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VELMI MĚKKÝ VOSK Kö 130
Velmi měkký vosk Füll-Fix Kö 130 na rychlé vyplnění
jemných rýh na povrchu dřeva, laku a lamino desek
Objednací číslo

Popis výrobku

130 číslo odstínu
130 713
130 714
130 750

1 ks, tyčinka 8 cm, odstíny dle vzorníku
10 ks, tyčinka 8 cm, série 713 světlé odstíny
10 ks, tyčinka 8 cm, série 714 tmavé odstíny
10 ks, tyčinka 8 cm, série 750 bílo-šedé

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění jemných rýh, malých škrábanců
a prasklin vystavených malému mechanickému
namáhání, např. boční a zadní stěny nábytku, plocha
interiérových dveří.
Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev pro mnoho různých odstínů
dřeva a RAL
ź Snadné a rychlé vyplnění malých rýh a škrábanců
ź Barevné odstíny lze navzájem míchat
ź Vhodný do vnitřního prostředí

série 713

série 750

Doplňkové výrobky:
Plastová špachtle, obj. č. 161149
Opravný bezbarvý lak Ansatzlos, obj. č. 336 až 340

série 714

VELMI MĚKKÝ VOSK Kö 131
Velmi měkký vosk Duo Royal Kö 131 na rychlé
vyplnění jemných rýh a škrábanců na povrchu dřeva,
dýhy, laku a lamino desek
Objednací číslo

Popis výrobku

131 číslo odstínu
131 772

1 ks, tyčinka 4 cm, odstíny dle vzorníku
10 ks, tyčinka 4 cm, série 772 odstíny

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění jemných rýh, malých škrábanců
a prasklin vystavených malému mechanickému
namáhání, např. boční a zadní stěny nábytku, plocha
interiérových dveří.
Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev pro mnoho různých odstínů
dřeva
ź Snadné a rychlé vyplnění malých rýh a škrábanců
ź Jednotlivé odstíny lze navzájem míchat
ź DUO - pro vyplňování a zabarvování
ź Vhodný do vnitřního prostředí
Doplňkové výrobky:
Plastová špachtle, obj. č. 161149
Opravný bezbarvý lak Klarlack, obj. č. 342 až 347

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

MĚKKÝ VOSK Kö 140
Měkký vosk Weichwachs Kö 140 na rychlé vyplnění
menších rýh, děr a spár na povrchu dřeva a lamina
Objednací číslo

Popis výrobku

140 číslo odstínu
140 720
140 730
140 780
140 712
140 750

1 ks, tyčinka 8 cm, odstíny dle vzorníku
20 ks, tyčinka 4 cm, série 720 odstíny dřevin
40 ks, tyčinka 4 cm, série 730 odstíny dřevin
20 ks, tyčinka 8 cm, série 780 odstíny dřevin
10 ks, tyčinka 8 cm, série 712 světlé dřeviny
10 ks, tyčinka 8 cm, série 750 bílo-šedé

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění menších děr, rýh a spár
vystavených malému a střednímu mechanickému
namáhání, např. stěny nábytku, plocha interiérových
dveří.

série 730

série 720

Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev pro mnoho různých odstínů
dřeva, RAL a lamino Egger a Kronospan
ź Snadné a rychlé vyplnění malých děr, rýh a spár
ź Barevné odstíny lze navzájem míchat
ź Vhodný do vnitřního prostředí
Doplňkové výrobky:
Plastová špachtle, obj. č. 161149
Opravný bezbarvý lak Ansatzlos, obj. č. 336 až 340
Brusná a leštící tkanina, obj. č. 411000

série 780

TVRDÝ VOSK Kö 141
Tvrdý vosk Hartwachs Kö 141 na důkladné vyplnění
hlubokých rýh, děr a spár na povrchu dřeva a lamina
Objednací číslo

Popis výrobku

141 číslo odstínu
141 720
141 730
141 780
141 712
141 750

1 ks, tyčinka 8 cm, odstíny dle vzorníku
20 ks, tyčinka 4 cm, série 720 odstíny dřevin
40 ks, tyčinka 4 cm, série 730 odstíny dřevin
20 ks, tyčinka 8 cm, série 780 odstíny dřevin
10 ks, tyčinka 8 cm, série 712 světlé dřeviny
10 ks, tyčinka 8 cm, série 750 bílo-šedé

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění hlubokých rýh, prasklin, větších
děr vystavených většímu mechanickému namáhání,
např. podlahy, schodnice, desky stolů, kuchyňské
pracovní desky.

série 720

série 730

série 780

Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev pro mnoho různých odstínů
dřeva, RAL a lamino Egger a Kronospan
ź Kvalitní vyplnění hlubokých rýh a větších děr
ź Jednotlivé odstíny lze navzájem tavením míchat
ź Vhodný do vnitřního prostředí
Doplňkové výrobky:
Plynová pájka, obj. č. 439001
Plastová špachtle, obj. č. 161149
Opravný bezbarvý lak Ansatzlos, obj. č. 336 až 340
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TVRDÝ VOSK PLUS Kö 143
Tvrdý vosk Hartwachs PLUS Kö 143 na vyplnění
hlubokých rýh na povrchu dřeva, PVC, fólie a lamina
Objednací číslo

Popis výrobku

143 číslo odstínu
143 720
143 730
143 780
143 795
143 750

1 ks, tyčinka 8 cm, odstíny dle vzorníku
20 ks, tyčinka 4 cm, série 720 odstíny dřevin
40 ks, tyčinka 4 cm, série 730 odstíny dřevin
20 ks, tyčinka 8 cm, série 780 odstíny dřevin
10 ks, tyčinka 8 cm, série 795 odstíny lazur
10 ks, tyčinka 8 cm, série 750 bílo-šedé

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění hlubokých rýh, prasklin, větších
děr vystavených většímu mechanickému namáhání a
venkovním povětrnostním vlivům, např. rámy
dřevěných a PVC oken, vchodové dveře a zárubně,
kuchyňské pracovní desky, podlahy.

série 750

série 730

Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev pro mnoho různých odstínů
dřeva, RAL, Renolit a Hornschuch
ź Kvalitní vyplnění hlubokých rýh a větších děr
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Doplňkové výrobky:
Plynová pájka, obj. č. 439001
Plastová špachtle, obj. č. 161149
Opravný bezbarvý lak Klarlack, obj. č. 342 až 347

série 795

TVRDÝ VOSK MATNÝ Kö 147
Tvrdý matný vosk Hartwachs Matt Kö 147
na vyplnění hlubokých rýh na matném povrchu
Objednací číslo

Popis výrobku

147 číslo odstínu
147 771

1 ks, tyčinka 4 cm, odstíny dle vzorníku
20 ks, tyčinka 4 cm, série 771 odstíny

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění hlubokých rýh, větších děr na
matném a hluboce matném povrchu vystaveném
většímu mechanickému namáhání. Po aplikaci
zůstává matný a pružný. Vhodný pro opravu
olejovaných a voskovaných dřevěných podlah a
nábytku, korku, linolea, marmolea a matných povrchů.
Vlastnosti výrobku
Velký výběr barev pro mnoho různých odstínů
dřeva
ź Kvalitní vyplnění hlubokých rýh a větších děr
ź Barevné odstíny lze navzájem tavením míchat
ź Určený pro matné a hluboce matné povrchy
ź Vhodný do vnitřního prostředí
ź

série 771

Doplňkové výrobky:
Plynová pájka, obj. č. 439001
Plastová špachtle, obj. č. 161149
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KERAMICKÝ TMEL Kö 149
Keramický tmel Kerami-Fill® Kö 149 na vyplnění
otvorů a ulomených hran na keramických a
kamenných obkladech a dlažbě
Objednací číslo

Popis výrobku

149 číslo odstínu
149 775

1 ks, tyčinka 4 cm, odstíny dle vzorníku
20 ks, tyčinka 4 cm, série 775

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění děr, otvorů a ulomených hran na
keramických nebo kamenných obkladech a dlažbě
vystavených mechanickému a chemickému namáhání
a venkovním povětrnostním vlivům. Pro zvýšení
odolnosti opravy je vhodné tmel přelakovat
jednosložkovým nebo dvousložkovým lakem.
Vlastnosti výrobku
Velký výběr barev pro obklady a dlažbu
Kvalitní vyplnění děr, otvorů a ulomených hran
Jednotlivé odstíny lze navzájem tavením míchat
Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

ź
ź
ź
ź

série 775

Doplňkové výrobky:
Plynová pájka, obj. č. 439001
Plastová špachtle, obj. č. 161149
Opravný bezbarvý lak Klarlack, obj. č. 342 až 347

TMEL NA SANITÁRNÍ KERAMIKU
Tmel na sanitární keramiku REPAIRLUX® tvrzený
UV světlem pro vyplnění odštěpů a otvorů
Objednací číslo

Popis výrobku

G41060

1 ks, set na sanitární keramiku
(tmel bílý 1g , UV lampa, leštící pasta atd.)

Oblasti použití
Pro vyplnění menších odštěpů, otvorů a rýh na bílé
sanitární keramice vystaveném většímu chemickému
a mechanickému namáhání. Vhodný pro opravu
keramických umyvadel, van, WC mís, sprchových
vaniček a bidetů.
Vlastnosti výrobku
ź Kvalitní vyplň tmelem tvrzeným UV světlem
ź Vysoká mechanická odolnost tmelu
ź Vysoká odolnost vůči vodě a chemikáliím
ź Tmel lze vyleštit do lesku
ź Odstíny bílé dle nejběžnější keramiky
Doplňkové výrobky:
Tmel na sanitu Euro bílá 2 g, obj. č. 410610
Tmel na sanitu Chamonix bílá 2 g, obj. č. 410611
Tmel na sanitu Arktická bílá 2 g, obj. č. 410612
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TMEL AQUA FÜLLSPACHTEL
Jednosložkový tmel na vodní bázi Aqua Füllspachtel
Kö A155 na vyplnění jemných trhlin a spár
Objednací číslo

Popis výrobku

A155 číslo odstínu 1 ks, tuba150 g, odstíny dle vzorníku
A15510
11 ks, tuba150 g, servisní kufr + nástroje

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění jemných trhlin a spár o hloubce
1 až 3 mm. Vhodný na neopracované dřevo, dýhu,
dřevovláknité MDF desky a kov. Lze brousit
smirkovým papírem nebo lakovým hoblíkem. Doba
zatvrdnutí je 30 až 60 minut.
Vlastnosti výrobku
ź Výběr z několika barevných odstínů
ź Snadné a rychlé vyplnění jemných trhlin a spár
ź Šetrný k životnímu prostředí - na vodní bázi
ź Vhodný do vnitřního prostředí

sada A15510

Doplňkové výrobky:
Hoblík na lak, obj. č. 163000
Modelovací špachtle, obj. č. 162001
Sada jemných brusných papírů, obj. č. 412007
Brusný korek s filcem, obj. č. 418100
Odmašťovač 150 ml, obj. č. 711000-605

POLYESTEROVÝ TMEL REX-LITH
Dvousložkový polyesterový tmel Rex-Lith na vyplnění
děr, ulomených hran, rohů a dalších poškození
s vysokými nároky na pevnost a tvrdost
Objednací číslo
151 012
151 075
152 015
152 101
153 020
153 101
154 020
155 020
155 101
150 002
170 001

Popis výrobku

1 ks, tuba 120g, transparentní + tužidlo
1 ks, plechovka 750 g, transparentní + tužidlo
1 ks, tuba 150g, odstín dřevo + tužidlo
1 ks, plechovka 1000 g, odstín dřevo + tužidlo
1 ks, tuba 200g, bílá + tužidlo
1 ks, plechovka 1000 g, bílá + tužidlo
1 ks, tuba 190 g, odstín buk + tužidlo
1 ks, tuba 195 g, černá + tužidlo
1 ks, plechovka 1000 g, černá + tužidlo
DUO: 1 ks, tuba bílá + 1 ks, tuba dřevo + tužidlo
1 ks, tužidlo 10 g

Oblasti použití
Pro vyplnění velkých poškození např. ulomené hrany
a rohy, vylomené panty a kování. Vhodný pro opravu
dřeva, plastu, kovu, kamene a dalších materiálů.
Vlastnosti výrobku
ź Velmi pevný a tvrdý
ź Kvalitní vyplnění otvorů, ulomených hran a rohů
ź Lze přibarvovat mořící a lakovou tinkturou
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Doplňkové výrobky:
Hoblík na lak, obj. č. 163000
2019
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TMEL NA DŘEVO KNOTTEC
Tavný flexibilní tmel na dřevo Knottec na vyplnění
vypadlých suků, trhlin a spár
Objednací číslo

Popis výrobku

KM + číslo odstínu
K + číslo odstínu
KS1
KB + číslo odstínu

1 balení (5 tyčinek, 25 cm, jedna barva)
1 balení (10 tyčinek, 25 cm, jedna barva)
1 balení (12 tyčinek, 25 cm, 6 barev)
1 balení (200 tyčinek, 25 cm, jedna barva)

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění vypadlých suků, trhlin a spár.
Vhodný na neopracované dřevo, dýhu a dřevovláknité
desky. Tmel je vhodný do vnitřního i venkovního
prostředí.
Vlastnosti výrobku
ź Výběr z 15 barevných odstínů
ź Snadné a rychlé vyplnění suků, trhlin a spár
ź Jednoduchá aplikace tavnou pistolí
ź Vhodné i pro hluboké díry, hrany a díry skrz na skrz
ź Zůstává stále pružný, pracuje se dřevem
Doplňkové výrobky:
Servisní kufr 350 KIT, obj. č. K507
Servisní kufr 820 KIT, obj. č. K508
Servisní kufr 807B KIT, obj. č. K509
Tavná pistole s regulací teploty, obj. č. K820
820 KIT

TMEL NA DŘEVO KNETHOLZ
Jednosložkový tmel na rozpouštědlové bázi
Knetholz MS/PK-L ke kytování a modelování
s podobnými vlastnostmi jako má dřevo
Objednací číslo
Popis výrobku
1621 číslo odstínu 1 ks, plechovka 200 g
24000 číslo odstínu 1 ks, plechovka 880 g

Oblasti použití
Pro barevné vyplnění všech vad neopracovaného
dřeva, např. k vyplnění otvorů po sucích, děr po
vrutech, trhlin, prasklin, k modelování a vytváření
vydutých tvarů při zhotovování dřevěných modelů,
k utěsňování lodí, sudů a potrubí. Tmel je odolný proti
nárazu, kyselinám, vodotěsný, bez zápachu, lze ho
brousit, vrtat, řezat a vtloukat hřebíky.

630

631

javor
bílá

smrk
jedle

636

637

dub rustikální dub střední,
ořech světlý

632

borovice
jasan, bříza

638

dub tmavý
ořech střední

633

buk přírodní
modřín, jilm

639

buk tlumený
macore sv.

634

635

buk světlý

třešeň
olše

640

641

Vlastnosti výrobku
Velký výběr barev pro různé druhy dřeva
Rychlé a snadné vyplnění vad ve dřevě
Vodotěsný, odolný vůči kyselinám
Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

ź
ź
ź
ź

Doplňkové výrobky:
Ředidlo do tmelu Knetholz, obj. č. 1961000
Rozpouštědlo pro výrobu tmelu, obj. č. 1661000

mahagon sv. ořech tmavý
macore tm.
černá
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STRUKTUROVACÍ TUŽKA Kö 205
Strukturovací tužka Struktur-Pinsel-Stift Kö 205
na lazurové přibarvení a dokreslení struktury dřeva
Objednací číslo

Popis výrobku

205 číslo odstínu
205112
205113

1 ks, fix, odstíny dle vzorníku
10 ks, fix, série 112 - tóny dřevin
10 ks, fix, série 113 - světlé tóny dřevin

Oblasti použití
Pro barevné lazurové přibarvení, dokreslení textury a
struktury dřeva a pro jemné retušovací práce jako je
zabarvení škrábanců a vrypů. Provedenou retuši je
vhodné zafixovat opravným bezbarvým lakem.
Vlastnosti výrobku
ź Výběr z mnoha barevných odstínů
ź Dobrá přilnavost na lakované a dřevěné povrchy
ź Rychleschnoucí a odolný vůči vodě
ź Pro jemné retušovací práce
ź Vhodný do vnitřního prostředí

EB2265

Náhradní hrot fixu

Doplňkové výrobky:
Opravný bezbarvý lak Ansatzlos, obj. č. 336 až 340
Odmašťovač 150 ml, obj. č. 711000-605
Brusná a leštící tkanina, obj. č. 411000
Náhradní hrot do fixu, obj. č. EB2265

MOŘÍCÍ RETUŠOVACÍ FIX Kö 210
Mořící retušovací fix Color-Stift Kö 210 na lazurové
přibarvení a dokreslení struktury dřeva
Objednací číslo

Popis výrobku

210 číslo odstínu
210 715

1 ks, fix, 6 ml, odstíny dle vzorníku
10 ks, fix, 6 ml, série 715 - tóny dřevin

Oblasti použití
Pro barevné lazurové přibarvení, dokreslení textury a
struktury dřeva a pro jemné retušovací práce jako je
zabarvení škrábanců, vrypů a lehce probroušeného
povrchu. Provedenou retuši je vhodné zafixovat
opravným bezbarvým lakem.
Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev pro mnoho odstínů dřeva
ź Dobrá přilnavost na lakované a dřevěné povrchy
ź Rychleschnoucí a odolný vůči vodě
ź Lze doplňovat mořící tinkturou Kö 220
ź Vhodný do vnitřního prostředí
ź Po přelakování lze použít i ve venkovním prostředí
EB2275

Náhradní hrot fixu

Doplňkové výrobky:
Opravný bezbarvý lak Ansatzlos, obj. č. 336 až 340
Odmašťovač 150 ml, obj. č. 711000-605
Náhradní hrot do fixu, obj. č. EB2275
Mořící tinktura Kö 220 na doplnění fixu
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MOŘÍCÍ TINKTURA Kö 220
Mořící tinktura Color-Tinktur Kö 220 Kö na moření,
lazurové přibarvení a dokreslení struktury dřeva
Objednací číslo

Popis výrobku

220 číslo odstínu
220715

1 ks lahvička 28 ml, odstíny dle vzorníku
10 ks lahvička 28 ml, série 715 - tóny dřevin

Oblasti použití
Pro barevné lazurové přibarvení, dokreslení textury a
struktury dřeva štětcem a pro jemné retušovací práce
jako je zabarvení škrábanců a vrypů. Provedenou
retuši je vhodné zafixovat opravným bezbarvým
lakem. Slouží také k doplňování mořícího
retušovacího fixu Kö 210.
Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev pro mnoho odstínů dřeva
ź Dobrá přilnavost na lakované a dřevěné povrchy
ź Rychleschnoucí a odolný vůči vodě
ź Vhodný do vnitřního prostředí
ź Po přelakování lze použít i ve venkovním prostředí
Doplňkové výrobky:
Opravný bezbarvý lak Ansatzlos, obj. č. 336 až 340
Odmašťovač 150 ml, obj. č. 711000-605
Brusná a leštící tkanina, obj. č. 411000
Umělecký štětec Kö 429 nebo Kö 430

LAKOVÁ TINKTURA Kö 240
Barevná laková tinktura Fehler-Ex Kö 240 na plně
krycí zabarvení a retušování různých povrchů
Objednací číslo

Popis výrobku

240 číslo odstínu
240710

1 ks lahvička, 28 ml, odstíny dle vzorníku
10 ks lahvička, 28 ml, série 710 - dřeviny

Oblasti použití
Pro barevné plně krycí zabarvení, dokreslení textury
a struktury dřeva a pro plné krycí retušovací práce
jako je zabarvení hran, vrypů, škrábanců a přebarvení
z tmavého na světlý odstín. Použitelný na různé
materiály jako je dřevo, lak, plast, kov, sklo atd.
Vhodný do interiéru i exteriéru.
Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev pro mnoho odstínů dřeva,
RAL, Renolit a Hornschuch
ź Akrylátový barevný lak na rozpouštědlové bázi
ź Rychleschnoucí a vysoce krycí
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Doplňkové výrobky:
Nitroředidlo 150 ml, obj. č. 710000-605
Brusná a leštící tkanina, obj. č. 411000
Umělecký štětec Kö 429 nebo Kö 430

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

RETUŠOVACÍ FIX NA HRANY
Kanten-Fix Premium Kö 243

CZECH KÖNIG
Retušovací fix na hrany Kanten-Fix Premium Kö 243
na plně krycí zabarvení a retušování všech povrchů
Objednací číslo

Popis výrobku

243 číslo odstínu
243 710
288 číslo odstínu

1 ks, fix, 11 ml
10 ks, fix 11 ml, série 710 - dřeviny
1 ks, fix se štětcovým hrotem, 11 ml

Oblasti použití
Pro plně krycí zabarvení ořezů hran, vrypů,
škrábanců, probrusů, pro plné retušovací práce
např. k přebarvování z tmavého na světlý odstín.
Použitelný na různé materiály jako je dřevo, plast, kov,
sklo a lakované povrchy. Vhodný do interiéru
i exteriéru.
Vlastnosti výrobku
Velký výběr barev pro mnoho odstínů dřeva a
univerzálních odstínů RAL
ź Akrylátový barevný lak na rozpouštědlové bázi
ź Rychleschnoucí a vysoce krycí
ź Snadná aplikace

ź

EB2898

Doplňkové výrobky:
Náhradní hrot do fixu, obj. č. EB2898
Náhradní hrot se štětcovým hrotem, obj. č. EB2910
EB2910

RETUŠOVACÍ FIX NA OKNA
Fenster-Fix Premium Kö 243

Retušovací fix na okna Fenster-Fix Premium Kö 243
na plně krycí zabarvení svárů plastových oken
Objednací číslo

Popis výrobku

243 číslo fólie

1 ks fix, 11 ml, odstíny Renolit, Cova,
Hornschuch, RAL

Oblasti použití
Pro plně krycí zabarvení spár, které vznikají při
sváření plastových foliovaných oken v dekorech
Renolit, Cova, Hornschuch, RAL. Vhodný také pro
retušovací opravy vrypů, škrábanců, probroušených
hran na fólii na oknech, dveřích, garážových vratech
atd.
Vlastnosti výrobku
Velký výběr barev pro odstíny fólií Renolit, Cova,
Hornschuch, RAL
ź Akrylátový barevný lak na rozpouštědové bázi
ź Rychleschnoucí a vysoce krycí
ź Snadná aplikace
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

ź

EB2898

Náhradní hrot fixu

Doplňkové výrobky:
Náhradní hrot do fixu, obj. č. EB2898
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

RETUŠOVACÍ BARVIČKY Kö 250
Retušovací barvičky Holz-Retusche Kö 250 na jemné
plně krycí zabarvení a retušování všech povrchů
Objednací číslo

Popis výrobku

250000

1 ks, set retušovacích barviček (12 ks),
umělecký štětec, ředidlo, fólie
1 ks, náhradní kalíšek s barvou

250 číslo odstínu

Oblasti použití
Pro plně krycí podbarvení poškozeného povrchu před
opravou a k jemnému dodatečnému retušování
provedené opravy. Vzájemným smícháním
jednotlivých barev lze vytvořit široké spektrum
barevných odstínů. Použitelné na různé materiály jako
je dřevo, plast, kov a lakované povrchy.
Vlastnosti výrobku
ź Možnost namíchání přesného odstínu
ź Pro jemnou retuš a k podbarvení
ź Rychleschonoucí a vysoce krycí
ź Vhodný do vnitřního i vnějšího prostředí
Doplňkové výrobky:
Nitoředidlo 150 ml, obj. č. 710000-605
Umělecký štětec Kö 429 nebo Kö 430
Průhledná fólie, 89x60 mm, obj. č. 162000

FIX S BEZBARVÝM LAKEM Kö 268
Fix s bezbarvým lakem se štětcovým hrotem PinselFix Klarlack Kö 268 na bodové opravné lakování
Objednací číslo

Popis výrobku

268910
268810
268710
268610
268510
268410

1 ks, fix, 11 ml, hluboký mat
1 ks, fix, 11 ml, mat
1 ks, fix, 11 ml, hedvábný mat
1 ks, fix, 11 ml, hedvábný lesk
1 ks, fix, 11 ml, lesk
1 ks, fix, 11 ml, vysoký lesk

Oblasti použití
Pro transparentní bodové opravné lakování a fixování
provedené opravy v příslušném stupni lesku. Fix
s integrovaným štětcovým hrotem pro jemné lakování.
Akrylátový bezbarvý lak na rozpouštědlové bázi
použitelný na různé materiály jako je dřevo, kov,
kámen, keramika a lakované povrchy.
Vlastnosti výrobku
ź Pro bodové opravné lakování
ź Rychleschnoucí a světlostálý
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
EB2910

Náhradní hrot fixu

Doplňkové výrobky:
Náhradní štětcový hrot do fixu, obj. č. EB2910
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

CZECH KÖNIG

KING STŘÍKACÍ PISTOLE
Stříkací pistole KING na opakovaně uzavíratelné
lakové kartuše vyvinutá společně s firmou Krautzberger
Objednací číslo

Popis výrobku

409030

1 ks, stříkací pistole KING s tryskou ø 0,3
mm a tlakovou hadicí s rychlospojkami

Oblasti použití
Stříkací technika pro plně krycí, polokrycí a
transparentní opravné lakování malých ploch
Vlastnosti výrobku
Čistá práce: Díky uzavřenému kartušovému
sytému nehrozí nežádoucí únik barvy, přičemž lze
provádět lakování i na těžko přístupných místech
a nad hlavou.
ź Flexibilní tónování barev: Kartuše s barvami
mohou být během lakovacího procesu měněny tak
často, jak je potřeba a uživatel nemá žádná
omezení při tónování a míchání barev. Kartuše
jsou dostupné v široké škále barev.
ź Efektivní a ekonomický: Uzavíratelné kartuše
umožňují velmi malou spotřebu laku, protože se
dají používat opakovaně. Částečně použité
kartuše mohou být uskladněny a znovu použity.
ź Jednoduché čištění: Čistící kartuše s ředidlem
umožňuje rychlé vyčištění trysky pistole.

ź

KING BAREVNÝ LAK V KARTUŠI
Barevný krycí akrylátový lak v kartuši KING Acryl
Decklack Kö 268243/943 do stříkací pistole King
Objednací číslo

Popis výrobku

248243...

10 ks, kartuše v odstínech RAL
(1013, 7015, 7016, 7021, 9001, 9002,
9003, 9005, 9010, 9016)
10 ks, kartuše nestandardní odstíny
10 ks, kartuše AQUA v odstínech RAL
10 ks, kartuše AQUA nestandardní odstíny

248943
A24800
A24890

Oblasti použití
Kartuše pro plně krycí lakování malých ploch a
poškození pomocí stříkací pistole KING. Použitelné
na různé materiály jako je plast, dřevo, kov, sklo a
lakované povrchy.
Vlastnosti výrobku
ź Pro opravné lakování malých ploch
ź Výběr z RAL a nestandardizovaných odstínů
ź Rychleschnoucí a vysoce krycí lak
ź Opakovaně uzavíratelný systém kartuše
ź Snadná aplikace i na těžko přístupných místech
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Doplňkové výrobky:
Stříkací pistole KING, obj. č. 409030
Čistící kartuše KING 10 ks, obj. č. 248777
Čistící kartuše KING AQUA 10 ks, obj. č. A24877

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

KING BEZBARVÝ LAK V KARTUŠI
Transparentní akrylátový lak v kartuši KING Acryl
Klarlack Kö 248268 do stříkací pistole King
Objednací číslo

Popis výrobku

248268...

10 ks, kartuše, stupeň lesku dle nabídky:
vysoký lesk, lesk, hedvábný lesk, hedvábný
mat , mat, hluboký mat
10 ks, kartuše AQUA, stupeň lesku dle
nabídky: lesk, mat, hluboký mat

A24826

Oblasti použití
Kartuše s transparentním lakem pro lakování malých
ploch a poškození pomocí stříkací pistole KING.
Použitelné na různé materiály jako je plast, dřevo,
kov, sklo a lakované povrchy
Vlastnosti výrobku
ź Pro opravné lakování malých ploch
ź Výběr z několika stupňů lesku
ź Rychleschnoucí lak
ź Opakovaně uzavíratelný systém kartuše
ź Snadná aplikace i na těžko přístupných místech
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Doplňkové výrobky:
Stříkací pistole KING, obj. č. 409030
Čistící kartuše KING 10 ks, obj. č. 248777
Čistící kartuše KING AQUA 10 ks, obj. č. A24877

KING ČISTÍCÍ KARTUŠ
Čistící kartuš s ředidlem KING Reinigungslösung
Kö 248777 do stříkací pistole King
Objednací číslo

Popis výrobku

248777
A24877

10 ks, kartuše s ředidlem
10 ks, kartuše s AQUA ředidlem

Oblasti použití
Kartuše s ředidlem pro barvy na rozpouštědlové bázi
a kartuše s AQUA ředidlem pro barvy na vodní bázi
slouží k čištěný trysky stříkací pistole KING. Čistící
kartuši lze použít během lakovacího procesu při
změně barevné kartuše a po lakovacím procesu
k závěrečnému vyčištění trysky pistole.
ź
ź
ź

Vlastnosti výrobku
Opakovaně uzavíratelný systém kartuše
Snadné a rychle čištění pistole KING
Doplňkové výrobky:
Stříkací pistole KING, obj. č. 409030

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

CZECH KÖNIG

ODSTRAŇOVAČ SKVRN Kö 319
Odstraňovač skvrn Schleierweg Kö 319 na odstranění
skvrn na laku způsobených vodou a alkoholem
Objednací číslo

Popis výrobku

319000

400 ml, aerosol

Oblasti použití
Pro odstranění skvrn na laku způsobených vodou
nebo alkoholem, pro oživení a regeneraci zašlého
laku. Rychle účinkující přípravek, který pronikne do
vrchní vrstvy laku. Rozpustí a zacelí vrchní vrstvu laku
a navrátí jí původní lesk.
Vlastnosti výrobku
ź Rychle reagující lehký rozpouštěč laků
ź Navrací vrchní vrstvě laku původní lesk
ź Odstraňuje na laku skvrny od vody a alkoholu
ź Vhodný na nitrolaky
ź Vhodný do vnitřního prostředí
Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3212
Náhradní tryska
EB3212

Stříkací nástavec na sprej

ODDĚLOVAČ PROFILŮ Kö 322
Oddělovač okenních profilů Trennmittel Kö 322
na zabránění slepení nalakovaných okenních profilů
Objednací číslo

Popis výrobku

322000

400 ml, aerosol

Oblasti použití
Proti slepení nalakovaných okenních profilů a dveří ve
falci (drážce), na kterých není ještě plně zatvrdlá
silnovrstvá lazura. Po vytvrdnutí lazury lze odstranit
oddělovač přípravkem Möbel-Kur Kö 542.
Vlastnosti výrobku
ź Bezbarvý
ź Neobsahuje silikonový olej
ź Na voskové bázi
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

Náhradní tryska
EB3233

Stříkací nástavec na sprej

Čistič Kö 542

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3233
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403
Čistič Möbel-Kur 150 ml, obj. č. 542000-605
Čistič Möbel-Kur 1 litr, obj. č. 542000-610

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

LAZUROVACÍ LAK Kö 328
Lazurovací lak Lasur Patina LP Kö 328 na intenzivní
přibarvení lakovaných dřevěných a umělých povrchů
Objednací číslo

Popis výrobku

328 číslo odstínu

400 ml, aerosol, odstíny dle vzorníku

Oblasti použití
Pro intenzivní polotransparentní přibarvení
lakovaných dřevěných a umělých povrchů, např.
menších dílů nábytku. Vhodný pro změnu odstínu ze
světlé na tmavou. Vhodný také pro opravné lakování
lehce poškozeného povrchu laku, např. vlásečnicové
škrábance v laku.
Vlastnosti výrobku
ź Výběr z několika barevných odstínů
ź Intenzivní přibarvení lakovaných povrchů
ź Polotransparentní lak na bázi nitro
ź Stupeň lesku: hedvábný mat
ź Vhodný do vnitřního prostředí

Náhradní tryska
EB3212

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3212

Stříkací nástavec na sprej

PATINOVACÍ LAK Kö 355
Patinovací lak Patina P Kö 355 na jemné přibarvení
lakovaných dřevěných a umělých povrchů
Objednací číslo

Popis výrobku

355 číslo odstínu

400 ml, aerosol

Oblasti použití
Pro jemné polotransparentní přibarvení lakovaných
dřevěných povrchů, pro sjednocení malých barevných
rozdílů např. menších dílů nábytku. Vhodný také pro
opravné lakování lehce poškozeného povrchu laku,
např. vlásečnicové škrábance v laku.
Vlastnosti výrobku
Výběr z několika barevných odstínů
Jemné přibarvení lakovaných povrchů
Polotransparentní lak na bázi nitro
Stupeň lesku: Hedvábný mat
Vhodný do vnitřního prostředí

ź
ź
ź
ź
ź

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3212
Náhradní tryska
EB3212

Stříkací nástavec na sprej

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

OPRAVNÝ BEZBARVÝ LAK
Ansatzlos PLUS Kö 336 - 340

CZECH KÖNIG
Opravný bezbarvý nitro-kombi lak Ansatzlos PLUS
na překrytí všech typů oprav v interiéru
Objednací číslo

Popis výrobku

336300
337300
338300
339300
340300

400 ml, aerosol, hluboký mat
400 ml, aerosol, mat
400 ml, aerosol, hedvábný mat
400 ml, aerosol, hedvábný lesk
400 ml, aerosol, lesk

Oblasti použití
Pro tenkovrstvé lokální nástřiky ploch při požadavku
na změnu stupně lesku, pro překrytí a zafixování
všech druhů oprav. Bezbarvý kombinovaný lak na
bázi nitro, nevytváří po nástřiku efekt „pomerančové
kůry a mapy”. Použitelný na dřevo, lak, plast, kov atd.,
vhodný do interiéru.
Vlastnosti výrobku
Výběr z několika stupňů lesku
Lak na nitro-kombi bázi
Pro rychlou fixaci provedené opravy a lakování
Pro tenkovrstvé lokální nástřiky
Vhodný do vnitřního prostředí

ź
ź
ź
ź
ź
Náhradní tryska
EB3243

Stříkací nástavec na sprej

OPRAVNÝ BEZBARVÝ LAK
Klarlack PLUS Kö 342 - 347

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3243

Opravný bezbarvý akralátový lak Klarlack PLUS
na překrytí všech typů oprav v interiéru a exteriéru
Objednací číslo

Popis výrobku

342300
343300
344300
345300
346300
347300

400 ml, aerosol, hluboký mat
400 ml, aerosol, matt
400 ml, aerosol, hedvábný mat
400 ml, aerosol, hedvábný lesk
400 ml, aerosol, lesk
400 ml, aerosol, vysoký lesk

Oblasti použití
Pro lokální nástřiky ploch při požadavku na změnu
stupně lesku, pro překrytí a zafixování všech druhů
oprav, pro lakování malých dílů. Bezbarvý akrylátový
lak na rozpouštědlové bázi, odolný vůči povětrnostním
vlivům. Použitelný na dřevo, lak, plast, kov atd.,
vhodný do interiéru nebo exteriéru.
Vlastnosti výrobku
ź Výběr z několika stupňů lesku
ź Akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
ź Pro rychlou fixaci provedené opravy a lakování
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Náhradní tryska
EB3243

Náhradní tryska
na velké plochy
EB3239

Stříkací nástavec na sprej

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3243
Náhradní tryska na velké plochy, obj. č. EB 3239
2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

OPRAVNÁ BARVA VE SPREJI
Decklack PF Kö 372

Rychle schnoucí opravný akrylátový barevný lak
ve spreji Decklack PF Kö 372 na plně krycí lakování
Objednací číslo

Popis výrobku

372 číslo odstínu

400 ml, aerosol, odstíny dle vzorníku

Oblasti použití
Pro celoplošné nebo lokální plně krycí barevné
lakování. Arylátový barevný lak na rozpouštědlové
bázi odolný vůči povětrnostním vlivům. Vhodný pro
opravu UNI barevných povrchů. Použitelný na dřevo,
lak, plast, kov atd. Vhodný do interiéru i exteriéru.
Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barevných odstínů
ź Míchání barev podle vzorků
ź Rychlé barevné plně krycí opravné lakování
ź Stupeň lesku: hedvábný mat
ź Odolný vůči povětrnostním vlivům
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

Náhradní tryska
EB3243

Náhradní tryska
na velké plochy
EB3239

Stříkací nástavec na sprej

SPECIÁLNÍ BARVA NA DOPLŇKY
PLASTOVÝCH OKEN Kö 374

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3243
Náhradní tryska na velké plochy, obj. č. EB3239

Rychle schnoucí barevný lak ve spreji Speziallack
Kö 374 na lakování doplňků plastových oken
Objednací číslo

Popis výrobku

374 číslo fólie

400 ml, aerosol, odstíny Renolit

Oblasti použití
Pro barevné lakování plastových a kovových
komponentů a doplňků plastových oken např.
okapničky, krytky, lišty atd. Rychle schnoucí akrylátový
barevný lak na rozpouštědlové bázi vhodný pro
lakování tvrdých plastů. Vhodný pro doplňky všech
renomovaných výrobců PVC profilů. V nabídce barvy
ke všem fóliím Renolit, Hornschuch, Cova.
Vlastnosti výrobku
ź Velký výběr barev k fóliím Renolit, Hornschuch,
Cova, RAL
ź Rychle schnoucí barevný lak na PVC doplňky
ź Odolný vůči povětrnostním vlivům
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

Náhradní tryska
EB3243

Náhradní tryska
na velké plochy
EB3239

Stříkací nástavec na sprej

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3243
Náhradní tryska na velké plochy, obj. č. EB3239

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

OPRAVNÝ BEZBARVÝ LAK NA
VODNÍ BÁZI Kö A342 - A346

CZECH KÖNIG
Opravný bezbarvý lak na vodní bázi Aqua Klarlack
Kö A342 - A346 pro překrytí všech typů oprav
Objednací číslo

Popis výrobku

A34200
A34300
A34400
A34500
A34600

400 ml, aerosol, hluboký mat
400 ml, aerosol, mat
400 ml, aerosol, hedvábný mat
400 ml, aerosol, hedvábný lesk
400 ml, aerosol, lesk

Oblasti použití
Pro lokální nástřiky ploch při požadavku na změnu
stupně lesku, pro překrytí a zafixování všech druhů
oprav, pro lakování malých dílů. Bezbarvý akrylátový
lak na vodní bázi šetrný k životnímu prostředí.
Použitelný na dřevo, lak, plast, kov atd., vhodný do
interiéru nebo exteriéru.
Vlastnosti výrobku
Výběr z několika stupňů lesku
Pro rychlou fixaci provedené opravy a lakování
Šetrný k životnímu prostředí - na vodní bázi
Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

ź
ź
ź
ź

Náhradní tryska
EB3228

Stříkací nástavec na sprej

STRUKTUROVACÍ BEZBARVÝ LAK
S JEMNOU PERLIČKOU Kö 348

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3228

Strukturovací bezbarvý lak s jemnou perličkou
Effektlack Kö 348 na překrytí oprav na perlově
strukturovaném povrchu
Objednací číslo

Popis výrobku

348000810916

400 ml, aerosol

Oblasti použití
Pro bezbarvý lokální nástřik provedené opravy (např.
tvrdým voskem) na perlově strukturovaném umělém
povrchu. Vytváří na hladké opravě voskovým tmelem
jemnou perličku podobnou okolnímu perlově
strukturovanému povrchu. Následně lze přestříkat
barevným lakem Decklack PF Kö 372.
Vlastnosti výrobku
ź Rychle schnoucí bezbarvý lak s jemnou perličkou
ź Vhodný do vnitřního prostředí
Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Náhradní rozprašovací tryska, obj. č. EB3213
Náhradní tryska
EB3213

Stříkací nástavec na sprej

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

LEŠTĚNKA NA NÁBYTEK Kö 542
Leštěnka na nábytek Möbel-Kur Kö 542 na intenzivní
čištění a údržbu lakovaných povrchů v interiéru
Objednací číslo

Popis výrobku

542000-605
542000-610

150 ml
1 litr

Oblasti použití
Pro důkladné čištění, údržbu a leštění lakovaného
nábytku. Odstraňuje mastný film, nikotinový povlak,
zbytky lepidel a vosků, čáry od tužek a propisek.
Emulze na vodní bázi s antistatickým účinkem.
Vlastnosti výrobku
ź Intenzivní čistící účinek
ź Antistatický účinek
ź Šetrný k životnímu prostředí - na vodní bázi
ź Vhodný do vnitřního prostředí

Čistící trikot

Doplňkové výrobky:
Čistící trikot 5 ks A5, obj. č. 422000-402
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403
Čistící trikot 50 ks A5, obj. č. 422000-404
Čistící trikot 1 kg, 40 x 40 cm, obj. č. 425000

OŽIVOVAČ NÁBYTKU Kö 543
Oživovač nábytku Möbel-Frisch Kö 543 na čištění
a oživení lakovaných povrchů v interiéru
Objednací číslo

Popis výrobku

543000-605
543000-600

150 ml
1 litr

Oblasti použití
Pro čištění a oživení lakovaného nábytku, pro
odstranění skvrn po vodě, alkoholu na laku, oživuje
zašedlý a poškrábaný lak na nábytku. Přípravek na
rozpouštědlové bázi, regeneruje lakovaný povrch a
uděluje mu lehký povrchový lesk.
Vlastnosti výrobku
ź Oživení a regenerace lakovaného povrchu
ź Odstranění skvrn po vodě a alkoholu
ź Vytváří povrchový lesk
ź Vhodný do vnitřního prostředí

Čistící trikot

Doplňkové výrobky:
Čistící trikot 5 ks A5, obj. č. 422000-402
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403
Čistící trikot 50 ks A5, obj. č. 422000-404
Čistící trikot 1 kg, 40 x 40 cm, obj. č. 425000-407

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

CZECH KÖNIG

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK Kö 506
Čistící prostředek na plastové a dřevěné povrchy
KKC Kunststoff-Cleaner Kö 506 na intenzivní čištění
Objednací číslo

Popis výrobku

506000-605
506000-600
506000-603

150 ml
1 litr
10 litrů

Oblasti použití
Pro intenzivní čistění umělých a lakovaných
dřevěných povrchů. Odstraňuje mastný film, zbytky
starých lepících pásek, samolepek a lepidel, otisky
prstů, čáry od tužek a propisek. Přípravek na
rozpouštědlové bázi.
Vlastnosti výrobku
ź Intenzivní čistící schopnost
ź Odstraňuje mastnotu, zbytky lepidel a čáry tužek
ź Velmi rychle se odpařuje
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Doplňkové výrobky:
Čistící trikot 5 ks A5, obj. č. 422000-402
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403
Čistící trikot 1 kg, 40 x 40 cm, obj. č. 425000-407

Čistící trikot

OCHRANNÝ LAK Kö 514
Ochranný lak Pflege-Lack Universal Kö 514 na
vytvoření nové vrstvy laku na profilech plastových
a dřevěných oken a dveří
Objednací číslo

Popis výrobku

514500-605
514500-616

150 ml
1 litr

Oblasti použití
Pro vytvoření nové ochranné vrstvy laku na barevných
fóliovaných a bílých profilech plastových oken a dveří
a na dřevěných profilech oken a dveří se silnovrstvou
lazurou. Vhodný pro pravidelnou údržbu profilů oken a
dveří, obnovuje ochrannou lakovou vrstvu, vhodný do
vnitřního i venkovního prostředí, chrání povrch před
povětrnostními vlivy. Rychleschnoucí přípravek na
vodní bázi v hedvábném lesku.
Vlastnosti výrobku
Pro ochranu a údržbu profilů oken a dveří
Ručně nanášený houbičkou
Stupeň lesku: hedvábný lesk
Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

ź
ź
ź
ź

Houbička pro nanášení laku

Doplňkové výrobky:
Houbička pro nanášení laku, obj. č. 515101

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

ČISTIČ NEREZOVÉ OCELI Kö 325
Čistič nerezové oceli Edelstahlpflege Kö 325 na
odstranění nečistot z oceli a eloxovaného hliníku
Objednací číslo

Popis výrobku

325000

400 ml, aerosol

Oblasti použití
Pro čištění a údržbu nerezové kartáčované oceli a
eloxovaného hliníku ve vnitřním i venkovním
prostředí. Odstraňuje zatvrdlé nečistoty, zbytky
mastnoty, otisky prstů. Testovaný na použití
v prostředí pro skladování a výrobu potravin, vhodný
na spotřebiče a doplňky v kuchyni (zabraňte přímému
styku s potravinami). Přípravek na rozpouštědlové
bázi, zabraňuje orosení povrchu.
Vlastnosti výrobku
ź Odstraňuje nečistoty na nerezové oceli a hliníku
ź Zabraňuje orosení
ź Vhodný do prostředí s potravinami
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

Čistící trikot

Stříkací nástavec na sprej

Doplňkové výrobky:
Stříkací nástavec na sprej, obj. č. 399100
Čistící trikot 5 ks A5, obj. č. 422000-402
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403

MAZACÍ SPREJ Kö 398
Mazací sprej Anti-Quitsch Kö 398 na mazání všech
pohyblivých kovových částí nábytku, oken a dveří
Objednací číslo

Popis výrobku

398000

75 ml, aerosol

Oblasti použití
Mazací a ochranný přípravek ve spreji pro mazání
pohyblivého kování nábytku, oken a dveří. Slouží jako
rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a
ztuhlé mechanismy zámků. Přípravek na
kombinované bázi oleje a rozpouštědel, rychle
penetrující mazivo a konzervant, odstraňuje rez,
slouží jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solné
mlze.
Vlastnosti výrobku
ź Mazací a ochranný přípravek ve spreji
ź Uvolňuje zatuhlé mechanismy kování a zámků
ź Zbraňuje korozi a vytěsňuje vodu
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

Čistící trikot

Doplňkové výrobky:
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

CZECH KÖNIG

NITROŘEDIDLO Kö 710
Nitroředidlo NC-Verdünnung Kö 710 na ředění laků
na bázi nitra a akrylátu
Objednací číslo

Popis výrobku

710000-605
710000-600
710000-603

150 ml
1 litr
10 litrů

Oblasti použití
Pro ředění laků König na bázi rozpouštědel, např. pro
ředění lakové tinktury Fehler-Ex Kö 240, retušovacích
barviček Holz-Retusche Kö 250.Vhodné také pro
čištění štětců a nástrojů. Vyrobeno na rozpouštědlové
bázi.
Vlastnosti výrobku
ź Pro ředění laků na rozpouštědlové bázi
ź Pro čištění štětců a nástrojů
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Doplňkové výrobky:
Míchací kelímek 40 ml, obj. č. 641120
Čistící trikot 5 ks A5, obj. č. 422000-402
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403
Čistící trikot 1 kg, 40 x 40 cm, obj. č. 425000-407

Čistící trikot

ODMAŠŤOVAČ Kö 711
Odmašťovač Korrektur-Anlöser Kö 711 na
odmaštění povrchů před a po opravě
Objednací číslo

Popis výrobku

711000-605
711000-600
711000-603

150 ml
1 litr
10 litrů

Oblasti použití
Pro odmaštění povrchu před opravou, pro očištění
okolí opravy po opravě voskovými tmely, pro
odstranění barevných retuší. Vyroben na bázi
rozpouštědel.
Vlastnosti výrobku
Pro odmaštění povrchů před opravou
Pro odstranění voskových tmelů
Pro odstranění barvených retuší
Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

ź
ź
ź
ź

Doplňkové výrobky:
Míchací kelímek 40 ml, obj. č. 641120
Čistící trikot 10 ks A5, obj. č. 422000-403
Čistící trikot 1 kg, 40 x 40 cm, obj. č. 425000-407
Čistící trikot

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

LEŠTÍCÍ PASTA Kö 655
Leštící pasta Polierpaste Kö 655 na čištění a leštění
lesklých lakovaných povrchů, bílého PVC, plexiskla,
mědi a mosazi
Objednací číslo

Popis výrobku

655600-605
655600-601
655600-601
655700-601
655700-601

150 ml, jemná
250 ml, jemná
1 litr, jemná
250 ml, hrubá
1 litr, hrubá

Oblasti použití
Pro čištění, leštění a odstraňování jemných škrábanců
na lesklém lakovaném povrchu, na tvrdém bílém PVC
oken a dveří, na plexiskle, na mědi a mosazi.
Vlastnosti výrobku
ź Výběr ze dvou zrnitostí - jemná a hrubá
ź Odstraňuje jemné škrábance na lesklém povrchu
ź Šetrný k životnímu prostředí - na vodní bázi
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí

658700

657700

Doplňkové výrobky:
Set pro broušení a leštění, obj. č. 658700
Set pro opravu bílých PVC profilů, obj. č. 657700

BRUSNÉ A LEŠTÍCÍ PROSTŘEDKY
Brusné a čistící prostředky na čištění, leštění,
broušení a matování různých povrchů

411000

609003, 609006

413000

422000

Objednací číslo

Popis výrobku

411000
609006
609003
413000
413000-409
422000-402
422000-403
422000-404
425000
418000
418100
419000
420000
412007

brusná a leštící mikro tkanina, 100x130 mm
brusná tkanina jemná, 80x60 mm
brusná tkanina hrubá, 100x130 mm
200 g, jemná brusná vlna
50 g, jemná brusná vlna
5 ks, A5, bavlněný čistící trikot
10 ks, A5, bavlněný čistící trikot
50 ks, A5, bavlněný čistící trikot
1 kg, bavlněný čistící trikot, 40x40 cm
brusný korek, 60x33x26 mm
brusný korek s filcem, 60x33x39 mm
leštící filc
leštící filc s brusnou tkaninou (1500)
7 ks, sada, mikro brusné papíry 12x15 cm
(zrnitost 1800, 2400, 3200, 4000, 6000,
8000, 12000)
napuštěná textilie na lak

421100

41800, 418100

419000, 420000

412007

421100

2019

dřevěných
dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

CZECH KÖNIG

ŠPACHTLE NA VOSKY KÖ 161
Špachtle na vosky Füllstoff-Hobel Kö 161149
a Kombi-Hobel Kö 161700 na opracování tvrdých
a měkkých voskových tmelů
Objednací číslo
161149
161700

Popis výrobku
1 ks, špachtle s brusnými tkaninami
1 ks, špachtle s hoblovacím želízkem

Oblasti použití
Špachtle s brusnými tkaninami slouží k opracování
měkkých vosků a hoblování tvrdých vosků. Vložená
šedá hrubá tkanina slouží k odstranění zbytků vosků.
Vložená oboustranná mikrotkanina slouží k jemnému
zmatování (bílá strana) nebo obnovení lesku (zelená
strana). U špachtle s hoblovacím želízkem slouží
želízko pro dokonalé hoblování tvrdých nerovností,
např. tvrdých tmelů, zatvrdlých kapek laku, výstupků
tvrdého plastu a dřeva.
Vlastnosti výrobku
ź Snadné a rychlé vyplnění poškození
ź Dokonalé opracování tmelů
ź Bez rizika poškození okolního povrchu
Doplňkové výrobky:
Brusná a leštící mikro tkanina, obj. č. 411000
Brusná tkanina hrubá, obj. č. 609003

HOBLÍK NA LAK KÖ 163
Hoblík na lak Lack-Hobel Kö 163 na hoblování
a broušení nerovností na laku a tvrdých materiálů
Objednací číslo

Popis výrobku

163000
163002

1 ks, hoblík se želízkem
1 ks, náhradní želízko

Oblasti použití
Pro dokonalé a jemné hoblování do roviny bez
poškrábání okolního povrchu. Pro odstranění vad po
lakování např. zatvrdlé kapky laku, pro broušení
tvrdých tmelů, pro hoblování tvrdých výstupků
umělých hmot a dřeva. Oboustranné vyjímatelné
želízko z vysoce kvalitní chromvanadiové slitiny oceli.
Želízko lze čistit kartáčkem Kö 407000 s umělými a
mosaznými štětinami.
Vlastnosti výrobku
Dokonalé hoblování tvrdých materiálů
Bez poškození okolního povrchu
Z kvalitní chromvanadiové slitiny oceli

ź
ź
ź

Doplňkové výrobky:
Kartáček na čištění, obj. č. 407000
Kartáček na čištění

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

PÁJKA NA PLYN KÖ 439
Pájka na plyn Schmelz-Wichtel Kö 439 na tavení
a míchání voskových tmelů
Objednací číslo

Popis výrobku

439001
439002
439440

1 ks, pájka
1 ks, náhradní špička rovná
1 ks, náhradní špička zahnutá

Oblasti použití
Mobilní pájka na butanový plyn do zapalovačů pro
zpracování voskových tmelů, pro tavení, modelování
a míchání nových odstínů tmelů. S regulací teploty
pro různé typy voskových tmelů. Náhradní zahnutá
špička je vhodná pro jemné nanášení voskových
tmelů na ploše a pro vytváření struktury dřeva. Pro
čištění hrotu pájky lze použít jemnou ocelovou vlnu.
Vlastnosti výrobku
ź Mobilní pájka 60 g s regulací teploty až 240 ⁰C
ź Pro tavení a míchání voskových tmelů
ź Provozní doba na jednu náplň 3 hodiny
ź Plynulá regulace teploty
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
439002

439440

Doplňkové výrobky:
Jemná ocelová brusná vlna Kö 413

PÁJKA NA BATERIE Kö 438
Pájka na tužkové baterie Batterie-Schmelzer Kö 438
na tavení a míchání voskových tmelů
Objednací číslo

Popis výrobku

438620/650
438622

1 ks, pájka
1 ks, náhradní hrot

Oblasti použití
Mobilní pájka na tři tužkové baterie AA/1,5 V pro
zpracování voskových tmelů, pro tavení, modelování
a míchání nových odstínů tmelů. Pro čištění hrotu
pájky lze použít jemnou ocelovou vlnu.
438620

Vlastnosti výrobku
ź Mobilní pájka na tužkové baterie
ź Pro tavení a míchání voskových tmelů
ź Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí
Doplňkové výrobky:
Jemná ocelová brusná vlna Kö 413
Alkalické baterie AA (tužkové), 1,5 V

438650

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

CZECH KÖNIG

ELEKTRICKÁ PÁJKA KÖ 440
Pájka na elektrický pohon Schmelz-Kobold Kö 440
na tavení a míchání voskových tmelů
Objednací číslo
440600
440604
440603
440605

Popis výrobku
1 ks, kompletní pájka s trafostanicí
1 ks, trafostanice
1 ks, tavící špička
1 ks, pájka s kabelem a špičkou

Oblasti použití
Stacionární pájka na elektrický pohon ze sítě pro
nepřetržitý provoz. Pro zpracování voskových tmelů,
pro tavení, modelování a míchání nových odstínů
tmelů. S regulací teploty pro různé typy voskových
tmelů. Pro čištění hrotu pájky lze použít jemnou
ocelovou vlnu.
Vlastnosti výrobku
ź Trafostanice na 230 V, 50 Hz
ź Sekundární napájení pájky 12 V, výkon 25 W
ź Délka kabelu 2,5 m
ź Plynulá regulace teploty
ź Vhodný do vnitřního prostředí
440605

439603

Doplňkové výrobky:
Jemná ocelová brusná vlna Kö 413

DOPLŇKOVÉ NÁSTROJE
Kovové nástroje na modelování a úpravu povrchu
před, během a po opravě a další pomocný materiál
a nástroje

165000

165100

406000, 406500

162001

603095

641120

434000

162000

Objednací číslo

Popis výrobku

165000
165100
406000
406500
162001
603095
641120
434000
162000

1 ks, zaoblovač hran
1 ks, modelovací nástroj H3S
1 ks, ocelová cidlina velká, 150x50 mm
1 ks, ocelová cidlina zaoblená, 75x50 mm
1 ks, modelovací špachtle plastová
1 ks, míchací paleta s otvory na kelímek
1 ks, míchací kelímek, 40 ml
1 ks, zvětšovací lupa se stojánkem
1 ks, průhledná fólie, 89x60 mm

Oblasti použití
Zaoblovač hran slouží ke sražení hran poškození
u lamina a dřeva. Nástroj H3S slouží k proškrábnutí
malých pár a prasklin. Ocelové cidliny slouží
k zarovnání lakovaných a PVC povrchů. Plastová
modelovací špachtle slouží k nanášení a míchání
dvousložkového tmelu Rex-Lith a tmelu na vodní bázi.
Laminátová míchací paleta slouží k míchání přesných
odstínů. Otvory v paletě slouží k umístění míchacích
kelímků. Míchací kelímek je vhodný pro ředilo
k naředění barev. Zvětšovací lupa na stojánku je
vhodná k posouzení lomu a podkladu poškození,
směrování struktury dřeva. Průhledné fólie slouží pro
nanesení namíchané barvy a porovnání s odstínem
opravovaného povrchu. Fólie slouží též k modelování.
2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

UMĚLECKÉ ŠTĚTCE
Umělecké štětce z chlupu sibiřské veverky
Fehhaar-Pinsel Kö 429 a z chlupu červené kuny
Rotmader-Pinsel Kö 430 na jemné retušovací práce
Objednací číslo

Popis výrobku

Umělecký štětec z chlupu sibiřské veverky - Fehhaar-Pinsel
429001
velikost štětce č. 1
429002
velikost štětce č. 2
429003
velikost štětce č. 3
429004
velikost štětce č. 4
429005
velikost štětce č. 5
429006
velikost štětce č. 6
429123
sada 3 ks štětců velikost č. 1, 2, 3
Umělecký štětec z chlupu červené kuny - Rotmader-Pinsel
430001
velikost štětce č. 1
430002
velikost štětce č. 2
430003
velikost štětce č. 3
430004
velikost štětce č. 4
430005
velikost štětce č. 5
430006
velikost štětce č. 6
430123
sada 3 ks štětců velikost č. 1, 2, 3

Oblasti použití
Pro jemné retušovací práce a dokreslování fládrů.
Vhodné použití u výroků mořící tinktura Kö 220,
laková tinktura Kö 240 a retušovací barvičky Kö 250.
Doplňkové výrobky:
Míchací kelímek 40 ml, obj. č. 641120

NÁHRADNÍ HROTY FIXŮ
Náhradní hroty do fixů na výměnu mechanicky
poškozených nebo od barvy zatvrdlých hrotů

EB2275

EB2898

EB2265

EB2910

Objednací číslo

Popis výrobku

EB2275
EB2265
EB2898
EB2910
Eb2200

hrot do mořícího fixu Kö 210
hrot do strukturovacího fixu Kö 205
hrot do fixu na hrany/okna Kö 243
hrot do fixu Kö 268, Kö 288, Kö 243
hrot do fixu na hrany AQUA Kö A241

Oblasti použití
Pro výměnu mechanicky poškozených, od barvy
zatvrdlých nebo od silikonového oleje
kontaminovaných hrotů. Poškozené hroty lze lehkým
tahem vyjmout z fixu na hradit je novými.
Vlastnosti výrobku
Snadná a rychlá výměna hrotu

ź

EB2200
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