
VALJČKI IN
DRŽALA

Za profesionalna lakirna, lazurna in slikopleskarska dela

 NOVO! 



Slikopleskarski valjček - Neskončno vlakno
Valjček brez nitk, z neskončnim vlaknom za 
izjemno pokrivnost in enakomeren nanos 
barve, še posebej na površinah izpostavljenih 
neposredni svetlobi.

• Dolga življenjska doba in minimalno pršenje barve zahvaljujoč trpežni pliš strukturi,  
 odporni na topila
• Brez progastih vzorcev zaobljeni robovi valjčka zagotavljajo izjemno lepo barvanje

Širina: 250 mm, Višina flora: 18 mm

Zunanji premer: 80 mm Zunanji premer 90 mm
Notranji premer: 61 mm  Notranji premer 70 mm
Art.-Št. 0693 010 080 Art.-Št. 0693 010 081 
Pak. 1 Pak. 1

Lakirni najlonski valjčki
Visokokakovostni valjčki odporni na 
topila, za lakirna in premazna dela.

• Dolga življenjska doba in minimalno pršenje barve zahvaljujoč trpežni pliš strukturi,  
 odporni na topila
• Brez progastih vzorcev zaobljeni robovi valjčka zagotavljajo izjemno lepo barvanje
• Izjemna pokrivnost. Odlična absorpcija in dobre lastnosti nanašanja, zagotavljajo izjemno  
 pokrivnost površine

Višina flora: 14 mm, Zunanji premer: 70 mm

Širina: 40 cm Širina: 50 cm
Notranji premer: 48 mm  Notranji premer: 68 mm
Art.-Št. 0693 010 075 Art.-Št. 0693 010 076 
Pak. 1 Pak. 1

Valjčki za lazure in lake
Kakovostni valjčki za odlično površinsko 
obdelavo z lazurami in laki.

• Delo brez nitk kot tudi minimalno pršenje barve, zahvaljujoč 100% mikrovlaknam
• Brez progastih vzorcev zaobljeni robovi valjčka zagotavljajo izjemno lepo barvanje
• Izjemna pokrivnost. Odlično absorbiranje in dobre lastnosti nanašanja, zagotavljajo izjemno  
pokrivnost površine 
 

Višina flora: 11 mm

Širina: 40 cm Širina: 40 cm Širina: 50 cm 
Notranji premer: 48 mm Notranji premer: 61 mm Notranji premer: 48 mm 
Zunanji premer: 65 mm Zunanji premer: 80 mm Zunanji premer: 65 mm
Art.-Št. 0693 010 070 Art.-Št. 0693 010 072 Art.-Št. 0693 010 071  
Pak. 1 Pak. 1 Pak. 1 

 NOVO! TESTIRAJTE JIH ZDAJ!  Novi lakirni in slikopleskarski 
valjčki brez nitk, vam zagotavljajo enakomeren nanos barve 
in odlično pokrivnost!

Uporaba: Zelo primerni za delo 
z epoksi premazi, 2K premazi, 
sintetično smolo, kot tudi vsemi laki in 
barvami.

Uporaba: Zelo primerern za 
uporabo na gladkih in grobih 
površinah, za lakirna in lazurna dela 
na lesenih tleh.

Uporaba:  
Zelo primeren za uporabo na gladkih 
površinah, za delo z disperzijskimi in 
vsemi drugimi barvami.
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U-DRŽALO
Možnost kombiniranja s teleskopsko palico.

• Cinkana površina za dolgo življenjsko dobo.

PRILAGODLJIVO 
Max. širina valjčka: 60 cm
Premer nosilnih vijakov: 8 mm
Art.-Št. 0693 012 115
Pak. 1

Z NOSILNO PALICO
Max. širina valjčka: 40 cm Max. širina valjčka: 50 cm
Premer nosilne palice: 8 mm Premer nosilne palice: 8 mm
Art.-Št. 0693 012 116 Art.-Št. 0693 012 117
Pak. 1 Pak. 1

 NOVO! TESTIRAJTE JIH ZDAJ!  Novi lakirni in slikopleskarski 
valjčki brez nitk, vam zagotavljajo enakomeren nanos barve 
in odlično pokrivnost!

Držala lahko kombinirate s teleskopskim 
podaljškom
Luknja v držalu za valjčke omogoča združitev s teleskopsko palico. Kombinacija
obeh je izjemno primerna za delo na težje dostopnih mestih.

Držalo za valjček - cinkano
S cinkanim nosilcem valjčka; za vse valjčke z luknjo 6 ali 8 mm.

• Enostavno in udobno delo zahvaljujoč ergonomskemu in kakovostnemu plastičnemu ročaju.

Max. širina valjčka: 10 cm Max. širina valjčka: 27 cm
Premer nosilca: 6 mm Premer nosilca: 8 mm
Art.-Št. 0693 012 191 Art.-Št. 0693 012 190
Pak. 1 Pak. 1

Teleskopski podaljšek z varovalnim zatičem
Visoko kakovostni teleskopski podaljšek za udobno delo. 
Ergonomski plastični ročaj preprečuje drsenje palice pri delu.

• Stabilnost. Debela, kompaktna aluminijasta cev 
• Prenos sil. Dodatno privijačen konusni element za dodaten prenos sil.

Min. dolžina: 50 cm Min. dolžina: 80 cm Min. dolžina: 115 cm
Max. dolžina: 75 cm Max. dolžina: 130 cm Max. dolžina: 200 cm
Art.-Št. 0693 012 235 Art.-Št. 0693 012 236 Art.-Št. 0693 012 237
Pak. 1 Pak. 1 Pak. 1

 VARNO!
S priloženim varovalnim zatičem 
lahko zaklenete povezavo med 
držalom in teleskopskim podaljškom.
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NAŠ PRODAJNO-TEHNIČNI 
SVETOVALEC VAM BO Z 
VESELJEM POMAGAL  !

Individuell bestückt – wählen Sie Ihre Werkzeugpakete!

VALJČKI IN
DRŽALA

Wuerth d.o.o.
Brodišče 25, IOC Trzin
T (01) 530 57 80
F (01) 530 57 90
info@wuerth.com
www.wuerth.si

© by Wuerth Slovenija
 Vse pravice pridržane.

Tiskano v tiskarni Grafika Zlatečan d.o.o.

Slike so zgolj informativne in lahko odstopajo od 
originala! V brošuri navedeni tehnični podatki so informativne narave, zato jih je potrebno 
pred naročilom preveriti. Pridržujemo si tudi pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih 
izboljšav in razvoja.


