NOVINKY TOPLAC
Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie
ZDARMA březen – květen 2021 (pouze pro interní použití)

Nové odstíny na plastech u Škoda Kamiq a Karoq
Zadní spojler:
KAMIQ

Barevný odstín řada 90 SK L-CR8
SK L-CR8
Použití: CS0
PLATIN GREY MATT
Glasurit – 90
Podle nárazníku Kamiq		
M4
727,60 A035
M505
11,00 A527
M99/01
95,10 A926
M99/23
16,00		

1 litr

Krok 1/2
Stock #: 0
11,00
21,00
134,10

Matný lak, stupeň matu 25 jednotek
SK L-CR8
Použiti: CSO
PLATIN GREY MATT
Glasurit - 90		
1 Litr
Podle nárazníku Kamig				
923-55
834,10 923-58

Zadní spojler:
KAROQ

Kro k: 2/2
Stock #:0
146,80

Barevný odstín řada 90 SK L-2ZN
SK L-2ZN
Použití: CS229
ANTHRAZIT GREY MATT Glasurit – 90
Podle předlohy Škoda - TV		
M4
636,00 A527
M99/24
38,30 A997
E520
9,30 A306
A926
90,10 M1

1 litr

Krok 1/2
Stock #: 0
60,20
48,20
10,00
111,20

Matný lak, stupeň matu 25 jednotek
SK L-2ZN		
Použití: CS229
ANTHRAZIT GREY MATT Glasurit – 90
1 litr
Podle předlohy Škoda – TV		
923-55
737,20 923-58

Efektivní identifikace barev
Glasurit Color Profi Systém je propracovaný
koloristický vzorník s barevnými kartami, které
jsou lakovány originálními barvami.

provádět lakování vzorků a tím dochází k velké
úspoře času, materiálu a energie. Výrazně tím
snížíte počet špatně nastříkaných odstínů.

Přední strana karty obsahuje příslušný odstín
a na zadní části je čárový a identifikační kód,
pomocí kterého je možné najít odpovídající kód
v lakovacím programu na počítači.

Oproti standardním vzorníkům jsou zde barevné odstíny seřazeny podle barevného spektra
a v blocích, nikoliv podle výrobců automobilů.

Odstín lze vyhledat pomocí barevných karet,
které jsou uspořádány v barevném spektru.
Díky Glasurit Color Profi Systemu se nemusí

Stejně jako ostatní nástroje pro koloristiku, je
i CPS dokonale propojený jak s Glasurit Color
Online, tak s s lakovacím programem Glasurit
Profit Manager.

Označujte nás na Facebooku a Instagramu pod hashtagem #profesionalovelakujiglasuritem

Krok 2/2
Stock #: 0
245,70

NABÍDKY TOPLAC

Balíček Glasurit bezbarvého,
rychleschnoucího laku 923-610

Balíček Glasurit bezbarvého,
univerzálního laku 923-625

GLAK106

923-610 HS bezbarvý lak VOC, 5 l

15 l

GLAK107

923-625 HS bezbarvý lak VOC, 5 l

15 l

GLAH121

929-63 tužidlo, normal VOC, 2, 5 l

5l

GLAH121

929-63 tužidlo, normal VOC, 2, 5 l

5l

GLAV045

352-30 ředidlo, normal, 5 l

5l

GLAV045

352-30 ředidlo, normal, 5 l

5l

Dárek: poukázka Lidl v hodnotě 1500 Kč

Dárek: poukázka Lidl v hodnotě 1500 Kč

23.900,-

22.830,Obj. č.: GBAL2128

Obj. č.: GBAL2102

Balíček Glasurit bezbarvého laku
superior 923-630

Balíček Glasurit bezbarvého laku,
odolného proti poškrábání 923-645

GLAK108

923-630 HS bezbarvý lak VOC, 5 l

15 l

GLAK109

923-645 HS bezbarvý lak VOC, 5 l

15 l

GLAH121

929-63 tužidlo, normal VOC, 2, 5 l

5l

GLAH121

929-63 tužidlo, normal VOC, 2, 5 l

5l

GLAV045

352-30 ředidlo, normal, 5 l

5l

GLAV045

352-30 ředidlo, normal, 5 l

5l

Dárek: poukázka Lidl v hodnotě 1500 Kč

25.900,-

Dárek: poukázka Lidl v hodnotě 1500 Kč

23.900,-

Obj. č.: GBAL2103

Obj. č.: GBAL2104

Glasurit Pro Aktivní utěrka 360-100

Ionizační pistole AllorA Ionstar

Aktivní utěrky Glasurit PRO jsou určeny pro čištění holých
ocelových povrchů, jako je ocel, pozinkovaná ocel a hliník. Díky
své chemické reakci v kontaktu s kovovými povrchy zvyšují
360-100 Pro utěrky odolnost proti korozi a zlepšují přilnavost
nanášených přípravků.

Ionizační pistole slouží k odstranění elektrického náboje především
na plastových dílech. Díky tomu je méně prachu na lakovaných
plochách. V ionizační pistoli je malá turbínka k výrobě elektřiny
na odstranění náboje, které je poháněna stlačeným vzduchem.

Balení: 25 útržků.

25.800,1.679,Obj. č.: GLAV025
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Obj. č.: P16OSTAT745

NOVINKY TOPLAC – vydává Toplac s.r.o., veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a nevztahují se na ně další slevy a rabaty. Více informací na www.toplac.cz.
Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, dárku, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.

NABÍDKY TOPLAC

Carbon lepicí sada

Anest Iwata kombifiltr

Lepicí technika pro vyrovnávání deformací bez poškození laku.
Sada obsahuje: kufřík, reverzní kladivo, speciální lepidlo Carbon,
čisticí prostředek, lepicí pistoli Gluematic, zatloukací teflonové
špičky, kladivo, sadu reverzních čepů 5 různých velikostí (středně
tvrdé, tvrdé, měkké)

Anest Iwata vzduchový třístupňový filtr zabezpečuje suchý a čistý
stlačený vzduch. Odstraní olej, vodu a nečistoty na 99,9%. Dík
robustnosti a kvalitě má dlouhou životnost. Předfiltr odstraní
nečistoty menší než 5 µ, jemný filtr odstraní nečistoty menší než
0.01 µ, a aktivní uhlíkový filtr odstraní nečistoty ze stlačeného
vzduchu ručeného na dýchání. Díky bezpečnostním rychlospojkám
(2x NW 7,2; 1/4" IG) se filtr jednoduše připojí a odpojí. Přívod
vzduchu: G 1/2 ". Odvod vzduchu (2 vývody): G 1/4 ".
Testovací tlak: 15,0 bar.
Maximální provozní tlak:
10,0 bar. Maximální
teplota okolí: -5 až 60 °C.

9.999,-

19.000,Obj. č.: PIWF9250232

SATA sada náhradních filtrů pro trojče

Obj. č.: PCAR-CKS-300

SATA sada náhradních filtrů pro trojče

SATA sada náhradních filtrů pro dvojče

PSAT22160
Filtrační patrona 1. stupně – bronzová
pro řady filtrů 100, 200, 300, 400

1 ks

PSAT22160
Filtrační patrona 1. stupně – bronzová –
pro řady filtrů 100, 200, 300, 400

1 ks

PSAT81810
Filtrační patrona 2. stupně – jemný filtr –
pro řady filtrů 200, 300, 400		

PSAT81810
Filtrační patrona 2. stupně – jemný filtr
pro řady filtrů 200, 300, 400		

1 ks

1 ks

PSAT85373
Filtrační patrona 3. stupně – aktivní uhlí
pro řady filtrů 200, 300, 400		

1 ks

3.999,-

Obj. č.: PBALSAT2101

7.500,-

Obj. č.: PBALSAT2102

AllorA vozík s dvířky

AllorA vozík se šuplíky

Profi dílenský vozík AllorA má
2 zásuvky a 1 dveře. Maximální
nosnost zásuvek je 22 kg.

Profi dílenský vozík AllorA má
4 velké zásuvky a 1 malou.
Maximální nosnost zásuvek
je 22 kg. Zásuvky jsou
na pojezdech. Uzamykatelná je
první zásuvka.

Zásuvky jsou na pojezdech.
Uzamykatelná je první zásuvka.
Protiskluzová podložka na horní
desce. 4 odolná kolečka.
Rozměry dílenského vozíku jsou
80 x 50 x 104 cm.

4.279,Obj. č.: P11ALLZ716
Publikované nabídky platí od 8. 3. 2021 - 31. 5. 2021, nebo do vyprodání zásob.
NOVINKY TOPLAC – Dárky lze nahradit. Jen do vyprodání zásob. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Protiskluzová podložka na horní
desce. 4 odolná kolečka.
Rozměry dílenského vozíku jsou
80 x 50 x 104 cm.

4.729,Obj. č.: P11ALLZ717
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3M polomaska s filtry

3M polomaska s filtry proti
plynům a výparům

Balíček 1 ks masky (dle velikosti) + filtry a držák:
P3MA7501
Maska, velikost S
Obj. č: PBAL3M2101

1 ks

Balíček 1 ks masky (dle velikosti) + filtry a držák:

P3MA7502
Maska, velikost M 1 ks
Obj. č: PBAL3M2102
P3MA7503
Maska, velikost L
Obj. č: PBAL3M2103

1 ks

+

P3M5911P1

Filtr P1, balení = 2 kusy

P3M6055

Filtr A2, balení = 2 kusy 1 bal

1 bal

P3M501

Držák filtru masky

980,-

2 ks

P3MA7501
Maska, velikost S
Obj. č: PBAL3M2104

1 ks

P3MA7502
Maska, velikost M
Obj. č: PBAL3M2105

1 ks

P3MA7503
Maska, velikost L
Obj. č: PBAL3M2106

1 ks

+

P3M5911P1

Filtr P1, balení = 2 kusy 1 bal

P3M6059

Filtr A2, balení = 2 kusy 1 bal

Filtr na organické, anorganické a kyselé
plyny, čpavek a deriváty

Obj. č.: dle varianty

P3M501

980,-

2 ks

Držák filtru masky

Obj. č.: dle varianty

3M Dirt Trap, ochranná fólie
Netkaná ochranná textilie na stěny i podlahy do stříkacích kabin.
Zachycuje prach, nečistoty a přestřiky. Projasňuje pracovní
prostředí. Lepivý podklad přidržuje materiál na místě, takže je
jeho použití naprosto jednoduché. Aplikuje se rychle a odstraňuje
snadno.
Rozměr: 720 mm x 914 m.

3M Dirt Trap, čirá ochranná fólie
Čirá fólie s lepicí zadní stranou, která chrání světla a okna před
zanášením přestřiky. Není již třeba žádné škrábání a čištění,
aplikace i odstranění jsou jednoduché a rychlé.
Rozměr: 45 cm x 30,4 m.

6.999,-

1.099,-

Obj. č.: P3M36852

Colad transparentní fólie + el. řezačka
Transparentní maskovací fólie s vysokou statickou přilnavostí,
je ideální pro rychlé a efektivní pokrytí vozidla. Chrání před
nadměrným rozprašováním, nečistotami a prachem. Je velice
pevná a vydrží infračervené sušení až do 120°C.
Rozměry: 4 m x 300 m.
4 ks Colad transparentní fólie, PCOL6365

4.275,-

Dárek: elektrická řezačka fólií DW-101

Obj. č.: P3M36856

Láhev na rozstřik čističe
s rozlišovacími kroužky
Lahev na rozstřik čističe
s kódovacími O-kroužky VITON
na různé typy tekutin. V sadě 5 ks
barevných kroužků, které odolávají
rozpouštědlům a 2 ks barevných
identifikačních štítků.

540,Obj. č.: P11EMM9705
Obj. č.: PBAL2101

Horn&Bauer kryty
sedaček Optifit
Pracovní potah na sedalo, vyrobený
z polyetylenové fólie. Odolný proti
potrhání, vhodný pro dlouhodobé
opravy. V roli je 250 ks.
Rozměr: 1370 x 790 mm.

Horn&Bauer samolepicí fólie Smashwrap,
zelená

999,-

Ochranná, samolepicí fólie
Smashwrap je velmi silná
a odolná proti roztržení. Je
vhodná k ochraně poškozených
automobilů, například k utěsnění
rozbitých oken a dveří, či rozbitého
střešního okna.
Rozměry: 90 cm x 100 m.

Obj. č.: P18HORN005
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1.600,-

Obj. č.: P18HORN018

NOVINKY TOPLAC – vydává Toplac s.r.o., veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a nevztahují se na ně další slevy a rabaty. Více informací na www.toplac.cz.
Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, dárku, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.
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Rupes BIGFOOD Ibrid sada - leštička
HR81M/BLX

Rupes BIGFOOD Ibrid sada - leštička
HR81ML/STB

Multifunkční leštička umožňující různé leštící pohyby
s možností použití baterie.

Multifunkční leštička umožňující různé leštící
pohyby bez baterie.

13.607,10.225,Obj. č.: PRUPHR81MBLX

Obj. č.: PRUPHR81MLSTB

Hoblík SL42AES 4,8 mm velcro
70x400mm

Bruska SKORPIO III, 150/6mm

Elektrický hoblík k rovinnému broušení větších ploch.
Hoblík má velký úběru materiálu. Jemný rozběh, výkonný
motor. Dodává se s nosnou deskou se suchým zipem,
s možností napojení na vysavač. Je vybaven elektronickou
regulací otáček.

Tichá bruska s nízkými vibracemi. Tělo brusky
pogumováno, spoušť ergonomicky tvarována. Dvouřadé
ložisko zajišťuje delší životnost a hladší chod.

4.612,-

9.203,Obj. č.: PRUPSL42AES

Obj. č.: PRUPRH356A

Festool mobilní vysavač CTL 26 E

Festool mobilní vysavač Cleantec CTL 36 E

Kompaktní, lehký a výkonný mobilní vysavač. Je vybavený
otočnými kolečky a zadními kolečky pro ideální mobilitu.
Má aretační brzdu a je tak bezpečný. Vysavač má filtrační
vak SELFCLEAN, hladkou sací hadici průměr 27/32 x 3,5
m-AS/CT, hlavní filtr High Performance, naviják kabelu,
prostor pro hadici, SYS-Dock s funkcí T-LOC.

Vysavač CTL 36 E poskytuje s objemem 36 l díky geometrii velké
nádoby velký objem při kompaktních rozměrech. Extrémně
kompaktní, vysoce výkonný motor zajišťuje odpovídající sací
výkon. Vysavač má filtrační vak SELFCLEAN, hladkou sací hadici
průměr 27/32 x 3,5 m-AS/CT, hlavní filtr High Performance, naviják
kabelu, prostor pro hadici, SYS-Dock
s funkcí T-LOC.

Dárek: poukázka Lidl v hodnotě 250 Kč

Dárek: poukázka Lidl v hodnotě 250 Kč

13.808,-

Obj. č.: PBAL574947
Publikované nabídky platí od 8. 3. 2021 - 31. 5. 2021, nebo do vyprodání zásob.
NOVINKY TOPLAC – Dárky lze nahradit. Jen do vyprodání zásob. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

16.615,-

Obj. č.: PBAL574965
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3M brusný kotouč Trizact P3000

3M Cubitron II brusné archy

Pěnový kotouč používaný pro bodové opravy laků a pro
odstranění škrábanců po broušení před použitím systému
3M Perfect-It Panel Repair.

▪ o 30 % rychlejší broušení v porovnání s ostatními
prvotřídními brusivy

Vzorovaná, přesná struktura minerálů poskytuje brusivům Trizact
kombinaci rychlého úběru a konzistentního povrchu. Pěnový
kotouč P3000 slouží k odstranění škrábanců po broušení.
Vynikající vlastnosti:
▪ v ysoce výkonný brusný kotouč s uchycením Hookit
▪ brusný kotouč omezí nebo odstraní nutnost leštění
▪ použitím brusného kotouče zamezíte používání vlněných kotoučů
při renovaci laků
▪ neustále se odkrývá nový minerál, což má za následek dlouhou
životnost i konzistentní povrchovou úpravu
▪ kotouče jsou opatřeny pyramidovou strukturou, která zahrnuje
více vrstev jemných částic minerálního brusiva

▪ přesně tvarované samoostřicí zrno, které vydrží dvakrát
déle ve srovnání s konvenčními průmyslovými brusivy
▪ ostřejší brusný povrch znamená nižší přítlak, snížené tření
a opotřebení
Objednejte 300 ks 3M Cubitron II archů a získejte DÁREK:
1 ks 3M hoblíku 05171

3M Hookit Purple+
Multihole Handblock,
70 mm x 198 mm

1 balení obsahuje 15 ks kotoučů.

Obj. číslo

*1.290,2.086,50 Kč
*Akční cena za dvě balení (2 x 15 ks kotoučů).

Obj. č.: P3M50415

popis

počet

cena

P3M51411

P80+, purple

50 ks

999,70 Kč

P3M51412

P120+, purple

50 ks

1006,60 Kč

P3M51413

P150+, purple

50 ks

999,70 Kč

P3M51414

P180+, purple

50 ks

999,70 Kč

P3M51415

P220+, purple

50 ks

999,70 Kč

P3M51416

P240+, purple

50 ks

999,70 Kč

P3M51418

P320+, purple

50 ks

999,70 Kč

P3M30614

P400+, purple

50 ks

972,08 Kč

3M Performance Spray Gun
sada s PPS 2.0

3M Cubitron II Hookit Brusný kotouč 737U
3M 334U Purple+ brusný kot. (fialový), suchý zip

Stříkací pistole 3M Performance je jednou z vůbec prvních
stříkacích pistolí navržených speciálně pro úsporu času. Její
integrovaný systém zahrnuje vyměnitelné rychloupínací stříkací
trysky a kelímky řady 3M PPS 2.0, což umožňuje rychlejší čištění,
výměnu a zkrácení pracovního cyklu. Trysky se dodávají v šesti
velikostech od 1,2 do 2,0 pro nástřik celé řady vysoce odolných
automobilových laků s vysokou účinností přenosu, homogenním
rozprašováním a širokým vějířem nástřiku, jaký byste očekávali
od prémiové stříkací pistole. Stříkací pistole 3M Performance
vyrobená z nárazuvzdorného kompozitního materiálu vyztuženého
nerezovou ocelí je jednou z nejlehčích stříkacích pistolí v oboru –
to vše při zachování výkonu a vlastností, které jako profesionální
lakýrník očekáváte.

Získejte vynikající brus a trvanlivost během klíčových fází oprav
automobilů pomocí brusného kotouče s více otvory 3M Cubitron II
Hookit Purple+ 737U.
3M 334U Hookit Purple Brusný kotouč pro broušení načisto je
navržen pro rychlé broušení a konzistentní povrchovou úpravu –
ušetřete náklady na práci a získejte lepší kvalitu.
Objednejte 400 ks kotoučů (8x 50 ks v balení) a získejte DÁREK:
1 ks Festool unášecí talíř 202709
unášecí
talíř

Sada obsahuje: 1 pistole, 1 regulační ventil, 1 zajišťovací límec,
15 gravitační rozprašovací hlavy, 1 3M PPS 2.0 kelímky, 5 víček
a vložek, 3 těsnicí zátky

Obj. číslo

11.000,-

Obj. č.: P3M26778
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popis

počet

cena

P3M51369

737U HKT, 80+

50 ks

613,93 Kč

P3M51370

737U HKT, P120+

50 ks

613,93 Kč

P3M51421

737U HKT, P150+

50 ks

613,93 Kč

P3M51422

737U HKT, P180+

50 ks

613,93 Kč

P3M51423

737U HKT, P220+

50 ks

613,93 Kč

P3M51424

737U HKT, P240+

50 ks

619,78 Kč

P3M51426

737U HKT, P320+

50 ks

619,78 Kč

P3M50533

334U HKT, P400

100 ks

1239,55 Kč

P3M50534

334U HKT, P500

100 ks

1239,55 Kč

NOVINKY TOPLAC – vydává Toplac s.r.o., veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a nevztahují se na ně další slevy a rabaty. Více informací na www.toplac.cz.
Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, dárku, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.
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Poslední možnost nákupu s dárky ▼

SATA X 5500

SATA 5000 B HVLP

SATA X 5500 RP, tryska 1,2 I, digital

SATA 5000 B HVLP

+ prostorná taška SATA Weekender

tryska 1,3 digital

Obj. č: PSATP1061647/T

s kelímkem 0,6l

SATA X 5500 RP, tryska 1,3 O, digital

Dárek: přívěšek
na klíče SATA

11.880,-

+ prostorná taška SATA Weekender
Obj. číslo: PSATP1061803/T
SATA X 5500 HVLP, tryska 1,3 I, digital

Obj. č.: PSATP210633

+ prostorná taška SATA Weekender

Anest Iwata LPH-80
Black Fury

Obj. č.: PSATP1062025
Dárekke každé: přívěšek
na klíče SATA

14.099,-

Anest Iwata LPH-80 Black Fury,
tryska 1,0 LPH-80 je určena
pro bodové opravy a těžko
dostupná místa.

Obj. č.: dle trysky

6.840,SATA 5000 B HVLP
Obj. č.: PIWP130247A0

SATA 5000 B HVLP,
tryska 1,2 RPS multi
+ multitool

Anest Iwata LPH-80 Red Fury

Dárek: přívěšek na klíče SATA

Anest Iwata LPH-80 Red Fury
tryska 1,0 LPH-80 je určena
pro bodové opravy a těžko
dostupná místa.
Obj. č.: PIWP130245A0

8.140,-

Obj. č.: PSATP1002881

Anest Iwata LPH-80 Red Fury
tryska 1,2 LPH-80 je určena
pro bodové opravy a těžko
dostupná místa.

6.840,-

Obj. č.: PIWP130246A0

Obj. č.: dle trysky

SATA 5000 B RP
SATA 5000 B RP, tryska 1,2 digital
Edice Sixties
Dárek: přívěšek na klíče SATA

3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme
Efektivní lešticí pasta určená k rychlému doleštění lakovaného
povrchu.
▪ Maximálně lesklý povrch
▪ Výjimečně rychlý úběr
▪ Spotřeba méně materiálu

Balení obsahuje 3 x 1 kg
Kupte 3 lahve lešticí pasty
Fast Cut Plus Extreme a získejte
DÁREK: 1 ks trička s logem 3M*

3.611,-

11.144,-

Trička jsou dostupná
pouze ve velikosti L a XL.

Obj. č.: PSATP1064683
Publikované nabídky platí od 8. 3. 2021 - 31. 5. 2021, nebo do vyprodání zásob.
NOVINKY TOPLAC – Dárky lze nahradit. Jen do vyprodání zásob. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Obj. č.: P3M51815P
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POUZE 700 KUSŮ
NA CELÉM SVĚTĚ!
SATA 5500 X RP
tryska 1,3 mm

22.454,Obj. č.: PSATP1118399

