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

Menzerna HOBBY balíček
Menzerna One-Step 3v1, jednokroková pasta, 1 l
Menzerna Endless Shine, sprej pro obnovu lesku
s rozprašovačem, 500 ml
Lešticí prémiová utěrka, 30x30cm, tmavě modrá
Čisticí plastelína modrá, fine

Menzerna PROFI MAX balíček
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1.126,-

Obj. č.: PBALM2101

Menzerna Super Heavy Cut 300 lešticí pasta, 1 l
Menzerna Super Finish 3500, dokončovací pasta, 1 l
Menzerna Endless Shine, sprej pro obnovu lesku
s rozprašovačem, 500 ml
Menzerna Control Cleaner, čisticí kontrolní sprej
s rozprašovačem, 500 ml
Menzerna Metal polish, tuba 125g
Menzarna Ochranný vosk Ultimate Protection, 250 ml
Menzerna lešticí kotouč Soft Cut zelený
Menzerna lešticí kotouč Heavy Cut červený
Menzerna lešticí kotouč Wax Foam modrý
Lešticí prémiová utěrka, 30x30cm, tmavě modrá
Čisticí plastelína modrá, fine

Menzerna PROFI balíček
Menzerna Heavy Cut 400, hrubá lešticí pasta, 1 l
Menzerna One-Step 3v1, jednokroková pasta, 1 l
Menzerna Endless Shine, sprej pro obnovu lesku
s rozprašovačem, 500 ml
Menzerna Control Cleaner, čisticí kontrolní sprej
s rozprašovačem, 500 ml
Menzerna Metal polish, tuba 125g
Menzerna lešticí kotouč Medium Cut žlutý
Menzarna lešticí kotouč Heavy Cut červený
Lešticí prémiová utěrka, 30x30cm, tmavě modrá
Čisticí plastelína modrá, fine

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks

2.837,2.274,Obj. č.: PBALM2102

Obj. č.: PBALM2103

Označujte nás na Facebooku a Instagramu pod hashtagem #profesionalovelakujiglasuritem
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3M brusný kotouč Trizact P3000

AllorA vozík s dvířky

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

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

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
1 balení obsahuje 15 ks kotoučů.

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

AllorA vozík se šuplíky

*1.290,2.086,50 Kč

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

*Akční cena za dvě balení (2 x 15 ks kotoučů).

Obj. č.: P3M50415

Sia podložný talíř
Medium podložný talíř, průměr 150 mm, M8-D-FE653
- vhodný pro všechny druhy brusiva.

4.729,Obj. č.: P11ALLZ717

Rupes BIGFOOD Ibrid sada
leštička HR81ML/STB
Multifunkční leštička umožňující různé leštící
pohyby bez baterie.

750,-

10.225,Obj. č.: PTSD-FE653/1
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Obj. č.: PRUPHR81MLSTB

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

Rupes BIGFOOD Ibrid sada
leštička HR81M/BLX

Festool mobilní vysavač CTL26E a CTL36E

Multifunkční leštička umožňující různé leštící pohyby
s možností použití baterie.

13.607,-

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 3,5m-AS/CT,
hlavní filtr High Performance, naviják kabelu, prostor pro hadici,
SYS-Dock s funkcí T-LOC
Obj. č: P3MF575087-574947* pro CTL26E 
Obj. č: P3MF575088-574965* pro CTL36E

15.495,-

16.370,-

Obj. č.: PRUPHR81MBLX

Hoblík SL42AES 4,8 mm velcro
70x400mm

Obj. č.: dle modelu

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.

Festool bruska ETS EC (EQ Plus)
Perfektní finišovací bruska kompaktní třídy. Předbroušení
před leštěním. Dokončovací broušení plničů.
Zdvih: 150/3

9.203,-

12.579,-

Obj. č.: P3M202779-576320*

Obj. č.: PRUPSL42AES

Bruska SKORPIO III, 150/6mm
Tichá bruska s nízkými vibracemi. Tělo brusky
pogumováno, spoušť ergonomicky tvarována. Dvouřadé
ložisko zajišťuje delší životnost a hladší chod.

Festool pneu excentrická
bruska LEX 3
Excentrická pneumatická bruska Festool LEX 3,
průměr 150 mm, zdvih 3 mm. Robustníkonstrukce,
brzda brusného polštářku, nízké vibrace a úroveň
hluku. Spojením s lehkou hadicí IAS3
dosáhnete nejlepších výsledků.
Zdvih: 150/3
Obj. č: P3M202795-575331
Zdvih: 150/5
Obj. č: P3M202796-575332

4.612,15.992,Obj. č.: PRUPRH356A
Publikované nabídky platí od 10. 6. 2021 - 31. 8. 2021, nebo do vyprodání zásob.
NOVINKY TOPLAC – Dárky lze nahradit. Jen do vyprodání zásob. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Obj. č.: dle zdvihu
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3M PPS 2.0 Standard 200μ
3M PPS 2.0 Sada je nová generace systému pro přípravu a aplikaci
barev. Výkonný systém jednorázových kelímků pro lakování, určený
pro míchání/odměřování, filtrování, stříkání v libovolném směru
(rotace postřiku 360°) a ochranu momentálně nepoužívaných
barev. Každá sada víček a vložek obsahuje 50 jednorázových
víček s integrovanými kroužky a filtry s plným průměrem,
50 jednorázových vložek, 1 opakovaně použitelný tvrdý kelímek
a 32 těsnicích zátek. 3M PPS 2.0 Standard, sada 50 vložek,
50 víček, 32 uzávěrů, 650 ml, 200μ

3M vysocevýkonná voděodolný maskovací
páska 3434
Vysoce výkonná páska, která zvládne i ty nejnáročnější situace při
maskování laků.Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vodě,
vhodná pro moderní 2složkové laky ilaky na vodní bázi. Odolná vůči
vodě a rozpouštědlům.Určena pro širokou
škálu aplikací, a to až do 110 °C a je-li
očekávána maximálníodolnost vůči vodě.
Rozměr: 18 mm x 50 m

43,1.590,-

Obj. č.: P3M07895

Carbon lepicí sada

Obj. č.: P3M26000

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)

3M PPS 2.0 Standard 125μ

9.999,-

3M PPS 2.0 Standard, sada 50 vložek, 50 víček,
32 uzávěrů, 650 ml, 125μ

1.579,-

Obj. č.: P3M26026

Obj. č.: PCAR-CKS-300

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.

