dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

CZECH KÖNIG

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
NÁBYTKU
A INTERIÉRU
PREMIUM Kö
č. 243
1

Obj. číslo

Popis výrobku

603001

1 ks, servisní kufr na nábytek

Oblasti použití
Velký servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných a umělých povrchů
v interiérech budov. Kufr obsahuje všechny potřebné výrobky a
nejběžnější odstíny pro opravu na profesionální úrovni.

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
NÁBYTKU
A INTERIÉRU
PREMIUM Kö
č. 243
2

Obsah:
Obj. číslo
130714
14073A
14073B
14173A
14173B
144500
150002
205112
243000
268000
288000
288000
337300
338300
A34400
161149
162000
163000
165000
406000
407000
411000
413600
418000
419000
422000
430001
430002
434000
439001
439018
439440
609002
609003
603095
641120
710000
711000
507000
542000
543000

Popis výrobku
10 ks x 8 cm, velmi měkký vosk, série 714
20 ks x 4 cm, měkký vosk, série 73A
20 ks x 4 cm, měkký vosk, série 73B
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk, série 73A
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk, série 73B
1 ks, sada různých typů tmelů
1 ks, sada tmelů Rex-Lith DUO, dřevo/bílá
10 ks, strukturovací fix, série 112
5 ks, retušovací fix, bílo-šedé odstíny
5 ks, fix s bezbarvým lakem, různé lesky
4 ks, fix se štětcovým hrotem, zákl. barvy
11 ks, fix se štětcovým hrotem
1 ks, opravný lak Ansatzlos, 400 ml, mat
1 ks, opr. lak Ansatzlos, 400 ml, hed. mat
1 ks, opravný lak Aqua, 150 ml, hed. mat
1 ks, špachtle na voskové tmely
10 ks, průhledné fólie
1 ks, hoblík na lak
1 ks, zaoblovač hran
1 ks, ocelová cidlina
1 ks, kartáček
1 ks, brusná a leštící mikro tkanina
1 ks, brusná ocelová vlna
1 ks, brusný korek
1 ks, brusný filcový hranol
10 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, štětec z chlupu červené kuny vel. 1
2 ks, štětec z chlupu červené kuny vel. 2
1 ks, lupa
1 ks, plynová pájka
1 ks, plynová náplň, 90 ml
1 ks, náhradní špička na pájku zahnutá
1 ks, sada brusných papírů
3 ks, brusná tkanina hrubá, 10x6 cm
1 ks, míchací paleta
3 ks, míchací kelímek
1 ks, nitro ředidlo, 150 ml
1 ks, odmašťovač, 150 ml
1 ks, intenzivní čistič, 150 ml
1 ks, leštěnka na nábytek, 150 ml
1 ks, oživovač nábytku, 150 ml

Servisní kufr pro opravy nábytku č. 2 obsahuje navíc
následující výrobky:

Obj. číslo

Popis výrobku

603002

1 ks, servisní kufr na nábytek

143720
146770
147771
149775
215000
161149
412000
421100
426501
655500
503500

20 ks x 4 cm, tvrdý vosk Plus, série 720
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk s perletí, série 770
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk matný, série 771
20 ks x 4 cm, keramický tmel, série 775
5 ks, barevný koncentrát, 28 ml
1 ks, špachtle na voskové tmely
7 ks, mikro brusný papír
1 ks, utěrka na lak
5 ks, utěrka
1 ks, brusná voda, 150 ml
1 ks, leštěnka na vysoký lesk, 150 ml

Oblasti použití
Velký rozšířený servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných a
umělých povrchů v interiérech budov. Kufr obsahuje všechny
potřebné výrobky a nejběžnější odstíny pro opravu na profesionální
úrovni.

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
NÁBYTKU
A INTERIÉRU
PREMIUM Kö
613339
243

Obsah:
Obj. číslo
140720
141004
161149
439001
609003
609006
268000
268000

Popis výrobku
20 ks x 4 cm, měkký vosk, série 720
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk, základní odstíny
1 ks, špachtle na voskové tmely
1 ks, plynová pájka
1 ks, brusná tkanina hrubá, 10x6 cm
1 ks, brusná tkanina jemná, 8x6 cm
1 ks, fix s bezbarvým lakem, mat
1 ks, fix s bezbarvým lakem, hedvábný mat

Oblasti použití
Kompaktní servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných a umělých
povrchů v interiérech budov. Kufr obsahuje všechny potřebné
výrobky a nejběžnější odstíny pro rychlou profesionální opravu.
Vhodný k opravám rýh, děr, špatně navrtaných otvorů, spár,
prasklin, poškozených rohů, hran a otlaků na povrchu dřevěného
lakovaného a umělého nábytku a obkladů stěn. Kufr obsahuje
měkké a tvrdé tavné voskové tmely v odstínech od transparentní a
bílé, přes světlé dřeviny, po tmavé a pestré barvy. Jednotlivé
barevné tmely lze mezi sebou vzájemně míchat a vytvářet zcela
přesné požadované odstíny.

Obj. číslo

Popis výrobku

613339

1 ks, servisní kufr na nábytek

Doplňkové výrobky:
Zahnutá špička na plynovou pájku, obj. č. 439440
Brusná a leštící mikrotkanina, obj. č. 411000

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
NÁBYTKU
A INTERIÉRU
PREMIUM Kö
G61403
243

Obsah:
Obj. číslo
141000
161149
438650
411000
422000
A2681510
B1

Popis výrobku
15 ks x 4 cm, tvrdý vosk, sada
1 ks, špachtle na voskové tmely
1 ks, pájka na baterie
1 ks, brusná a leštící mikro tkanina
1 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, fix s bezbarvým lakem, hedvábný mat
3 ks, tužkové baterie 1,5 V, AA

Oblasti použití
Základní servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných a umělých
povrchů v interiérech budov. Kufr obsahuje potřebné výrobky a
nejběžnější odstíny pro rychlou profesionální opravu. Je vhodný
k opravám rýh, děr, špatně navrtaných otvorů, poškozených rohů,
hran a otlaků na povrchu dřevěného lakovaného a umělého
nábytku, obkladů stěn a interiérových dveřích. Kufr obsahuje tvrdé
tavné voskové tmely v odstínech od transparentní a bílé přes
světlé dřeviny po tmavé a černou. Součástí sady jsou veškeré
nástroje a pomocný materiál pro profesionální opravu povrchu
nábytku, obkladů stěn a interiérových dveří.

Obj. číslo

Popis výrobku

G61403

1 ks, servisní kufr na nábytek

Doplňkové výrobky:
Náhradní hrot k pájce na baterie, obj. č. 438622
Brusná tkanina jemná, obj. č. 609006

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX PREMIUM
PODLAHOVÝCH
KRYTINKö
603004
243

Obj. číslo

Popis výrobku

603004

1 ks, servisní kufr na podlahy

Oblasti použití
Velký servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných lakovaných,
voskovaných, olejovaných a umělých podlah a schodů. Kufr
obsahuje všechny potřebné výrobky a nejběžnější odstíny pro
opravu na profesionální úrovni.

CZECH KÖNIG
Obsah:
Obj. číslo
140720
141008
14373A
14373B
147771
161149
162000
163000
165000
205112
250000
268000
288710
342300
345300
A34300
542000
543000
710000
711000
407000
411000
419000
421000
422000
430001
430002
439001
439018
439440
603095
609002
609003
641120

Popis výrobku
20 ks x 4 cm, měkký vosk, série 720
2 ks, bezbarvý tvrdý vosk (900, 901)
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk Plus, série A
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk Plus, série B
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk matný, série 771
1 ks, špachtle na voskové tmely
10 ks, průhledná fólie
1 ks, hoblík na lak
1 ks, zaoblovač hran
10 ks, strukturovací fix, série 112
1 ks, sada retušovacích barviček
5 ks, fix s bezbarvým lakem, různé lesky
10 ks, fix se štětcovým hrotem, série 710
1 ks, opravný lak Klarlack, 400 ml, hluboký mat
1 ks, opravný lak Klarlack, 400 ml, mat
1 ks, opravný lak Aqua, 400 ml, mat
1 ks, leštěnka na nábytek, 150 ml
1 ks, oživovač nábytku, 150 ml
1 ks, nitroředidlo, 150 ml
1 ks, odmašťovač, 150 ml
1 ks, kartáček
3 ks, brusná a leštící mikrotkanina
2 ks, brusný filcový hranol
1 ks, utěrka na lak
10 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, štětec z chlupu červené kuny č.1
1 ks, štětec z chlupu červené kuny č.2
1 ks, plynová pájka
1 ks, plynová náplň, 90 ml
1 ks, náhradní špička na pájku zahnutá
1 ks, míchací paleta
1 ks, sada brusných papírů
3 ks, brusná tkanina hrubá, 10x6 cm
3 ks, míchací kelímek

Obsah:
Obj. číslo
140720
143008
205000
250000
344300
345300
542000
543000
710000
711000
161149
163000
419000
421100
422000
439001
439018
609003
609006
609095
641120

Popis výrobku
20 ks x 4 cm, měkký vosk, série 720
22 ks x 4 cm, tvrdý vosk Plus, různé odstíny
5 ks, strukturovací fix
1 ks, sada retušovacích barviček
1 ks, opravný lak Klarlack, 150 ml, hed. mat
1 ks, opravný lak Klarlack, 150 ml, hed. lesk
1 ks, leštěnka na nábytek, 150 ml
1 ks, oživovač nábytku, 150 ml
1 ks, nitroředidlo, 150 ml
1 ks, odmašťovač, 150 ml
1 ks, špachtle na voskové tmely
1 ks, hoblík na lak
1 ks, brusný filcový hranol
1 ks, utěrka na lak
10 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, plynová pájka
1 ks, plynová náplň, 90 ml
10 ks, brusná tkanina hrubá, 10x6 cm
3 ks, brusná tkanina jemná, 8x6 cm
1 ks, míchací paleta
1 ks, míchací kelímek

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX PREMIUM
PODLAHOVÝCH
KRYTINKö
612200
243

Obj. číslo

Popis výrobku

612200

1 ks, servisní kufr na podlahy

Oblasti použití
Střední servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných a umělých
podlah a schodů. Kufr obsahuje potřebné výrobky a nejběžnější
odstíny pro opravu na profesionální úrovni.

Doplňkové výrobky:
Náhradní špička na pájku zahnutá, obj. č. 439440
Brusná a leštící mikrotkanina, obj. č. 411000
Zaoblovač hran, obj. č. 165000
Kartáček na čištění hoblíku na lak, obj. č. 407000
Průhledná fólie 10 ks, obj. č. 162000
Štětec z chlupu červené kuny č.1, obj. č. 430001

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX PREMIUM
PODLAHOVÝCH
KRYTINKö
613343
243

Obsah:
Obj. číslo
143008
143004
143008
141008
161500
439001
609003
609006
268000
268000

Popis výrobku
16 ks x 8 cm, tvrdý vosk Plus, odstíny dřeva
4 ks x 4 cm, tvrdý vosk Plus, základní odstíny
1 ks x 8 cm, tvrdý vosk Plus, bezbarvý
1 ks x 8 cm, tvrdý vosk, bezbarvý
1 ks, špachtle na vosky Füllstoff-Hobel
1 ks, plynová pájka
1 ks, brusná tkanina hrubá, 10x6 cm
1 ks, brusná tkanina jemná, 8x6 cm
1 ks, fix s bezbarvým lakem, mat
1 ks, fix s bezbarvým lakem, hedvábný mat

Oblasti použití
Kompaktní servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných lakovaných a
umělých podlah a schodů. Kufr obsahuje všechny potřebné výrobky
a nejběžnější odstíny pro rychlou profesionální opravu. Vhodný k
opravám rýh, děr, špatně navrtaných otvorů, spár, prasklin a otlaků
na povrchu dřevěných lakovaných podlah, parket, schodnic a na
povrchu umělých plovoucích podlah. Kufr obsahuje tvrdé vosky
Plus v odstínech dřevin, základních pestrých odstínech, bezbarvý
vosk a veškeré nástroje a pomocný materiál pro opravu.

Obj. číslo

Popis výrobku

613343

1 ks, servisní kufr na podlahy

Doplňkové výrobky:
Brusná a leštící mikrotkanina, obj. č. 411000
Náhradní špička na pájku zahnutá, obj. č. 439440

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX PREMIUM
PODLAHOVÝCH
KRYTINKö
G61412
243

Obsah:
Obj. číslo
140720
161149
438620
414015
414024
G52021
422000
A26810
B1

Popis výrobku
15 ks x 4 cm, tvrdý vosk
1 ks, špachtle na voskové tmely
1 ks, pájka na baterie
1 ks, brusný papír, zrnitost 150
1 ks, brusný papír, zrnitost 240
1 ks, speciální olej, 10 ml
1 ks, bavlněný čistící trikot A5
1 ks, fix s bezbarvým lakem Aqua, mat
3 ks, tužkové baterie 1,5 V, AA

Oblasti použití
Základní servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných voskovaných a
olejovaných podlah a umělých matných podlahových krytin jako je
linoleum, marmoleum a korek. Kufr obsahuje potřebné nástroje a
nejběžnější odstíny tmelů pro rychlou profesionální opravu. Je
vhodný pro opravu rýh, děr, spár, špatně navrtaný otvorů a otlaků
na povrchu podlahových krytin. Kufřík obsahuje tvrdé voskové
tmely v odstínech od transparentní a bílé přes světlé dřeviny po
tmavé a černou. Součástí sady jsou veškeré nástroje a pomocný
materiál pro profesionální opravu povrchu podlah.

Obj. číslo

Popis výrobku

G61412

1 ks, servisní kufr na podlahy

Doplňkové výrobky:
Náhradní hrot k pájce na baterie, obj. č. 438622
Brusná a leštící mikrotkanina, obj. č. 411000

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

CZECH KÖNIG

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
OBKLADŮ
A DLAŽBY
PREMIUM
608149
Kö 243

Obj. číslo

Popis výrobku

608149

1 ks, servisní kufr na obklady

Obsah:
Obj. číslo
149775
141008
161149
268810
268410
288000
288000
411000
414024
418000
422000
439001
439018
439440
710000

Popis výrobku
20 ks x 4 cm, keramický tmel, série 775
2 ks x 8 cm, tvrdý vosk, transparentní
1 ks, špachtle na vosky
1 ks, fix s bezbarvým lakem, mat
1 ks, fix s bezbarvým lakem, vysoký lesk
2 ks, fix se štětcovým hrotem, signální bílá
1 ks, fix se štětcovým hrotem, světle šedá
2 ks, brusná a leštící mikrotkanina
4 ks, brusný papír, zrnitost 240
1 ks, brusný korek
10 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, plynová pájka
1 ks, plynová náplň, 90 ml
1 ks, náhradní špička na pájku zahnutá
1 ks, nitroředidlo, 150 ml

Oblasti použití
Servisní kufr pro kvalitní opravy glazovaných keramických lesklých
i matných obkladů, matných obkladů z přírodního a umělého
kamene v interiérech budov i v exteriéru. Kufr obsahuje sadu
keramických tmelů Kerami-Fill® v nejběžnějších odstínech výrobců
obkladů. Je vhodný pro opravy odštípnuté glazury, poškozené
hrany, prasklin a špatně navrtaných otvorů. Jednotlivé barevné
tmely lze mezi sebou vzájemně míchat a vytvářet zcela přesné
požadované odstíny. Součástí sady jsou potřebné nástroje a
pomocný materiál pro profesionální opravu povrchu keramických a
kamenných povrchů.

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
OBKLADŮ
A DLAŽBY
PREMIUM
613150
Kö 243

Obsah:
Obj. číslo
141004
149775
268510
268810
161149
422000
411000
609004
438650

Popis výrobku
1 ks x 4 cm, tvrdý vosk, transparentní
20 ks x 4 cm, keramický tmel, série 775
1 ks, fix s bezbarvým lakem, lesk
1 ks, fix s bezbarvým lakem, mat
1 ks, špachtle na voskové tmely
3 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, brusná a leštící mikrotkanina
1 ks, brusná tkanina hrubá
1 ks, pájka na baterie (bez baterií)

Oblasti použití
Servisní kufr pro kvalitní opravy glazovaných keramických lesklých
i matných obkladů, matných obkladů z přírodního a umělého
kamene v interiérech budov i v exteriéru. Kufr obsahuje sadu
keramických tmelů Kerami-Fill® v nejběžnějších odstínech výrobců
obkladů. Je vhodný pro opravy odštípnuté glazury, poškozené
hrany, prasklin a špatně navrtaných otvorů. Jednotlivé barevné
tmely lze mezi sebou vzájemně míchat a vytvářet zcela přesné
požadované odstíny. Součástí sady jsou potřebné nástroje a
pomocný materiál pro profesionální opravu.

Obj. číslo

Popis výrobku

613150

1 ks, servisní kufr na obklady

Doplňkové výrobky:
Náhradní hrot k pájce na baterie, obj. č. 438622
Brusná a leštící mikrotkanina, obj. č. 411000

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
OBKLADŮ
A DLAŽBY
PREMIUM
G61457
Kö 243

Obj. číslo

Popis výrobku

623149
G61457

1 ks, servisní kufr
set na obklady

Obsah:
Obj. číslo
161149
422000
438620
B3
A26800
001491
001492
001493
001495
001498
014920
014911
014912
014914
014916
014918

Popis výrobku
1 ks, špachtle na voskové tmely
1 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, pájka na baterie
3 ks, tužková baterie
1 ks, fix s bezbarvým lakem Aqua, lesk
1 ks, keramický tmel - žlutá č. 1
1 ks, keramický tmel - červená č. 2
1 ks, keramický tmel - modrá č. 3
1 ks, keramický tmel - sněhově bílá č. 5
1 ks, keramický tmel - pískově šedá č. 8
1 ks, keramický tmel - černá č. 20
1 ks, keramický tmel - béžová bahama č. 11
1 ks, keramický tmel - karamel č. 12
1 ks, keramický tmel - světle hnědá č. 14
1 ks, keramický tmel - hnědá měděná č. 16
1 ks, keramický tmel - hnědá olivová č. 18

Doplňkové výrobky:
Keramický tmel č. 4 - zelená, obj. č. 001494
Keramický tmel č. 6 - carrara bílá, obj. č. 001496
Keramický tmel č. 7 - světle šedá, obj. č. 001497
Keramický tmel č. 9 - cementově šedá, obj. č. 001499
Keramický tmel č. 10 - antracitová, obj. č. 014910
Keramický tmel č. 13 - jantarová, obj. č. 014913
Keramický tmel č. 15 - hnědá jílová, obj. č. 014915
Keramický tmel č. 17 - hnědobéžová, obj. č. 014917
Keramický tmel č. 19 - tmavě hnědá, obj. č. 14919

RETUŠOVACÍ
MINI
SERVISNÍ
FIX
SET
NAPRO
NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
OBKLADŮ
A DLAŽBY
PREMIUM
G61650/51
Kö 243

Obj. číslo

G61650

Obsah:
438620
B1
422000
001495
001496
001498
001499
014920

Obj. číslo

Popis výrobku

G61650
623149
G61651

1 ks, servisní set bí lo-šedé tmely
1 ks, servisní set hnědé tmely

Mini set bílo-šedé odstíny tmelů

1 ks, pájka na baterie
3 ks, tužková baterie
1 ks, plastová špachtle mini
1 ks, brusná tkanina šedá, hrubá
1 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, keramický tmel - sněhově bílá č. 5
1 ks, keramický tmel - carrara bílá č. 6
1 ks, keramický tmel - pískově šedá č. 8
1 ks, keramický tmel - cementově šedá č. 9
1 ks, keramický tmel - černá č. 20
Popis výrobku

G61650

Mini set hnědé-terakota odstíny tmelů

422000
014911
014912
014914
014916
014918

1 ks, pájka na baterie
3 ks, tužková baterie
1 ks, plastová špachtle mini
1 ks, brusná tkanina šedá, hrubá
1 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, keramický tmel - béžová bahama č. 11
1 ks, keramický tmel - karamel č. 12
1 ks, keramický tmel - světle hnědá č. 14
1 ks, keramický tmel - hnědá měděná č. 16
1 ks, keramický tmel - hnědá olivová č. 18

Obsah:
438620
B1

Obj. číslo

Popis výrobku

2019

dřevěných
a plastových povrchů
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CZECH KÖNIG

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
OKEN
A DVEŘÍ
PREMIUM
603003 Kö 243

Obj. číslo

Popis výrobku

603003

1 ks, servisní kufr na okna a dveře

Oblasti použití
Velký servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných a plastových
povrchů oken a dveří. Kufr obsahuje všechny potřebné výrobky a
nejběžnější odstíny pro opravu na profesionální úrovni.

Obsah:
Obj. číslo
143008
143915
150001
161700
162000
165000
206000
243246
250000
343300
345300
398000
506001
514500
516000
655500
655600
710000
406500
407000
411000
412000
415000
418000
419000
421000
422000
426501
430001
430002
439001
439018
439440
515101
603095
609003
641120

Popis výrobku
10 ks x 8 cm, tvrdý vosk Plus, různé odstíny
20 ks x 8 cm, tvrdý vosk Plus, výběr odstínů
1 ks, sada tmelů Rex-Lith DUO, dřevo a bílá
1 ks, kombinovaný hoblík
10 ks, průhledná fólie
1 ks, zaoblovač hran
1 ks, značkovací fix
10 ks, retušovací fix, odstíny dle výběru
1 ks, retušovací barvičky
1 ks, opravný lak Klarlack, 400 ml, mat
1 ks, opravný lak Klarlack, 400 ml, hed. mat
1 ks, mazací sprej, 75 ml
1 ks, čistič plastů , 150 ml
1 ks, udržovací lak, 150 ml
1 ks, ekologický čistič, 150 ml
1 ks, brusná voda, 150 ml
1 ks, brusná pasta jemná, 150 ml
1 ks, nitroředidlo, 150 ml
1 ks, ocelová cidlina malá
1 ks, kartáček
3 ks, brusná a leštící mikrotanina
4 ks, mikro brusné papíry (1800-4000)
5 ks, brusný papír (500-1200)
1 ks, brusný korek malý
2 ks, brusný filcový hranol
1 ks, utěrka na lak
5 ks, bavlněný čistící trikot, A5
5 ks, utěrka
1 ks, štětec z chlupu červené kuny č. 1
2 ks, štětec z chlupu červené kuny č. 2
1 ks, plynová pájka
1 ks, plynová náplň, 90 ml
1 ks, náhradní špička na pájku zahnutá
3 ks, udržovací houbička
1 ks, míchací paleta
3 ks, brusná tkanina hrubá, 10x6 cm
3 ks, míchací kelímek

Obsah:
Obj. číslo
143908
143915
206000
243546
250000
322000
343300
345300
398000
506000
514500
516000
655500
655600
710000
161149
406500
412000
415000
418100
419000
421000
422000
426501
439001
439018
515101
609003
609005
609501
641120

Popis výrobku
10 ks x 8 cm, tvrdý vosk Plus, bílé odstíny
10 ks x 8 cm, tvrdý vosk Plus, výběr odstínů
1 ks, značkovací fix
10 ks, retušovací fix, odstíny dle výběru
1 ks, retušovací barvičky
1 ks, oddělovač profilů, 75 ml
1 ks, opravný lak Klarlack, 150 ml, mat
1 ks, opravný lak Klarlack, 150 ml, hed. mat
1 ks, mazací sprej, 75 ml
1 ks, čistič plastů, 150 ml
1 ks, udržovací lak, 150 ml
1 ks, ekologický čistič, 150 ml
1 ks, brusná voda, 150 ml
1 ks, brusná pasta jemná, 150 ml
1 ks, nitroředidlo, 150 ml
1 ks, špachtle na voskové tmely
1 ks, ocelová cidlina malá
4 ks, mikro brusný papír
3 ks, brusný papír
1 ks, brusný korek s filcem
1 ks, brusný filcový hranol
1 ks, utěrka laku
10 ks, bavlněný čistící trikot, A5
5 ks, utěrka
1 ks, plynová pájka
1 ks, plynová náplň, 90 ml
3 ks, udržovací houbička
3 ks, brusná tkanina hrubá
3 ks, brusná tkanina jemná
1 ks, míchací paleta
1 ks, míchací kelímek

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
OKEN
A DVEŘÍ
PREMIUM
612202 Kö 243

Obj. číslo

Popis výrobku

612202

1 ks, servisní kufr na okna a dveře

Oblasti použití
Střední servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných a plastových
povrchů oken a dveří. Kufr obsahuje všechny potřebné výrobky a
nejběžnější odstíny pro opravu na profesionální úrovni.

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
KUFR
FIXPRO
NA NÁBYTEK
OPRAVY
KANTEN-FIX
OKEN
A DVEŘÍ
PREMIUM
613650, Kö
613655
243

Obsah:
Obj. číslo
143008
161149
439001
609003
609006
268000
268000

Popis výrobku
20 ks x 8 cm, tvrdý vosk Plus, odstíny fólií
1 ks, špachtle na voskové tmely
1 ks, plynová pájka
1 ks, brusná tkanina hrubá
1 ks, brusná tkanina jemná
1 ks, fix s bezbarvým lakem, hedvábný lesk
1 ks, fix s bezbarvým lakem, hedvábný mat

Oblasti použití
Kompaktní servisní kufr pro kvalitní opravy dřevěných a plastových
povrchů oken a dveří. Kufr obsahuje všechny potřebné výrobky pro
rychlou profesionální opravu. Kufr 613650 obsahuje nejběžnější
odstíny tvrdých voskových tmelů Plus pro kašírovací fólie Renolit.
U kufru 613655 lze vybrat 20 kusů odstínů voskových tmelů z palety
116 odstínů výrobců kašírovacích fólií Renolit, Cova, Hornschuch.
Kufr je vhodný k opravám rýh, děr, spár, špatně navrtaných otvorů a
poškozených hran na povrchu bílých a fólií kašírovaných plastových
oknech a dveřích a dřevěných lakovaných oknech a dveřích.
Bezbarvý lak ve fixu i tvrdé voskové tmely Plus jsou vhodné pro
vnitřní i venkovní použití.

Obj. číslo

Popis výrobku

613650
613655

1 ks, servisní kufr na okna a dveře
1 ks, servisní kufr na okna a dveře
- vlastní výběr odstí nů

Doplňkové výrobky:
Zahnutá špička na plynovou pájku, obj. č. 439440
Brusná a leštící mikrotkanina, obj. č. 411000

RETUŠOVACÍ
SERVISNÍ
SETFIX
PRO
NA
OPRAVY
NÁBYTEK
KANTEN-FIX
BÍLÝCH
PVC PROFILŮ
PREMIUM657700
Kö 243

Obsah:
Obj. číslo
206000
406500
412000
415000
418100
426501
422000
655500
655600

Popis výrobku
1 ks, značkovací fix
1 ks, ocelová cidlina malá
12 ks, mikro brusný papír
(zrnitost 1800, 2400, 3200, 400)
5 ks, brusný papír
(zrnitost 280/400/600/800/1000)
1 ks, brusný korek s filcem
5 ks, utěrka
5 ks, bavlněný čistící trikot, A5
1 ks, brusná voda, 250 ml
1 ks, brusná pasta jemná, 150 ml

Oblasti použití
Servisní set pro ruční mechanické odstranění (broušení a leštění)
malých vrypů a škrábanců na bílých a probarvených PVC profilech

Doplňkové výrobky:
Čistící prostředek na PVC, 1 litr, obj. č. 506000-600
Čistící prostředek na PVC, 150 ml, obj. č. 506000-605

Obj. číslo

Popis výrobku

657700

1 ks, servisní set

2019

dřevěných
a plastových povrchů
Vše pro opravu a údržbu

SERVISNÍ KUFR ALL-IN-ONE
Obsah:

Obj. číslo

Popis výrobku

603005

1 ks, servisní kufrALL-IN-ONE

Oblasti použití
Jeden kufr na vše: S novým servisním kufrem
ALL-IN-ONE jste vybaveni pro opravy všech typů
poškození a materiálů: malé vrypy na nábytku,
odprýsknutá glazura na umyvadle, špatně navrtané
otvory v keramickém obkladu, probrusy na dřevěné
desce stolu. Se servisním kufrem můžete rychle,
operativně a kvalitně opravovat různé povrchy.
Opravou ušetříte čas a náklady na výměnu
poškozeného prvku nebo zařízení. Kufr obsahuje
všechny opravné tmely: velmi měkké, měkké, tvrdé,
tvrdé Plus voskové tmely, dvousložkový polyesterový
tmel Rex-Lith, keramický tmel Kerami-Fill a tmel na
sanitu a kámen Repairlux. Součástí kufru je i celá
řada retušovacích materiálů: retušovací fix na hrany
Kanten-Fix Premium, fix s bezbarvým lakem PinselFix, retušovací barvičky a velké množství nástrojů a
pomocného materiálu. Vše je přehledně a prakticky
uloženo ve vnitřním systému kufru.

Vlastnosti výrobku
 Vše v jednom ALL-IN-ONE
 Pro opravu všech typů poškození povrchu
 Vhodný pro facility servisy, hotely a restaurace
 Rychlá, operativní a kvalitní oprava
 Oprava místo výměny = úspora nákladů

Obj. číslo
131603
140720
141720
141750
143720
147771
149775
144500
150002
205112
243000
288710
268000
A26810
250600
338300
339300
343300
345300
A34400
161149
162000
163000
165000
165200
165300
295000
406000
407000
411000
609002
609003
412007
418100
419000
421500
422000
430123
439001
439018
439440
398000
507000
516000
521000
542000
655000
710000
711000
G52090
641120
403004
403013
403030
403041
410610
410611
410612
410601
410602
410603
410604
403071
403073
603095

Popis výrobku
22 ks, velmi měkký vosk DUO ROYAL
20 ks x 4 cm, měkký vosk, série 720
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk, série 720
10 ks x 8 cm, tvrdý vosk, série 750
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk Plus, série 720
20 ks x 4 cm, tvrdý vosk matný, série 771
20 ks x 4 cm, keramický tmel, série 775
1 ks, sada různých typů vosků
1 ks, sada tmelů Rex-Lith DUO, dřevo a bílá
10 ks, strukturovací fix, série 112
3 ks, retušovací fix, RAL 9005, 9010, 7035
10 ks, fix se štětcovým hrotem, série 710
4 ks, fix s bezbarvým lakem, různé lesky
1 ks, Aqua fix s bezbarvým lakem, matný
1 ks, sada retušovacích barviček
1 ks, opravný lak Ansatzlos, 150 ml, hed. mat
1 ks, opravný lak Ansatzlos, 150 ml, hed. lesk
1 ks, opravný lak Klarlack, 150 ml, mat
1 ks, opravný lak Klarlack, 150 ml, hed. mat
1 ks, opravný lak Aqua, 150 ml, hed. mat
1 ks, špachtle na voskové tmely
10 ks, průhledné fólie
1 ks, hoblík na lak
1 ks, zaoblovač hran
1 ks, modelovací nástroj 116/0
1 ks, modelovací nástroj 120/S3
3 ks, pipeta
1 ks, ocelová cidlina
1 ks, kartáček
1 ks, brusná a leštící mikrotkanina
1 ks, sada brusných papí rů
1 ks, brusná tkanina hrubá, 10x6 cm
7 ks, mikro brusný papír, zrnitost 1800 - 12000
1 ks, brusný korek s filcem
1 ks, brusný filcový hranol
1 ks, čistící utěrka, žlutá
10 ks, bavlněný čistící trikot, A5
3 ks, štětec z chlupu červené kuny
1 ks, plynová pájka
1 ks, plynová náplň, 90 ml
1 ks, náhradní špička na pájku zahnutá
1 ks, mazací sprej, 75 ml
1 ks, intenzivní čistič, 100 ml
1 ks, ekologický čistič, 100 ml
1 ks, základní leštící pasta, 100 ml
1 ks, leštěnka na nábytek, 100 ml
1 ks, brusná voda, 100 ml
1 ks, nitroředidlo, 100 ml
1 ks, odmašťovač, 100 ml
1 ks, speciální olej, 50 ml
5 ks, míchací kelímek
1 ks, tmel na kámen, bezbarvý
1 ks, tmel na kámen, černý
2 ks, náhradní kanyly Repairlux
1+ks, čistič Repairlux, 100 ml
1 ks, tmel na sanitu, euro bílá, 3 ml
1 ks, tmel na sanitu, chamonix bílá, 3 ml
1 ks, tmel na sanitu, arktická bílá, 3 ml
3 ks, aplikační kanyly
10 ks, dřevěné špachtle malé
10 ks, fóliové proužky
10 ks, speciální brusný papír
1 ks, UV svítilna
3 ks, mikrobaterie 1,5 V AAA
1 ks, míchací paleta
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ŘEŠENÍ OPRAV
INTERIÉR DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

CZECH KÖNIG
REPAIR SOLUTIONS
ŘEŠENÍ
OPRAV
INTERIÉR DOPRAVNÍCH
INTERIOR
OF TRANSPORT VEHICLES

PRO VÝROBCE OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH
AUTOMOBILŮ A SUBDODAVATELE

FOR AUTOMOBILE AND TRUCK MANUFACTURES
AND VEHICLE PREPARATION

Již více než 20 let spolupracujeme s výrobci automobilů
a jejich dodavateli. V mnoha oblastech, s vysokou
mírou porozumění a profesionality, vyvíjíme a
poskytujeme vysoce kvalitní řešení v oblasti oprav a
údržby. Soustředíme se hlavně na opravy drobných
poškození či defektů, jako jsou praskliny, škrábance,
oděrky, díry a jiné vady v interiérech automobilů,
kokpitech, dveřních obkladech, středových konzolích.

For more than 20 years now, we have been working
with automotive manufacturers and their suppliers. In
many areas, a close understanding has developed
over the years to constantly provide higher quality
repair and maintenance solutions. The focus thereby
lies in the repair of minor damage like scratches, scuff
marks and holes in automobile interiors: cockpits,
door coverings, centre consoles etc.

Díky tomu jsou schopny automobilové společnosti ve
více než 60 % všech případů opravit poškození na
vozidlech, ke kterým došlo během příprav k montáží
nebo během finální montáže. Díky našim výrobkům
společnosti šetří čas i finanční prostředky za nákladné
oprava a výměny poškozených dílů.

As a result of this the automobile manufactures in
more than 60 percent of all cases can repair damage
that has occurred during pre / final assembly directly
on the vehicle. Thus, the need for time-consuming
and expensive replacements is greatly reduced.
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