
Nabízíme vysoce kvalitní produkty,
profesionální servis a dlouholeté zkušenosti.

DLOUHODOBÁ
OCHRANA
POVRCHŮ

ÚSPORA
50%AŽ

NÁKLADŮ

RYCHLOST
– MINIMÁLNÍ
PROSTOJE

ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ

11
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PRODUKTY PRO ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ A LITÉ PODLAHY

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název
Balení (g/ml/litr/

ks/sada)
Kč/bal.

2K - polyuretanové laky - pro extrémně zatěžované objekty

PU-Siegel (ultramat, extramat, mat, lesk) Původní český název: PU ochranná vrstva
speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah; pouze 
pro profesionální použití; redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění; vysoce 
odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím;
vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace

0,99
5,5

2 225,00
8 444,00

PU Anticolor (hedvábný lesk)
speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování 
a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikálií

2,5 4 407,00

PU Anticolor (mat / extramat)
speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování 
a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikálií;
redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění; odolný ochanný film, vynikající elasticita

6
1,08

10 332,00
2 407,00

Doplňkové produkty ke 2K PU-lakům

R10 Antislip Add
přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení prtiskluznosti povrchu; pro všechny Dr. Schutz 2K laky 
na vodní bázi; efektivní výsledek; protiskluzná třída R 10

500 1 407,00

R11 Antislip Add
přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí; pro všechny Dr.Schutz 2K-laky; díky této povrchové 
struktuře se výrazně zvýší protiskluznost; protiskluzná třída R 10; pouze pro profesionální použití

440 1 307,00

Primer pro minerální cementové podlahy
penetrace na vodní bázi pro povolené savé minerální podklady 
na cementové bázi před aplikací PU vrstev

5 4 025,00

Lino Primer pro linoleum
2komp.penetrace pro savé linoleum; aplikaci válečkem;
Redukuje poréznost a připravuje podklad pro ošetření

2 l + 90 ml
tvrdidlo

1 819,00

Konvenční 1K - polymerní tvrdé ochranné nátěry

Secura - tvrdá ochranná vrstva 
hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysohou odolností 
s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků; pro ošetření základně vyčištěných podlah;
chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění

5
10

2 920,00
5 250,00

SG Lesk - tvrdá ochranná vrstva
lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysohou odolností vůči rýhám 
od podpatků; pro ošetření základně vyčištěných podlah; chrání podlahy, snižuje přilnavost 
nečistot a usnadňuje běžné čištění

5
10

2 350,00
3 925,00

Medica - tvrdá ochranná vrstva
speciální, hedvábně leská, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností 
vůči desinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům; pro ošetření základně vyčištěných 
podlah; chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění

5 3 270,00

Ošetřovací produkty

Mat-3000PU
matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně 
vyčištěných pohlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu; pro domácnost i objekt;
zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění

750
5

280,00
1 845,00

Lesk-3000PU
lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných pohlah
a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu; pro domácnost i objekt; zamezuje přilnutí nečistot 
a usnadňuje běžné čištění

750
5

275,00
1 775,00

PÉČE O PODLAHY 
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144 Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název
Balení 

(g/ml/litr/ks/sada)
Kč/bal.

Běžné a základní čističe, dezinfekce

R 1000-čistící přípravek
ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických
a tvrdých podlah; doporučen také pro první ošeření gumových podlah; vynikající vázání 
nečistot amastných usazenin; působí protiskluzně, je antistatický a hedvábně matný

750
5
10

175,00
825,00

1 500,00

PU-čistič
čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s výrobní 
PU/PUR - úpravou povrchu; vysoká čistící síla; odstraňuje nečistoty a mastnoty

750
5
10

210,00
950,00

1 600,00

Dezinfekční prostředek koncentrát
produkt pro plošnou desinfekci vytíráním v nemocničním protředí;
baktericidní, fungicidní, algicidní a virucidní účinek

5 2 830,00

Aktivní čistící přípravek R 280
neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných 
nečistot a mastnot; ideální pro čištění po pokládce jak v domácnostech, tak v objektech;
beznarušení ochranných nátěrů a filmů

750
5

180,00
815,00

Elatex
univerzální odstraňovač skvrn; tabulku odstraňování skvrn najdete na www.dema-dekor.cz

200 270,00

Základní čistící prostředek R
šetrný základní čistič se silným rozpouštěcím účinkem; pro základní čištění 
a čištění pro pokládce; pro odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních 
ochranných nátěrů, zbytků lepidel a odolných nečistot; je univerzálně použitelný pro 
všechny elastické podlahy včetně těch, které mají výrobní PU úpravu povrchu;
použití možné na keramiku a kámen

750
5
10

220,00
1 015,00
1 700,00

Turbo-základní čistič
expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkema nízkou alkalitou; 
odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze a polymerní vosky;
použitelný pro PVC, polyolefin, kaučuk; pro profesionální použití

10 3 390,00

Profi-základní čistič
velice silný základní čistič s vysokou alkalitou; vysoká rozpouštěcí schopnost při odstraňování 
odolných nečistot; není vhodný pro přírodní linoleum a kaučuk; pro profesionální použití

5 1 295,00

Speciální produkty

Scratch Fix Floor Repairset
řešení pro lokální sanaci jemných škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních 
PVC podlahovinách; obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců a PU Repair
Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování;
optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah

1 1 575,00

PÉČE O PODLAHY
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PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název Balení (ml/litr) Kč/bal.

Přípravek na čištění laminátu
šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech 
laminátových podlahovin včetně Click laminátů

750
5

240,00
1 365,00

Přípravek na impregnaci spár
ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy;
chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů

250 495,00

Spraymax
k životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro tvrdé povrchy 
(PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení se Spray mopem

1 250,00

Lesk na parkety a korek
ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochr. filmem, 
starým parketám a korku dodá opět nový lesk

750
5

270,00
1 500,00

Mat na parkety a korek
ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochr. filmem,
starým parketám a korku dodá opět nový vzhled

750
5

300,00
1 820,00

Čistič na parkety a korek
čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pro pravidelné
běžné čištění všech lakovaných, dřevěných a korkových podlah

750
5

210,00
1 150,00

Intenzivní čistič na parkety a korek
šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů;
je vhodný také jako intenzicvní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy

750
5

270,00
1 430,00

H
2
Oil

přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech 
olejovaných dřevěných a korkových podlah

750
5

475,00
2 655,00

H
2
Oil bílý

do běla pigmentovaný přírodní ošetřovací olej na vodní bázi;
ostatní vlastnosti a použití jako u H

2
Oil

750 620,00

Mýdlo na dřevo
čistí olejované a olejo-voskované dřevěné nebo korkové podlahy; 
vyjímečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi

750
5

230,00
850,00

Mýdlo na dřevo bílé
do běla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo; umožňuje pravidelné 
oživování barvy u bíle tónovaných podlahovin

750 345,00

PÉČE O PODLAHY
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PRODUKTY PRO KOBERCE

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název Balení (ml/litr/kg) Kč/bal.

Předčističe a hlavní čističe

Fresh-Up 2v1
intenzivní čistič a pohlcovač pachů; stará se o čerstvou vůni koberců a čalounění 
díky nové Fresh Up formuli; zcela absorbuje nepříjemné pachy

500
5

310,00
2 610,00

Carpetlife - prášek
hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, 
pro intenzivní čištění textilních podlahovin

1 
10

320,00
2 690,00

Koncentrát na koberce
pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění 
ze syntetických vláken a vlny; vhodný do všech extraktorů

750
5

570,00
2 395,00

Odstraňovače skvrn

Fleck&Weg
odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skrvrny z koberců ze syntetických vláken

100
400

140,00
415,00

Elatex
univerzální odstraňovač skvrn;
tabulku odstraňování skvrn najdete na www.dema-dekor.cz

200 270,00

Fleckenspray R
profesionál mezi odstraňovači skvrn; odstraňuje nečistoty jako 
jsou žvýkačky, olej, tuky, lepidla, asfalt apod.

200 275,00

Impregnace

Baygard - ochrana koberce
protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce;
odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno, zamezuje šednutí

500
5

425,00
3 700,00

Fleckschutz
impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám; 
tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem

400 445,00

Ošetřovací produkty pro koberce z přírodních vláken

Alibaba
šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, 
hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken; vhodný také pro orientální koberce

200 315,00

Suchá pěna
speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta

400 265,00

PÉČE O PODLAHY
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OSTATNÍ PRODUKTY

PU COLOR - barevná renovace povrchu

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název
Balení 

(ml/litr/kg/ks)
Kč/bal.

Péče o kámen
pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene

750
10

190,00
1 610,00

Inolit - aktivní prášek
základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky

1 330,00

Univerzální čistič K
čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, sklo aj.

750
5

260,00
1 300,00

Lasička - mop (kompletní držák vč. tyče)
speciální hustý rozmývák pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických
podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých objektech

713,00

Potah pro mop Lasička 544,00

Padmeister - držák - pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách 
a také v rozích a na hranách ve spojení se zeleným padem; bílý jemný pad slouží k čištění 
odolných nečistot, rýh od podpatků, zbytků lepidel apod.; pad šedý - pro přípravu podlah 
s PU/PUR - úpravou povrchu na krajích a rozích před aplikací CC-PU-ochranné vrstvy

550,00

Padmeister s ručním držákem 550,00

Univerzální Al tyč 140 cm - použitelná pro různé nástavce (např. k Padmeister-Systému) 200,00

Ruční pad zelený nebo bílý (k Padmeister-Systému) 107,00

Ruční pad šedý (k Padmeister-Systému) 163,00

Držák válečku s košem - 25 cm
držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click- teleskop. tyčí

563,00

Lakovací váleček Aquatop 25 (šířka 25 cm, vlas 10 mm)
speciální váleček pro všechny 2K-PU nátěry Dr.Schutz a laky eukula

538,00

Super PU-Profi váleček 25 (šířka 25 cm, vlas 6 mm)
váleček speciálně vivinutý pro aplikaci nátěrů -Super PU-Siegel a systému PU-color (cca 100 g/m2)

644,00

Click - teleskopická tyč 150 - 300 cm
velmi kvalitní tyč s integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení s držákem válečku

1 350,00

Spray Mop Set
kompletní sprejový mop; ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, 
designový vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy; upozornění: pro 
zamezení poškození Spray Mopu a povrchu podlahy používat pouze produkt Spraymax

1 569,00

Potah pro Spray Mop - náhradní 332,00

Magic Roller - kartáč + tyč
textilní kulatý kartáč pro lehké vmasírování předstřiku Fresch Up2v1 a granuláru 
Carpetlife - prášek do koberce; vhodný pro velur do výšky vlasu 10 mm a nízkou smyčku 
ze syntetetických vláken; ideální pro čištění malých ploch a odstraňování skvrn

1 247,00

Název Obsah Kč/bal.

PU-Color - všechny barvy dle RAL *                 Ceny jednotlivých barev dle RAL na vyžádání
speciální barevný permanentní 2komponentní nátěr na polyuretanové 
bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah

1 kg včetně
tvrdidla 90 ml

od 3 607,00

Chipsy průměr 3 mm
barvy chipsů dle katalogu

100 g
1 kg

238,00
1 738,00

Chipsy průměr 1 mm
barvy chipsů dle katalogu

100 g
1 kg

238,00
1 738,00

PÉČE O PODLAHY

* Termín dodání cca 3 týdny.
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PÉČE O KÁMEN A DLAŽBU

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název Balení (litr) Kč/bal. 

Základní a speciální čističe

WEISS Grundreiniger - základní čistič - pH neutrál
speciální čistič (koncentrát) na všechny druhy kamene; leštěný mramor a vápenec 
zpravidla nejsou napadány; rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd.

1
5
10

475,00
2 225,00
4 140,00

WEISS Lösefix Supra - speciální odstraňovač laku a barev (graffiti)
rozpouští ztvrdlé zbytky prostředků na ošetření kamene, různé barvy a laky (graffiti), 
fixy, tér, dřevěné lazury, živice, vrstvy nátěrů, zbytky lepidla apod.; neobsahuje VOC podle 
směrnice EU 199/13/ES

1
5
10

865,00
4 140,00
7 955,00

WEISS ZM FlexFug - odstraňovač cementových skvrn - žula s tvrdé kameny
silný speciální čistič s obsahem kyselin, na přírodní a umělý kámen odolný proti kyselinám, 
jako je žula, rula, keramika, jemná kamenina; skvěle rozpouští cement.skvrny a zbytky plastových 
povlaků, které lze nalézt v moderních maltách na lepení obkladů

1
5
10

545,00
2 550,00
4 775,00

Impregnace/ochrana

WEISS FS FSZ - ochranná impregnace - kamenina a keramika
impregnace na vodní bázi speciálně na jemnou kameninu, neglazovanou keramiku 
a slabě savé přírodní a umělé kameny nebo křemenný kompozit; odpuzují vodu, tuk a olej; 
velmi dlouhá skladovatelnost, netvoří film, nemění barevný tón

1
5
10

1 180,00
5 725,00

11 140,00

WEISS FS Marmor - ochranná impregnace - mramor a vápenec
impregnace na vodní bázi speciálně na leštěný mramor a vápenec, ale i na všechny ostatní 
přírodní a umělé kameny; velmi dlouhá skladovatelnost, netvoří film, nemění barevný tón

1
5
10

1 365,00
6 665,00

12 995,00

WEISS GS Grundschutz  - hydrofobní impregnace - fasády a silně savé kameny
základní ochrana; hydrofobizace - impregnace bez obsahu VOC na všechny silně savé přírodní 
a umělé kameny; vynikající, trvalá voduodpudivost pro fasády a podlahové krytiny ve venkovních 
prostorách; žádná nebo nepatrná změna barevného odstínu

1
5
10

945,00
4 540,00
8 765,00

Běžné čištění/ošetřování

WEISS CRISTAL - Care - čistič pro lesklé povrchy
čistí a ošetřuje bez jakýchkoli šmouh, aniž byste museli povrch znovu leštit; výrobek neobsahuje
vosky a silikony a nevytváří mikro vrstvy; je určen speciálně pro každodenní čištění vysoce lesklých 
povrchů z přírodního  kamene, umělého kamene, keramiky a jemné kameniny

1
5
10

665,00
3 165,00
5 990,00

WEISS  DREI - Boden - čistí - chrání - ošetřuje
prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin z přírodního a umělého 
kamene; odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch kamene a doplňuje impregnaci
čištění, ochrana a údržba v jednom kroku; velmi vydatný koncentrát

1
5
10

1 220,00
5 925,00

11 570,00

WEISS SANITÄR - sanitární čistič + ochrana proti vodnímu kameni
rozpouští vápenné usazeniny a zbytky mýdla v koupelnách, sprchách a jiných mokrých 
prostorách, močový kámen v toaletách; vhodný na povrchy odolné vůči kyselinám, 
jako jsou žula, rula, jemná kamenina, plast, plast, sklo, ušlechtilá ocel a vodovodní baterie

1
5
10

450,00
2 115,00

3 900,00

PÉČE O PODLAHY
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Special ista na renovaci ,  č ištění ,  sanaci ,  ochranu a údržbu všech typů podlahovin a povrchů

www.dema-dekor.cz

ochrana parket a korku

OCHRANA PARKET A KORKU • Profi značka pro dřevěné a korkové podlahy

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název Balení (litr) Kč/bal.

Ošetřování a čištění lakovaných podlah

Eukula clean - denní čistič
čistící koncentrát; pro běžné čištění lakovaných a olejovaných podlah;
vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládce

5
1 

750,00
200,00

Eukula intenziv - základní čistič
speciální základní čistič; odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů 
a polymerních nátěrů z parket a korku; odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků

1 370,00

Eukula professional remover
Univerzální základní čistič se silnou rozpouštěcí schopností 
a zároveň pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. 
Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů, polymerních nátěrů a zbytků lepidel.

5 1 294,00

Ošetřování a čištění olejovaných podlah

Eukula care oil - ošetřovací přírodní olej
ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy; doolejování bez obsahu vosku;
vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejované podlahy

2,5
1

1 315,00
615,00

Eukula H2Oil care
Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech olejovaných dřevěných 
a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: 
olej eukula H2Oil care rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo

5
1

2 655,00
615,00

Eukula care emulsion - ošetřovací emulze
mýdlový čistič; koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování olejem 
impregnovaných dřevěných podlah; dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku

2,5
1

1 095,00
500,00

Eukula refresher - ošetřovací voskový olej
oživení olejovaných podlah; dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů a vosků 
pro ošetřování v domácnostech a objektech; zachování přírodního povrchu, optimalizace 
odolnosti, pro lokání opravy, silně odpuzuje vodu

2,5
1

2 095,00
915,00

Impregnační oleje Full Solid

Eukula oil 2 plus FS - voskový olej Full Solid
olejovo -vosková kombinace pro hloubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah na bázi 
přírodních olejů a vosků; bez rozpouštědel; olejování a voskování v jednom pracovním postupu, 
protiskluznost R10 dle BGR 181; silně odpuzuje vodu

2,5
1

2 375,00
1 150,00

PÉČE O PODLAHY
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