
Nepropásněte přicházející akční nabídku
Malování

Akce

akce platná od
20.6. ~ 8.7. 2022

Za objednávku letákového zboží nad 3500,- 
od nás obdržíte nákupní košík v hodnotě 320,- Kč

Štětec plochý
•  plastová rukojeť
•  světlá čínská štětina

108181   1”
108182   1,5”
108183   2”
108184   2,5”
108185   3”
108186   3,5”
108187   4”

Štětec zárohový
•  plastová rukojeť
•  světlá čínská štětina

108175   1”
108176   1,5”
108177   2”
108178   2,5”
108179   3”

Držadlo válečku Ø 6 mm

101333   šířka 5, délka 22 cm
101334   šířka 10, délka 29 cm
101335   šířka 10, délka 39 cm
101337   šířka 18, délka 27 cm
101338   šířka 25, délka 27 cm

Držadlo válečku Ø 8 mm

101339   šířka 18, délka 27 cm
104465   šířka 24, délka 31 cm
108267   šířka 25, délka 28 cm

Váleček malířský MOLTOPREN
•  materiál polyester
•  držák průměr 6 mm, jádro průměr 15 mm
•  pro vodou ředitelné a syntetické barvy

101318   50 mm
101319   70 mm
101320   100 mm
101321   150 mm

Váleček fasádní 250 mm
•  materiál polyacryl/polyester
•  držák průměr 8 mm
•  vhodný pro interiér i exteriér
•  pro všechny typy barev

108263   Ø 53 mm
104462   Ø 53 mm
108265   Ø 53 mm, Lobstercolor

Váleček malířský
•  materiál polyacryl/polyester
•  držák průměr 8 mm, jádro průměr 48 mm

101328   180 mm
101329   250 mm

Váleček fasádní 250 mm
•  materiál polyacryl/polyester
•  držák průměr 8 mm
•  vhodný pro interiér i exteriér
•  pro všechny typy barev

108261   Ø 44 mm, modrý

Váleček malířský PERFECTA
•  materiál polyamid
•  držák průměr 6 mm, jádro průměr 15 mm
•  odolává rozpouštědlům

101326   100 mm

Váleček malířský  MIKROPLYŠ
•  materiál polyester
•  držák průměr 6 mm, jádro průměr 15 mm
•  odolává rozpouštědlům

101325   100 mm

Váleček malířský univerzální
•  materiál polyakryl/polyester
•  držák průměr 8 mm, jádro průměr 53 mm
•  vhodný pro všechny typy barev a nátěrů

39,-104460   250 mm
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•  skládací, voděodolný
•  hliníkový rám
•  nosnost 25 kg



Folie mikro 4 x 5 m
•  hustota 0,95g/cm3
•  HDPE

104591   7 my
104595   12 my

Textové a tiskové chyby vyhrazeny    ·    Nabídka platí do vyprodání zásob    ·    Obrázky se mohou částečně lišit od originálu    ·    Ceny jsou bez DPH    ·      Na položky z letáku se nevztahují případné další slevy

KDE NÁS NAJDETE
V Růžovém údolí 555, 278 01 Kralupy nad Vltavou
T  +420 315 733 303-5       F  +420 315 786 380-1        E  objednavka@ven-sro.cz        W  www.ven-sro.cz  
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Vanička na barvu 14 litrů
•  kbelík pro váleček 250mm
•  měrka na litráž
•  žebrování stěn pro otěr válečku
•  v rukojeti závěs pro hák
•  rozměr 37 x 24 x23 cm
•  objem 14 l

101311   malířská

Váleček rohový s držadlem
•  materiál polyacryl
•  držák průměr 6 mm, jádro průměr 18 mm

101331   s držadlem
101332   náhradní váleček

Sada malířská s vaničkou
•  s náhradním pěnovým válečkem
•  na běžné nátěry

104379   10 cm

Páska malířská
•  snadno bezezbytku odstranitelná
•  pro vnitřní a venkovní použití
•  použití do 60 °C

101355   29 mm, 50 m
101356   36 mm, 50 m
101357   48 mm, 50 m

Páska fasádní 
•  vodě a UV odolná po dobu 7dní
•  lepidlo: přírodní kaučuk

108151   38 mm, 20 m
108152   48 mm, 20 m
108153   48 mm, 50 m

Škrabka malířská
•  vyměnitelný ocelový břit

104010   10 cm

Špachtle malířská
•  šířka ostří 75 mm
•  délka ostří 105 mm

104361   nerez

Papír zakrývací 1 x 20 m
•  dvouvrstvý, vroubkovaný

101313   190 g/m²

Rukavice PUNYL
•  nylonové rukavice máčené v PU
•  EN420, EN388-3131X

101168   7”, šedé
101127   8”, bílé
101128   10”, šedé

Tyč teleskopická hliníková
•  průměr 20 / 25 mm
•  k nasazení i našroubování

104381   2 m,  délka 113 - 200 cm
104484   3 m,  délka 160 - 300 cm

Váleček malířský s mřížkou
•  materiál polyester
•  držák průměr 6 mm
•  jádro průměr 50 mm
•  výška povrchu 20 mm
•  pro disperzní barvy, latexové barvy
•  živičné a sklovláknité nátěry

104377   18 cm
104373   24 cm

Vanička malířská plastová

104378   35 x 32 cm
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