
Alu. montažni premični
oder širine 1,3m
Širina odra: 1,3m
Dolžina odra: 2,5m
Delovna višina odra: 4,2m
Teža odra: 131kg

Cena odra: 1.556,00 €
Št. art. Z4818104
Cena podpore: 77,00€/kos €
Št. art. Z4818030

Alu. montažni premični
oder širine 1,2m
Širina odra: 1,2m
Dolžina odra: 2,0m
Delovna višina odra: 4,3m
Teža odra: 87 kg

Cena odra: € 897,12
Št. art. Z911094
Cena podpore: € 79,50
Št. art. 914095 krause

Gradbena koza
100-180cm
Cenovno ugodno stojalo, nastavljivo
po višini 100-180 cm, obremenitev do
150 kg, širina prečke 35 mm,
nastavitev višine vsakih 13 cm,
zložljivo.

Cena € 30,82
Št. art. ZCAVDOP

Folija za zaščito
podlage pod gradbenim
odrom
Za zaščito pod gradbenim odrom v
mestnih urbanih središčih in povsod
kjer želimo zaščititi že dokončano
okolico objekta.
Dimenzije: 1,25x50m=62,5m2,
debelina 250my

Cena za rolo: € 19,47
Št. art. ZFOK25012550

Karton za
prekrivanje
180g/m2
Kartonski papir v roli, dimenzije
1,0m x 75m = 75m2.
Za zaščito talnih in stenskih
površin pri slikopleskarskih
delih.

Cena za rolo € 18,87
Št. art. ZLOPAPER1000

Papir
LO-PAPER-PLUS z
LDPE-premazom
Sivi papir, enostransko
preplaščen z LPDE folijo.
Zelo uporaben za zaščito in
prekrivanje pri slikopleskarskih
in tapetniških delih. dimenzije:
1,0m x 100m = 100m2

Cena za rolo: € 19,38
Št. art. ZLO-PAPER-PLUS



Montažna pena 2
Komponentna 400ml
Ima zelo dobre toplotno izolativne
lastnosti. Pena se strjuje neodvisno od
vremena okolja in vlažnosti zraka, v
zelo kratkem času in je po strjevanju
stabilna. Primerna za zatesnitve,
zapolnitve, izoliranje, montažo,
lepljenje in vgradnjo vratnih okvirjev,
vgradnjo okenskih okvirjev, okenskih
polic, okenskih senčil itd. Peno
prebarvamo, prelepimo, omečemo itd.

Cena za 1 kos: € 4,69
Št. art. ZKR132KLO

TEHNIČNI PODATKI: Volumen: 12–14l (v penastem stanju),
Temperatura pri vgradnji: min. +5°C (površina) 10–25°C (doza), Ni
več lepljivo po: ca. 5–10min., Možnost rezanja: po ca. 15–20min.,
Možnost obtežitve: po ca. 45–60min., Polna obtežnost: po ca.
24h.

Pištolska PU pena
LO-FOAM 1K 750ml
Pištolska montažna pena in se
izredno dobro sprime z betonom,
na opečne stene, kamen, omet,
vlaknasto cementno podlago, les,
kovine in na druge raznovrstne
materiale iz umetne mase, kot so
stiropor,PU-trde plošče in trdi PVC.

Cena za 1 kos: € 3,95
Št. art. ZKR13GLO

CENA za 24 kosov montažne pene ali 2 kartona: € 3,56 za kos
CENA za 36 kosov montažne pene ali 3 kartone: € 3,36 za kos

B1 - Protipožarna
pištolska pena 750 ml
Pištolska pena Lorencic B1 -
LO-FIRE/EPS FILLING FOAM 1K
je protipožarna pena 1-K in se strdi
z prisotnostjo vlage. Posebej tudi
namenjena za zapolnjevanje in
tesnjenje fasadnih plošč, kjer je
zahteva po protipožarni varnosti
razreda B1 (v skladu z EN 1366-4).

Cena za 1 kos: € 5,78
Št. art. ZKR22LO

Tehnični podatki: Temperatura pri uporabi: +5°C do +30°C, Čas
nalepljivosti: 12–16 min., Možnost rezanja: po ca. 30–40 min.,
Popolna strditev v fugi (+23°C): po max. 18h, Popolna strditev v
fugi (+5°C): po max. 24h.

Pištolska PU pena
LO-FOAM XXL 1K
900ml
Pištolska montažna pena in se
izredno dobro sprime z betonom,
na opečne stene, kamen, omet,
vlaknasto cementno podlago, les,
kovine in na druge raznovrstne
materiale iz umetne mase, kot so
stiropor,PU-trde plošče in trdi PVC.

Cena za 1 kos: € 4,57
Št. art. ZKR13GXXLLO

CENA za 24 kosov montažne pene ali 2 kartona: € 4,10 za kos
CENA za 36 kosov montažne pene ali 3 kartone: € 3,98 za kos

Pištolsko lepilo za
izolacijske panele
LO-BOARD-FIX 1K
750ml
Lepilo za izolacijske panele oz.
stiropor plošče EPS ali XPS. Tudi
za lepljenje pološč iz kamene volne.
Penasta lepilna masa lepi dobro na
beton, opeko in ometane površine
kot tudi na mnoge druge površine, ki
so očiščene od prahu, olja, maščob
itd. Strjeno peno lahko prebarvamo.

Cena za 1 kos: € 4,79
Št. art. ZKR14LO

CENA za 24 kosov montažne pene ali 2 kartona: € 4,23 za kos
CENA za 36 kosov montažne pene ali 3 kartone: € 3,90 za kos

Vodotesna PU pena
Izdelana v skladu z DIN 4102-1 B3, za
montažo oz.spajanje in tesnjenje vseh
odprtin, pred vdorom vode. Sprijema
se z večino gradbenih materialov,
razen na teflon-polietilen in silikonske
površine. Je vodoodporna in
odporna na razpadanje.Tudi za
vodnjake s pitno vodo.
Tehnični podatki: - delovna
temperatura: -10°C do +30°C, - čas
strjevanja: 10-14min, - primeren za
rezanje: ca. 30-35min, - čas strditve v
fugi: +23°C: ca. 12h, -5°C: ca. 24h.

Cena za 1 kos: € 4,69
Št. art. ZKR21LO



Stroj za omete PFT
RITMO L PLUS 230 V
Kompaktna in močna mešalna
črpalka z 230 V motorjem. Pogon
je bil posebej zasnovan za črpanje,
brizganje in nanos materialov, kot so
npr. notranji omet, zaključni ometi,
talne razlivne mase, izravnalne
mase, lepilna in ojačitvena malta,
protipožarna malta in polnilne malte.

Cena € 6.574,00
Št. art. Z00659504

Tehnični podatki: Količina pretoka materiala: do 14 l/min,
Transportna dolžina: do 20 m, Delovni tlak: max. 20 barov,
Pogonski motor: 2,2 kW, Hitrost: 55-492 vrt./min., Rotor/Stator:
B 4-2, Mešalna cev: guma, Prostornina posode: 45 l, Mere
(DxŠxV):750x600x1430 mm, Teža: ca. 125 kg.

Odvijalec lepilnega
traku KIP Floor - Fix
335
Hitro odvijanje lepilnih trakov,
za vse vrste zaščite. Enostavno
delo in velik prihranek časa.
Teleskopsko držalo, raztegljivo
do 2 m. Nožno pedalo za prerez
traku.

Cena € 186,00
Št. art. Z_WERKZEUG136

Vibro letev dolžine 2m

Motor: Honda 1HP, zglob za nastavitev naklona late, dolžina ročaja 2m
z možnostjo podaljšanja, teža 16kg.

Cena € 999,00
Št. art. Z_KLEINGERAET624

Gladilna letev in metličenje betona

Št. art. Opis Enota Cena
ZMT14030C Letev za glajnje betona dolžine 2,0m kos € 318,00
ZMT14018C Adapter za metličenje betona kos € 236,00
ZMT14807 Dodatni ročaj dolžine 1,8m kos € 42,56

Palični vibrator BARIKEL, HONDA GX35

Vibrator za zgoščevanje betona na bencinski pogon. Motor: Honda GX
35, premer igle 45mm, teža 16kg.

Cena € 920,00
Št. art. ZTKZX-45

OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom

Integriran frekvenčni pretvornik: Vhodna napetost: 230V, Vhodna
frekvenca: 50/60Hz, Vhodni tok: 5,5A. Ekskluzivni tesnilni sistem, brez
pregrevanja, zanesljivo delovanje, kromirano ohišje, vključno z 10m
kabla s šuko vtikačem in 5m zaščitenega kabla z notranjo ojačitvijo.

Št. art. Opis Enota Cena
ZEWO38C OLI Vibrator EWO38C premer igle 38mm kos € 947,00
ZEWO50C OLI Vibrator EWO38C premer igle 50mm kos € 1.005,00
ZEWO59C OLI Vibrator EWO38C premer igle 59mm kos € 1.090,00

Mizna žaga za
keramiko IMER
COMBI
Za rezanje vse vrste
keramike. dolžina reza
1500mm.
Tehnični podatki: - premer
rezalne plošče: 250 / 25,4
mm, - dolžina reza: do 1500
mm, - globina reza: 66 mm,
- rezervoar za vodo: 55 l.

Cena € 1.390
Št. art. Z1188175

Brusilno-polirni
stroj Linolit 550
Stroj je opremljen s
planetarnim sistemom
vrtenja, močnim motorjem in
elektronskim upravljanjem
frekvence obratov.
Brusilno-polirni stroj Linolit
550 je primeren za brušenje
in poliranje betonskih in
kamnitih površin in kot tak
ustreza visokim potrebam v
gradbeništvu. Teža 237kg.

Cena € 5.700,00
Št. art.
Z_KLEINGERAET3762



Airless-stroj za brizganje barv GX21

Tehnični podatki: 230V, maks. delovni pritisk: 207bar, transportna
količina: 1,8 l/min, maks. velikost šobe: 0,021“, sesalni sistem: beli
pokrov, odporen na vsa topila oz. razredčila, Teža: 18kg. V kompletu:
Pištola SG3 (4-prsti), Šoba PAA515, Držalo šobe RAC X, Duraflex
cev za material 1/4" x 15m, InstaClean-filter črpalke 40 Mesh, filter za
pištolo 60 Mesh. Cena € 949,00 _Št. art. Z17G183

Notranja disperzijska
barva BEKAMENT BK-POL
bela 25kg
Disperzijska barva, izdelana na bazi
kvalitetne akrilne emulzije. Zelo dobra
pokrivnost in paro propustnost. Primerna
za notranjo uporabo. Poraba: ca.
0,2-0,3kg/m2 pri dveh plasteh.

Cena € 13,88 Št. art. Z03000007

Cena za GRACO JetRoller
komplet: € 350,00
Št. art. Z24V491

Airless-stroj za brizganje barv ST Max 395

Tehnični podatki: 230V, maks. delovni pritisk: 228bar, transportna
količina: 2,0 l/min, maks. velikost šobe: 0,023“, sesalni sistem: beli
pokrov, odporen na vsa topila oz. razredčila, Teža: 20,5kg. V kompletu:
Pištola Contractor™, Šoba RAC™ X (PAA517), 240794 BlueMax™ II
cev 1/4" x 15m, InstaClean-filter črpalke 40 Mesh, filter za pištolo 60
Mesh. Cena € 1.999,00 _Št. art. Z_KLEINGERAET1503

Zaščitna preproga 50m2

Dimenzije 1,0 x 50m. Z folijo proti zdrsu na spodnji strani. Folija skrbi
za dobro prileganje na podlago in ne prepušča tekočin - podlaga vedno
suha. 1 rola = 50m2. Cena za rolo.

Cena € 22,51
Št. art. Z47001LO

Lepilni trak Profi krep
Profesionalni lepilni trak za pleskarje,
pri vgradnji suho montažnih mavčnih
plošč, za omete in industrijo. Lepilna
moč: N 25/5,2mm, pretržna trdnost: 25
N/85mm, obstojen na temperaturo do
najmanj 60°C. SE ZELO DOBRO
ODVIJA!

Št. art. Opis Enota Cena
Z0048LO Lepilni trak Profi krep širine 19 mm x 50m rola € 0,57
Z0050LO Lepilni trak Profi krep širine 25 mm x 50m rola € 0,75
Z0052LO Lepilni trak Profi krep širine 30 mm x 50m rola € 0,91
Z0054LO Lepilni trak Profi krep širine 38 mm x 50m rola € 1,15
Z0056LO Lepilni trak Profi krep širine 50 mm x 50m rola € 1,51

PE-Lepilni trak 319-55
bele barve gladek
Širina 50mm, dolžina 33m.
Temperaturno stabilen zaščitni trak iz
PE-materiala. Lahko trganje traku z
roko. Zelo primeren za podlage iz
umetne mase (PVC), naprimer pri
oknih. Uporabna doba do 6 tednov v
notranjih prostorih in zunaj.

Cena € 3,37
Št. art. Z31955
.

ODLIČEN ZA ZAŠČITO PVC OKEN IN VRAT - DO 6 TEDNOV!
CENA za 36 kosov ali 1 karton: € 2,90 za kos

Lepilni trak za omete
Profi EASYSCROLL
Širina 48mm, dolžina 33m. UV
odporen do 3 tedne. Ostane
mehak in lepi tudi pri nizkih
temperaturah. Se zelo lahko
odvija. Za uporabo zunaj in noter.
Pri odstranjevanju ne pušča
ostankov.

Cena € 2,77
Št. art. Z609650NLO
.

ZA UPORABO PRI NIZKIH TEMPERATURAH in UV ODPOREN.
CENA za 36 kosov ali 1 karton: 2,35 € za kos

Mrežasti lepilni trak, beli
Širina 48mm, dolžina 33m. UV odporen
- 2 tedna. Mrežni lepilni trak s kavčuk
lepilom, posebej primeren za omete in
mavčne štukature, v zaprtih prostorih
in na prostem. Trak se zaradi svoje
površinske strukture prilagodi grobim
površinam oz. podlagam, kot so omet,
kamen, opeka, beton, itd. SE ZELO
DOBRO TRGA in PRIMEREN ZA
NIZKE TEMPERATURE

Cena € 2,66
Št. art. Z331548LO

ODLIČEN ZA GROBE POVRŠINE - NOTER in NA PROSTEM
CENA za 36 kosov ali 1 karton: 2,43 € za kos



Mrežast lepilni trak
AT 170
Širina 44mm, dolžina 50m.
Univerzalen za vse podlage.
Je zelo tanek in tudi za
lepljenje fug med opažnimi
ploščami. Ker je tanek se
rob na betonu ne vidi! Zelo
primeren za lepljenje pri nizkih
temperaturah. Se zelo lahko
trga z roko. Odporen na vodo in
vlago. Cena € 6,90
Št. art. Z10362A-LO

CENA za 24 kosov ali 1 karton: 6,46 € za kos

Lepilni trak Washi
oranžen
Širina 48mm, dolžina 50m.
Za fino izdelavo robov oz.
preciznih linij pri barvanju. Ne
pušča barve, se dobro trga z
roko, lepi na ometane površine.
UV odporen.

Št. art. Opis Enota Cena
Z380818LO Lepilni trak Washi oranžen 18 mm x 50m rola € 2,05
Z380824LO Lepilni trak Washi oranžen 24 mm x 50m rola € 2,72
Z380830LO Lepilni trak Washi oranžen 30 mm x 50m rola € 3,43
Z380836LO Lepilni trak Washi oranžen 36 mm x 50m rola € 4,09
Z380848LO Lepilni trak Washi oranžen 48 mm x 50m rola € 5,45

Pilotske jakne QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40
% poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga
100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl.
265 g/m2.
Cena € 27,00 - Št. art. 236+barva+velikost

Delovni čevlji za gradbišče

V črni barvi, izdelani po zahtevah EN 345 S3/EN
ISO 20345 S3, z jekleno kapo in nerjavečim jeklenim
vmesnim podplatom, antistatičen,podplat je odporen na
olje, kislino, dvoslojni nedrseči PUR-podplat.

Št. art. Opis Enota Cena
Z33241+vel.X Zaščitni čevelj, visok, PROFOX par € 18,00
ZCE56+vel Zaščitni čevelj, nizek, LORENCIC par € 32,00
ZCE57+vel Zaščitni čevelj, visok, LORENCIC par € 36,00

Dežni jopič, hlače in škornji s
kovinsko kapo

V rumeni barvi, material PU na poliester osnovi. Velikosti
od M-XXL in dežni škornji 39-48.
Jopič za dež: Cena € 21,99 - Št. art. Z26404+vel.
Hlače za dež: Cena € 14,18 - Št. art. Z26424+vel.
Škornji za dež: Cena € 17,99 - Št. art. Z35361+vel.

Zimske zaščitne rokavice

Zaščitne rokavice MALLORY/BLACK:Cena € 3,18 Št.
art. Z024910
Zaščitne rokavice THERMOSTAR:Cena € 1,45 Št. art.
Z048710
Zaščitne rokavice SPECIALGRIP:Cena € 1,39 Št. art.
Z048210

Potopni grelnik tekočin 2000W

Varnostni potopni grelnik tekočin z avtomatskim
izklopom, prekine dotok toka pri pregrevanju grelnega
vretena (pri prenizkem nivoju vode). Grelno vreteno je
takoj po ohladitvi naprave, spet uporabno.
Cena € 72,40 - Št. art. ZHST240000

Klasični elektro grelci
Zmogljivost 3 ali 5 ali 9 kW.
Enostavna izvedba z navadnimi
grelnimi cevnimi lamelami.
Električni grelec LO-3-230 3kW
Cena € 52,40-Št. art.
20821049LO
Električni grelec LO-5-400 5kW
Cena € 72,49-Št. art.
20821050LO
Električni grelec LO-9-400 9kW
Cena € 103,27-Št. art.
20821245LO



Zaporna kovinska ograja - pocinkana

Stabilna ognje pocinkana cevasta konstrukcija z poveznimi kavlji, ki
onemogočajo dvigovanje oz. ločevanje ograjnih elementov.
Dolžina 2458mm, višina 1095mm. Teža ca. 16kg.
Cena € 63,58
Št. art. Z4812640

Halogenski reflektor
.
Halogenski reflektor 2x400W s
stativom
Cena € 37,77
Št. art. Z46795

Halogenski reflektor 400 Watt
Cena € 16,87
Št. art. Z465600

Halogenski reflektor 1000 Watt
Cena € 31,89
Št. art. Z23003S

Grelci na olje

Št. art. Opis Enota Cena
ZLD70LO Oljni grelec LD70 21,4kW/230V/50Hz kos € 363,15
ZLD130LO Oljni grelec LD130 38,4kW/230V/50Hz kos € 431,70
ZLD170LO Oljni grelec LD170 49,0kW/230V/50Hz kos € 487,12

Ročni spenjalnik-Set

Ročni spenjalnik- set v praktičnem aluminijastem kovčku, sestavljen iz
spenjalnika HAWE 11 in 6 paketov sponk 9 mm, 5000 kosov / paket.
Cena € 64,65
Št. art. Z08710

Strgalo in Rašpla za brušenje stiropora in
kamene volne

Strgalo za stiropor in Rašpla za strganje starega ometa, betonskih
krast in brušenje kamene volne.

Št. art. Opis Enota Cena
Z38160 Strgalo s pločevinasto oblogo 380x160mm kos € 6,67
Z25279LO Rašpla -strgalo PROFI 330x140x15mm kos € 46,13

Drča za odpadni gradbeni
material
Cevi so stožčaste in zato prostorsko
varčne pri transportu in skladiščenju.
Zelo močne verige s karabini ki
povezujejo posamezne elemente.
Premer cevi zgoraj 50cm, spodaj 40cm.
.

Št. art. Opis Enota Cena
Z4816300 Drča L=1,1m, kos € 39,88
Z4816310 Lijak za drčo kos € 111,41
ZLD170LO Okvir za pritrditev kos € 109,54

Akcija velja od 01.11.2019 do 30.01.2020 oziroma do razprodaje zalog. Cene so v EUR neto, brez DDV. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.
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