): bílý, extra bílý, karbonově černý, betonově šedý, pískově šedý, tmavě hnědý, čokoládově hnědý, karamelově hnědý

Produkty pro olejované podlahy v interiéru

Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODUKTY WOCA WOCA

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

700 Kč 659 Kč 320–400 m2
s

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

469 Kč 404 Kč – s

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

1 440 Kč 1 210 Kč 150–200 m2
s

Péče a údržba

Interiéry

 R Vhodné na čištění a údržbu olejovaných, 
voskovaných a základním mýdlem 
ošetřených dřevěných povrchů – podlahy, 
nábytek, desky stolu a obklady. Na povrchu 
vytváří ochranný film. Pro tmavé dřeviny je 
vhodné přírodní mýdlo, pro světlé dřeviny 
bílé mýdlo. 

 R Účinně rozpouští různé skvrny, jako 
jsou mastnosta, káva, víno, čaj, atd. 
Vhodný na dřevěné povrchy ošetřené 
mýdlem, olejem nebo olejem 
s voskem. 

 R Mýdlový přípravek s olejovými příměsmi, 
který je vhodný pro pravidelné čištění 
a údržbu dřevěných olejovaných podlah. 
Refresher přírodní je vhodný na povrchy 
naolejované přírodními a barevnými oleji, 
Refresher bílý je vhodný pro bíle naolejované 
povrchy. Refresher dřevěný povrch čistí 
a zároveň ho doolejovává. Proniká do pórů 
dřeva a vytváří na povrchu ochrannou vrstvu.

Mýdlo na olejované podlahy –  
přírodní 2,5 l
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Odstraňovač skvrn 0,25 l

Refresher – přírodní 2,5 l

Další barevné odstíny (viz ceník WOCA): bílé

Další barevné odstíny (viz ceník WOCA): bílý, extra bílý

Produkty pro olejované podlahy v interiéru
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WOCA

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

1 964 Kč – 10–15 m2
i

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

1 981 Kč – 8–10 m2
i

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

806 Kč 762 Kč 200–300 m2
s

Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.

Předúprava

Povrchová úprava

 R Základní nátěr na bázi rozpouštědla. 
Rychleschnoucí, kvalitně zpevní povrch, 
utěsní dřevo a zlepší přilnavost následné 
vrstvy laku. Je vhodný jako základní nátěr 
pro staré a dříve ošetřené podlahy, pro 
exotické a olejnaté druhy dřeva. 

 R Lak bez zápachu na vodní bázi. Dodá 
dřevu odolný povrch a je vhodný na 
povrchy v domácnosti. Výborně se 
rozlévá a rychle schne.

 R Vhodný na čištění povrchů, které jsou 
ošetřené louhem, mýdlem, olejem 
i lakem; pro čištění surových 
dřevěných podlah, nástěnných 
a stropních obkladů nebo nábytku 
před aplikací olejů a laků. 
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Master Multi Primer – přírodní 5 l
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Lak Master Classic – matný 10 5 l

Intenzivní čistič 2,5 l

Produkty pro lakované podlahy v interiéru

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODUKTY WOCA

Interiéry
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WOCA

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

360 Kč 330 Kč 400 m2
s

Péče a údržba

Interiéry

 R Vhodné na běžnou údržbu 
laminátových, vinylových a lakovaných 
povrchů. 
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Master Cleaner  
(Mýdlo na lakované, 

laminátové a vinylové podlahy) 1 l

Produkty pro lakované podlahy v interiéru

Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODUKTY WOCA
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WOCA

Cena za lahev Cena za lahev v celém balení Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

939 Kč 854 Kč 6–10 m2
s

Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Akční cena za lahev* Spotřeba 
na m2 z 1 l

Pozn. 

1 708 Kč – 1 553 Kč 8–12 m2
s

T

Předúprava

Povrchová úprava

Exteriéry

 R Vhodný na čištění dřevěných teras, 
zahradního nábytku, obložení, obkladů, 
plotů, dveří, atd. Odstraňuje mechy, řasy 
a nečistoty. Lze ho použít i na čištění zdiva 
a betonových ploch. 

 R Vhodný jako finální povrchová úprava na 
nové a dříve olejované dřevěné povrchy – 
terasy, zahradní nábytek, obklady, ploty atd. 
Olej na vodní bázi s olejovými složkami, je 
ředitelný vodou a šetrný k životnímu 
prostředí. Zajišťuje odolný povrch vůči 
nečistotám a vzniku plísní, hub, mechů 
a řas. Zvýrazňuje přirozenou barvu dřeva 
a vykresluje jeho léta. Exteriérový olej 
chrání dřevěný povrch před UV zářením. 

Exteriérový čistič 2,5 l
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Exteriérový olej – 
přírodní, teak a bangkirai 3 l

Další barevné odstíny (viz ceník WOCA): bílý, černý, šedý, am.ořech, antracit, modřín, šedý kámen, tmavě šedý, merbau, lískový ořech

Produkty pro venkovní povrchy

Pozn.: 
* Akce platí na objednávky zaslané od 15. 3. 2021 do konce roku 2021 nebo do vyprodání zásob.
Jedná se doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/ks bez DPH. 
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODUKTY WOCA
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WOCA 
Exteriérový olej – mix
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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WOCA

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
551510 6 1 456 Kč 445 Kč 200–300 m2

s

551525 4 2,5 806 Kč 762 Kč 200–300 m2
s

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Intenzivní čistič v rozprašovači – již zředěný 551500 6 0,75 308 Kč 279 Kč – s

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Odstraňovač skvrn 551541 6 0,25 469 Kč 404 Kč – s

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Odstraňovač skvrn na dub 551005 6 0,25 469 Kč 404 Kč – s

INTENZIVNÍ ČISTIČ 
 R Vhodný na čištění povrchů, které jsou ošetřené louhem, mýdlem, olejem i lakem; pro čištění surových dřevěných podlah, 

nástěnných a stropních obkladů nebo nábytku před aplikací olejů a laků. 

INTENZIVNÍ ČISTIČ V ROZPRAŠOVAČI 
 R Vhodný na čištění menších povrchů, které jsou ošetřené louhem, mýdlem, olejem i lakem; pro čištění surových dřevěných 

podlah, nástěnných a stropních obkladů nebo nábytku před aplikací olejů a laků. 

ODSTRAŇOVAČ SKVRN 
 R Účinně rozpouští různé skvrny, jako jsou mastnota, káva, víno, čaj, atd. Vhodný na dřevěné povrchy ošetřené mýdlem, olejem 

nebo olejem s voskem. 

ODSTRAŇOVAČ SKVRN NA DUB
 R Účinně odstraňuje černé skvrny způsobené kyselinotvornou reakcí. Vhodný na dubové povrchy ošetřené mýdlem, olejem nebo 

olejem s voskem. 

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 528510 6 1 452 Kč 411 Kč – s

ŘEDIDLO
 R Vhodné na ředění olejů a čištění nástrojů.

Ředidla a čističe

ŘEDIDLA A ČISTIČE

Interiéry
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Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Bílý 500225 4 2,5 759 Kč 690 Kč 8–10 m2
p 

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Bílý 500235 4 2,5 945 Kč 860 Kč 8–10 m2
p

Šedý 500237 4 2,5 945 Kč 860 Kč 8–10 m2
p

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Bílý 500278 4 2,5 995 Kč 904 Kč 8–10 m2
p

Šedý 500279 4 2,5 995 Kč 904 Kč 8–10 m2
p

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 500251 4 2,5 732 Kč 666 Kč 8–10 m2
i

Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.

LOUH NA MĚKKÉ DŘEVO 
(NA BOROVICI, MODŘÍN A SMRK)

 R Vhodný na penetraci surového nebo čerstvě zbroušeného povrchu z měkkých dřevin – podlaha, schodiště, 
nábytek a obklady. Toto ošetření zabraňuje následnému žloutnutí dřeva, zvýrazňuje jeho přirozenou kresbu 
a dodává povrchu bělený vzhled. Je vhodný na všechny typy měkkých dřevin, jako je smrk a borovice. 
U modřínu vytváří postaršený šedý až nahnědlý vzhled. Louh není vhodný na tvrdé dřeviny. Finální barvy bude 
dosaženo po 1-2 měsících. Při použití louhu na smrkovém dřevu může mít povrch nazelenalou barvu, která 
časem zmizí. 

LOUH NA TVRDÉ A MĚKKÉ DŘEVO 
(NA BUK, JASAN, JAVOR, HEVEU)

 R Vhodný na penetraci surového nebo čerstvě zbroušeného dřevěného povrchu – podlaha, schodiště, nábytek 
a obklady. Toto ošetření zabraňuje následnému žloutnutí dřeva, zvyšuje jeho přirozenou kresbu a vytváří 
výraznější barevný odstín, v závislosti na zvolené barvě. Louh je vhodný na všechny typy dřevin.

LOUH ANTIK
 R Na dubovém dřevu vytváří speciální kouřový vzhled. Je uživatelsky příjemný, ale korozivní, a při aplikaci je 

potřeba s ním zacházet opatrně. Louh Antik reaguje s kyselinou tříslovou v dubu, a tak se výsledná barva může 
po aplikaci lišit v závislosti na koncentraci třísloviny ve dřevě. Díky tomu ale dosáhnete jedinečného barevného 
odstínu. Finálního vyzrálého vzhledu bude dosaženo po 1-2 měsících. 

SPECIÁLNÍ LOUH NA DUB
 R Tento jedinečný louh dodává dřevu patinu a vzhled dřeva, které je vystavené přirozeným povětrnostním 

vlivům. Louh je vhodný na dubové dřevo. Díky tomu dřevo dostane velmi pěkný, dvourozměrný vzhled. Povrch 
je nutné následně ošetřit jedním z olejů WOCA. Louh je na vodní bázi. 

s

i

p

WOCA

Louhy

Interiéry

LOUHY
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WOCA

Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH. 
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Bílý 500240 4 2,5 1 618 Kč 1 455 Kč 8–10 m2
p

Šedý 500241 4 2,5 1 618 Kč 1 455 Kč 8–10 m2
p

Černý 500242 4 2,5 1 618 Kč 1 455 Kč 8–10 m2
p

Hnědý 500243 4 2,5 1 618 Kč 1 455 Kč 8–10 m2
p

PRE–COLOUR
 R Jedná se o mořidlo na vodní bázi, které se používá na penetraci surového nebo nově zbroušeného dřevěného 

povrchu v interiéru – podlahy, schodiště, nábytek a obklady. Pre-Colour umožňuje zvýšit sytost barvy dřeva 
před aplikací finálního oleje nebo laku. Je vhodný na všechny typy dřevin. 

Mořidla

Invisible – Vzhled dubu bez povrchové úpravy

MOŘIDLA A OLEJE

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
526010 6 1 622 Kč 566 Kč 8–12 m2

i

526025 4 2,5 1 416 Kč 1 287 Kč 8–12 m2
i

INVISIBLE PRIMER
 R Základní nátěr pro Olej Invisible. Vždy ve spojení i s Pečujícím olejem Invisible. 

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
525010 6 1 1 248 Kč 1 135 Kč 30–40 m2

i

525025 4 2,5 2 832 Kč 2 575 Kč 30–40 m2
i

OLEJ INVISIBLE
 R Na povrchu vytváří vzhled neošetřeného dřeva. Pro následné oživení použijte Pečující olej Invisible. 

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 525510 6 1 546 Kč 497 Kč 30–40 m2
i

PEČUJÍCÍ OLEJ INVISIBLE
 R Vhodný pro povrchy ošetřené Olejem Invisible. 

Interiéry
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH. 
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.

s

i

p

Oleje

Interiéry

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní

522072 6 1 714 Kč 649 Kč 10–12 m2
s

522073 4 2,5 1 675 Kč 1 522 Kč 10–12 m2
s

522075 2 5 2 881 Kč 2 619 Kč 10–12 m2
i 

Bílý

522572 6 1 714 Kč 649 Kč 10–12 m2
i

522573 4 2,5 1 675 Kč 1 522 Kč 10–12 m2
i 

522575 4 5 2 881 Kč 2 619 Kč 10–12 m2
i

101 – Světle hnědý 530125 4 2,5 2 068 Kč 1 880 Kč 10–12 m2
i

102 – Tmavě hnědý 530225 4 2,5 2 068 Kč 1 880 Kč 10–12 m2
i

106 – Tmavě červenohnědý 530625 4 2,5 2 697 Kč 2 451 Kč 10–12 m2
i

114 – Žulově šedý 531425 4 2,5 2 068 Kč 1 880 Kč 10–12 m2
i 

314 – Extra šedý 533145 4 2,5 2 241 Kč 2 037 Kč 10–12 m2
i

118 – Extra bílý 531825 4 2,5 2 068 Kč 1 880 Kč 10–12 m2
i

119 – Ořech americký 531925 4 2,5 2 832 Kč 2 575 Kč 10–12 m2
i

120 – Sytě černý 532025 4 2,5 2 832 Kč 2 575 Kč 10–12 m2
i

349 – Antik 532325 4 2,5 2 068 Kč 1 880 Kč 10–12 m2
i 

OLEJ MASTER COLOUR
 R Vhodný na všechny typy dřevin jak surových, tak i nově zbroušených povrchů, dále na surové a louhy ošetřené dřevěné 

povrchy – podlahy, schodiště, obklady a nábytek. Olej má výborné penetrační vlastnosti a vytváří odolný povrch vůči vodě 
a nečistotám. Je vhodný především na tmavé dřeviny, kdy zvyšuje přirozenou a teplou barvu dřeva, zatímco světlé dřeviny 
doporučujeme ošetřit bílým olejem. Bílý olej chrání a udržuje přirozenou světlou barvu dřeva. Barevné odstíny nanášejte 
v jedné vrstvě jako barevný podklad pro krycí nátěr oleje s voskem. Pro finální nátěr bez použití krycího oleje nanášejte 
barevný olej ve dvou vrstvách. Při aplikaci musí mít olej, místnost a podlaha teplotu mezi 15°-30°C. Během nanášení a schnutí 
zajistěte dostatečné větrání místnosti.

OLEJE
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Oleje

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
565010 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

565025 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
s 

Bílý
565510 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

565525 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
i

Extra bílý
565110 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

565125 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
i

Pískově šedý
565710 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

565725 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
p

Betonově šedý
565610 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

565625 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
p

Čokoládově hnědý
565910 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

565925 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
p

Tmavě hnědý
566110 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

566125 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
p

Karamelově hnědý
566010 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

566025 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
p

Karbonově černý
565810 6 1 1 766 Kč 1 600 Kč 20–25 m2

p

565825 4 2,5 4 009 Kč 3 646 Kč 20–25 m2
p

OLEJ DIAMOND ACTIVE
 R Vhodný jako finální povrchová úprava, určený pro strojní nanášení. Jedná se o první jednosložkový olej s vlastnostmi 

dvousložkového oleje. Zajišťuje extrémně odolný povrch vůči vodě a nečistotám. Je ideální na surové nebo čerstvě 
zbroušené dřevěné povrchy v interiéru. Obsah rozpouštědel je nižší než 1%.

OLEJE

Pozn.:
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH. 
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.

s

i

p

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
522225 4 2,5 3 612 Kč 3 284 Kč 20–25 m2

i 

522210 6 1 1 651 Kč 1 501 Kč 20–25 m2
p

Bílý 523025 4 2,5 3 612 Kč 3 273 Kč 20–25 m2
s

Extra bílý 522725 4 2,5 3 612 Kč 3 273 Kč 20–25 m2
s

OLEJ DIAMOND
 R Vhodný jako finální povrchová úprava, určený pro strojní nanášení. Zajišťuje extrémně odolný povrch vůči vodě 

a nečistotám. Je ideální na surové nebo čerstvě zbroušené dřevěné povrchy v interiéru. Obsah rozpouštěděl je nižší než 1%. 

Interiéry

98 www.floorforever.cz



WOCA

Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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Oleje

Interiéry

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 529325 4 2,5 2 498 Kč 2 318 Kč 20 m2
s

Bílý 529425 4 2,5 2 864 Kč 2 604 Kč 20 m2
s

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní, matný 528925 4 2,5 2 569 Kč 2 336 Kč 20 m2
i

OLEJ S VOSKEM EXTREME
 R Vhodný pro strojní olejování dřevěných podlah. Vytváří extrémně odolný povrch. Je ideální jako závěrečná úprava surových 

nebo nově zbroušených dřevěných povrchů v interiéru, nebo jako finální nátěr na Olej Colour.

OLEJ S VOSKEM SWIFT
 R Vhodný pro ruční olejování (válečkem) dřevěných podlah. Vytváří extrémně odolný povrch. Je ideální jako závěrečná úprava 

surových nebo nově zbroušených dřevěných povrchů v interiéru, nebo jako finální nátěr na Olej Colour.

OLEJ NA KUCHYŇSKÉ DESKY
 R Určený pro kuchyňské pracovní desky. Je vhodný na surové nebo nově zbroušené dřevěné povrchy. Olej chrání povrch před 

vodou a nečistotami. Na tmavé i světlé dřeviny – mahagon, merbau, teak, třešeň, jasan, dub, buk, javor, bříza, borovice, atd. 
Dřevěnému povrchu dodává zlatou barvu. Bílý olej povrch zesvětlí a díky němu dosáhnete běleného vzhledu. 

OLEJE A TMELY

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 527713 6 0,75 616 Kč 517 Kč 12–15 m2
s

Bílý 527814 6 0,75 616 Kč 517 Kč 12–15 m2
s

Šedý 527828 6 0,75 659 Kč 595 Kč 12–15 m2
i

Černý 527813 6 0,75 659 Kč 595 Kč 12–15 m2
i

Tmely

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 740556 – 5 l 2 419 Kč 15–20 m2
s

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 740558 – 5 l 1 981 Kč 10–15 m2
s

MASTER FILLER AQUA (TMEL NA PODLAHY NA VODNÍ BÁZI)
 R Vodou ředitelný a snadno brousitelný tmel na parkety. Vytváří jednotný povrch, je snadno zpracovatelný a nepopraská, 

protože je pružný a umožňuje dřevu pracovat. 

MASTER FILLER CLASSIC (TMEL NA PODLAHY NA BÁZI ROZPOUŠTĚDLA)
 R Rychleschnoucí tmel na bázi rozpouštědla. Snadno zpracovatelný a zkracuje pracovní proces díky krátké době schnutí.
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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Základní nátěry

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 690151 – 5 l 2 480 Kč 6–12 m2
s

Bílý 690152 – 5 l 2 480 Kč 6–12 m2
p

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 690150 3 5 l 1 964 Kč 10–15 m2
i

MASTER BASE PRIMER
 R Základní nátěr na vodní bázi, který lze snadno brousit (pouze přírodní). Utěsňuje dřevo a minimalizuje pronikání třísloviny na 

jeho povrch. Je vhodný na neupravené nebo již zbroušené dřevěné povrchy. Vzhledem k rychlé době schnutí je vhodný jako 
základní vrstva před nátěrem vrchního laku WOCA na vodní bázi. Bílá varianta zesvětluje dřevěný povrch a propůjčuje mu 
„skandinávský vzhled“. 

MASTER MULTI PRIMER
 R Základní nátěr na bázi rozpouštědla. Rychleschnoucí, kvalitně zpevní povrch, utěsní dřevo a zlepší přilnavost následné vrstvy 

laku. Je vhodný jako základní nátěr pro staré a dříve ošetřené podlahy, pro exotické a olejnaté druhy dřeva. 

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní, mat 10 690115 3 5 l 1 981 Kč 8–10 m2
s

Přírodní, mat 20 690116 3 5 l 1 981 Kč 8–10 m2
i

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní, mat 10 690130 3 5 l 5 517 Kč 8–10 m2
i

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní, mat 10 690125 3 5 l 3 453 Kč 8–10 m2
i

Přírodní, mat 20 690126 3 5 l 3 453 Kč 8–10 m2
i

Přírodní, mat 40 690127 3 5 l 3 453 Kč 8–10 m2
i

LAK MASTER CLASSIC
 R Lak bez zápachu na vodní bázi. Dodá dřevu odolný povrch a je vhodný na povrchy v domácnosti. Výborně se rozlévá a rychle schne.

LAK MASTER QP
 R Jednosložkový lak na vodní bázi určený pro kanceláře a středně komerční prostory. Rychle schne a snadno se aplikuje, což zrychluje 

celý proces aplikace. Je vysoce odolný vůči vodě, chemikáliím a chrání povrch před slunečním zářením. Dodává podlaze světlejší 
(severský) vzhled. Vysychá bez použití tvrdidla. 

LAK MASTER OPTIMA
 R Rychleschnoucí podlahový lak na vodní bázi, který dodává dřevu odolný povrch. Vysoký obsah pevných látek dřevo mírně zvlhčuje 

a zanechává povrch bohatý a plný. Lak se snadno nanáší a je odolný proti vodě a chemikáliím, takže je ideální do kanceláří a dalších 
komerčních oblastí se středním provozem.

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY, LAKY

Laky

Interiéry
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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Laky

Interiéry

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní, mat 10 690135 3 5 l 4 723 Kč 8–10 m2
i

Přírodní, mat 20 690136 3 5 l 4 723 Kč 8–10 m2
i

Přírodní, mat 40 690137 3 5 l 4 723 Kč 8–10 m2
i

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní, mat 10 690140 3 5 l 6 310 Kč 8–10 m2
i

LAK MASTER TS 2K + TVRDIDLO ISO
 R Dvousložkový, vodou ředitelný lak na podlahy, speciálně vyvinutý pro chodby, sportovní prostory a do víceúčelových hal, které jsou 

vystavené vysoké zátěži. Součástí balení je tužidlo s izokyanátem. Lak vyniká silnou ochranou, vynikající trvanlivostí a vysokou 
odolností proti oděru, opotřebení a škrábancům. Velmi silný a odolný, schválený pro sportovní plochy. Vynikající odolnost proti 
skluzu. 

LAK MASTER RD 2K + TVRDIDLO BEZ ISO
 R Dvousložkový, rychleschnoucí lak na podlahy. Součástí balení je tužidlo bez obsahu izokyanátu. Tento lak je určený pro prostory 

s intenzivním zatížením, jako jsou jídelny a schody. Propůjčuje podlaze vysokou ochranu, odolnost proti skluzu, proti černým flekům 
od podrážek, škrábancům a skvrnám. Je čistý a zachovává světlý vzhled dřeva. Splňuje nejvyšší normy odolnosti proti skluzu. 

LAKY

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní, mat 3-5 690196 3 5 l 7 085 Kč 8–10 m2
i

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 690021 6 0,1 l 508 Kč – i

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Bílé 694250 1 0,1 l 577 Kč – p

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 690022 6 0,5 l 872 Kč – i

LAK MASTER INVISIBLE 2K + TVRDIDLO BEZ ISO
 R Dvousložkový, vysoce kvalitní matný lak na podlahy, který byl speciálně vyvinutý, aby povrchu propůjčil vzhled neošetřeného dřeva. 

Součástí laku je polyuretanové pojivo, které dodává povrchu vzhled nově obroušeného dřeva. Tvrdidlo je bez obsahu izokyanátu. 
Výsledkem je matný povrch. 

TVRDIDLO MASTER 2K (BEZ ISO)
 R Tvrdidlo bez izokyanátu.

ADITIVUM MASTER INVISIBLE, BÍLÉ
 R Vhodné do Laku Master Invisible 2K v případě, že je potřeba docílit světlejšího odstínu.

TVRDIDLO CLASSIC 2K (ISO)
 R Tvrdidlo s izokyanátem.
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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Péče o podlahy a nábytek

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
527310 6 1 630 Kč 556 Kč 30–40 m2

s

527325 4 2,5 1 360 Kč 1 236 Kč 30–40 m2
s

Bílý
527410 6 1 630 Kč 556 Kč 30–40 m2

s

527425 4 2,5 1 360 Kč 1 236 Kč 30–40 m2
s

Šedý 527430 6 1 668 Kč 639 Kč 30–40 m2
i

Hnědý 527440 6 1 668 Kč 639 Kč 30–40 m2
i

Extra bílý 527510 6 1 668 Kč 639 Kč 30–40 m2
i

PEČUJÍCÍ OLEJ 
 R Vhodný pro údržbu všech dřevěných olejovaných povrchů a pro běžnou údržbu olejovaných dřevěných podlah ošetřených 

oxidativními oleji. Teplota oleje, místnosti a podlahy musí být mezi 15-35°C. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. 

PÉČE O PODLAHY A NÁBYTEK

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
565210 6 1 923 Kč 839 Kč 40-50 m2

p

565225 4 2,5 2 275 Kč 2 068 Kč 40-50 m2
i

Bílý 565325 4 2,5 2 275 Kč 2 068 Kč 40-50 m2
i

PEČUJÍCÍ OLEJ DIAMOND ACTIVE
 R Vhodný pro údržbu a renovaci všech dřevěných povrchů ošetřených Olejem Diamond Active. 

Laky

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 690038 6 150 g 214 Kč – p

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem Cena za lahev Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 690033 6 0,1 l 231 Kč – p

ANTI-SLIP PRO LAKY MASTER 2K
 R Zlepšuje protiskluzové vlastnosti laků Master 2K na úroveň R10/R11.

ZPOMALOVAČ TUHNUTÍ LAKU
 R Prodlužuje dobu použití laků na vodní bázi.

Interiéry
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.

s

i

p

Interiéry

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 527802 6 0,2 536 Kč 485 Kč 20–30 m2
s

Bílý 527902 6 0,2 536 Kč 485 Kč 20–30 m2
i

Extra bílý 528302 6 0,2 536 Kč 485 Kč 20–30 m2
i

Ořech 528402 6 0,2 536 Kč 485 Kč 20–30 m2
i

PEČUJÍCÍ GEL
 R Vhodný na oživení a údržbu dřevěných olejovaných podlah, pro všechny typy olejů, zejména pro UV olej a olej s voskem. Dodává 

podlaze odolnější povrch, nanáší se ručně nebo strojně. 

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 528010 6 1 678 Kč 565 Kč 30–40 m2
i

Bílý 528110 6 1 678 Kč 565 Kč 30–40 m2
i

PEČUJÍCÍ BALZÁM NA OLEJ
 R Vhodný pro běžnou údržbu dřevěných povrchů ošetřených oxidativními oleji. 

PÉČE O PODLAHY A NÁBYTEK

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 572309 2 5 2 804 Kč 2 531 Kč 100 m2
p

KOMERČNÍ OLEJ
 R Vhodný k čištění a naolejování v jednom pracovním postupu. Pro komerční plochy, kde je potřeba rychlé ošetření 

a vyschnutí. Podlaha je pochozí po 2 hodinách. 

Péče o podlahy a nábytek

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 589541 6 0,25 526 Kč 479 Kč 32–40 m2
s

VČELÍ VOSK
 R Vhodný pro základní úpravy a údržbu neošetřených, barvených nebo louhem ošetřených dřevěných povrchů v interiéru. 

Ideální pro nábytek a hračky, pro všechny druhy dřeva. Dodává dřevu odolný a dobře omyvatelný povrch. Není vhodný na 
podlahy. Neobsahuje rozpouštědla. 

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 684110 6 1 441 Kč 370 Kč 60 m2
s

Přírodní, ultra matný 3-5 684310 6 1 441 Kč 370 Kč 60 m2
p

MASTER CARE (PEČUJÍCÍ BALZÁM NA LAKOVANÉ A VINYLOVÉ PODLAHY)
 R Vhodný na PVC podlahy nebo na lakované povrchy. Chrání proti opotřebení a poškrábání a prodlužuje životnost podlahy. 
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks/box bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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Údržba podlah

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní

511010 6 1 433 Kč 371 Kč 320–400 m2
s

511025 4 2,5 700 Kč 659 Kč 320–400 m2
s

511050 4 5 1 236 Kč 1 133 Kč 320–400 m2
s

Bílé

511110 6 1 433 Kč 371 Kč 320–400 m2
s

511125 4 2,5 700 Kč 659 Kč 320–400 m2
s

511150 4 5 1 236 Kč 1 133 Kč 320–400 m2
i

MÝDLO NA OLEJOVANÉ PODLAHY 
 R Vhodné na čištění a údržbu olejovaných, voskovaných a základním mýdlem ošetřených dřevěných povrchů – podlahy, 

nábytek, desky stolu a obklady. Na povrchu vytváří ochranný film. Pro tmavé dřeviny je vhodné přírodní mýdlo, pro světlé 
dřeviny bílé mýdlo. 

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 510900 6 0,75 308 Kč 279 Kč – i

MÝDLO NA OLEJOVANÉ PODLAHY V ROZPRAŠOVAČI 
 R Vhodné na čištění a údržbu olejovaných, voskovaných a základním mýdlem ošetřených dřevěných povrchů – podlahy, 

nábytek, desky stolu a obklady. Na povrchu vytváří ochranný film. Pro tmavé dřeviny je vhodné přírodní mýdlo, pro světlé 
dřeviny bílé mýdlo. 

ÚDRŽBA PODLAH

Péče o podlahy a nábytek

Obj. č. Počet boxů v balení Cena/box Pozn. 

Přírodní 699963DE-N 1 1 640 Kč s

Bílý 699963DE-W 1 1 640 Kč i

BOX S PEČUJÍCÍM OLEJEM 
 R Sada prostředků na údržbu olejovaných podlah oxidativními oleji.  

Obsahuje:  1 ks Pečující olej 1 l 
  1 ks Intenzivní čistič 0,25 l 
  1 ks Mýdlo na olejované podlahy 1 l 
  1 ks Ruční pad 
  1 ks Bavlněný hadr 
  1 ks Rozprašovací hlava na lahev 1 l

Obj. č. Počet boxů v balení Cena/box Pozn. 

Přírodní 699973-M 1 1 393 Kč s

BOX S PEČUJÍCÍM BALZÁMEM NA LAKOVANÉ A VINYLOVÉ PODLAHY
 R Sada prostředků na údržbu lakovaných a vinylových podlah.  

Obsahuje:  1 ks Pečující balzám na lak a vinyl 1 l 
  1 ks Intenzivní čistič 0,25 l 
  1 ks Mýdlo na lak a vinyl 1 l 
  1 ks Bavlněný hadr

Interiéry
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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Interiéry

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
684510 6 1 360 Kč 330 Kč 400 m2

s

684525 4 2,5 574 Kč 536 Kč 400 m2
s

MASTER CLEANER (MÝDLO NA LAKOVANÉ, LAMINÁTOVÉ A VINYLOVÉ PODLAHY)
 R Vhodné na běžnou údržbu laminátových, vinylových a lakovaných povrchů. 

ÚDRŽBA PODLAH

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní

511200 6 0,25 329 Kč 299 Kč 150–200 m2
p

511210 6 1 657 Kč 552 Kč 150–200 m2
s

511225 4 2,5 1 440 Kč 1 210 Kč 150–200 m2
s

Bílý

511300 6 0,25 329 Kč 299 Kč 150–200 m2
p

511310 6 1 657 Kč 552 Kč 150–200 m2
s

511325 4 2,5 1 440 Kč 1 210 Kč 150–200 m2
s

Extra bílý 511510 6 1 623 Kč 566 Kč 150–200 m2
p

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 511205 6 0,75 308 Kč 279 Kč – p

REFRESHER 
 R Mýdlový přípravek s olejovými příměsmi, který je vhodný pro pravidelné čištění a údržbu dřevěných olejovaných podlah. 

Refresher přírodní je vhodný na povrchy naolejované přírodními a barevnými oleji, Refresher bílý je vhodný pro bíle 
naolejované povrchy. Refresher dřevěný povrch čistí a zároveň ho doolejovává. Proniká do pórů dřeva a vytváří na povrchu 
ochrannou vrstvu.

REFRESHER V ROZPRAŠOVAČI
 R Mýdlový přípravek s olejovými příměsmi, který je vhodný pro pravidelné čištění a údržbu dřevěných olejovaných podlah. 

Refresher přírodní je vhodný na povrchy naolejované přírodními a barevnými oleji, Refresher bílý je vhodný pro bíle 
naolejované povrchy. Refresher dřevěný povrch čistí a zároveň ho doolejovává. Proniká do pórů dřeva a vytváří na povrchu 
ochrannou vrstvu. 

Údržba podlah
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Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.

s
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p

EXTERIÉROVÉ ČISTIČE, 
PÉČE O ZAHRADNÍ NÁBYTEK A TERASY

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní
617910 6 1 468 Kč 425 Kč 6–10 m2

s

617925 4 2,5 939 Kč 854 Kč 6–10 m2
s

EXTERIÉROVÝ ČISTIČ
 R Vhodný na čištění dřevěných teras, zahradního nábytku, obložení, obkladů, plotů, dveří, atd. Odstraňuje mechy, řasy 

a nečistoty. Lze ho použít i na čištění zdiva a betonových ploch. 

Čističe

Péče o zahradní nábytek a terasy

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 607725 4 2,5 3 097 Kč 2 816 Kč 80–100 m2
p

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní 617325 4 2,5 1 436 Kč 1 305 Kč 20–30 m2
p

EXTERIÉROVÝ REFRESHER
 R Speciálně navržený přípravek pro oživení teras a zahradního nábytku. V jednom pracovním kroku vyčistíte, naolejujete 

a ošetříte dřevěný povrch, který bude odolávat vnějším vlivům až po dobu 6 týdnů. Dalším nátěrem obnovíte potřebnou 
ochranu a dřevěný povrch bude stále jako nový. 

EXTERIÉROVÁ IMPREGNACE
 R Je vhodná na venkovní dřevěné povrchy. Díky speciálnímu složení účinně proniká do hloubky dřeva, zajišťuje mu tak 

dlouhotrvající voděodolnou ochranu a prodlužuje jeho životnost. Její další skvělou vlastností je, že váš zahradní nábytek 
bude vypadat stále jako nový. Díky tomuto ošetření po dešti také rychleji uschne. 

Exteriéry
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Exteriéry

EXTERIÉROVÉ OLEJE

Exteriérové oleje

Obj. č. Počet lahví 
v balení

Objem (l) Cena za lahev Cena za lahev 
v celém balení

Akční cena* 
za lahev

Spotřeba na m2 z 1 l Pozn. 

Přírodní

617931 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2
i

617951 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

617981 – 3 1 759 Kč – 1 600 Kč 8–12 m2
s

Teak

617938 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2
i

617958 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

617988 – 3 1 759 Kč – 1 600 Kč 8–12 m2
s

Bangkirai

617936 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2
i

617956 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

617986 – 3 1 759 Kč – 1 600 Kč 8–12 m2
s

Bílý
617945 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

617965 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Černý
617930 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

617950 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Šedý
617941 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

617961 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Am. ořech
617942 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

617962 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Antracit
617943 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

617963 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Modřín
617935 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

617955 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Kamenná šedá
618110 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

618125 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Tmavě šedý
618210 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

618225 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Merbau
618310 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

618325 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

Lískový ořech
618410 6 0,75 649 Kč 589 Kč – 8–12 m2

i

618425 4 2,5 1 759 Kč 1 600 Kč – 8–12 m2
s

T

EXTERIÉROVÝ OLEJ 
 R Vhodný jako finální povrchová úprava na nové a dříve olejované dřevěné povrchy – terasy, zahradní nábytek, obklady, 

ploty atd. Olej na vodní bázi s olejovými složkami, je ředitelný vodou a šetrný k životnímu prostředí. Zajišťuje odolný povrch 
vůči nečistotám a vzniku plísní, hub, mechů a řas. Zvýrazňuje přirozenou barvu dřeva a vykresluje jeho léta. Exteriérový olej 
chrání dřevěný povrch před UV zářením. 

Pozn.: 
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/ks bez DPH.
* Akce platí na objednávky zaslané od 15. 3. 2021 do konce roku 2021 nebo do vyprodání zásob. 
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na poptávku – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 1 měsíc od data zakoupení a nesmí být prošlá expirace.
Na objednávku – zboží nelze vrátit.
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