OSMO OLEJE, VOSKY, PRACOVNÍ POMŮCKY
VÝPRODEJ SKLADU ZA PŘÁTELSKOU CENU
OSMO dekorační vosky – transparentní odstíny

Vosky jsou určeny na použití v interiéru. Můžete jimi ošetřit parapety, nábytek nebo dětské hračky.
Skvěle funguje i s akátem. Skladem máme vosky v odstínu zlatý
javor a světlý dub. Obě balení jsou 0,375 l, přičemž vydatnost
nátěru je uváděna 1 litr na 24 m2.
Cena: 456 Kč Kč vč. 21 % DPH / 1 balení

OSMO terasový protiskluzový olej
Protiskluzový terasový olej je hodně zajímavý
produkt, který nabízí pouze OSMO. Jde o bezbarvý terasových olej, který aplikujeme
jako finální vrstvu nátěru (ideální scénář je 1. nátěr pigmentovaným terasovým oleje
a jako 2. nátěr použít protiskluzový olej). Vhodné i pro akát. Nabízíme velké balení
2,5 litru, z něhož jsme cca deci spotřebovali. Protože olej ale nyní již nevyužijeme,
nabízíme ho za víc než zvýhodněnou cenu.
Cena: 1900 Kč vč. 21 % DPH (pořizovací cena 2938 Kč)

OSMO vzorové sáčky dekoračních vosků a terasových olejů

Výzva pro kreativní projekty. Různé barvy, široké možnosti využití. Vzorky
nabízíme včetně stojanu viz foto. Sáčky mají obsah 5 ml. Celkem 17 ks.
007 Bezbarvý teakový olej, terasový olej
009 Modřín olej, přírodně zbarvený, terasový olej
010 Thermo dřevo olej, přírodně zbarvený, terasový olej
013 Garapa olej, přírodně zbarvený, terasový olej
014 Massaranduba olej, přírodně zbarvený, terasový olej
016 Bangkiri olej tmavý, přírodně zbarvený, terasový olej
019 Terasový olej šedý
021 Terasový olej dub bahenní
3101 Bezbarvý vosk
3111 Bílá, dekorační vosk
3118 Šedý granit,, dekorační vosk
3119 Hedvábně šedý, dekorační vosk
3137 Třešeň, dekorační vosk
3138 Mahagon, dekorační vosk
3143 Koňak, dekorační vosk
3161 Ebenové dřevo, dekorační vosk
3168 Dub antický, dekorační vosk
Cena: 400 Kč vč. 21 % DPH

Ruční držadlo na pad i rouno
Praktický držák na pady a rouna. Díky suchému zipu jednoduše nasadíte vybraný typ padu / rouna a
začněte pracovat.
Cena: 160 Kč vč. 21 % DPH

Superpad červený (pro tvrdé dřeviny)
malý, obdélníkový

Leštící pad pro ruční stržení zvednutých dřevních
vláken po zaschnutí prvního nátěru pro získání
dokonale hladkého povrchu dřeva. Stačí jen oklepat
a použít znovu a znovu. Tento je určen pro středně
tvrdé a tvrdé druhy dřeva.
Cena: 40 Kč vč. 21 % DPH

Nanášecí rouno na oleje a vosky barvy 95x155mm
Rouno má rozměry 95 x 155 mm. Oleje a vosky nanáší v tenké vrstvě a
ať pracujete s výrobkem pro vnitřní nebo s výrobkem pro vnější použití,
bude toto nanášecí rouno skvělou aplikační pomůckou, pomocí které
vytvoříte opticky perfektní barevné ztvárnění Vašich dřevěných povrchů.
Cena: 100 Kč vč. 21 % DPH

