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NEW!
novinka

BARVY & LAKY
značky Primacol /Luxdecor

Zahradní nábytek

Domácí potřeby
Barvy & laky
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK
a DOPLŇKY

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Dřevěné
výrobky

PIKN

120x1

PIKN

160x1

PIKN

180x1

SYLVA set

BRAVO set – 160 cm

s: 150x78x73 cm, l: 150x67x84 cm,
k: 62x67x84 cm

EDEN lavice
157x60x92 cm

s: 160x60x78 cm
l: 160x30x47/88 cm

BRAVO set – 180 cm
s: 180x60x78 cm
l: 180x30x47/88 cm

EDEN stůl

EDEN křeslo

150x75x73 cm

STR

60x57x92 cm

stůl: 1
lavice

NEW!
novinka

VIKING stůl 150 cm
150x70x68 cm

VIKING lavice 150 cm
150x51x80 cm

VIKING stůl 180 cm
180x70x68 cm

VIKING lavice 180 cm
180x51x80 cm

VIKING stůl 200 cm
200x70x68 cm

VIKING lavice 200 cm
200x51x80 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

www.hobbytec.cz

dřevěný nábytek

PIKNIK set – 120 cm

PIKNIK set – 200 cm

PIKNIK set – 160 cm

PIKNIK set – 220 cm

120x145x72 cm

160x145x72 cm

200x145x72 cm

220x145x72 cm

PIKNIK set – 180 cm

PIKNIK set přírodní – 120 cm

180x145x72 cm

STRONG MASIV – 180 cm
stůl: 180x70x68 cm
lavice: 180x51x80 cm

120x145x72 cm

STRONG MASIV – 160 cm
stůl: 160x70x68 cm
lavice: 160x51x80 cm

STRONG PŘÍRODNÍ – 150 cm
stůl: 150x70x68 cm
lavice: 150x51x80 cm

NEW!
novinka

MIRIAM stůl – 150 cm
150x70x68 cm

MIRIAM lavice – 150 cm
150x51x80 cm

MIRIAM stůl – 180 cm
180x70x68 cm

MIRIAM lavice – 180 cm
180x51x80 cm

MIRIAM stůl – 200 cm
200x70x68 cm

MIRIAM lavice – 200 cm
200x51x80 cm

celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

www.rojaplast .com

www.hobbytec.cz

dřevěný nábytek

NORDIC set

SAF

s: 80

s: 110x75x72 cm, l: 115x58x78 cm, (2x) k: 58x58x78 cm

LUISA lavice
170x56x110 cm

LUISA stůl

LUISA křeslo

160/210x90x73 cm

110x60x67 cm

stejný set – dvě barevná provedení

SAH

s: 13

ANETA křeslo
110x60x67 cm

ANETA stůl

ANETA lavice

160/210x90x73 cm

ANETA set

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

170x56x110 cm

LUISA set

www.hobbytec.cz

dřevěný nábytek

NEW!

SAFARI set

novinka

s: 80x46x40 cm, l: 120x62x75 cm, (2x) k: 60x62x75 cm

NEW!

SAHARA set

novinka

s: 130x79x72 cm, (4x) k: 58x58x78 cm

MORENO křeslo: 88x69x97 cm
MORENO stůl: 150/200x90x73 cm
MORENO lavice: 88x174x97 cm
celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

NEW!
novinka

www.rojaplast .com

www.hobbytec.cz

dřevěný nábytek

WELINGTON stůl
160x90x72 cm

WELINGTON křeslo

WEEKEND stůl

100x61x64 cm

120x80x72 cm

HOLIDAY stůl

lakovaný nebo mořený
130x79x76 cm

WEEKEND křeslo

stohovatelné: 47x54x47/87 cm
skládací: 45x52x45/90 cm

HOLIDAY křeslo

lakované nebo mořené
63x72x106 cm

RUS

65x72

LUIS

193x6

MEL
EDINBURG stůl

EDINBURG křeslo

ISTRIA stůl

ISTRIA křeslo

173/219x100x74 cm

100x130/180x72 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

108x60,5x71,5 cm

55x61x84 cm

www.hobbytec.cz

193x7

dřevěný nábytek

RUSTIKA křeslo
65x72x106 cm

RUSTIKA stůl

150/210x90x76 cm

SORENTO křeslo
63x72x105 cm

SORENTO stůl
140x78x72 cm

stejný design – dvě barevná provedení

LUISA lehátko

ANETA lehátko

MELAS lehátko

úložný BOX

193x65x70 cm

193x73x35 cm

193x65x70 cm

125x55x45 cm

BORNEO lehátko
110x75x78 cm
různé vzory

celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

www.rojaplast .com

www.hobbytec.cz

dřevěný nábytek

Tropické dřevo

MERANTI

NEW!
novinka

Meranti je označení pro více
druhů dřevin z rodu Shorea
pocházející z jihovýchodní
Asie. Má vynikající trvanlivost
a dobrou opracovatelnost.
Vzhledem k tomu, že nábytek je
vyroben z přírodního materiálu,
je kresba dřeva a jeho zbarvení
na každém kusu nábytku
unikátní.

VENUS set

MA

stůl: 150x90x74 cm
křeslo: 61x64x95 cm

stůl: 1
křeslo
lavice

BAHARA LUX houpačka
209x125x166 cm

LYO

stůl: 1
křeslo

MONROE set

stůl: 150x90x74 cm
křeslo: 59x63x86 cm

VEGAS LUX houpačka
231x126x176,5 cm

VICTORIA lehátko
193x71x31/80 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

ERA lehátko

196x72x37/87 cm

www.hobbytec.cz

dřevěný nábytek – Meranti

MALAY set

ISLAND set

LYON set

MARINA set

stůl: 150x90x74 cm
křeslo: 64x57x89 cm
lavice: 120x57x89 cm

stůl: 180-270x110x74 cm
křeslo: 61,5x75x104,5 cm

stůl: 90x74 cm
křeslo: 47x59x87 cm

stůl: 150-200x90x74 cm
křeslo: 60x68x110 cm

Tropické dřevo

MERANTI

ilustrační foto

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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dřevěný nábytek

NEW!
novinka

NEW!

NEW!

novinka

novinka

Český výrobek

stůl OPOLANY

Český výrobek

lavice KOVOVÁ

lavice OPOLANY

162x80x59 cm

Český výrobek

BOS

do země, 150x40x135 cm

162x50x90/47 cm

150x5
barvy

NEW!
novinka

NEW!
novinka

NEW!
novinka

Český výrobek

lavice KOVOVÁ 3848

Český výrobek

lavice KOLÍN 1

PAR

lavice PARDUBICE

158x55x90/45 cm

150x37x75/41 cm

Český výrobek

180x5

150x50x90/47 cm

NEW!
novinka

NEW!
novinka

odpadkový koš 4086

Český výrobek

65 l, 79x40x40 cm

ALP

(2x) k
s: 131

Český výrobek

lavice SPORT
150x30x50 cm

NEW!

NEW!

novinka

lavice OPOLÁNKY
162x50x47 cm

NEW!

novinka

Český výrobek

lavice KOVOVÁ 23
150x35x100 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

novinka

Český výrobek

odpadkový koš na stojanu

Český výrobek

45 l, 80x40 cm

EDE

100x5

www.hobbytec.cz

robek

dřevěný nábytek

BOSTON lavice

LONDON lavice

lavice – železná kostra

PARKOVÁ lavice

PARKOVÁ lavice s područkami

ROYAL lavice

150x58x90 cm
barvy: sv. hnědá, tm. hnědá, šedá

180x56x70 cm

přírodní, 150x59x87 cm

180x65x78 cm

122x61x83 cm

171x73x84,5 cm

ALPEN souprava

(2x) k: 57x59x88 cm, l: 150x59x88 cm
s: 131x79x74 cm

W!

ka

robek

EDEN houpací křeslo
100x57x100cm

SERVÍROVACÍ
stolek
SERVÍROVACÍ
stolek
80x60x100cm
100x60x100cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

celý sortiment na

www.rojaplast .com
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dřevěný nábytek

KVĚTINÁČ OBDELNÍK

květináč KOSTKA

různé velikosti: 60x30x20 cm, 80x40x30 cm

různé velikosti: 30x30 cm, 40x40 cm, 50x50 cm

KAS

s: 70

TRUHLÍK 44 cm nebo 64 cm

KVĚTINÁČ 6-TI ÚHELNÝ

různé velikosti: 44x22x17 cm, 64x22x17 cm
barvy: zelená, hnědá, šedá

různé velikosti: ø37x23cm, ø51x28cm

DĚT

140x1

souprava květináčů (2 ks)

květináč VOZÍK

1x: 30x30 cm, 1x: 40x40 cm

100x28x45 cm

ilu

str

stolek pro VÝSADBU
80x40x76 cm

květináč schůdkový
46x20x102 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

DŘEVNÍK

130x60x168 cm

www.hobbytec.cz

dřevěný nábytek – Meranti

KASIA dětský set

s: 70x46x47 cm, (2x) k: 44x44x50 cm, l: 86x44x50 cm

pískoviště OSMIHRAN
127x20 cm

DĚTSKÝ DOMEK

pískoviště S LAVIČKAMI

140x140x150 cm

ilu

str
a

čn

118x118x20 cm

í fo

to

PIKNIK dětský set
90x85x45 cm

pískoviště SE STŘÍŠKOU
120x120x120 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

celý sortiment na
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dřevěný nábytek

EDEN houpačka

ADELAIDA houpačka

192x130x170 cm

235x118x170 cm, barvy: zelená, béžová

stůl

137x8

stejný design –
dvě barevná provedení

stůl
LUISA houpačka
192x130x170 cm

137x8

ANETA houpačka
192x130x170 cm

stůl

ø90x7
barvy

SYLVA houpačka

LUISA houpačka
192x130x170 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

lehá

189x9
barvy

ANETA houpačka

www.hobbytec.cz

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

plastový nábytek
PROGARDEN

lehátko QUARZO WOOD

stůl TAMIGI WOOD

křeslo poloh. AMBRA WOOD

195x101x72 cm

137x88x72 cm

58x62x108 cm

stůl FARO

137x85x72 cm, barvy: zelená, bílá

stůl DĚTSKÝ TONGA
50x50x44 cm
barva: MIX

křeslo DĚTSKÉ CAMELIE
37x40x52 cm
barva: MIX

stůl TONDO

ø90x72 cm
barvy: zelená, bílá

křeslo OCEAN

58x56x94 cm, barva: zelená, bílá

lehátko SMERALDO
189x96x72 cm
barvy: zelená, bílá

křeslo VIOLA WOOD
60x60x90 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

celý sortiment na
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Kovový a hliníkový
nábytek

křes

56x59

HOLLYWOOD houpačka
196x123x179 cm
barvy: zelená, šedá, černá

křes

62x57

DE-LUXE houpačka

200x120x164 cm
barvy: béžová, béžovobílá, modrobílá

NEW!
novinka

ZW-6119 houpačka

213x183x112 cm
barvy: béžová, červená, zelená lemone

křes

71x56

COMFORT houpačka

170x110x153 cm
barvy: béžová, černá, oranžová, zelená

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

NELLA houpačka
110x170x153 cm
barvy: šedá, černá

www.hobbytec.cz

lehá

200x6

ačka

kovový a hliníkový nábytek

křeslo ASC-009

křeslo ASC-001

křeslo ASC-019

křeslo ZWMC-19

křeslo ZWMC-38

křeslo ZWMC-32

křeslo 2320 OXFORD

křeslo 2429

56x59x74 cm

62x57x88 cm

křeslo ZWMC-31
71x56x99 cm

54x59x73 cm

polohovací, 68x60x112 cm

90/165x65x114/78 cm
barvy: bordo, černá, zelená, béžová

57x64x74 cm

58x55x75 cm

54x74x94 cm,
barvy: zelená, černá, šedá

lavice
ZWMC-S28
71x106x99 cm

lehátko ZWMC-53
200x63x65 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

celý sortiment na
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kovový a hliníkový nábytek

lehátko ZWC-52

195x65x98 cm
barvy: zelená, hnědá, šedá, černá

lehátko ZWC-78

66x194x81/54 cm
barvy: zelená, hnědá, šedá, černá

set JYZ3001

lehátko JYB
198x68x49 cm

stůl ZWMT 24

s: 90x50x41 cm, l: 108x62x78 cm, (2) k: 61x62x78 cm

150x90x71 cm

altá

3x6 m
barva

stůl ZWMT 51
ø106x71 cm

stůl AST 015
ø60x70cm

stůl ZWMT 06
ø70x72 cm

altá

3x9m
barvy

stůl ZWT 140

140x85x72 cm
ocelová kostra + sklo

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

stůl ZWT 03
ø60x70 cm

stůl AST 018
60x60x70 cm

www.hobbytec.cz

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Altány

altán F002-PL rychlosestavitelný
3x3 m, proti slunci
barva: zelená

altán 3401-PE
3x4 m, proti dešti
barva: zelená

altán 3401-PL
3x4 m, proti slunci
barva: zelená

altán 3301-PE
3x3m, proti dešti
barva: bílá

altán F005-PE rychlosestavitelný
3x6 m, proti dešti
barva: zelená

altán 3901-PL
3x9m, proti slunci
barvy: zelená

altán + houpačka ZW 3603
232x149x234 cm

altán 3602-PE

3x6 m, proti dešti, barva: bílá, zelená

altán ZWG-100 rychlosestavitelný
3x3 m
barvy: béžová, červená, černá

altán HFL001-PE
3,5 x3,5 m, proti dešti
barva: šedá

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

celý sortiment na
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Slunečníky
a markýzy

pod

44x44
barvy

slunečník EXCLUSIVE

STANDART slunečník

slunečník 8020

8080 slunečník – 350 cm

8080 slunečník – 270 cm

8120 slunečník – 300 cm

slunečník 8000S

8530 slunečník

8120 slunečník – 270 cm

ø300 cm
barvy: teracotta, zelená, béžová

ø350 cm
barvy: zelená, béžová

ø270 cm
barvy: zelená, béžová, bílá

ø400cm nebo ø300 cm
barvy: teracotta, zelená, béžová, bordo

270x270 cm
barvy: teracotta, zelená, béžová, bordo

ø350 cm
barvy: teracotta, zelená, béžová

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

270x270 cm
barvy: teracotta, zelená, béžová

ø300 cm
barvy: teracotta, zelená, béžová

ø270 cm
barvy: teracotta, zelená, béžová, bordo

www.hobbytec.cz

slunečníky a markýzy

podstavec PLAST 15 l
44x44x9 cm
barvy: zelená, bílá

podstavec BETON 22 kg
ø48x7 cm

podstavec GRANIT 25 kg
ø45x5,8 cm

podstavec RATAN 15 kg
ø40x8 cm

podstavec ET9496
ø90 cm

podstavec BETON 25 kg
48x48x7 cm

MARKÝZA 3x2 m

různé designy: C012, 101, 146, 318,
319, 325

MARKÝZA 4x2,5 m

různé designy: 101, 318, 319, C004

101

146

318

319

325

C004

C012

celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK

nábytek a podušky

SUN GARDEN

SŮS
jedn

Výrobky německé značky SUN GARDEN jsou pro
svou kvalitu a atraktivní design oblíbené po celé
Evropě. V naší nabídce naleznete jak zahradní
nábytek, tak podušky a polstry této firmy.
Pokud hledáte kvalitu vsaďte na německou
preciznost této značky.

38x38
MIX b

slunečník EASY SUN
350cm

SCA

ø350x420x310 cm
barvy: lemone, červená,
teracotta, zelená

křeslo ASS COMFORT

58x55x107 cm
barvy: champagne + cappuccino,
stříbrná + černá

křeslo LONDON

59x62x109 cm
barvy: champagne + cappuccino,
stříbrná + černá, antracit + černá

lehátko ASS COMFORT

190x72x60/103 cm
barvy: champagne + cappuccino, stříbrná + černá

podu

116x5
vzory
30330

podstavec SUN SENIOR
ø80x20 cm

NAX

podu

118x5
vzory
10236

lehátko LONDON

140x70x98 cm
barvy: champagne + cappuccino, antracit + černá

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

stůl NEWCASTLE werzalit

146x94x73 cm
barvy: champagne + cappuccino, stříbrná + černá

www.hobbytec.cz

20

20

0-

21

0

podušky a podsedáky

SŮSA podsedák
jednobarevný

SŮSA podsedák
mix vzorů

38x38x8 cm
MIX barev

38x38x8 cm
MIX vzorů

SABA podsedák

41x39x2 cm
vzory: 10236-500, 20200-210,
30330-220, 30200-700, MIX

SCALA hoch

SCALA niedrig

SCALA liege

116x50x5 cm
vzory: 10236-500, 20200-210,
30330-220, 30200-700

98x49x5 cm
vzory: 10236-500, 20200-210,
30330-220, 30200-700

192x60x5 cm
vzory: 10236-500, 20200-210,
30330-220, 30200-700

poduška na vysoké křeslo

poduška na nízké křeslo

SAMOA poduška

74x39x2 cm
vzory: 10236-500, 20200-210,
30330-220, 30200-700

poduška na lehátko

10236-222

20200-210

10236-500

30200-700

30330-220

40273-700

40260-620

90433-300

NAXOS hoch

NAXOS niedrig

NAXOS liege

118x50x6 cm
vzory: 40273-700, 40240-230,
10236-222, 40260-620, 90433-300

98x50x6 cm
vzory: 40273-700, 40240-230,
10236-222, 40260-620, 90433-300

190x60x6 cm
vzory: 40273-700, 40240-230,
10236-222, 40260-620, 90433-300

poduška na vysoké křeslo

poduška na nízké křeslo

poduška na lehátko

INCO HOCH

40240-230

NEW!

poduška na vysoké křeslo
118x50x8 cm
vzory: 20426-701, 90511-100

novinka

20426-701

90511-100

INCO liege

NEW!
novinka

poduška na lehátko

192x60x8 cm
vzory: 20426-701, 90511-100

celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

www.rojaplast .com

www.hobbytec.cz

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

nábytek DAJAR

stol

NEW!

40x60

novinka

vzor: 01090-06

houpačka MILANO

houpačka MONTE CARLO

220x134x157 cm
barvy: 01090-06, 01112-06

213x105x155 cm
vzor: 06033-15

01112-06

stůl

70x70

vzor: 06037-03

houpačka VENEZIA

houpačka RIMINI

222x143x173 cm
barvy: 6008-1, 01099-07, 06037-03

01099-07

222x143x173 cm
barvy: fialová + antracit

6008-1

stůl

ø70x7

NEW!
novinka

vzor: 13004-06

vzor: 01070-23

houpačka RAVENNA

209x132x171 cm, barvy: 13004-6,
08030-05, 16020-06, 06039-06

houpačka KATE
08030-05

16020-06

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

06039-06

167x110x155 cm
barvy: 01070-23, 06034-02

06034-02

www.hobbytec.cz

nábytek DAJAR

NEW!
novinka

stolek BALKÓNOVÝ

stolek SEVELIT camping

stolek camping

stůl PIZARRA 70x70 cm

stůl PIZARRA 115x70 cm

stůl PIZARRA 150x90 cm

40x60 cm

70x70x73 cm

60x80x64 cm

115x70 cm

53x70 cm, barvy: zelená, bílá

150x90 cm

NEW!
novinka

stůl PIZARRA CROSSED
ø70x73 cm

stůl PIZARRA kulatý
ø70x73 cm nebo ø80x73 cm

křeslo OPAL
58x70x102 cm

celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK

plastový nábytek
ALLIBERT, CURVER, KETER
NEW!
novinka

křes

49x58
barvy

křeslo SICILIE

56x58x79 cm
barvy: cappuccino, antracit, zelená, bílá

křeslo SPRING

křeslo BONAIRE

59x67x88 cm
barvy: cappuccino, antracit, bílá

56x58x92 cm
barvy: cappuccino, antracit, zelená, bílá

NEW!
novinka

křes

48x62
barva

křeslo DANTE

57x57x89 cm
barvy: cappuccino, antracit, bílá

křeslo IBIZA

křeslo SANTORINI

62x62x83 cm
barvy: cappuccino, antracit, bílá

NEW!

NEW!

novinka

křeslo SAMANNA

53x58x83 cm
barvy: hnědá, cappuccino, antracit

CHARLOTE COUNTRY
51x55x86 cm
barvy: cappuchino, antracit

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

CH

61x65x99 cm
barvy: cappuccino, antracit, zelená, bílá

novinka

CHARLOTE ARMCHAIR
55x57x86 cm
barvy: cappuchino, antracit

www.hobbytec.cz

NEW!

NEW!

novinka

křeslo HARMONY

křeslo HARMONY ARMCHAIR

křeslo TOSCANA

křeslo MIAMI

49x58x86 cm
barvy: tm. cappuccino + bílá, hnědošedá + antracit

KETER, CURVER, ALLIBERT, JARDIN

novinka

58x58x86 cm
barvy: tm. cappuccino + bílá, hnědošedá + antracit

křeslo ARUBA

61x72x110 cm
barvy: cappuccino, antracit, zelená, bílá

W!

ka

48x62x88 cm
barva: antracit, cappuccino

62x60x89 cm
barva: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá,
capuccino + písková

křeslo IOWA

62x60x89 cm
barva: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá,
capuccino + písková

CHARLOTE ARMCHAIR

W!

ka

celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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stůl ELISE

137x90x73 cm
barva: cappuccino, antracit, zelená, bílá

NEW!
novinka

stůl LISA

ø90x73 cm
barva: cappuccino, antracit, zelená, bílá

stůl NAPOLI

70x70x72 cm
barva: cappuccino, antracit, zelená, bílá

lehá

190x9
barvy

lehá

stůl WELLINGTON

197x7
barvy

165x95x75 cm
barva: antracit, zelená

lehá

195x6
barvy

stůl MELODY

161x95x75 cm
barva: hnědá, antracit, cappuccino

NEW!
novinka

stůl FUTURA
165x95x75 cm
barva: cappuccino

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

tabu

stůl MELODY QUARTED

42x42
barvy

95x95x75 cm
barva: antracit, hnědý, cappuccino

www.hobbytec.cz

KETER, CURVER, ALLIBERT, JARDIN

lehátko FLORIDA

190x92x30 cm
barvy: bílá, cappuccino, antracit, zelená

lehátko ATLANTIC

lehátko ROMA

190x73x37 cm
barvy: cappuccino, antracit, zelená, bílá

197x74x36 cm
barvy: cappuccino, antracit

lehátko PACIFIC

197x75x41 cm
barvy: cappuccino, antracit

lehátko DAYTONA

195x65x22 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá

taburet CUBE

42x42x39 cm
barvy: hnědá, antracit

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

stolek a úložný box ARICA
79x59x42 cm
barvy: hnědá, antracit

celý sortiment na
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KETER, CURVER, ALLIBERT, JARDIN

NOVÉ
barvy

set C

stůl: 1
barvy

set C

set CORFU

sofa:
barvy

stůl: 77x57x42 cm, křeslo: 75x70x79 cm, sofa: 128x70x79 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá, cappuccino + písková, bílá + šedá

set CORFU DUO

(2x) křeslo: 75x70x79 cm,
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá, cappuccino + písková

NEW!
novinka

set

set CORFU BOX

stůl: 75x59x42 cm, (2x) křeslo: 75x70x79 cm, sofa: 128x70x79 cm
barvy: antracit + šedá, cappuccino + písková

stůl: 6
barvy

NEW!
novinka

set C
set CORFU QUATRO

stůl: 77x57x42 cm, (4x) křeslo: 75x70x79 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá,
cappuccino + písková, bílá + šedá

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

stůl: 8
barva

set CORFU RELAX

stůl: 77x57x42 cm, sofa: 182x182x79 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + hnědošedá
cappuccino + písková

www.hobbytec.cz

KETER, CURVER, ALLIBERT, JARDIN

set CORFU FIESTA

stůl: 161x95x75 cm, křeslo: 75x70x79 cm, sofa: 128x70x79 cm
barvy: antracit + šedá, cappuccino + písková

set CORFU WEEKEND

stůl: 77x57x42 cm, křeslo: 75x70x79 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá, cappuccino + písková

NEW!
novinka

set CORFU LOVE SEAT MAX

set CORFU LOVE SEAT

set NEVADA

set ALABAMA

set CORONA + BOX

set CALIFORNIA 3 SEATERS

sofa: 182x70x79 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá, cappuccino + písková

stůl: 65x65x23cm, sofa: 120x80x67 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá

stůl: 80x60x42 cm, sofa: 135x70x78 cm, (2x) k: 72x70x78 cm
barva: cappuccino + písková

sofa: 128x70x79 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá, cappuccino + písková

stůl: 59x59x43cm, (2x) křeslo: 65x67x77 cm, sofa: 129x67x77 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + hnědošedá

stůl: 68x68x35 cm, sofa:199x68x72 cm, (2x) k: 83x68x72 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá, cappuccino + písková

celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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N

no

set

stůl: 5
barvy

set RIO PATIO

stůl: 38x38x36 cm, křeslo: 76x54x78 cm
barvy: antracit, hnědá

set C

stůl: 6
barvy

set TARIFA

stůl: 77x55x40 cm, (2x) k: 71x69x79 cm, sofa: 120x69x79 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá

set TARIFA BALCONY

stůl: 77x55x40 cm, křeslo: 71x69x79 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá

N

no

set COLORADO

set GEORGIA

set PROVENCE

set MODENA BALCONY

stůl: 70x49x37 cm, křeslo: 74x57x64 cm, sofa: 131x57x64 cm
barva: antracit + béžová

stůl: 59x59x33 cm, sofa: 196x196x80 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá, cappuccino + hnědá

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

stůl: 59x59x43 cm, křeslo: 62x67x77 cm, sofa:129x67x77 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá

stůl: 59x59x43 cm, stůl: 65x63x77 cm
barvy: antracit + šedá, hnědá + šedohnědá

www.hobbytec.cz

KETER, CURVER, ALLIBERT, JARDIN

NEW!
novinka

set SALVADOR BALCONY

set ARIZONA

stůl: 59x59x43 cm, křeslo: 62x60x89 cm
barvy: antracit + šedá, cappuccino + písková

stůl: 65x65x71 cm, cube: 42x42x39 cm
barvy: antracit + šedá

NEW!
novinka

set CHELSEA

stůl: 60x74 cm, křeslo: 48x57x87 cm
barvy: antracit, cappuccino, hnědá

NEW!
novinka

set BISTRO

stůl: ø60x75 cm, křeslo: 48x57x87 cm
barvy: antracit, cappuccino

set DELANO

stůl:79x54x38 cm, (2x) křeslo: 65x65x77 cm, sofa: 124x65x77 cm
barvy: antracit + šedá, cappuccino + písková

NEW!
novinka

set JERSEY

stůl: ø96x87 cm, křeslo: 48x57x87 cm
barvy: antracit, cappuccino

set DELANO BALCONY

stůl:79x54x38 cm, (2x) křeslo: 65x65x77 cm,
barvy: antracit + šedá, cappuccino + písková

DELANO SET

celý sortiment na
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NEW!

NEW!

novinka

novinka

květináč KETER 30x30
30x30x43 cm

květináč KETER 40x40
40x40x56 cm

květináč CUBE L

květináč GARDEN BED

NEW!

57x57x32 cm

69x73

NEW!

novinka

COZIES taburet

vozí

100x100x34 cm

40x40x40 cm

novinka

COZIES set

(2x) taburet: 57x57x32 cm, stůl: 42x42x43 cm

COZIES set

květináč COZIES M
36x36x23 cm

květináč COZIES L
54x54x20 cm

ECO

65x65

COZIES
květináč

DEC

72x7

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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vozík SUPER PRO 150 l

vozík EASY GO

vozík REALBARROW

ECO komposter 320 l

MEGA komposter 650 l

E-komposter 450 l

DECO komposter 340 l

DEKO komposter 340 l

69x73x92 cm

65x65x75 cm

72x70x74 cm

různé velikost: 50 l nebo 62 l

87x87x107 cm

72x70x74cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

127x58x60 cm

79x79x79 cm

celý sortiment na
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OUT MAX skříňka
146x82x125 cm

HOLLYWOOD box
117,5x45x57 cm

N

no

NOVEL úložný box
340 l, 125x55x63 cm

BRIGHTWOOD box
455 l, 145x70x60 cm

NEW!
novinka

MARVEL box
117x45x58 cm

ROCKWOOD box
570 l, 155x73x65 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

GLENWOOD box
390 l, 128x65x61 cm

www.hobbytec.cz
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NEW!

NEW!

novinka

MANOR 4x3

domeček – 128x94x196 cm

NEW!
novinka

MANOR 6x8 DD

domeček – 185x236x227 cm

NEW!

novinka

MANOR 6x5 DD

domeček – 128x152x226 cm

NEW!
novinka

FACTOR 6x6

domeček – 178x195x208 cm

novinka

MANOR 4x6

domeček – 130x192x198 cm

NEW!
novinka

FACTOR 8x8

domeček – 256x255x243 cm

NEW!
novinka

celý sortiment na
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BOO

110x4

MEGA DO KID stavebnice

RANCHO playhouse

MAGIC playhouse

SAN

HOLIDAY playhouse

MY GARDEN house

KIDDIES GO vozík

SIT &

73x22x18 cm

118x99x117 cm
barvy: bílá+modrá, béžová + hnědá

99x118x117 cm
barvy: fialová + béžová, hnědá + zelená

156x118x117 cm
barvy: zelená + modrá, béžová + vínová

FUNTIVITY playhouse
160x240x104 cm
barvy: zelená + modrá

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

110x110x146 cm
barvy: zelená + béžová, červená+ zelená

38x35x62 cm
barvy: zelená, modrá

79x56
barvy

70x55
barvy

MAGIC VILLA playhouse

ART

110x169x126 cm
barvy: zelená + béžová

122x6
barvy

www.hobbytec.cz
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BOOGIE klouzačka

BEETLE pískoviště

TRIO houpačka

110x46x72 cm, barva: zelená

116x60x45 cm, barva: zelená

80x120x45 cm, barvy: modrá, zelená + modrá

SAND&WATER stolek
79x56x50 cm
barvy: modrá + červená

NEW!
novinka

SIT & DRAW stolek
70x55,5x57 cm
barvy: modrá + zelená

NEW!
novinka

MULTI DINE

64x60x90 cm
barvy: bílá + zelená

NEW!

NEW!

novinka

ARTISTO stolek

122x65x96 cm
barvy: oranžová + zelená

novinka

PATIO CENTER

122x65x43 cm
barvy: modrá + zelená

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

CREATIVE stolek
79x56x50 cm
barvy: modrá + zelená

NEW!
novinka

www.hobbytec.cz

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Čistí
na T

umělý RATAN

Odstr
trus a
stanů
slune
stínid
zahra
povla
z příro
vláken

stůl RATAN 80x80 cm

stůl RATAN 150 cm

stůl RATAN 80 cm

80x80x72 cm

150x90x72 cm

ø80x72 cm

Och
500

set ZWF-178 PANAMA

stůl: 90x50x39 cm, křeslo: 69x68x78 cm, sofa: 127x68x78 cm

Přípra
druhů
pergo
skvrn
slunc
obsah
dřeva
svou

křeslo RATAN polohovací
křeslo RATAN HNĚDÉ
60x67x93 cm

křeslo RATAN PLNÉ

56x72x105 cm

61x62x86 cm

Čistí
a ve

lehátko RATAN ZWF-79
182x60x102 cm

lehátko RATAN RL005
190x64x60 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

Důkla
ptačí
které
Určen
pomn
Účine

houpačka RATAN
203x175x138 cm

www.hobbytec.cz

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
Čistící přípravek
na TEXTIL – 500 ml
Odstraňuje špínu, ptačí
trus a nečistoty z markýz,
stanů, stínících přístřešků,
slunečníků, vnějších
stínidel oken a zimních
zahrad atd. Odstraňuje
povlaky a skvrny
z přírodních a umělých
vláken (len, akryl atd.).

Přípravek
na impregnaci
textilu – 500 ml
Chrání markýzy,
slunečníky, stínící
přístřešky, stany atd.,
které jsou vyrobené
z přírodních a umělých
vláken. Odpuzuje
nečistoty a vlhkost,
zabraňuje tvorbě
zelených povlaků
a skvrn od plísní.

čističe
Značka Carlson nabízí širokou škálu pomocníků
na zahradu, jako jsou čističe plastu, grilu, dřeva
či textilu. V nabídce jsou i oleje
či impregnanty. Od teď stačí tak
málo, aby Váš starší nábytek či
slunečník byl opět jako nový!

NEW!
novinka

Ochrana dřevěného nábytku –
500 ml

Olej na dřevěný nábytek –
500 ml

Čistící přípravek na dřevěný
nábytek – 500 ml

Přípravek na odstranění řas
a mechů – 500 ml

Přípravek na kompletní ochranu všech
druhů dřev. Chrání zahradní nábytek,
pergoly, přístřešky a altány před
skvrnami, povětrnostními vlivy, deštěm,
sluncem a změnami teplot. Díky tomu, že
obsahuje lignin, typickou stavební složku
dřeva, zachovávají si tyto druhy dřev
svou typickou patinu.

Olej pro péči a ochranu na zahradní
nábytek. Olej je vhodný nejen pro evropské
dřeviny (např.smrk, jedle, borovice...), ale
i pro tropické dřevo (např. teak, mahagon...).
Přípravek je na bázi přírodních olejů,
proto se rychle vpíjí do dřeva a chrání ho
před UV zářením, povětrnostními vlivy
a zeleným povlakem. Navrací povrchům
původní barvu.

Čistí a ošetřuje všechny druhy dřevěného
nábytku. Snadno odstraňuje odolné
nečistoty, jako je mastnota, olej, saze
a nečistoty z okolního prostředí, jako
je prach a otisky prstů. Dlouhodobě
zabraňuje opětovnému znečištění
a stárnutí.

Ostraňuje řasy, mech a zelené povlaky
z teras, fasád domů, plotů, střech
a chodníků, které jsou z kamene, dřeva,
skla, betonu, keramiky atd.

Čistící přípravek na terakotu
a venkovní dlažbu – 500 ml

Čistící přípravek na gril – 500 ml

Čistící přípravek na plastový
nábytek – 500 ml

Čistící přípravek na vyplétaný
nábytek – 500 ml

Důkladně a snadno odstraňuje usazeniny,
ptačí trus, zbytky listů, květů a nečistoty,
které způsobily usazené saze a prach.
Určeno pro květináče, květinové truhlíky,
pomníky, sochy, studny, venkovní dlažbu aj.
Účinek je okamžitě viditelný.

Rychle odstraňuje připečenou mastnotu
a odolné nánosy z roštů, grilů, keramických
a nerezových povrchů. Důkladně odstraňuje
nečistoty, čistí povrch od tuků, usazenin
a spálenin. Používá se na grilové rošty,
konstrukce grilů. Je určen také na trouby,
sporáky a varné desky.

Speciální čistící prostředek na všechen
zahradní nábytek. Ze zahradních stolků,
židlí, lehátek, laviček, stojanů, slunečníků,
grilů a jiných plastových a lakovaných
předmětů odstraňuje odolnou špínu,
prach, ptačí trus, zelené usazeniny,
mastnotu, zbytky jídel atd.

Čistí a ošetřuje všechny druhy plastového
nábytku, které jsou vyplétané, např. umělý
výplet nebo polyratan. Snadno odstraňuje
odolné nečistoty. Dlouhodobě zabraňuje
opětovnému znečištění a stárnutí.

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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NEW!
novinka

DOMÁCÍ POTŘEBY
značka Curver / Keter

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

www.hobbytec.cz

koupelna – koše na prádlo

VICTORIA 50 l

koš na čisté prádlo, 24x59x38 cm
barvy: vintage, fialová, hnědá

RATTAN STYLE 45 l

koš na čisté prádlo, 59x27x38 cm
barvy: krémová, hnědá

MY STYLE 55 l

ROUND STYLE 48 l

STYLE RATTAN 60 l

VICTORIA 60 l

RIBBON 49 l

MY STYLE 30 l

koš na prádlo
43x33x60 cm
barvy: krémová, vínová, hnědá

koš na prádlo
63x45x35 cm
barvy: krémová, hnědá

koš na čisté prádlo
46x27x59 cm
barvy: šedá, vínová, modrá, bílá

MY STYLE 47 l

koš na čisté prádlo, 60x39x28 cm
barvy: krémová, hnědá, vínová

koš na prádlo
40x61x40 cm
barvy: krémová, hnědá

koš na prádlo
57x45x34 cm
barvy: savanna, hnědá, luna

koš na čisté prádlo
39x39x37 cm
barvy: krémová, vínová, hnědá

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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odpadkové koše

DECOBIN 5 l
odpadkový koš
28x25x21 cm
barvy: stříbrná

DECOBIN 20 l

odpadkový koš
45x30x27 cm
barvy: stříbrná, červená

DECOBIN 40 l
odpadkový koš
31x70x35 cm
barvy: stříbrná

DECOBIN 50 l

odpadkový koš
73x39x29 cm
barvy: stříbrná, kitchen, NY, coffee

řa

DEC

dóza
různé

0,5 l/

SLIMBIN 20 l
odpadkový koš
25x39x45 cm
barvy: stříbrná

SLIMBIN 40 l
odpadkový koš
39x61x25 cm
barvy: stříbrná

DUO PEDALBIN
odpadkový koš
42x30x40,5 cm
barvy: šedá

TRIO PEDALBIN
odpadkový koš
48x39x59 cm
barvy: šedá

LUN

dóza
32x13
různé

koš na PAPÍR

DECO FLIPBIN bez víka

odpadkový koš
30x30x30 cm
barvy: černá, luna, mix

odpadkový koš
25x32x39 cm
barvy: Londýn, Paříž, NY

PACIFIC FLIPBIN
10 l/25 l/50 l

PACIFIC 25 l – CITY

barvy: savanna, šedá, modrá,
zelená, žlutá, červená
různé velikosti

47x26x34 cm
barvy: NY, Londýn, Paříž

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

CLICK-IT
1,5 l/9 l/15 l/25 l/50 l
barvy: savanna, šedá, bílá
různé velikosti

řa
ES

ROLL TOP
10 l/25 l/50 l

barvy: šedá, tm. modrá
různé velikosti

COLOR popelnice

88x58x52 cm, barvy: žlutá, červené, zelená, modrá

www.hobbytec.cz

kuchyně – boxy na potraviny

1,2 l

2l

řada DECO CHEF

0,5 l

DECO CHEF – žlutý

DECO CHEF – puntík

DECO CHEF – květy

DECO CHEF – puntík

0,5 l/1 l/1,2 l/2 l/sada

0,5 l/1 l/1,2 l/2 l/sada

0,5 l/1 l/1,2 l/2 l/sada

0,5 l/1 l/1,2 l/2 l/sada

dóza na potraviny
různé velikosti:

LUNCH &GO

dóza na potraviny
32x13x7 cm
různé barvy: zelený, fialový, modrý

dóza na potraviny
různé velikosti:

CITRUS odšťavňovač

16x32x16 cm
různé barvy: zelený, fialový, modrý

dóza na potraviny
různé velikosti:

mísa ESSENTIALS

24x27x30 cm
různé barvy: zelený, fialový, modrý

dóza na potraviny
různé velikosti:

cedník ESSENTIALS

27x27x26 cm
různé barvy: zelený, fialový, modrý

řada
ESSENTIALS

celý sortiment na
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dílna – kufříky na nářadí

ORGANIZÉR KETER
na drobné předměty
různé velikosti

ORGANIZÉR

na drobné předměty
různé velikosti

ZÁSOBNÍK

na drobné předměty
různé velikosti

HEROBOX
PREMIUM ‘13’
16x33x20 cm

KON
Kufřík KETER ‘22’
2 organizéry
57x31x17 cm

Kufr na nářadí
PREMIUM
různé velikosti

Kufřík KETER ‘16’
POWER
42x33x21 cm

na su
61x49

Kufřík KETER ‘18’
kufřík na nářadí
46x24x15 cm

PET

26x20

Regál SIGMA
různé velikosti

Kufr na nářadí
ORGANISER
37x43x29 cm

ORGANIZÉR
6 zásuvek
27x29x18,3 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

Box na nářadí
KETER se zásuvkama
různé velikosti

Kufřík KETER
TRIO
53x20x23 cm

www.hobbytec.cz

domácí mazličci

KONTEJNER 20 kg
na suché krmivo
61x49x28 cm

KONTEJNER 10 kg
na suché krmivo
23x50x49 cm

KONTEJNER 6 kg
na suché krmivo
23x50x35 cm
potisk: PES/KOČKA

KONTEJNER 1,5 kg
na suché krmivo
23x10x35 cm
potisk: PES/KOČKA

PET MULTIBOX 3 l
26x20x34 cm

TOALETA pro kočky
39x39x51 cm
barvy: vintage, antracit

PŘEPRAVKA pro kočky
33x38x53 cm
barvy: vintage

PET MULTIBOX 6 l
26x22x39 cm

celý sortiment na

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

www.rojaplast .com

www.hobbytec.cz

dětský sortiment

úlož

MY SQ
32,5x
barvy

STY

různé
barvy

DECO box
PRINCESS
různé velikosti

DECO box
CARS
různé velikosti

DECO box

DECO box

FROZEN
různé velikosti

STAR WARS
různé velikosti

RAT

různé
barvy

DE

velk
box

regálek CARS
26x35x67,5 cm

regálek PRINCESS
26x35x67,5 cm

odpadkové koše FLIPBIN
různé motivy
29x22x18 cm

odpadkové koše s víkem
ZVÍŘÁTKA
27x39x27 cm

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729
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ozdobné boxy

úložný box

MY STYLE box

úložný kelímek

úložný košíček

STYLE BOX OPEN

STYLE BOX s víkem

STYLE BOX 43 l

STYLE BOX 72 l

RATAN STYLE skříňka

MY STYLE úložný koš

úložné košíky a boxy z řady NEO a VICTORIA

MY SQUARE
32,5x28x32,5 cm
barvy: krémová, hnědá

různé velikosti
barvy: krémová, hnědá, mocca

různé velikosti
barvy: krémová, hnědá

různé velikosti
barvy: krémová, hnědá

různé velikosti
barvy: krémová, hnědá, mocca

28,6x28x33 cm
barvy: krémová, hnědá, černá

MY STYLE
různé velikosti
barvy: krémová, černá

34x40x49,5 cm
barvy: krémová, hnědá

MY STYLE
různé velikosti
barvy: krémová, černá, hnědá

79x34x40 cm
barvy: krémová, hnědá

různé rozměry a barvy

DECO BOXY

velké množství úložných
boxů různých velikostí a motivů

celý sortiment na
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NEW!
novinka

BARVY & LAKY
značky Primacol /Luxdecor
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dekorativní barvy a pasty

AMIGRUNT
1 l/5 l

PRIMAGRUNT
1 l/5 l

• univerzální podkladová
penetrace

• univerzální podkladová
penetrace
• vysoce penetrující
• šetří barvy a lepidla

ALFA 10 l
•
•
•
•

PRIMAGRUNT
FUNGHI
1 l/5 l
• penetrace zabraňující
tvorbě plísní
• šetří barvy a lepidla

CREATIVE COLORS
2,5 l/5 l

ekonomická
bílá interiérová barva
odolná proti otěru
akrylová

•
•
•
•

QUALITA
3 l/5 l/10 l

OPTIMA
3 l/5 l/10 l

• bílá interiérová
barva
• latexová
• OMYVATELNÁ
• 140 m2/10 l

• bílá interiérová
barva
• akrylová
• odolná proti otěru
• 140 m2/10 l

akrylová barva
do interiérů
27 barevných ostínů
vydatnost až 55 m2/5 l

COLORIX 250 l
•
•
•
•
•

pigmentovací barva
voděodolná
i samostatně použitelná
omyvatelná
silně pigmentující

BETON A PODLAHA
750 ml / 2,5 l

lepidlo na TAPETY
• vysoce kvalitní lepidlo
• Vinyl, Special, Vlies
• 200 g

• speciální barva na betonové podlahy,
balkóny, garáže...
• odolná proti otěru
• odolná proti detergentům
• 5 odstínů
• vydatnost až 12 m2/1 l

celý sortiment na
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penetrace a barvy

STRUKTURÁLNÍ
PASTY 1 kg/7 kg

STRUKTURÁLNÍ BARVY
5 l/10 l

ANTICCO, EFFECTO, INSPIRO
• nejvyšší kvalita
• nekonečné množství efektů

BERÁNEK, PÍSEK, RAUFAZA, TOCCARE
• skvělé efekty
• možnost obarvení pomocí collorixu

SILVER a GOLDEN SAND
1 l/3 l

ROYAL SILK
1 kg/3 kg

• skvělý 3D efekt
• možnost obarvení pomocí kolorantů
• NOVINKA NA TRHU!

• vysoce kvalitní barva
• omyvatelná
• skvělý 3D efekt
• možnost obarvení pomocí kolorantů

MAGNETICKÁ
A TABULOVÁ barva

KOLORANT

• pigment do dekorativních barev

• 750 ml
• mění obyčejné zdi na magnetické
a pokreslitelné tabule!

FASÁDNÍ barva
10 l

• fasádní bílá barva
• 100 m2/10 l (balení)!

KUCHYNĚ A KOUPELNA
2,5 l/5 l
• nejvyšší kvalita
• vysoce omyvatelná
• bílá interiérová barva

AKRYLÁTOVÝ EMAIL
750 ml/400 ml

LAKOVÉ MOŘIDLO
750 ml/2,5 l

LUXDECOR IMPREGNANT
1 l/5 l

• velké množství odstínů!!
• vysoká vydatnost
• lesk i mat provedení
• dřevo, kov, sádra, beton..

• množství odstínů
• vysoká kvalita
• produkt pro dekoraci,
ochranu a renovaci dřeva

• vysoce kvalitní ochrana dřeva
• velké množství odstínů
• zachovává strukturu dřeva
• až 18 m2/l
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