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FARBY NA DREVO

BALAKRYL
Sportakryl 
lesk / mat

Akrylátový lak na nové aj renovačné bezfarebné 
nátery s dlhodobou životnosťou a jednoduchou 
údržbou.
* Vybrané balenia dostupné na objednávku.

balenie           zľava

0,7 kg

2,5 kg

4 kg

9 kg

5%

FARBY NA DREVO

BONDEX
Tvrdý voskový 
olej 

Tvrdý interiérový olej určený na ochranu 
a dekoráciu dreva s matným povrchom.
Je odolný voči oderu, zabraňuje prenikaniu 
vody a žltnutiu povrchu. 

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l 5%

FARBY NA KOV

PRIMALEX
Farba na radiátor

Lesklá farba na radiátory odolná voči vysokým 
teplotám a žltnutiu.

balenie           zľava

0,25 l

5 l 5%

FARBY NA KOV

PRIMALEX
Vrchná farba
lesk

Farba určená k finálnym krycím náterom 
dreva aj kovu v interiéri aj exteriéri.
* Len v odtieni 1000 a 2880.

balenie           zľava

0,75 l

0,75 l + 20%

zadarmo*
5%

balenie           zľava

1 l

3 l 5%

DOPLNKY

PRIMALEX
Protiplesňová
penetrácia

Špeciálny penetračný prostriedok, ktorý obme-
dzuje tvorbu plesní vďaka aktívnym fungicídnym 
zložkám a preniká hlboko do podkladov.
* Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

DOPLNKY

SPOKAR
Štetec zárohový 
Profi

Štetec je určený pre prácu na zle dostupných 
miestach určený na všetky druhy náterových 
hmôť. 

balenie           zľava

 

č. 1 - č. 3

 
10%

balenie           zľava

č. 1 - č. 4 10%

DOPLNKY

SPOKAR
Štetec plochý 
81267 EVO 

Štetec so syntetickými dutými vláknami 
kónickými s veľmi jemne rozštiepenými 
koncami určený na všetky druhy náterových 
hmôt. 

balenie           zľava

15 + 3 kg 5%

FARBY NA STENU

PRIMALEX
Fortissimo

Interiérový náter s vysokou mechanickou 
odolnosťou dokonale spĺňa požiadavky 
kladené  z hľadiska umývateľnosti 
aj úplnej oteruvzdornosti.



balenie           zľava

500 ml 5%

DOPLNKY

BKP
Topekor

Vysoko účinný prostriedok pre dispergáciu 
anorganických a organických usadenín 
a inhibítor zabraňujúci vnútornej korózii
uzatvorených systémov ústredného kúrenia.

balenie           zľava

0,75 kg 5%

FARBY NA KOV

SLOVLAK
Slovakryl
radiátor 

Vodou riediteľný vrchný email na radiátory 
s nízkou dobou schnutia, vysokou krycou 
schopnosťou a priľnavosťou.
* Vybrané balenia dostupné na objednávku.

FARBY NA KOV

KITTFORT
Aluksyl

Vypaľovacia silikónová žiaruvzdorná farba 
na nátery pecí, rúr, výfukov, vykurovacích telies 
a iných predmetov s maximálnou povrchovou 
teplotou do 500°C.
* Len v odtieni 0199 a 0910.

balenie           zľava

80 g

400 g 5%

DOPLNKY

COLORMARK
Značkovacie 
spreje

Profesionálne značkovacie spreje 
pre stavebníctvo, zememeračstvo, lesníctvo, 
výstavbu ciest, značenie parkovísk, ihrísk a pod.
* Vybrané balenia dostupné na objednávku.

balenie           zľava

500 ml

750 ml 5%

FARBY NA KOV

NOVOCHEMA
Syntadur

Náter vhodný pod syntetické, vodou riediteľné 
a nitrocelulózové náterové hmoty na kov, drevo
a silikátové podklady v interiéri aj v exteriéri.
* Vybrané balenia dostupné na objednávku.

balenie           zľava

0,9 kg

5 kg

10 kg
10%

balenie           zľava

1,8 kg

4 kg

7 kg

15 kg

5%

DOPLNKY

3U
Stierka STEMAL 
super

Vnútorná omietka plastickej konzistencie, 
ktorú je možné použiť na povrchové úpravy 
bytových aj nebytových priestorov.

DOPLNKY

ELASTIK
Technický benzín

Používa sa na prípravu rozpúšťadla gumy 
a kaučuku a ako riedidlo do farieb a lakov 
a na hrubé odmasťovanie kovových
súčiastok pri pogumovaní.

balenie           zľava
350 g

1 l

3,4 l

4,5 l

9 l

5%

balenie           zľava
19mm x 50m

25mm x 50m

30mm x 50m

38mm x 50m

50mm x 50m

10%

DOPLNKY

tesa®

51023 Univerzálna maskovacia 
páska

Mierne krepovaná páska pre interiérové 
maskovanie. Odstrániteľná do 3 dní.



MATNÁ

5%
4 

S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!

Akcia platí od 1.10.2020 do 31.10.2020

5%
DODATOČNÁ

ZĽAVA



Spreje
Univerzálne farby

Objem balenia: 400 ml

Objem balenia: 400 ml

P

Objem balenia: 500 mlObjem balenia: 400 ml

5%



Novinka roku 2019

E F E K TE F E K T

5%



Fotografie sú ilustračné. Akcia platí od 1.10.2020 do 31.10.2020. 

Tlačové chyby sú vyhradené. Zmena cien a sortimentu vyhradená. 

V prípade nedostupnosti tovaru je možné akciové výrobky záväzne 

objednať. Letákové benefity k produktom Vám budú fakturované za 

1 cent/ks. Ceny sú uvádzané bez DPH. Letákové zľavy sa nekumulujú.

Centrála: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 01001 Žilina

www.ppgdeco.sk

Logistické centrum Petrovany

Vysielač 573

082 53 Petrovany

Tel.: +421 517 480 288

Fax: +421 517 480 299

dl-lcp@ppg.com

Distribučné centrum Modřice

U Vlečky 1152

664 42 Modřice, Česká republika

Tel.: +421 (41) 707 87 15

Fax.: +421 (41) 707 87 35

dl-lcr@ppg.com

Veľkosklady - logistické centrá:

ČISTITEĽNOSŤ

UMÝVATEĽNÝ
A ČISTITEĽNÝ

farebný aj biely | vnútorný | maliarsky náter

NOVINKA2020

5%


