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Nátěrová hmota Typ válce I Typ válce II (alternativa) 

 
  

Použití: Klasický malířský tekutý nátěr do 

vnitřních prostor, vodou ředitelný, 
paropropustný, matný, vysoce kryvý a 
roztíratelný.  

Obj. č. 84421810     
malířský válec na velké plochy, 
polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, 
průměr jádra 47 mm, BASIC kvalita, 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 

  

Použití: univerzální bílá matná disperzní 

barva s vysokou krycí schopností k použití 
do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za 
sucha, vodou ředitelná, paropropustná, 
rychleschnoucí.  

Obj. č. 84421810     
malířský válec na velké plochy, 
polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, 
průměr jádra 47 mm, BASIC kvalita, 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Použití: vysoce bílý matný nátěr do 

vnitřních prostor, odolný vůči otěru za 
sucha, vysoce paropropustný, vhodný na 
sanační omítky.  

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 
 

  

Použití: matný barevný nátěr do vnitřních 

prostor, odolný vůči otěru za sucha, 
vysoce paropropustný, vhodný na sanační 
omítky. 

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 



Nátěrová hmota Typ válce I Typ válce II (alternativa) 

 
 

 

Použití: vysoce bílá malířská barva 

určená do vnitřních prostor. Nátěrový film 
je vysoce paropropustný, vhodný na 
sanační  

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84702520 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 20 mm, 
termofúzovaný, TOP kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 

 
 

Použití: zářivě bílá matná barva k použití 

do vnitřních prostor, otěruvzdorná za 
mokra podle ČSN EN ISO 11998 – třída 1 
- 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, 
doporučovaná při požadavcích na vysokou 
odolnost nátěru,  

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84702520 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 20 mm, 
termofúzovaný, TOP kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 
 

 

xxxx 

 
Použití: bílá vysoce plněná barva k použití 

do vnitřních prostor, rychleschnoucí, 
vhodná na různé podklady. Struktura 
plastického povrchu nátěru je dosažena 
použitým typem plniva a typem válečku. 
 

Obj. č. 85881927 
strukturální válec, průměr jádra 75 
mm, hrubá struktura 

xxxx 

 
 
 

 

xxxx 

Použití: bílá barva plněná pískem k 

použití do vnitřních prostor, odolná vůči 
otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná 
na různé podklady. Struktura nátěru je 
dosahována použitým typem válečku. 

Obj. č. 85881927 
strukturální válec, průměr jádra 75 
mm, hrubá struktura 

xxxx 



Nátěrová hmota Typ válce I Typ válce II (alternativa) 

 

 

xxxx 

Použití: matná bílá barva plněná pilinami 

k použití do vnitřních prostor, odolná vůči 
otěru za sucha, vhodná na různé 
podklady.  
Struktura nátěru je dosahována použitým 
druhem plniva. 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

xxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Použití: matný nátěr do vnitřních prostor, 

odolný vůči otěru za sucha, vysoce 
paropropustný, vhodný k okamžitému 
použití.  

Obj. č. 84661820 
Malířský válec průměr jádra 40 mm, 
polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, 
PROFI kvalita, na disperzní, latexové 
a fasádní barvy 

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

 

  

Použití: vysoce bílý matný nátěr do 

vnitřních prostor, odolný vůči otěru za 
sucha, vysoce paropropustný, určený k 
nátěrům sádrokartonových desek, vhodný 
na sanační omítky. 

Obj. č. 84661820 
Malířský válec průměr jádra 40 mm, 
polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, 
PROFI kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 
 

  

Použití: univerzální bílá matná disperzní 

barva k použití do vnitřních prostor, odolná 
vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, 
paropropustná, rychleschnoucí, vhodná 
pro univerzální použití.  

Obj. č. 84421810     
Malířský válec na velké plochy, 
polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, 
průměr jádra 47 mm, na husté a 
kompaktní barvy, BASIC kvalita, 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 



Nátěrová hmota Typ válce I Typ válce II (alternativa) 

 

 

xxxx 

Použití: univerzální hrubozrnná barva na 

sádrokarton, sádrové omítky a stěrky, k 
použití do vnitřních prostor, 
paropropustná, odolná vůči otěru za 
sucha.  

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

xxxx 

 

 

xxxx 

Použití: speciální základní nátěr pro 

interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, 
které při přetření běžným nátěrem 
vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, 
vody, nikotinu, taninů, anilinových barev 
apod.). 

Obj. č. 84421810     
Malířský válec na velké plochy, 
polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, 
průměr jádra 47 mm, na husté a 
kompaktní barvy, BASIC kvalita, 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

xxxx 

 

  

Použití: univerzální sněhově bílá (příp. 

natónovaná) barva k použití do vnitřních 
prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vysoce paropropustná, k aplikaci na 
podklady s kombinací minerálních omítek 
a sádrokartonu 

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 

  

Použití: obsahuje látky s preventivním a 

likvidačním mikrobiálním a fungicidním 
účinkem. Je určen do vnitřních prostor a je 
vhodný pro použití do místností s vyšší 
vlhkostí a špatnou větratelností. Nátěr je 
matný, odolný vůči otěru za sucha, vysoce 
paropropustný. 

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 



Nátěrová hmota Typ válce I Typ válce II (alternativa) 

 

  

Použití: matný nátěr do vnitřních prostor, 

odolný vůči mechanickému zatížení, s 
vysokou krycí schopností a vydatností, 
otěruvzdorná za mokra podle ČSN EN 
ISO 11998 – třída 3 (bílý) resp. třída 1 - 2 
(báze) (dle ČSN EN 13300).  

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84661820 
Malířský válec průměr jádra 40 mm, 
polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, 
PROFI kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

 

  

Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů, 

vápenných, vápenocementových, 
sádrovápenných a sádrových omítek, 
sádrokartonových  desek, omítek 
s akrylátovým pojivem, betonových panelů 
a monolitů,. Barva je vhodná k ochraně 
stěn v interiéru, schodištních soklů, 
chodeb, kuchyní, dětských pokojů, 
učeben, čekáren. 

Obj. č. 84321820 
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, 
TOP kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

Obj. č. 84661820 
Malířský válec průměr jádra 40 mm, 
polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, 
PROFI kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 

 

  

 Použití: disperzní tónovací barva k 

okamžitému použití do vnitřních i 
venkovních prostor. Vyznačují se vysokou 
barevnou stabilitou. Tónovací barvy 
HETCOLOR jsou určeny k tónování nebo 
přímo k aplikaci. 

Obj. č. 84661820 
Malířský válec průměr jádra 40 mm, 
polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, 
PROFI kvalita, na disperzní, latexové 
a fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 

  

Použití: základní pigmentovaný plněný 

nátěr pro přípravu podkladu pod 
vinylacetátové, akrylátové a silikonové 
interiérové a fasádní barvy a omítkoviny. 

Obj. č. 84421810     
Malířský válec na velké plochy, 
polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, 
průměr jádra 47 mm, na husté a 
kompaktní barvy, BASIC kvalita, 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

Obj. č. 84521820 
Malířský válec průměr jádra 47 mm, 
polyakryl pletený nebo tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 



Nátěrová hmota Typ válce I Typ válce II (alternativa) 

 

 

 

Použití: vysoce paropropustná, matná, 

plně omyvatelná, rychleschnoucí, vysoce 
kryvá a roztíratelná barva s jemným 
zrnem. 

Obj. č. 84282520  
Malířský válec průměr jádra 60 mm, 
polyamid Expert, výška plyše 18 mm, 
TOP kvalita, na disperzní a fasádní 
barvy 

Obj. č. 84532422 
Malířský válec pro velké plochy průměr 
jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 

 

xxxx 

Použití: hrubozrnná, vysoce 

paropropustná, matná, plně omyvatelná, 
rychleschnoucí barva, univerzálně 
použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti 
různých podkladů. 

Obj. č. 85881927 
strukturální válec, průměr jádra 75 
mm, hrubá struktura 

xxxx 

 

 

 

Použití: vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, matná, plně omyvatelná, 
výborně kryvá a roztíratelná barva s 
výbornou adhezí k podkladu. 

Obj. č. 84282520  
Malířský válec průměr jádra 60 mm, 
polyamid Expert, výška plyše 18 mm, 
TOP kvalita, na disperzní a fasádní 
barvy 

Obj. č. 84532422 
Malířský válec pro velké plochy průměr 
jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 

 

 

Použití: jemná silikátová nátěrová hmota  

je vysoce  paropropustná, matná fasádní 
hmota, odolná vůči poškrábání a 
špinivosti, použitelná v exteriéru i v 
interiéru.   

Obj. č. 84661820 
Malířský válec průměr jádra 40 mm, 
polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, 
PROFI kvalita, na disperzní, latexové 
a fasádní barvy 

Obj. č. 84332522  
Malířský válec průměr jádra 58 mm, 
polyamid Premium tkaný, výška plyše 
12 mm, TOP kvalita, na disperzní, 
latexové a fasádní barvy 



Nátěrová hmota Typ válce I Typ válce II (alternativa) 

 
 
 

 

 

 

Použití: vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, matná, plně omyvatelná, 
výborně kryvá a roztíratelná barva s 
výbornou adhezí k podkladu.  

Obj. č. 84282520  
Malířský válec průměr jádra 60 mm, 
polyamid Expert, výška plyše 18 mm, 
TOP kvalita, na disperzní a fasádní 
barvy 

Obj. č. 84532422 
Malířský válec pro velké plochy průměr 
jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 

 

 

Použití: matná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vodoodpudivá, s odolností 
proti zašpinění, výborně kryvá a 
roztíratelná barva s obsahem 
vyztužovacích vláken. 

Obj. č. 84282520  
Malířský válec průměr jádra 60 mm, 
polyamid Expert, výška plyše 18 mm, 
TOP kvalita, na disperzní a fasádní 
barvy 

Obj. č. 84532422 
Malířský válec pro velké plochy průměr 
jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

 

 

 

Použití: matná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vodoodpudivá, plně 
omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná 
barva, s odolností proti zašpinění.  

Obj. č. 84282520  
Malířský válec průměr jádra 60 mm, 
polyamid Expert, výška plyše 18 mm, 
TOP kvalita, na disperzní a fasádní 
barvy 

Obj. č. 84532422 
Malířský válec pro velké plochy průměr 
jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška 
plyše 18 mm, PROFI kvalita, na 
disperzní, latexové a fasádní barvy 

  

 

 
Použití: akrylátový transparentní 

hedvábně matný vodou ředitelný 
akrylátový lak určený k ochraně stěn v 
interiéru - např. schodištních soklů, 
chodeb, kuchyní, dětských pokojů, 
učeben, čekáren.  

Obj. č. 86601099  
Natěračský válec průměr jádra 17  
mm, Polyester FILT, výška plyše 5 
mm, TOP kvalita, na vodouředitelné 
barvy a laky 

Obj. č. 84661820 
Malířský válec průměr jádra 40 mm, 
polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, 
PROFI kvalita, na disperzní, latexové a 
fasádní barvy 



Nátěrová hmota Typ válce I Typ válce II (alternativa) 

 
 
  

 

  

Použití: vodou ředitelné barvy na dřevo a 

kov základní a vrchní 

Obj. č. 86601099  
Natěračský válec průměr jádra 17  
mm, Polyester FILT, výška plyše 5 
mm, TOP kvalita 

Obj. č. 86761199  
Natěračský válec průměr 35  mm, 
Flock, TOP kvalita 

   

Použití: vrchní vodou ředitelné barvy na 

dřevo a kov  

Obj. č. 86601099  
Natěračský válec průměr jádra 17  
mm, Polyester FILT, výška plyše 5 
mm, TOP kvalita 

Obj. č. 86761199  
Natěračský válec průměr 35  mm, 
Flock, TOP kvalita 

  
 

 

Použití:. rozpouštědlové barvy na dřevo a 

kov jednosložkové 

Obj. č. 86500992  
Natěračský válec průměr jádra 15 
mm, Velour, výška plyše 4 mm, TOP 
kvalita, na syntetické barvy a laky 

Obj. č. 84261819 
Natěračský válec  průměr jádra 41 
mm, Velour + polyakryl mix, výška 
plyše 4 mm, PROFI  kvalita, na 
syntetické barvy a laky 

  

 

Použití:  dvousložková pololesklá 

samozákladující 2K PUR rozpouštědlová 
barva na dřevo a kov 

Obj. č. 86500992 
Natěračský válec průměr jádra 15 
mm, Velour, výška plyše 4 mm, TOP 
kvalita, na syntetické barvy a laky 

Obj. č. 84261819 
Natěračský válec  průměr jádra 41 
mm, Velour + polyakryl mix, výška 
plyše 4 mm, PROFI  kvalita, na 
syntetické barvy a laky 

 
 

 

Použití:  dvousložková 2K PUR 

rozpouštědlová barva na dřevo a kov 
základní antikorozní a vrchní vysoce lesklá 

Obj. č. 86500992 
Natěračský válec průměr jádra 15 
mm, Velour, výška plyše 4 mm, TOP 
kvalita, na syntetické barvy a laky 

Obj. č. 84261819 
Natěračský válec  průměr jádra 41 
mm, Velour + polyakryl mix, výška 
plyše 4 mm, PROFI  kvalita, na 
syntetické barvy a laky 

 



Nátěrová hmota Typ štětce Typ štětce 

Vodou ředitelné 
malířské a fasádní 
barvy disperzní i 

klasické - na malé 
plochy, obřezávání, 

linkování apod. 

 

Obj. č. 02 20 xx 
Štětec kulatý AquaSTAR: směs štětin 
prémiové kvality s přídavkem 
kónických vláken 
vhodný pro linkování, konturování  
Velikost: 04, 06, 08, 10, 12 

 

 
Obj. č. 04 19 xx 
Štětec plochý AquaSTAR: směs 
štětin prémiové kvality s přídavkem 
kónických vláken 
Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm 

 

 
Obj. č. 04 67 xx 
Štětec fasádní  AquaSTAR: směs 
štětin prémiové kvality s přídavkem 
kónických vláken 
Velikost: 50, 60, 75 mm 

Vodou ředitelné 
krycí barvy, vodou 

ředitelné laky 

 

 
Obj. č. 02 20 xx 
Štětec kulatý AquaSTAR: směs štětin 
prémiové kvality s přídavkem 
kónických vláken 
vhodný pro linkování, konturování  
Velikost: 04, 06, 08, 10, 12 

 

 
Obj. č. 04 19 xx 
Štětec plochý AquaSTAR: směs 
štětin prémiové kvality s přídavkem 
kónických vláken 
Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm

 

Obj. č. 08 29 xx 
Pološtětka AquaTOP: směs štětin 
prémiové kvality s přídavkem 
kónických vláken 
Držadlo s tvrdého dřeva, nerezová 
zděř 

Lazury vodou 
ředitelné, 

rozpouštědlové a 
olejové 

 

Obj. č. 04 22 xx 
Štětec plochý LasurSTAR: směs 
výběrových čínských štětin prémiové 
kvality s přídavkem stabilizujících 
syntetických vláken, ergonomické 
držadlo, plastová zděř 
Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm 

Syntetické 
rozpouštědlové 
nátěrové hmoty 
jednosložkové a 
dvousložkové, 
syntetické laky 

 

 
Obj. č. 02 19 xx 
Štětec kulatý ClassicSTAR: směs 
štětin prémiové kvality s přídavkem 
kónických vláken 
vhodný pro linkování, konturování  
Velikost: 04, 06, 08, 10, 12 

 

 

Obj. č. 04 18 xx 
Štětec plochý ClassicSTAR: směs 
štětin prémiové kvality s přídavkem 
kónických vláken 
Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm 

 


