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MAĽUJME S NADŠENÍM
● rýchlo ● jednoducho ● čisto



Domáci program 2011

Firma WAGNER ponúka technicky vysokokvalitné 
produkty pre všetkých, ktorí si chcú svoj domov 
skráš ľovať sami. Samostatne, pod ľa Vašej chuti –
takmer ako profesionáli. A pri tom nepotrebujete 
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takmer ako profesionáli. A pri tom nepotrebujete 
žiadne špeciálne znalosti. Sta čí zopár dobrých 
nápadov a rados ť z práce.

Prístroje z produktovej skupiny Domáci program  predstavujú 
Striekacie systémy na farbu, Ručné striekacie pištole, 
Farbiace valčeky a Parný odstraňovač tapiet.

Firma WAGNER kladie vysoké nároky na všetky produkty a 
pracuje permanentne na ich ďalšom vývoji a rozšírení celej 
ponuky. Vždy najaktuálnejšie technológie pre vždy nové 
možnosti. A to na celom svete. Preto je značka WAGNER so 
svojimi dcérskymi spoločnosťami a zastúpeniami činná v 50 
krajinách.



Farebný Programm 2011 – Produktové skupiny
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Domáci program 2011

Brilantné uskutočnenie

vlastných nápadov
So systémami od firmy WAGNER
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Povrchové nátery – pre čo?

QUICK AND EASY

Na ochranu, ale aj pre krásu všetkých druhov povrchov máme k dispozícii rôzne
materiály pre povrchovú úpravu .

� Tekuté laky a farby, ktoré sa nanášajú na určené povrchy a vytvárajú farebnú alebo
priehľadnú vrstvu sú najznámejšie, najrozšírenejšie a najčastejšie aplikované náterové
látky.

� Náter slúži v prvom rade ako ochrana vonkajšej plochy , bez tejto ochrany by napr.
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� Náter slúži v prvom rade ako ochrana vonkajšej plochy , bez tejto ochrany by napr.
kov skorodoval a drevo by zničili poveternostné vplyvy.

� Farba slúži aj na skrášlenie predmetov a je ako soľ do polievky, bez nej by predmety
boli fádne a nevýrazné. Vidíme to denne na mnohých príkladoch, keď predmety bez
farby sú pre nás nepredstaviteľné.

� Popri ochrane a estetickej stránke slúži farebný náter aj z hygienického hľadiska,
pretože hladko natreté plochy zabraňujú tvorbe plesní , hlavne u dreva.



Očakávania pri použití farieb a lakov

QUICK AND EASY

Ochrana: Laky a farby musia plochu natieraného predmetu chrániť pred koróziou, poveternostnými
vplyvmi a pod.

Kvalita náteru: Náterová vrstva musí byť rovnomerná, bez fľakov, štruktúr bez stekania náteru.

Tvrdos ť: Náter musí byť dostatočne tvrdý aby odolal mechanickým nárokom (oder, škrabance).

Pružnos ť: Povrchový náter musí byť do určitej miery odolný voči zmenám spôsobenými ťahom,
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Pružnos ť: Povrchový náter musí byť do určitej miery odolný voči zmenám spôsobenými ťahom,
ohybom či úderom.

Doba schnutia: Rýchlo schnúce laky sú pre prácu a aj pre kvalitu nanášanej vrstvy veľkou výhodou.

Hrúbka vrstva: Pre ochrannú funkciu má hrúbka vrstvy laku veľkú dôležitosť.

Spracovate ľnos ť: Náterové materiály, ktoré sa dajú nanášať modernými nástrekovými systémami sú
výhodou.



QUICK AND EASY

Konzistencia farieb – východisková situácia

• Takmer všetky farby na trhu sú určené na spracovanie pomocou štetca.

• Aby sa mohli farby nanášať striekaním je potrebné ich zriediť.

• Potrebné riedenie sa meria v jednotkách DINsec (pomocou viskozimetrickej 
odmerky.

• Tento postup nemožno považovať za čistý.
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• Na základe nových zákonných predpisov (VOC 2010) musia výrobcovia farieb 
meniť svoje receptúry. Toto vedie k zvyšujúcim sa viskozitám (hustejšie 
materiály). 



Riedenie farieb

QUICK AND EASY

• Pre nástrekové postupy by bolo výhodné, keby sa výrobcovia farieb a 

výrobcovia nástrekových prístrojov dohodli na spoločnom zadávaní 

stupňa riedenia farby, ktorú je potrebné dávkovať do prístrojov na 

striekanie.
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• Riedenie by mohlo predstavovať napr. 10%-né riedenie vodou 

s následným zamiešaním. Meranie by odpadlo.



Riedenie farieb

QUICK AND EASY
• Vyvinuli sme optimalizovanú technológiu, ktorá umožňuje nástrek s farbou podstatne vyššej viskozity.

• Príklad:

W550,
stará tryska: max. 30 DINsec možných Farba musí by ť zriedená 30 - 40 %

W550,
nová tryska: max. 90 DINsec možných! Farba musí by ť zriedená 10% !
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3 x viac!



Riešenie: Perfect Spray

QUICK AND EASY

Nová technológia trysiek je komunikovaná nasledovný m logom,
ktoré „padne do oka“

„PERFECT“ znamená, že pomocou novej 
technológie je využitý celý potenciál trysky 
pri nástreku. Pôvodné zloženie farby je 
zachované a stabilné, čím sa zabráni 
chybám, ktoré bývajú spôsobené 
nesprávnym (príliš vysokým) riedením. To 
vedie k ešte lepšiemu (PERFEKTNÉMU) 
výsledku a kvalite striekanej plochy.
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• JEDNODUCHÉ znamená: Nie je potrebné žiadne komplikované meranie viskozi ty. Jednoducho 
stačí prida ť 0 – 10% vody (alebo rozpúš ťadla) a môže sa ís ť na to. 

• RÝCHLE znamená: Nová dýza PerfectSpray umož ňuje podstatne vyššiu dávkovaciu 
rýchlos ť farby za minútu. Tým umož ňuje rýchlejšiu prácu.

• ČISTÉ znamená: Technológia HVLP umož ňuje precíznu prácu bez tvorenia oblaku 
hmly pri nástreku.



„30 DIN-sec“

Po starom Po novom

Perfect Spray
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„30 DIN-sec“

„Pre dokonalý výsledok 
rieďte 10% vody.“



Perfect Spray
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Logo + krátka veta v lokálnom jazyku 
pripomína že ide o nový štandard.

Rovnaké logo sa bude objavova ť aj na 
balení farieb a lakov, čím bude 
signalizova ť spotrebite ľovi zaru čenú 
kompatibilitu.



• Na zadnej strane obalu farby je umiestnený piktogram PerfectSpray spolu s textom, 
ktorý informuje konečného spotrebiteľa o potrebnom stupni riedenia.

Perfect Spray

Príklady:
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Príklady:
PerfectSpray – pre perfektný výsledok 
zrieďte obsah 10% vody

PerfectSpray – pre perfektný výsledok 
použite nezriedené – priamo vhodné pre 
nástrek



• Zdĺhavé a komplikované meranie viskozity užívateľom odpadá

• „Viskozitná tolerancia“ prístroja stúpa
To znamená, že aj ke ď zriedenie nie je v optimálnom rozsahu, dobrý výsle dok je 
zaručený.

• Požadovaný stupeň riedenia farieb klesá � Pôvodné receptúry, krycia schopnosť atď. zostáva 
zachovaná.

Perfect Spray – Výhody pre používate ľov
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• Maximálne množstvo dávkovania farby za minútu stúpa. To umožňuje vyššiu rýchlosť práce.



Riedenie farby – meranie viskozity

QUICK AND EASY

Viskozita je hustota farby. 
Čím hustejšia farba, tým vyššia viskozita.

Na stanovenie viskozity slúži 

Odporu čenie:

1. Zriedi ť farbu 10% ur čeným 

A B
(Laky s predpísanou viskozitou, napr. krycie laky 

automobilov)

alebo

POZOR! Na trhu sú k dispozícii 2 systémy riedenia farieb:
Farby vodou riedite ľné a farby riedite ľné riedidlami. Toto je uvedené na obale farby!
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Na stanovenie viskozity slúži 
viskozimetrická odmerka.

Spôsob merania:
-Odmerku ponoriť až po okraj 
do farby / laku.

-Odmerku vytiahnuť a zmerať čas 
počas ktorého kvapalina nevytečie 
cez 4 mm otvor.

Tento čas sa označuje ako
DIN-sekunda (DIN-sec.).

1. Zriedi ť farbu 10% ur čeným 
riedidlom (alebo vodou)!

2. Ak je dávkované množstvo stále 
malé, postupne pridáva ť 10% 
riedidla, kým dávkované 
množstvo nezodpovedá 
požiadavkám.



Technika nástreku

QUICK AND EASY

Tipy pre nástrek povrchovej plochy – na čo si da ť pozor

Čistý podklad: Pre dosiahnutie čistého nástreku predmetov musia byť tieto čisté. Znečistenie, prach, olej alebo
vodu treba odstrániť.

Viskozita: Pre dosiahnutie rovnomerného pravidelného nástreku nesmie byť striekaný materiál príliš hustý –
vysokoviskózny.

Teplota: Príliš studené farby a príliš nízka teplota okolia ovplyvňujú negatívne kvalitu nástreku a jeho
trvanlivosť.

Vlhkos ť vzduchu: Nástrek počas dažďa, hmly a pod. spôsobuje zníženú priľnavosť a ovplyvňuje negatívne kvalitu

16

nástreku.

Usadenie náterovej Väčšina farieb a lakov je náchylných k usadaniu. Len dobre premiešané farby umožňujú

látky: rovnomerný nástrek plochy.

Voľba riedidla: Riedidlá, ktoré nezodpovedajú druhu farby alebo laku, ovplyvňujú trvanlivosť a vzhľad nanesenej
vrstvy.

Vrstvenie: Vrchný lak, ktorý sa nanáša na už zafarbený predmet musí byť na rovnakej báze ako základná
farba.



Technika nástreku

QUICK AND EASY

Maliarske nástroje pre domácich majstrov

Štetec

Maliarsky valček

Nízkotlakové striekacie pištole 0,1 – 0,15 bar
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Nízkotlakové striekacie pištole 0,1 – 0,15 bar

Vysokotlakové vzduchové striekacie pištole 2 – 6 bar

Elektrické striekacie pištole bez vzduchu 120 – 180 bar

(Airless)



Technika nástreku

QUICK AND EASY
Prečo sa oplatí robi ť nástrek individuálne?

• 3 – 4 krát rýchlejšie ako so štetcom alebo valčekom

• Rovnomerné vrstvenie – perfektná kvalita povrchu

•Vďaka exaktnému, homogénnemu naneseniu laku (farby) 

dosiahnete oveľa menšiu spotrebu farby ako pri nanášaní štetcom

• Striekané plochy sú vďaka ich „hladkosti“ trvácnejšie
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• Rovnomerné nanesenie farby aj na ťažko prístupné miesta

• Štruktúra a textúra povrchu zostáva zachovaná

• Je možné spracovať rôzne materiály

• Rýchla amortizácia, veľká úspora nákladov



QUICK AND EASY

Porovnanie – štetec a nástrek

Lepšie to nejde

MINIMÁLNA PRACOVNÁ 
NÁROČNOSŤ

Vďaka precíznemu prúdu farby ste pri 

práci s W 550 podstatne skôr hotoví 

ako so štetcom.

Naše porovnanie :

ŠTETEC OPROTI W 550: TEST KVALITY

V našom teste, vykonanom firmou WAGNER sme porovnávali navzájom náter

urobený štetcom a nástrek urobený striekacím systémom. Na rôzne bežné druhy

dreva sme nanášali farbu štetcom a striekaním. Tieto vzorky boli potom vystavené

poveternostným vplyvom:

FAREBNÝ NÁTER ŠTETCOM A STRIEKACÍM SYSTÉMOM
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Naše porovnanie :

Trvanie* náteru komody:

Nástrek: cca. 25 min.
4 cm štetec: cca. 85 min.

Trvanie* náteru vyhrievacieho

telesa:

Nástrek: cca. 10 min.
6 cm štetec: cca. 70 min

* Priemerná hodnota bez času prípravy a času na vyčistenie

2K-Lack na borovicovom dreve, 2K-Lack na borovicovom dreve
nanesený štetcom nanesený striekaním

Jasný výsledok
Drevo, ošetrené náterom štetcom, vykazuje po čase úplný rozklad náteru. Vzorky, ošetrené náterom, 

ktorý bol urobený striekacím systémom, boli jednoznačne odolnejšie. Pri natieraní štetcom vznikajú v 

nátere často ryhy. Takto vznikajú zraniteľné miesta nestále voči poveternostným vplyvom.



Elektrické striekacie systémy s jemným nástrekom HV LP
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Elektrické striekacie systémy s jemným nástrekom HV LP – princíp

HVLP (High Volume Low Pressure) – vysoko objemový níz kotlakový
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QUICK AND EASY

Elektrické striekacie systémy s jemným nástrekom HV LP  - časti W 550
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1   Uzáver 6   Zadná časť pištole 
2   Tryska 7   Regulátor dávkovania 
3   Prítlačná matica 8   Kryt vzduchového filtra 
4   Predná časť pištole 9   Prívodný kábel 
5   Spúšť 10 Zásobník 

 
 



HVLP Systémy

QUICK AND EASYVýhody HVLP Systémov

• Profesionálna kvalita nástreku

•Najjemnejšie regulovanie množstva - jednoduchá manipulácia aj pre 

začiatočníkov

• Najjemnejšie rozstrekovanie pre brilantné povrchy

•Takmer žiadny farebný oblak, takmer žiadna potreba ochranného 

zakrývania – vzduchový plášť obaľuje lúč farby
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zakrývania – vzduchový plášť obaľuje lúč farby

•3-násobne nastaviteľný farebný lúč „vždy správna tryska – bez ohľadu na 

tvar objektu“

• Rýchle čistenie – vyčistené za 5 minút

•Žiadne príslušenstvo ako napr. rôzne trysky a pod., žiadne vynútené 

investície

• Minimálna spotreba farby



HVLP Striekacie systémy pre laky & lazúry pre inter iéry a exteriéry

Striekací systém pre jemný 
Striekací systém pre jemný 

nástrek
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Striekací systém pre jemný 
nástrek 

W 610

Prenosný striekací systém pre 
excelentný nástrek okenných 
rámov, dverí, nábytku, drevených 
hračiek a pod.

• Príkon 300 W

• Energia rozstreku 75 Watt
• Viskozita max. 110 DIN-sec.
• max. dávkovanie: plynule 
nastaviteľné 0 - 120 ml/min.
• Objem zásobníka 800 ml, 
• 2 stupňová turbína

Artikel Nr. 2307651Artikel Nr. 2306188Artikel Nr. 0417 001

Striekací systém pre jemný 
nástrek 

W 670

Výkonný a mnohostranný striekací 
systém s dvoma stupňami výkonu 
pre riedke a hustejšie materiály.
Precízna práca aj pri striekaní nad 
hlavou a v ľahu. Vrátane praktickej 
vzduchovej trysky pre rôzne účely –
fúkanie, čistenie.

• Príkon 350 W  
• Energia rozstreku 105 Watt 
• Viskozita max. 130 DIN-sec.
• max. dávkovanie: plynule 
nastaviteľné 0 - 125 ml/min.
• Objem zásobníka 800 ml.

Artikel Nr. 0417 030

Striekací systém pre jemný 
nástrek

W 550

Výkonný striekací systém pre malé 
až stredné projekty. 1000 možností 
pre excelentný nástrek plotov, dverí, 
nábytku drevených hračiek  a pod. 
Precízne spracovanie lakov, lazúr, 
ochranných náterov dreva a iných 
kvapalín.

• Príkon 280 W 
• Energia rozstreku 65 Watt
• Viskozita max. 90 DIN-sec.
• max. dávkovanie: plynule 
nastaviteľné 0-130 g/min.
• Objem zásobníka 800 ml.

nástrek

W 560

Šikovný a inovatívny striekací systém 
pre nadšených domácich majstrov. 
Ideálny pre všetky bežné farby a 
materiály ako napr. základný náter, 
lakovanie, lazúrovanie, nanášanie 
leštidiel, olejov, krycích autolakov, 
ochranných náterov dreva, ochranných 
prostriedkov na rastliny, a pod.

• Príkon 300 W 
• Energia rozstreku 75 Watt
• Viskozita max. 110 DIN-sec.
• max. dávkovanie: plynule nastaviteľné 
0-140 g/min.
• Objem zásobníka 800 ml (2 nástavce)
• Vrátane kufríka



HVLP Striekacie systémy pre jemný nástrek pre strie kanie interiérových stien

Striekací systém pre vnútorné stenyStriekací systém pre vnútorné steny Striekací systém pre vnútorné steny
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Artikel Nr. 2307673Artikel Nr. 2301731 Artikel Nr. 2308003

W 867 E

„Multitalent“ W 867 E poskytuje perfektné výsledky 
v interiéroch aj exteriéroch. S W 867 E nastriekate 
vnútorné steny rovnako ľahko ako laky a lazúry.
Pritom sa W 867 E vyznačuje vysokou krycou 
schopnosťou nástreku a veľkým plošným výkonom. 
Praktický kufrík skryje striekacie nástavce a 
vzduchovú hadicu.

• Príkon 570 W 
• Plynulo nastaviteľné množstvo farby 0 - 375 
ml/min.
• Energia rozstreku 130 Watt
• Viskozita max. 170 DIN-sec.
• Objem zásobníka : pre interiérové farby1300 ml

pre laky a lazúry 600 ml
• Dvojstupňová turbína
• Vzduchová hadica 3,5 m

W 665

Jedinečný Striekací systém pre vnútorné steny

WallPerfect W 665 posúva hranice pre 
nanášanie farieb na interiérové steny: Vysoká 
pracovná rýchlosť, vynikajúce krytie a 
rovnomerné nanášanie farby pri minimálnej 
potrebe zakrývania okolia.

• Príkon 350 W 
• Plynulo nastaviteľné množstvo farby 0 - 270 
ml/min
• Energia rozstreku 105 Watt
• Viskozita max. 3000 DIN-sec.
• Objem zásobníka1800 ml.
• Vzduchová hadica 3,5 m

W 985 E

Inovatívny striekací systém W 985 E umožňuje 
bezproblémové nanášanie farieb na steny a 
stropy. Ľahká a komfortná rukoväť umožňuje  
pracovať bez námahy a dosiahnuť široký akčný 
rádius. Zvláštnosťou tohto šikovného prístroja je 
priame nasávanie farby z nádoby ako aj funkcia 
samočistenia.

• Príkon 600 W
• Plynulo nastaviteľné množstvo farby 0 – 525 
ml/min.
•Energia rozstreku 140 W
• Priame nasávanie farby z originálnej nádoby
• Akčný rádius 8,5 m
• Dĺžka striekacej rukoväte 70 cm
• Dvojstupňová turbína
• Samočistiace čerpadlo



QUICK AND EASY

Striekací systém pre interiérové steny

WallPerfect W 665 

Striekací systém pre nástrek stien
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Jedinečný striekací systém pre nástrek stien WallPerfect W 665 stavia nové normy pre
nanášanie interiérových farieb:

� Precízna a komfortná práca vďaka 3-násobne nastaviteľnému 
prúdu farby. 

� Rohy a hrany je možné priamo striekať, odpadá potreba 
prednáteru

� Extra ve ľký zásobník vysta čí až na 12 m² plochy steny
� Výmena farby je možná v priebehu 5 sekúnd – prídavné 

nástavce sú k dispozícii ako špeciálne príslušenstvo
� Množstvo farby je plynule nastaviteľné v rozsahu 0-250g / min
� Objem zásobníka 1800 ml 
� Hadica prívodu vzduchu 3,5 m

Artikel Nr. 2301 731



Striekací systém pre striekanie stien
Množstvo vzduchu jeIntegrovaný vypínač

Direct Spray Control –
Všetky funkcie prístroja je možné 
ovláda ť priamo na pištoli

W 867 E - HVLP Striekací systém pre striekanie vnútorných st ien a striekanie lakov a lazúr
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Striekací systém pre striekanie stien

WallPerfect W 867 E

WallPerfect W 867 E je pravý multi-talent, pretože dokáže striekať
rovnako nástenné farby ako aj laky a lazúry. Je určený pre perfektné
výsledky v interiéri a exteriéri.
W 867 E sa vyznačuje vysokým plošným výkonom pri perfektnej krycej
schopnosti. Do praktického kufríka sa zmestia dva striekacie nástavce
ako aj vzduchová hadica.

• Príkon 570 W
• Plynulo nastaviteľné množstvo farby 0 – 375 ml/min.
• Energia rozstreku130 W
• Objem zásobníka:  pre nástenné farby 1300 ml

pre laky a lazúry 600 ml
• Dĺžka vzduchovej hadice 3,5 m
• Viskozita170 DIN-sec
• Turbína, 2-stupňová

možné plynulo regulovať.

Presná a plynulá 
regulácia prívodu 

farby.

umožňuje pohodlnú prácu.

Artikel Nr. 2308 003 



Striekací systém pre striekanie stien

W 985 E - HVLP Striekací systém pre jemné striekanie vnútorn ých stien 

28Artikel Nr. 230 7673 

Striekací systém pre striekanie stien

WallPerfect W 985 E

Šikovný a silný pomocník pre perfektné striekanie stien a stropov. Ľahká 
predĺžená rukoväť sadne výborne do ruky a umožní rýchle a precízne 
striekanie farby a zároveň veľký akčný rádius. Farba je nasávaná priamo z 
vedra, nepotrebujete žiadny zásobník.
Ďalšia veľká výhoda: WallPerfect W 985 E má dávkovacie čerpadlo so 
samočistiacou funkciou.

• Príkon: 600 W
• Plynulo nastaviteľné množstvo farby 0 – 525 ml/min.
• Energia rozstreku 140 W
• Priame nasávanie z originálnej nádoby
• Akčný rádius 8,5 m
• Predĺžená rukoväť 70 cm
•Turbína, 2-stupňová
• Čerpadlo so samočistiacou funkciou



W 985 E - HVLP Striekací systém pre jemné striekanie vnútorn ých stien 

Samočinné čistenie

Ľahká obsluha

Ovládací pult je vo výške 55 cm 

Ľahké prenášanie vďaka pohodlnej 
rukoväti

Špeciálne vlastnosti
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Priame nasávanie 
farby

z originálnej nádoby

Čerpadla v priebehu 
niekoľkých minút

rukoväti

Ergonomická pred ĺžená 
rukovä ť – 70 cm dlhá

Umožňuje komfortnú prácu pri 
striekaní stien a stropov



Špeciálne vlastnoosti
Nová technológia trysky spája:

• zlepšený rozstrek farby
• širšiu plocha nástreku
• vyššie dávkovanie farby
• variabilnú šírku nástreku

W 985 E - HVLP Striekací systém pre jemné striekanie vnútorn ých stien 
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Širší lúč farby pre striekanie plôch Užší lúč farby pre striekanie rohov



Úžitok & výhody
nástreku vo či štetcu a val čeku

Základné využitie
- Nanášanie disperzných farieb na steny a stropy

- Perfektné povrchy v ďaka rovnomernému naneseniu bez štráfov a pásov

- Vysoká krycia schopnos ť

Farbu na stenu strieka ť namiesto natiera ť
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- Vysoká krycia schopnos ť

Doplnkové využitie
- Jednoduchosť a flexibilita vďaka vymenite ľným nástavcom, ľahká manipulácia a jednoduché čistenie 
vďaka systému Click & Paint

- Rýchlosť, vďaka vysokému výkonu na plochu

- Čistota, vďaka vzduchovému obalu a precízne použitie bez f ľakov a škv ŕn



Úžitok & výhody
nástreku vo či štetcu a val čeku

Hospodárne využitie
Kúty je možné pokrývať vrstvou ca. 4 x rýchlejšie ako so štetcom. 
Rýchlosť práce vzrastie min. o 10-15%.
Z toho vyplýva, že plochu miestnosti 4 x 4 metre vymaľujete ca. o 1/3 rýchlejšie.

Pri porovnaní práce so striekacím systémom WallPerfect 665 a prácou so štetcom a valčekom je rozdiel 
ešte výraznejší.

Farbu na stenu strieka ť namiesto natiera ť
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12 m2 nastriekate na jeden krát namiesto otravného vymie ňania val čekov a zatierania rohov a kútov.

Rýchla amortizácia obstarávacích nákladov , ušetrenie nákladov na pracovnú silu a jednorazových  
pomôcok.

Psychologické využitie
Hrdosť, vďaka perfektnej práci ako profesionál, „Steny a plaf óny perfektné ako hodváb“
Inovatívne správanie, vďaka špi čkovej technológii pre segment DIY
Prestíž – Uznanie v rodine a medzi priate ľmi



� Nové symboly na podporu argumentov, ktoré podporujú použitie striekacieho systému a jeho výhody 
voči štetcom a valčekom.

� Symboly a obrázky sú používané pri kompletnej marketingovej komunikácii firmy Wagner � vyšší 
prienik na trh

Použitím systému Perfect Spray od firmy Wagner nastriekate 

disperzné farby na steny a stropy jednoducho, rýchl o a čisto

• Jednoduchosť – stačí pridať vodu a dobre zamiešať

• Rýchlo – nástrek až 1,8 m2 za minútu

Striekací systém na steny - balenie
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• Čisto – menej zakrývania a jednoduché čistenie

Symboly sa nachádzajú na každom prístroji!
Zákazník je na ne upozornený pri predaji!



Nie je potrebné prácne pred natieranie  
rohov a kútov štetcom

Farba je nanesená rovnomerne  v 
jednom pracovnom kroku, pričom je 
zabezpečené dokonalé krytie

Striekací systém na steny – vysvetlenie piktogramov
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Minimálna potreba zakrývania vďaka 
vzduchovému obalu, ktorý obaľuje 
prúd farby

Vysoká pracovná rýchlosť vďaka 
dostatočnému dávkovaniu



Otvárač na 
plechovky s farbou

Ihla na 
odstránenie 

zaschnutej farby z 
trysky

Spona na 
pripevnenie 

miešadla na nádržku

Striekací systém na steny - miešadlo
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Mierka na ľahšie 
odmeranie 10% 

riedenia

Miešadlo na 
miešanie farby 

s riedidlom



Striekací systém na steny – Testovací plagát DIN A1
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Plniaci lievik s prvými inštrukciami - 2 ks

Striekací systém na steny – Plniaci lievik
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QUICK AND EASY

Striekací systém s oddelite ľnou pišto ľou - Perfect Spray

• Rýchla výmena farby a materiálu
• Jednoduchá výmena nástavcov pre rôzne práce
• Jednoduché čistenie vďaka oddeliteľným pištoliam

Systém Click & Paint ponúka 
jedine čné výhody:

Perfect Spray je zna čkou kvality v ďaka 
perfektnému výsledku nástreku

Ešte jednoduchšia príprava striekacích 
systémov WAGNER. Lak alebo farbu stačí JEDNODUCHÝ

W 550 W 660 W 860 EW 560 W 665
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naliať do zásobníka, prípadne zriediť 10 % a 
práca môže začať – vďaka nástreku 
perfektný výsledok za pár minút!

Teraz ešte rýchlejšie!
Nové technológie Perfect Spray umožňujú výrazne 
vyšší výkon na plochu nástreku systémov 
WAGNER.

RÝCHLY

Znervózňujúce kvackanie pri natieraní je 
minulosťou – dnes sa maľuje striekaním! 
Vzduchový plášť, ktorý obaľuje prúd striekanej 
farby umožňuje absolútne precíznu a čistú 
prácu.

ČISTÝ

W 550 W 660 W 860 EW 560 W 665



QUICK AND EASY

Nástavec s nízkoobjemovou 
tryskou pre malé množstvá
Vrátane zásobníka 250 ml 
Tento výnimočný nástavec umožňuje 
nástrek aj najmenších plôch a predmetov
Teraz je možné aj najjemnejšiu prácu 
vykonať čisto a precízne!
Filigrantská práca!

Artikel Nr. : 0417 918 (756010)

Cena: 22€

Nástavec s 
vysokoobjemovou tryskou

Nástavec pre detaily a 
vyhrievacie telesá
Vrátane zásobníka 600 ml
Najviac vhodný pre nástrek ťažko 
dostupných miest ako sú radiátory a 
pod. Nástavec je možné na konci 
zahnúť o 25°, takže je možné 
„striekať za roh“.
Detailne presná práca !

WAGNER priniesol ako prvý na trh striekací systém W 550, ktorý umožňoval jedným otočením oddelenie zásobníka s farbou od turbíny. Toto
garantuje rýchle, bezproblémové a jednoduché čistenie. Navyše umožňuje táto inovácia extrémne rýchlu výmenu farby – za 5 sekúnd. Pre
každé použitie je k dispozícii odpovedajúci striekací nástavec.

W 550
W 560

Striekací systém s oddelite ľnou pišto ľou - Perfect Spray

Nástavec s detailovou tryskou
Vrátane zásobníka 600 ml
Najviac vhodný pre nástrek náročných 
povrchov  ako sú napr. zábradlia a pod.
Brilantná práca!

Artikel Nr. : 0417 932 (756012)

Cena: 22€
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vysokoobjemovou tryskou
“Perfect Spray 1400“
Vrátane zásobníka 1400 ml 
Veľké objekty ako sú drevené chatky, 
garážové brány je možné teraz 
nastriekať v nakratšom možnom čase.
Veľká tryska umožňuje vysoký prietok 
farby. 
Rýchlejší a lepší výsledok!

Artikel Nr. : 0417 917 (756011)

Cena: 22€

Detailne presná práca !

Artikel Nr. : 0417 915 (756009)

Cena: 27,26€

Nástavec standard 
“Perfect Spray 800“
Vrátane zásobníka 800 ml
Nástavec pre široké a univerzálne 
použitie každého druhu. Umožňuje 
rovnomerný a optimálny nástrek. 
Pracova ť univerzálne!

Artikel Nr. : 0417 914 (756013)

Cena: 22€

W 550

W 660

W 860 E

W 665

Nástavec HVLP-XXL „WallPerfect“
Vrátane zásobníka 1800 ml
Nástrek vnútorných stien! S týmto špeciálnym nástavcom môžete  bez námahy 
nastriekať vnútorné steny disperznými a latexovými farbami. Vďaka 
optimálnemu prívodu farby dosahujete vysokú rýchlosť práce.
Perfektná a profesionálna práca!

Artikel Nr. : 230 1734 (nie je vhodný pre W 550 / W 560) (756077)

Cena: 37,79€

Uvedené ceny sú odporu čené MOC s DPH 19%



Predajná cena v €

Prístroj na 

Project 115
299,- €

Bez vzduchová technológia nástreku
Výhoda: rýchlosť

Nevýhoda: vysoký tlak (190 bar) 
-> Overspray, 
ťažké ovládanie

HVLP-Technológia nástreku
Výhoda: veľmi nízky tlak (0,2 bar) 

Cenové zaradenie
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Handi-Roller
29,- €

Prístroj na 
striekanie 

vnútorných stien
“WallPerfect”

149,- €

Manuálny 
valček

Výhoda: veľmi nízky tlak (0,2 bar) 
-> žiadny Overspray,
veľmi jednoduché ovládanie

Nevýhoda: pomalší ako bez vzduchové 
systémy



W660   149 €

Nástavec
34,95 €

Prístroj pre laky&lazúry Prístroj pre nástrek stien

Nástavec
Perfect Spray 800 +

Cenové zaradenie

WallPerfect   149 €

+
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34,95 €
Perfect Spray 800 

19,95 €

=

+

“AllPerfect”- kombinácia183,95 € “AllPerfect”- kombinácia 168,95 €

=



HVLP-Systémy

QUICK AND EASY

Materiály pre nástrek, zoradené pod ľa skupín, pod ľa priorít

Cieľová skupina: Domáci majstri
Vhodné pre HVLP

1. Alkydové, živicové laky, -lakovacie farby, -plnidlá, -základné farby X

2. Akrylové, živicové laky a –lakovacie farby X

3. Disperzné lakovacie farby a –základné farby X

4. Lazúry, ochranné nátery na drevo, impregnácie – nie gélové X

5. Laky na vyhrievacie telesá X

6. Polymérne disperzie –nástenné farby a latexové farby X (WallPerfect)

7. Polymérne disperzie –fasádne farby nie
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8. Uzavreté dutiny, ochrana podvozku nie

9. Voda, odstraňovač tapiet, prostriedky na ochranu rastlín, dezinfekčné prostriedky X

10. Čistič vodného kameňa, benzínový čistič X

11. Olejové farby a fermež X

12. Proti hnilobné a protikorózne nátery X

13. UV-ochranné laky X

14. Odstraňovacie nátery, farby viažuce sa na hrdzu, moridlá, oddeľovače X

15. Lepidlá X

16. 2K-laky X



HVLP Systémy

QUICK AND EASY
Cieľové skupiny pre striekacie systémy

� Nároční domáci majstri

� Majitelia domov a chát

� Majitelia člnov

� Majitelia áut
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� Majitelia áut

� Poľnohospodárii

� Modelári



Elektrické ru čné striekacie pištole
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Elektrické ru čné striekacie pištole - Princíp funkcie

QUICK AND EASY
Základ bez vzduchových systémov 
je piest, ktorý vysokým tlakom 
spôsobuje rozprášenie.

Vibračná kotva tlačí piest dopredu. Ako
náhle sa kužeľ piestu pohybuje dozadu,
vzniká vo valci podtlak, ktorý spôsobuje
nasávanie materiálu.

Pri nasledujúcom pohybe dopredu sa

Vibračná kotvaElektromagnet

ValecTryska
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Pri nasledujúcom pohybe dopredu sa
nasávací otvor uzavrie a materiál sa
vystrekne cez ventilačný systém pod
vysokým tlakom bez vzduchu von.

Množstvo materiálu a tlak sa dajú
plynule regulova ť regula čnou
skrutkou.

Piest

Regulačná 
skrutka

Kužeľ ventila

Nasávacia trubica

Pružina piesta



Elektrické ru čné striekacie pištole - Preh ľad

QUICK AND EASY

Základný model novej 
generácie

W 95

Výkonný vstupný model 
novej generácie

W 140 P

Striekacia pišto ľ pre 
renova čné a 
rekonštruk čné práce

Striekacia pišto ľ pre 
renova čné a 
rekonštruk čné práce

Výkonný špi čkový model

W 450 SE
Tento výkonný model je vhodný aj 
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W 95
Zvlášť vhodný pre drevené ploty, 
okenice, garážové brány, prútený 
nábytok, a pod. Systém výstupu -
Output-Control-System zabezpečí 
krásne farebné plochy.

Výkon 70 W            
Tryska 0,8 mm
Dávkované množstvo max. 140 
g/min 
Striekací tlak max. 120 bar
Objem nádržky 600 ml

Artikel Nr. 0402 040

W 140 P
Vhodný pre veľa bežných 
lakovacích a natieracích prác. 
Ideálny pre nanášanie lakov, 
lazúr, politúr , hliníkových farieb,
syntetických živíc atď.

Výkon 100 W                  
Tryska 0,8 mm
Dávkované množstvo max. 220 
g/min
Striekací tlak max. 130 bar
Objem nádržky 800 ml 
Output-Control-System

Artikel Nr. 0412 001

W 180 P
Pištoľ novej generácie s  
vynikajúcim rozstrekom. 
Spracováva vodorozpustné a 
syntetické laky, lazúry, politúry, 
ochranné nátery, prípravky na 
ochranu rastlín, impregnačné 
roztoky a oleje.

Výkon 110 W
Tryska 0,8 mm
Dávkované množstvo max. 270 
g/min
Striekací tlak max. 150 bar 
Objem nádržky 800 ml

Artikel Nr. 0413 001

W 180 P sada
Ako model W 180 P s ihlovými 
tryskami, flexibilným predĺžením 
trysky, vrátane náhradnej trysky 
0,6 mm a náhradného ventilu.

Tento výkonný model je vhodný aj 
pre husté materiály: vodorozpustné 
a syntetické laky, riedke lazúry, 
impregnácie, dezinfekčné 
prostriedky, dutiny, podvozky,  ale aj 
disperzné farby pre vnútorné steny. 
Množstvo farby je regulované 
najnovšou 4-stup ňovou 
mikro čipovou technológiou .                                             

Výkon 110 W                                                 
Tryska 0,8 mm                                      
Dávkované množstvo max. 20-350 
g/min.
Striekací tlak max. 180 bar 
Objem nádržky 800 ml

Artikel Nr. 0199 070
Artikel Nr. 0413 006



Elektrické ru čné striekacie pištole

QUICK AND EASYVýhody elektrických ru čných striekacích pištolí

• Rozstrekovací tlak 120 – 180 bar, tým pádom kompaktnejší povrch

• Minimálna investícia. 

Nie je potreba dokúpenia prídavných zariadení ako je kompresor, hadica

• Vďaka kompaktnosti veľmi šikovné do ruky
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• Minimálna náročnosť pri čistení vďaka rozložiteľnému čerpadlu

• Vysoká pracovná rýchlosť

• Minimálny oblak farby pri nástreku

• Naliať farbu, zapnúť a práca môže začať



Bez vzduchové striekacie systémy DIY a polo profi
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Bez vzduchové striekacie systémy – Project 115

QUICK AND EASY

Univerzálny bez vzduchový striekací 
systém
Project 115
Jednoduché použitie :

Teleskopicky 
vysúvateľná rukoväť 

Vysokokvalitná kovová pištoľ 
obsahuje praktickú otočnú trysku a 
umožňuje rýchle odstránenie 
prípadného upchania.

7,5 m dlhá tlaková hadica umožňuje 
flexibilnú prácu a veľký akčný rádius.

Vďaka viacstupňovej regulácii tlaku je 
prístroj vhodný na široké použitie.

Prívodný kábel a tlakovú hadicu môžete 
odložiť na špeciálne vyvinuté zariadenie.
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Jednoduché použitie :
Mobilný striekací systém na nanášanie lakov, lazúr,
disperzných a latexových farieb pre vnútorné
priestory a všetky vodorozpustné a riediteľné médiá.
Nie je určené pre fasádové farby.

Profesionálny výsledok:
Jednoduché a rýchle nanášanie farieb na omietnuté
alebo otapetované vnútorné steny, drevené ploty,
garážové brány, člny, okná a mnoho iných.

Pišto ľ:
Vysokokvalitná kovová pištoľ s praktickou 
vymeniteľnou tryskou pre riedke aj husté materiály. 
Príkon: 625 W-230 V / 50 Hz        
Dávkovanie: 0,8 l/min, max. tlak: 190 bar 
Objem zásobníka: 9,5 l, Dĺžka hadice: 7,5 m                   
2 Profi vymeniteľné trysky: M pre husté materiály, 
XS pre riedke materiály.

Artikel Nr. 0418 020

Odnímateľný, extra 
veľký horný zásobník 
umožňuje 
bezproblémové čistenie 
alebo dopĺňanie.

vysúvateľná rukoväť 
umožňuje pohodlné 
premiestňovanie.



Teleskopické 
držadlo

Odnímate ľný 
vrchný 

Integrovaný 
držiak na 
hadicu

Mobilný bez vzduchový striekací systém Project 115

QUICK AND EASY
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vrchný 
zásobník

Transportný 
vozík s ve ľkými 

kolieskami

Ovládací prvok pre 
regulovanie tlaku



Odnímate ľný horný 
zásobník:

Bezproblémové odnímanie 
zásobníka s farbou vďaka 
špeciálnemu ventilu. 
Jednoduchá výmena farby a 
ľahké čistenie.

Manuálna regulácia tlaku:

Jednoduchá obsluha otočným 
prepínačom s nasledovnými 
funkciami – cirkulácia, výmena 
farby, striekanie. Jednoznačné 
piktogramy uľahčujú prácu.

Transportný vozík:

Veľké kolieska a nízke ťažisko 
zaručujú optimálnu slobodu 
pohybu a premiestnenie prístroja 
je prechádzkou. Teleskopická 
rúčka s integrovaným držiakom 
hadice a prívodného kábla 
umožňuje úsporu miesta pri 
skladovaní.

3 najväčšie výhody

Mobilný bez vzduchový striekací systém Project 115
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Vlastnosti

• Piestové čerpadlo 190 bar

• Regulácia tlaku

• Odnímateľný zásobník objemu 9,5 l

• Robustné kolieska

• Teleskopické držadlo

• Kvalitná kovová pištoľ v profesionálnej kvalite

• Dĺžka hadice 7,5 m 

• Kovová tryska veľkosti M/0,015”

Mobilný bez vzduchový striekací systém Project 115
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• Kovová tryska veľkosti XS / 0,009“

• 2 filtre M, 1 filter XS-S

Vhodné materiály

• Vodorozpustné alebo

• Syntetické

• Interiérové farby

• lazúry

• laky



Technické údaje

– Maximálny striekací tlak:190 bar
– Dodávané trysky: 

• veľkosť M / 0,015”
• veľkosť XS / 0,009“ 

– Maximálna veľkosť trysky: veľkosť M / 0,015”
– Maximálne dávkovacie množstvo: 0,8 l/min.
– Objem zásobníka: 9,5 l

Mobilný bez vzduchový striekací systém Project 115

QUICK AND EASY
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Informácia pre ojednávku

– Veľkosť balenia: 54x 41 x 32 cm (lx b x h)
– Množstvo v balení: 1



Univerzálny striekací systém - Project 115

QUICK AND EASY

Výhody systému Project 115

� Striekanie disperzných a latexových farieb pre interiéry

� Vysoká rýchlosť práce – vhodné na aplikáciu veľkých objektov

� Profi-pištoľ
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� Vhodný pre všetky vodorozpustné a syntetické materiály



Univerzálny striekací systém - Project 115

QUICK AND EASY

Prehľad vhodných farieb pre Project 115

Project 115 pracuje so všetkými typmi farieb – vodorozpustnými a syntetickými farbami ako 
napr.:

� Disperzné a latexové farby pre interiéry

� Lakovacie farby

� Akrylové farby

� Lazúry

� Prostriedky na ochranu dreva

� Moridlá
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� Moridlá

� Základné farby

� Podkladové farby

� Prostriedky na ochranu rastlín

� Ochranné nátery na podvozok

� Ochranné nástreky dutín

� Dezinfekčné prostriedky

� Oleje



Nová kategória ProjectPro

Silný spolo čník pri nanášaní rozli čných materiálov - ProjectPro 117 
a ProjectPro 119

WAGNER ponúka pod označením „ProjectPro“ novú kompletnú
vysokokvalitnú kategóriu prístrojov, ktoré sú vyvinuté pre náročné
použitie v širokom rozsahu aplikácií.

Použitie & Objekty

Dva prístroje vybavené piestovým 
čerpadlom pre bez vzduchové 
striekanie sú najvhodnejšie pre 
rôzne materiály a veľké plochy: 

� Disperzné a latexové farby pre 
steny, plafóny, pivničné priestory 

56

Tieto typické prístroje sú určené napríklad pre kompletnú maľovku
interiéru alebo renováciu domu v réžii „profesionálnych domácich
majstrov“. Použitie je vhodné na rôzne objekty ako steny a plafóny,
dvere, zárubne, nábytok, radiátory, trámy, zábradlie, oceľové nosníky,
okenné rámy alebo garáže.

Prístroje sú vhodné ale aj pre servisné služby hotelov, škôl, obytných
priestorov. Spoľahlivé, rýchle a všestranné použitie je k dispozícii všade
tam, kde je potrebné odstrániť stopy opotrebovania alebo grafiti na
stenách a schodištiach, pri obnovení náterov plotov, alebo iných
väčších plôch ako sú garážové brány a pod.

steny, plafóny, pivničné priestory 
a garáže

� Lazúry a ochranné nátery dreva 
pre drevené chaty, debnenia a 
garážové prístrešky

� Antikorózne nátery kovových 
nosníkov. 

Všetky vodorozpustné a 
syntetické materiály je možné 
jednoducho a profesionálne 
nanášať.

Robustné, rýchle a spo ľahlivé sú 
univerzálnym spolo čníkom pre 
mnohoraké oblasti použitia.



Piestové čerpadlo ProjectPro117 je príručný stacionárny prístroj s
praktickým držadlom na prenášanie, ktorý je vďaka svojej kompaktnosti a
nízkej hmotnosti vhodný pre rôznorodé použitie.

Vďaka širokému spektru požitých materiálov je ideálnym pomocníkom pri
malých až stredných projektoch v novostavbách alebo renováciách.

Výhody

� Kompaktný pri používaní
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� Kompaktný pri používaní
ProjectPro 117 je príručný stacionárny prístroj, takže 
miesto použitia možno ľahko zmeniť.

� Vysokokvalitná kovová pišto ľ

Vysokokvalitná kovová pištoľ obsahuje praktickú otočnú 
trysku a umožňuje rýchle odstránenie prípadného 
upchania.

� Jednoduchá príprava a vysoká pracovná istota
Manuálny ventil umožňuje bezproblémovú funkčnosť 
vypúšťacieho ventilu.

� Ľahká obsluha
Jednoduché a prehľadné ovládacie prvky umožňujú 
bezproblémové ovládanie.

� Priame nasávanie z originálnej nádoby
Nie je potrebné prelievanie farby.

Technické údaje

Príkon 670 Watt
Max. veľkosť trysky L/ 0,017“
Pištoľ PP-05
Max. dávkovanie 0,95l / min
Max. tlak      200 bar
Dĺžka hadice               7,5 m

Balenie obsahuje

Kovová tryska, veľkosť L / 0,017“,
2 nerezové kartušové filtre L-XXL+



Mobilná piestová pumpa ProjectPro 119 ukáže svoje silné stránky 
predovšetkým pri takých nasadeniach, ktoré vyžadujú veľmi veľký akčný rádius: 
15 metrov dlhá prívodná hadica umožní pracovať v širokom okruhu prístroja. 

Silný striekací prístroj je vďaka svojmu výkonu určený pre väčšie projekty pri 
novostavbách, renováciách a  údržbe.

Výhody
� Ľahký transport
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Technické údaje

Príkon 720 Watt
Max. veľkosť trysky XL/ 0,019“
Pištoľ PP-05
Max. dávkovanie   1,25l / min
Max. tlak            200 bar
Dĺžka hadice                15 m

Balenie obsahuje 

Kovová tryska, veľkosť XL / 0,019“,
2 nerezové kartušové filtre L-XXL+

� Ľahký transport
ProjectPro 119 je vďaka svojim kolieskam ľahké premiestniť z 
miesta na miesto. Po sklopení zaberie málo miesta pri 
prevážaní.

� Vysokokvalitná kovová pišto ľ

Vysokokvalitná kovová pištoľ obsahuje praktickú otočnú trysku 
a umožňuje rýchle odstránenie prípadného upchania.

� Jednoduchá príprava a vysoká pracovná istota
Pri zapnutí prístroja sa tlakový ventil automaticky stlačí, čo 
umožňuje okamžité nasadenie.

� Vysoký výkon a ve ľký akčný rádius
15 metrov dlhá prívodná hadica umožní pracovať v širokom 
okruhu prístroja. 

� Spracovanie vysokoviskóznych materiálov
Profesionálne nanášanie rôznych, aj vysokoviskóznych 
materiálov.

� Priame nasávanie z originálnej nádoby
Nie je potrebné prelievanie farby.



Farbiaci val ček – manuálny a elektrický
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Farbiaci valček s funkciou 
„Trigger“

Handi-Roller®

Handi-Roller s integrovaným 
farbiacim valčekom je cenovo 

Valčekové systémy – rýchle, jednoduché a výkonné

Elektrický farbiaci valček s 
priamym nasávaním

W 3500 Kit

Najvhodnejší pre veľké plochy s 
priamym nasávaním farby z 

2 v 1 – Pomôcka pri maľovaní 
s integrovanou nádržkou na 
farbu

Trim-It

Farbiaci valček na batérie

TurboRoll

Pre všetky natieracie renovačné práce 
– teraz na výkonný batériový pohon.
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farbiacim valčekom je cenovo 
výhodná alternatíva pre 
domácich majstrov.
Automatické dávkovanie farby 
stlačením gombíka pomocou 
funkcie „Trigger“, Nasávací 
systém umožňuje priame 
nasatie farby z vedra.

• Objem zásobníka 550 ml
• Plošný výkon 15 m²/19 min
• Šírka valčeka 230 mm
• Výška vlasu 19 mm 

nádoby. Žiadne zohýnanie. Vrátane 
širokého príslušenstva. 
Zjednodušené čistenie „Quick-
Clean“ vypínač, regulácia prívodu 
farby tlakovým vypínačom priamo 
na rukoväti

• Plošný výkon 15 m²/8 min 
• Šírka valčeka 230 mm (2x)
• Výška vlasu 20 mm
• Predĺženie ca. 36 cm
• Pripojenie 230/240 V, 50 Hz

Rýchle a jednoduché nanášanie 
farieb na hrany dverí, okien a 
rohov, ideálne aj pre drobné 
opravy stien.

• S jedným naplnením je možné 
naniesť farbu až na 18,3 m 
• Šírka farbiacej plôšky  7,5 cm 
• Objem nádržky ca. 125 ml 

Artikel Nr. 0245 030 Artikel Nr. 0407 002 Artikel Nr. 0408 010

Všetky modely sú ur čené pre vodorozpustné disperzie a latexové farby

– teraz na výkonný batériový pohon.
Všetko na jedno stlačenie: bez 
námahy nasaje farbu z nádoby a 
dopraví ju k valčeku. Možné prepnúť 
do manuálneho režimu

• Objem zásobníka 550 ml
• Plošný výkon 15 m²/10 min 
• Šírka valčeka 230 mm
• Výška vlasu 20 mm 
• Vrátane 4 x AA Batterien

Artikel Nr. 2301 737



Parný odstra ňovač tapiet – šikovný spôsob odstránenia tapiet

Parný odstraňovač tapiet 3,5 l

2 in 12 in 1

+
�

�

Parný odstraňovač tapietParný odstraňovač tapiet 4,0 l Príslušenstvo pre všetky parné 
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Parný odstraňovač tapiet 3,5 l
W 14

Tapety odstraňuje bez námahy a 
chémie – iba horúcou parou.
Permanentné sledovanie hladiny.

• Parná platňa 400 g
• Prevádzkový čas max. 70 min
• Príkon 2000 W
• Množstvo vody 3,5 l
• Dĺžka hadice 3,5 m
• Parná sila 50 g/min

Artikel Nr. 0339 002

�

�

4,0 l
W 16

Jednoduché a rýchle 
odstraňovanie tapiet bez chémie. 
4 parné nástavce a flexibilná 
hadica garantujú komfortnú prácu. 
Ochrana pred prehriatím vďaka 
systému „Power-Steam-Control“.

• Prevádzkový čas max. 80 min 
• Príkon 2000 W
• Objem zásobníka 4,0 l
• Dĺžka hadice 3,5 m
• Parná platňa 250 g

Artikel Nr. 0339 050

W 15

Variabilná plocha naparovania pre 
celú šírku tapety, ako aj pre užšie 
plochy. Pohodlná práca s 
naparovacou plochou, ktorá padne 
do ruky. 
Power-Steam Control: dlhá životnosť 
a bezpečná prevádzka vďaka 
vypínacej automatike. 

• Prevádzkový čas max. 80 min
• Príkon 2000 W 
• Množstvo vody 4,0 l
• Veľký akčný rádius až do 3,5 m 
• Vysokoflexibilná hadica
• Parná sila 50 g/min

Artikel Nr. 0339 015

odstraňovače tapiet Wagner

Čistiaca súprava

• Tryska vrátane 3 predlžovacích trubiek 
a čistiacej handričky
• Kefka s hubkou
• Tryska s  uhlovým nástavcom
• Tryska so štetinami

Artikel Nr. 0339 700

Perfora čný val ček

Vhodný na zoškrabávanie tapiet.

Artikel Nr. 0338 702



Parný odstra ňovač tapiet

QUICK AND EASY
Výhody parného odstra ňovania tapiet

� Odstraňovanie tapiet bez námahy pomocou silnej vodnej pary

� Šetrné k životnému prostrediu – pracuje sa výhradne iba vodnou 

parou

� Vďaka veľkému zásobníku vody netreba zbytočne prácu prerušovať

� Veľký akčný rádius vďaka 3,5 m dlhej hadici
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� Ľahká parná doska umožňuje pracovať dlho bez únavy ruky

� Power Steam Control – inteligentná vypínacia technika chráni pred 

prehriatím

� Rýchle a účinné aj pri silne držiacich tapetách



Parný odstra ňovač tapiet - DTS 5800

QUICK AND EASY

Parný odstraňovač tapiet „Dual-Tank-System“

�

�
�

	




�

�
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Parný odstraňovač tapiet „Dual-Tank-System“
DTS 5800

Dvojkomorový systém DTS 5800 umož ňuje krátke
zahrievanie – o 3 minúty je pripravený k práci!

Vďaka veľkému zásobníku je možné predĺžiť pracovný čas.
DTS je rýchly, čistý a pohodlný vďaka ergonomickej rukoväti
parnej dosky.
Po pripojení prídavnej súpravy na čistenie podláh sa DTS stane
univerzálnym čistiacim zariadením.
Príkon 2000 W, objem zásobníka 5,8 l, prevádzkový čas max.
120 min, parná sila 50 g/min, dĺžka hadice 3,5 m, váha parnej
dosky 310 g.
Držiteľ vyznamenania if-product design award 2007 .

Artikel Nr.: 0419 001

Vodu naplníme do veľkého zásobníka �.

Cez ventil � prúdi voda rovnomerne do malej 

vyhrievacej komory �. Tu sa vody rýchlo zohreje a 
vytvára sa konštantné množstvo pary. Táto stúpa hore
	 a vystupuje cez otvor hadice von �.

Izolačná platňa 
 leží priamo na vodnej hladine a 
zabraňuje kondenzácii pary v hornom zásobníku.
Bezpečnostný ventil � chráni pred pretlakovaním 
zásobníka a v prípade potreby vypne prístroj.


