
broušení
a leštění

při nákupu nad 5 000 kč

platnost 20. 3.–30. 5. 2018

powerbanka 5 000 mah

novinka v sortimentu

zdarma!



kÓd náZEV průměr ZrniTOST aplikacE BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 66261151661 kotouče cyclonic 150 mm p80-100 Hrubé broušení a srovnávání 100 ks 1 599 kč 1 199 Kč

nOr 66261151676 kotouče cyclonic 150 mm p120-150 Broušení a srovnávání tmelů 100 ks 1 599 kč 1 199 Kč

nOr 66261151683 kotouče cyclonic 150 mm p220-240 dokončování broušení tmelů 100 ks 1 599 kč 1 199 Kč

nOr 66261151796 kotouče cyclonic, Soft 150 mm p320-400 Broušení plničů 100 ks 899 kč 699 Kč

nOr 66261151672 kotouče cyclonic, Soft 150 mm p500-600 dokončování broušení plničů 100 ks 899 kč 699 Kč

nOr 66261151684 kotouče cyclonic, Soft 150 mm p800-1000 matování a sjednocování 20 ks 899 kč 699 Kč

kÓd náZEV rOZměr ZrniTOST aplikacE BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 66261151791 role cyclonic 70 mm × 12 m p80-100 Hrubé broušení a srovnávání 1 ks 1 049 kč 799 Kč

nOr 66261151792 role cyclonic 70 mm × 12 m p120-150 Broušení a srovnávání tmelů 1 ks 1 049 kč 799 Kč

nOr 66261151793 role cyclonic 70 mm × 12 m p220-240 dokončování broušení tmelů 1 ks 1 049 kč 799 Kč

nOr 66261151794 role cyclonic 70 mm × 12 m p320-400 Broušení plničů 1 ks 1 049 kč 799 Kč

 

co je cYclonIc?
Vlajková loď značky NORTON. Revoluční systém broušení s barevným rozlišením – použití v různých aplikacích. Rychlejší a snadnější výběr produktu. Kompletní řada se skládá z výseků, rolí 
a příslušenství navržených spolu s řadou výseků s mikro soft touch podložkou pro jemnější zrnitosti. Díky jedinečnému rozmístění odsávacích otvorů ve tvaru proudění vzdušného víru (cykló-
nu), je možné dosahovat až o 32 % vyšší produktivitu, než u běžných systémů, díky až o 25 % účinnějšímu odsávání prachu. Laserová technologie zaručuje plochý povrch výseků bez otřepů 
s lepší schopností odsávání prachu, delší životností a vytvoření hladkého broušeného povrchu bez škrábanců. Prvotřídní keramické zrno s protizanášecí úpravou. Pro lepší výkon a účinnější 
odvod prachu používejte s Multi-Air unašečem.

 řada cYclonIc / pro tY, Kteří chtějí to nejlepší!

kÓd Sady náZEV Sady kÓdy prOdukTů OBSaH Sady BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nor 66261151852 norTon
cYclonIc

nor 66261151661 Kotouče cyclonic, 150 mm, modrá 5 ks

1 899 Kč 1 399 Kč

nor 66261151676 Kotouče cyclonic, 150 mm, zelená 5 ks

nor 66261151683 Kotouče cyclonic, 150 mm, červená 5 ks

nor 66261151796 Kotouče cyclonic, Soft, 150 mm, lososová 5 ks

nor 66261151672 Kotouče cyclonic, Soft, 150 mm, fuchsiová 5 ks

nor 66261151684 Kotouče cyclonic, Soft, 150 mm, tyrkysová 5 ks

nor 63642585872 Multi-air unašecí talíř 1 ks

vlaStnoStI a vÝhodY:
• Cyclonická orientace děrování laserovou technologií
• Keramické zrnos protizanášecí úpravou
• Měkká mikrovrstva pro jemné hrubosti
• Zvýšená produktivita
• Efektivní odsávání prachu
• Dokonalá řezná schopnost a delší životnost

UnIKátní Startovací Sada systému CYCLONIC obsahuje: 30 výseků s 1 unašečem.
Je zde vše, co potřebujete k vyzkoušení Vašeho ideálního postupu.

broušení norTon

doporUčUjeMe!

KotoUče

vÝSeKY na rolI

+

4× plEcHOVka
zdarma



kÓd náZEV průměr ZrniTOST BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 63642565916 kotouče multi-air+ a975 150 mm p80 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 63642523429 kotouče multi-air+ a975 150 mm p120 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 63642523430 kotouče multi-air+ a975 150 mm p150 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 63642565920 kotouče multi-air+ a975 150 mm p180 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 63642523434 kotouče multi-air+ a975 150 mm p220 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 63642523435 kotouče multi-air+ a975 150 mm p240 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 63642523436 kotouče multi-air+ a975 150 mm p280 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 63642523437 kotouče multi-air+ a975 150 mm p320 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 63642565925 kotouče multi-air+ a975 150 mm p400 100 ks 1 499 kč 1 099 Kč

nOr 66254477924 kotouče multi-air+ a975 150 mm p500 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 63642532657 kotouče multi-air+ a975 150 mm p600 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477926 kotouče multi-air+ a975 150 mm p800 100 ks 1 299 kč 949 Kč

kÓd náZEV rOZměr ZrniTOST BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 69957394470 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p80 50 ks 799 kč 599 Kč

nOr 69957394472 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p120 50 ks 799 kč 599 Kč

nOr 69957394473 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p150 50 ks 799 kč 599 Kč

nOr 69957394474 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p180 50 ks 799 kč 599 Kč

nOr 69957396410 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p220 50 ks 799 kč 599 Kč

nOr 69957394475 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p240 50 ks 799 kč 599 Kč

nOr 69957396411 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p280 50 ks 799 kč 599 Kč

nOr 69957394477 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p320 50 ks 799 kč 599 Kč

nOr 69957394478 Výseky multi-air + a975 70 × 198 mm p400 50 ks 799 kč 599 Kč

co je MUltI-aIr+ a975?
Kombinuje vynikající vlastnosti výseků Multi-Air se systémem odsávání prachu unašecích talířů Multi-Air. Výseky 150 mm mají 181 otvorů. Díky rozmístění otvorů je eliminováno zanášení plochy 
výseku i broušené plochy, a tím zajištěna čistší práce a vyšší životnost. Navrženo pro profesionální broušení tmelů, nátěrů, kompozitů a dalších materiálů. Tento produkt byl speciálně vytvořen 
pro broušení tvrdých a odolných materiálů, zvláště pak keramických krycích laků. Díky kombinaci keramického SG zrna a výběrového umělého korundu, je Multi-Air+ A975 v současnosti 
nejagresivnější produkt s chladným řezem. 

 řada MUltI-aIr / tradIční profeSIonální řešení

kÓd náZEV průměr ZrniTOST aplikacE BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 66261110863 kotouče multi-air+ a975, Soft 150 mm p220 Broušení tmelů před aplikací plniče 20 ks 419 kč 319 Kč

nOr 63642595575 kotouče multi-air+ a975, Soft 150 mm p320 Broušení kataforézních laků a plničů 20 ks 419 kč 319 Kč

nOr 63642595577 kotouče multi-air+ a975, Soft 150 mm p400
Broušení polyuretanových plničů

20 ks 419 kč 319 Kč

nOr 66254477927 kotouče multi-air+ a975, Soft 150 mm p500 20 ks 419 kč 319 Kč

nOr 66254477932 kotouče multi-air+ a975, Soft 150 mm p800 rozbrušování laku před rozstřikem 20 ks 419 kč 319 Kč

nOr 63642536301 kotouče multi-air+ a975, Soft 150 mm p1000 Sjednocování krycího laku 20 ks 419 kč 319 Kč

nOr 66261110864 kotouče multi-air+ a975, Soft 150 mm p1500 Broušení před leštěním pastami 20 ks 419 kč 319 Kč

kÓd náZEV BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 7660719198 multi-air unašecí talíř – tvrdý 1 ks 1 469 kč 1 099 Kč

nOr 63642560605 multi-air unašecí talíř – měkký 1 ks 1 469 kč 1 099 Kč

MUltI-aIr+ a975 / Soft toUch
Kruhové výseky se Soft-Touch podkladovou vrstvou vyvinuty pro vysoký výkon a dlouhou
životnost. Pěnová vrstva snadno absorbuje různé změny tvarů při broušení povrchů.
Nehrozí riziko probroušení, zvláště na hranách dílů, vrstva zajišťuje excelentní řez
a velmi kvalitní výsledný povrch. Systém je navržen tak, aby poskytl řešení pro každou
specifickou aplikaci. Soft-Touch vrstvy výseků jednotlivých zrnitostí jsou
barevně rozlišeny a usnadňují tím výběr pro konkrétní použití.

Technické řešení Multi-Air unašecích talířů umožňuje odsát prach do sběrné komory,
optimalizuje proudění vzduchu a zajišťuje tak účinné odsávání prachu.
Vysoký výkon, vysoká produktivita, čistá plocha a snížení prašnosti na pracovišti.

UnIKátní Startovací Sada MUltI-aIr plUS a975

vlaStnoStI a vÝhodY:
• Směs Norton SG keramického zrna a prémiového, tepelně upraveného korundu
• Podložka latexový papír vyztužený fíbrovými vlákny s bezpigmentovou přísadou
• Protizanášecí vrstva No-Fil na vodní bázi

vlaStnoStI a vÝhodY:
• Směs Norton SG keramického zrna a prémiového, tepelně upraveného korundu
• Latexový papír vyztužený fíbrovými vlákny na pěnové vrstvě
• Protizanášecí No-Fil vrstva
• Flexibilní a barevně odlišené pěnové podložky se suchým zipem

kÓd Sady náZEV Sady kÓdy prOdukTů OBSaH Sady BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nor 69957395370 MUltI-aIr 
plUS  a975

nor 63642565916 Kotouče Multi-air+ 975, p80 5 ks

1 799 Kč 1 299 Kč

nor 63642523429 Kotouče Multi-air+ 975, p120 5 ks

nor 63642523435 Kotouče Multi-air+ 975, p240 5 ks

nor 63642523437 Kotouče Multi-air+ 975, p320 5 ks

nor 63642565925 Kotouče Multi-air+ 975, p400 5 ks

nor 63642595575 Kotouče Multi-air+ 975, Soft, p320 3 ks

nor 63642595577 Kotouče Multi-air+ 975, Soft, p400 3 ks

nor 66254477932 Kotouče Multi-air+ 975, Soft, p800 3 ks

nor 63642585872 Multi-air unašecí talíř 1 ks

doporUčUjeMe!

Tip!

KotoUče

vÝSeKY na rolI

V nabídce naleznete i další rozměry pro ruční broušení.

+

4× plEcHOVka
zdarma



kÓd náZEV průměr Typ VýSEku ZrniTOST BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 66254477881 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p80 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477879 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p120 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477882 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p150 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477883 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p180 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477884 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p220 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477885 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p240 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477886 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p280 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477887 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p320 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254477888 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p400 100 ks 1 299 kč 949 Kč

nOr 66254476601 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p500 100 ks 1 049 kč 799 Kč

nOr 63642532659 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p600 100 ks 1 049 kč 799 Kč

nOr 66254479091 kotouče pro + a975 150 mm 15 děr p800 100 ks 1 049 kč 799 Kč

kÓd náZEV průměr Typ VýSEku ZrniTOST aplikacE BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 66261108763 kotouče pro + a975 Soft 150 mm 15 děr p320

Broušení polyuretanových plničů

20 ks 329 kč 249 Kč

nOr 66261108817 kotouče pro + a975 Soft 150 mm 15 děr p400 20 ks 329 kč 249 Kč

nOr 66261108819 kotouče pro + a975 Soft 150 mm 15 děr p500 20 ks 329 kč 249 Kč

nOr 66261108820 kotouče pro + a975 Soft 150 mm 15 děr p800 rozbrušování laku před rozstřikem 20 ks 329 kč 249 Kč

nOr 66261108822 kotouče pro + a975 Soft 150 mm 15 děr p1000 matování a retušování krycího laku 20 ks 329 kč 249 Kč

nOr 66261110861 kotouče pro + a975 Soft 150 mm 15 děr p1500 Broušení před leštěním pastami 20 ks 329 kč 249 Kč

co je pro plUS a975?
Klasika pro nejširší použití s 15ti děrovou technologií. Navrženo pro aplikace při broušení 
podkladových vrstev i vrchních nátěrů, kompozitů, keramických laků a dalších materiálů. 
Vyšší životnost ve srovnání s konvenčními výseky. Podložka se suchým zipem zajišťuje rychlou 
a snadnou výměnu výseků. Fíbrovými vlákny zpevněný latexový papír s B–gramáží zajišťuje 
o 50–60 % lepší odolnost proti roztržení a zároveň i lepší flexibilitu. Lze použít pro suché 
i mokré broušení. Protizanášecí vrstva No-Fil zajišťuje maximální odolnost výrobku proti 
zanášení a zapékání odbroušeným prachem. 

pro plUS a975 / Soft toUch
Výseky vyvinuté pro vysoký výkon při broušení kontur a zakřivených ploch. Pěnová 
vrstva snadno absorbuje různé změny tvarů při broušení povrchů. Díky kombinaci 
vysokého výkonu keramického zrna A975 a Soft-Touch vrstvy je zajištěna dlouhá 
životnost výseků a excelentní povrch broušené plochy. Nehrozí riziko probroušení, 
zvláště na hranách dílů. Systém je navržen, aby poskytl řešení pro každou 
specifickou aplikaci. 

 řada pro plUS / KvalItní KlaSIKa pro Každého

kÓd náZEV průměr Typ VýSEku ZrniTOST BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 66261113819 kotouče pure ice Q175 150 mm multi-air p1000 50 ks 984 kč 749 Kč

nOr 66261113821 kotouče pure ice Q175 150 mm multi-air p1500 50 ks 984 kč 749 Kč

nOr 66261110837 kotouče pure ice Q175 150 mm 15 děr p800 50 ks 795 kč 599 Kč

nOr 66261110838 kotouče pure ice Q175 150 mm 15 děr p1000 50 ks 948 kč 719 Kč

nOr 66261110839 kotouče pure ice Q175 150 mm 15 děr p1200 50 ks 948 kč 719 Kč

nOr 66261110840 kotouče pure ice Q175 150 mm 15 děr p1500 50 ks 948 kč 719 Kč

kÓd náZEV průměr ZrniTOST BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nOr 66623324933 Začišťovací kotouč ice Q255, modrý 150 mm p1500 15 ks 599 kč 449 Kč

nOr 66623324952 Začišťovací kotouč ice Q255, růžový 150 mm p2000 15 ks 599 kč 449 Kč

nOr 66623324954 Začišťovací kotouč ice Q255, zelený 150 mm p3000 15 ks 599 kč 449 Kč

pUre Ice vÝSeKY Q175
Odolná a přitom tenká filmová podložka s prémiovým korundovým brusivem a patentovanou, 
pryskyřičnou pojivovou technologií vytváří ideálně rovnou plochu brusiva. Výseky odolné proti 
zanášení, mají rychlý řez a konzistentní brusný obraz.

norton Ice Q255 pěnové výseky ideální pro dokonalejší začištění drobných opravovaných 
vad. Otevřená struktura podložky absorbuje vodu a formuje se dle tvaru broušené plochy
a rovnoměrné rozkládá tlak. Norton Ice Q255 poskytuje excelentní výsledek se stejnoměrným 
řezem po celou dobu životnosti výseku a hladkou povrchovou úpravu s minimálními škrábanci.

 řada pUre Ice / vYSoKá jeMnoSt před leštěníM

vlaStnoStI a vÝhodY
• Směs Norton SG keramického zrna a prémiového, tepelně upraveného korundu
• Podložka – latexový papír vyztužený fíbrovými vlákny
• Protizanášecí vrstva No-Fil na vodní bázi

vlaStnoStI a vÝhodY:
• Směs Norton SG keramického zrna a prémiového, tepelně upraveného korundu
• Latexový papír vyztužený fíbrovými vlákny na pěně
• Protizanášecí No-Fil vrstva na vodní bázi
• Flexibilní a barevně odlišené pěnové podložky se suchým zipem

vlaStnoStI a vÝhodY:
• Patentovaná pryskyřičná pojivová technologie s korundem
• Excelentně ukotvené brusivo na podložce pro dlouhou životnost a konzistentní řez
• Protizanášecí No-Fil vrstva na vodní bázi
• Ultra tenká filmová podložka s maximální flexibilitou

vlaStnoStI a vÝhodY
• Pratelné a voděodolné, opakovaně použitelné
• Barevně rozlišené výseky podle zrnitostí
• Snadná identifikace zrnitosti
• Vyžaduje méně úsilí během aplikace
• Možnost použít i jen při ruční aplikaci



BrUSKY a leštIčKY dYnaBrade – profesionální strojky pro karosárny a lakovny
Poprvé v ČR naleznete v naší nabídce sortiment pneumatických brusek a leštiček, elektrických
leštiček a profesionálních vysavačů pro autolakovny značky Dynabrade. Vlajkovou lodí Dynabrade
je nejlehčí orbitální pneumatická bruska na trhu s odsáváním, která se vyznačuje lehkostí,
skvělou manipulací, perfektním úchopem, odolností komponentů a snadnou údržbou.
Použitelné od základního opracování kovu, broušení barev a plničů, až po finální leštění
laků při dokončovacích činnostech. Tyto strojky jsou absolutní špičkou s důrazem
na spolehlivost při dlouhodobém zatížení.

BrUSKY a vYSavače dYnaBrade
 dYnaBrade / špIčKa Bez KoMproMISů

BrUSKa orBItální,
dYnorBItal SpIrIt, 150 × 5 mm
• Orbitální rozkmit: 5 mm 
• Pro standardní broušení

5 499 Kč
běžná cena: 6 594 kč

kód: dnB 21039/5

BrUSKa orBItální,
dYnorBItal SpIrIt, 150 × 2,5 mm 
• Orbitální rozkmit: 2,5 mm
• Pro jemné broušení

5 499 Kč
běžná cena: 6 525 kč

kód: dnB 21059/5

BrUSKa pravoúhlá
pneUMatIcKá MInI, 32 × 2,5 mm 
• Využívá výkonný vzduchový motor o výkonu 298 W 
  pro rychlé a účinné odstraňování 
  drobných nečistot po lakování. 
• Nástroj je lehký a snadno se používá. 
• Obsahuje gumovou brusnou podložku
  o průměru 32 mm a mazací sadu 
• Rozkmit: 2,5 mm  
• Počet otáček: 12 000 ot./min.

13 499 Kč
běžná cena: 15 975 kč

kód: dnB 10207

BrUSKa dUální orBItální,
dYnalocKe dUal actIon, 150 × 5 mm 
• Rotační a orbitální bruska v jednom 
• Velmi lehká konstrukce s velmi
  hladkým brusným výkonem 
• Zapuštěný spínač umožňuje
  snadnou změnu z rotačního na orbitální pohyb 
• Připraveno k připojení na odsávací jednotku 
• Odsávací port o průměru 32 mm
  pro zvýšení sacího průtoku 
• Orbitální rozkmit: 5 mm 
• Počet otáček: 12 000 ot./min.

9 999 Kč
běžná cena: 12 225 kč

kód: dnB 10756

hoBlíK orBItální, dYnaBUg II orBItal,
70 × 198 mm  
• Kompaktní hoblík s orbitálním rozkmitem 2,5 mm 
• Včetně podtlakové brzdové destičky 56326, 68 mm × 196 mm s osmi odsávacími otvory 
• Počet otáček: 10 000 ot./min.

6 799 Kč
běžná cena: 8 084 kč

kód: dnB 10292

1/4" BrUSKa úhlová
pneUMatIcKá MInI 
• Kompaktní, lehký design umožňuje snadný přístup 
  ke špatně dostupným místům 
• Počet otáček: 20 000 ot./min.

3 399 Kč
běžná cena: 4 025 kč

kód: dnB 18010

vYSavač MoBIlní,
dYnaBrade raptor, 90 lItrů 
• Elektrický přenosný odsávací systém pro použití v autolakovnách.
• Umožňuje současně provoz dvou nástrojů. Vysavač se spustí automaticky při spuštění
  připojeného nástroje. Bypass Motor System nasává vzduch, aby chladil motor
  a prodloužil životnost vysavače. 
• Objem nádoby umožňuje umožňuje, aby filtry zůstaly v podstatné vzdálenosti od 
  shromážděných nečistot, čímž se sníží ucpání a prodlouží životnost motoru. 
• Obsahuje filtr HEPA H13 s účinností 99,95 % na 0,3 mikronu. 
• Automatické čištění filtru každých 40 sekund pomocí vzduchu
• Praktická elektrická zásuvka na hlavě motoru umožňuje dodatečnou všestrannost na pracovišti

32 999 Kč
běžná cena: 40 025 kč

kód: dnB 61408

vÝhodY poUžItí:
• 50 let zkušeností s vývojem strojního broušení a leštění
• Vysoce odolná konstrukce
• Neúnavnost a snadná údržba
• Stabilně precizní výsledky práce
• Vysoká kompatibilita se stávajícím systémem vybavení dílny
• Vyrobeno v USA



kÓd náZEV BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

Far G3p506 pasta lešticí G3 premium 0,5 kg 799 kč 549 Kč

Far G3p101 pasta lešticí G3 premium 1 kg 329 kč 249 Kč

Far Gmc609 kotouč lešticí, pěnový, červený high cut, 150 mm 1 ks 449 kč 339 Kč

Far Gmc624 kotouč lešticí, pěnový, žlutý, 150 mm 2 ks 369 kč 279 Kč

Far GmF624 kotouč lešticí, pěnový, černý finish, 150 mm 2 ks 349 kč 269 Kč

Far Fc-3 utěrka mikrovláknová 3 ks 299 kč 229 Kč

Far 1090005 kartáček čisticí pro lešticí pěnové kotouče 1 ks 1 599 kč 1 099 Kč

Far WSB láhev s rozprašovačem – pro detailer 0,6 l 239 kč 179 Kč

tradIční poStUp v 1 neBo 2 Krocích
G3 Premium – je patentovaná lešticí pasta, která vyleští povrch od hrubosti P1500 nebo jemnější
ze všech moderních nátěrových systémů, přičemž nezanechává žádné hologramy.
Dosáhnete tedy vysoce lesklých povrchů se sníženou spotřebou této pasty.

• Na všechny typy laků
• Rychlé a dlouhotrvající výsledky
• Na vodní bázi
• Velice snadný postup
• Přátelská k životnímu prostředí
• Nezapáchá

leštění farécla

leštění – KroK 1 leštění – KroK 2

nebo

kÓd náZEV BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

Far G3F101 pasta lešticí G3 Fine 1 l 999 kč 749 Kč

Far G3G101 pasta lešticí G3 Glaze 1 l 589 kč 439 Kč

Far GmF624 kotouč lešticí, pěnový, černý finish, 150 mm 2 ks 369 kč 279 Kč

Far Fc-3 utěrka mikrovláknová 3 ks 349 kč 269 Kč

Far 1090005 kartáček čisticí pro lešticí pěnové kotouče 1 ks 299 kč 229 Kč

Far WSB láhev s rozprašovačem – pro detailer 0,6 l 1 599 kč 1 099 Kč

extra jeMná
BrUSná paSta

G3 FinE

zvÝraznění
leSKU

G3 GlaZE

nebo      

Sada
1 kg leštIcí paStY g3 preMIUM

+ zdarMa leštIcí červenÝ KotoUč

KartáčeK
čIStIcí KartáčeK pro leštIcí pěnové KotoUče

549 Kč
běžná cena: 799 kč

kód: Far kSp601 

529 Kč
běžná cena: 699 kč

kód: Far GmB146

eleKtrIcKá leštIčKa, farécla
• Nová leštička vyrobená profesionály z Farécly pro dokonalé leštění
• Vysoký točivý moment, ideální pro leštící kotouče o průměru 150 mm
• Nezahřívá se při vysokých otáčkách
• Velmi dobře vyvážená a tichá
• Počet otáček: 700–2 500 ot./min.
• 5 metrový univerzální kabel pro všechny typy zásuvek
• Dodáváno včetně flexibilního podložného talíře FAR GMB146

3 999 Kč
běžná cena: 5 499 kč

kód: dnB 10207

flexIBIlní podložní talíř
• Pro dokonalý výsledek použijte
  vždy flexibilní podložní talíř.
• 150 mm, M14

detaIlIng pro náročné
G3 Fine je ultra jemná lešticí pasta, která vyleští povrch od hrubosti P3000, nebo po G3 Premium. Uzavírá strukturu laku.
G3 Glaze rychle zvýrazňuje lesk a lze ji aplikovat strojově tak i ručně. Nechává lak dýchat.
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leštIčKa eleKtrIcKá, 150 mm
dYnaBrade
• Průměr: 152 mm
• Rozsah otáček: 900–2 500 ot./min. 
• Výkonná elektrická leštička, lehká, nízká hladina hluku
  a vibrací, variabilní rychlost, tepelná ochrana proti přetížení 
• Lehký nástroj, který lze pohodlně používat
  v horizontálních nebo vertikálních aplikacích 
• Ergonomicky navržená pro dlouhé pracovní směny 
• Nástroj obsahuje spouštěč s proměnnou rychlostí
  a elektronický regulátor otáček 
• Rychlá a snadná výměna náhradních kartáčů za účelem
  snížení časových prostojů 
• Leštička se standardně dodává s 7 m dlouhou napájecí šňůrou,
  krytem a boční rukojetí 
• Unašeč není součástí balení 
• Motor: 1 200 W 
• Hmotnost: 2,1 kg 
• Závit: M14 × 2

Unašeč pro
leštIcí KotoUče,
150 mm, M14 

leštící SYStéMY
Lesklého povrchu na běžných odstínech laků dosáhnete použitím pasty Liquid Ice Xtra Cut –
– jednokrokového systému = dosáhnete dobrého výsledku v krátkém čase.
Pokud potřebujete vyšší, hluboký lesk (na tmavých barevných odstínech, metalízách a perleťových 
lacích) použijte pasty Liquid Ice Quick Cut a OEM – dvoukrokový systém = vytvoří perfektní výsledek
s výjimečnou povrchovou úpravou.

leštění norton

jednoKroKovÝ poStUp:
LIQUID ICE – XTRA CUT
V jediném kroku dokáže odstranit škrábance po broušení zrnitostí P2000 
a jemnější. Pro ideální výsledek použít s tvrdým, bílým pěnovým kotoučem 
s červeným středem, nebo s beránčím rounem. Pouze jeden krok je potřebný 
pro vyleštění laků běžných odstínů. Vytváří vysoký lesk a snižuje čas potřebný 
k aplikaci.

jednoKroKové leštění
OdSTraňujE škráBancE
pO p2000 nEBO jEmnějšÍ

leštění – KroK 1
OdSTraňujE škráBancE

pO p1600

leštění – KroK 2
OdSTraňujE HOlOGramy

a prOHluBujE lESk

doKončení
OdSTranÍ ZByTky paSTy

a OcHránÍ lak

doKončení
OdSTranÍ ZByTky paSTy

a OcHránÍ lak

dvoUKroKovÝ poStUp:
SYSTÉM LIQUID ICE – QUICK CUT
Leštění po broušení zrnitostí P1500. Pro ideální výsledek použít s tvrdým,
bílým pěnovým kotoučem s bílým středem, nebo s beránčím rounem.
Následuje pasta OEM spolu s měkkým, černým kotoučem pro vytvoření
dokonalého a hlubokého lesku.

LIQUID ICE – OEM je ideální pro odstranění hologramů a stínů
a k prohloubení konečného lesku ve 2. kroku leštění.

leštIčKa pneUMatIcKá,
dYnaBrade
• Pneumatická leštička, která uspoří spoust
   pracovního času oproti elektrické variantě 
• Izolační rukojeť pohlcuje vibrace
  a snižuje přenos studeného vzduchu 
• Kompaktní a lehký design 
• Spoušť s pojistným ventilem a plynulou regulací otáček 
• Rukojeť může být umístěna pro pravý nebo levý provoz 
• Počet otáček 0–2 500 ot./min.
• Použití s unašeči v průměrech 127–203 mm 
• Unašeč není součástí balení 
• Hmotnost: 2,4 kg 
• Závit: M14 × 2

8 999 Kč
běžná cena: 11 000 kč

kód: dnB 18053 6 999 Kč
běžná cena: 8 337 kč

kód: dnB 51590 579 Kč
běžná cena: 799 kč

kód:
nOr 63642567812

kÓd náZEV BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

jednokrokové leštění

nOr 66623339742 pasta lešticí liQuid icE – XTra cuT 1 l 849 kč 649 Kč

nOr 63642537212 kotouč lešticí pěnový, bílý, rovný 2 ks 619 kč 469 Kč

nOr 63642567955 kotouč lešticí z beránčí vlny 1 ks 299 kč 229 Kč

nOr 66261108196 utěrka mikrovláknová, červená 1 ks 64 kč 49 Kč

dokončení

nOr 63642574651 Sprej liQuid icE dETailEr 1 l 339 kč 269 Kč

nOr 63642504402 utěrka mikrovláknová Blue magnet 1 ks 94 kč 69 Kč

kÓd náZEV BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

leštění – krok 1

nOr 66254429419 pasta lešticí liQuid icE – Quick cuT 1 l 799 kč 599 Kč

nOr 63642541644 kotouč lešticí pěnový, bílý, tvar wafle 2 ks 719 kč 549 Kč

nOr 63642567955 kotouč lešticí z beránčí vlny 1 ks 299 kč 229 Kč

nOr 66261108197 utěrka mikrovláknová, bílá 1 ks 64 kč 49 Kč

leštění – krok 2

nOr 66261191537 pasta leštící liQuid icE – OEm (na hologramy) 1 l 799 kč 599 Kč

nOr 66254441985 kotouč lešticí pěnový, černý, rovný 2 ks 229 kč 179 Kč

nOr 66261108200 utěrka mikrovláknová, černá 1 ks 64 kč 49 Kč

dokončení

nOr 63642574651 Sprej liQuid icE dETailEr 1 l 339 kč 259 Kč

nOr 63642504402 utěrka mikrovláknová Blue magnet 1 ks 94 kč 69 Kč

leštIčKY dYnaBrade

vlaStnoStI a vÝhodY:
• 0 % silikonových příměsí
• Na vodní bázi
• Snadné použití jak v jednokrokovém tak i ve dvoukrokovém systému
• Nekontaminuje povrch
• Šetrný k životnímu prostředí

nebo

nebo

+

+

++

+ +

+ +

549 Kč
běžná cena: 799 kč

529 Kč
běžná cena: 699 kč



Sada obsahuje všechny potřebné dokončovací a lešticí produkty potřebné k odstranění poškrábání a k celkové renovaci světlometů. 
1. fáze: Broušení pomocí výseků produktové řady A975 a finální jemné broušení produktovou řadou ICE Q255 
2. fáze: Dvoukrokové leštění pomocí lešticích past a kotoučů LIQUID ICE

 Sada pro renovacI SvětloMetů

Uvedené ceny jsou bez DPH. Akce platí pro velkoobchodní zákazníky. Odměny platí do vydání zásob.

kÓd Sady náZEV Sady kÓdy prOdukTů OBSaH Sady BalEnÍ BěŽná cEna zaváděcí cena

nor
66254488516

Sada pro
opravu

SvětloMetů

Mini excentrická pneumatická bruska, 76 mm 1 ks

10 999 Kč 8 490 Kč

Mini pneumatická leštička, 76 mm 1 ks

nor 63642567810 Unašeč, 76 mm 2 ks

nor 69957394589 pěnová mezivrstva, 76 mm 2 ks

nor 63642575533 norton pro a975 p500 výseky, 76 mm 50 ks

nor 63642575534 norton pro a975 p800 výseky, 76 mm 50 ks

nor 66623324958 norton Ice Q255 p1500 výseky, 80 mm 6 ks

nor 66623324956 norton Ice Q255 p3000 výseky, 80 mm 6 ks

nor 63642537215 Středně tuhý, pěnový lešticí kotouč, 80 mm 2 ks

nor 66254441987 Měkký, pěnový lešticí kotouč, 80 mm 2 ks

nor 66254429419 (1 l) pasta liquid Ice Quick cut, 250 ml 1 ks

nor 66261191537 (1 l) pasta liquid Ice oeM, 250 ml 1 ks

nor 63642574651 liquid Ice detailer, sprej 1 ks

nor 63642504402 Blue Magnet mikrovláknitá utěrka 2 ks

2018

Auto Kelly jarníroadShow
GARážOVÉHO VYBAVENí

místo den/datum

Hr. Králové úterý  /  20. 3. 2018

Ml. Boleslav středa  / 21. 3. 2018

Teplice čtvrtek / 22. 3. 2018

Říčany u Prahy úterý  /  27. 3. 2018

Kladno středa / 28. 3. 2018

Karlovy Vary středa  /  4. 4. 2018

Rokycany čtvrtek  /  5. 4. 2018

Praha 9 úterý  /  10. 4. 2018

místo  den/datum

Příbram  středa  /  11. 4. 2018

Tábor  čtvrtek / 12. 4. 2018

Žďár n/S.  úterý  /  17. 4. 2018

Brno  středa /  18. 4. 2018

Přerov  čtvrtek / 19. 4. 2018

Bruntál  úterý  /  24. 4. 2018

Ostrava  středa / 25. 4. 2018

Vsetín  čtvrtek / 26. 4. 2018

vždY od 14.00 do 19.00 hodin 

proč přIjít?
živé prezentace broušení a leštění s profesionály

Předvedeme novou Eco vyvažovačku, novinky  
v ručním nářadí, ADAS od Hella Guttmann a další..

Výprodejové ceny zvedáků současné generace. 

Získáte 30% slevu na montáž a uvedení do provozu 
 (při objednání na Roadshow)

Akční cena balíčku ON-LINE zákonné legislativy.

Ochutnáte nejlepší grilovaná kuřata.


