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Опис Артикул Розмір /шт Ціна/грн 
Бугелі для валиків 

Серия Flugger Quick Roller Handle, бугель для валика стандартної довжини, тримач для валика системи "quick", 
зручний тим,що навіть старі засохлі валики легко знімаються. Зносостійка сталь, з якої виготовлена вісь бугеля, 
стійка до стирання та корозії. Ергономічна ручка з удароміцного пластику з прогумованими вставками, не 
вислизає навіть із мокрих рук. Усі моделі бугелів сумісні із запатентованою системою кріплення на подовжувачі 
Click Lock.

75291 10cm Ø 6 mm 215,00 

75293 15 cm Ø 6 mm 215,00 

75295 18 cm Ø 6 mm 240,00 

75296 24 cm Ø 8 mm 240,00

Серія Stiwex Quick Roller Handle, бугель для валика стандартної довжини, тримач для валика системи "quick", 
зручний тим, що навіть старі сухі валики легко знімаються. Зносостійка сталь, з якої виготовлена вісь бугеля, 
стійка до стирання та корозії. Ергономічна ручка з ударостійкого пластику з прогумованими вставками, не 
вислизає навіть із мокрих рук. Усі моделі бугелів сумісні із запатентованою системою кріплення на подовжувачі 
Click Lock.

75208 10 cm Ø 6 mm 160,00 

75209 15 cm Ø 6 mm 170,00 

75210 18 cm Ø 6 mm 215,00 

Серия Stiwex Roller Handle, бугель для валика roller, міцний тримач для валика із 8 мм сталі, під 
валики Європейського стандарту Ø 38 мм. Зносостійка сталь, з якої виготовлена вісь бугеля, стійка до 
стирання та корозії. Ергономічна ручка з ударостійкого пластику з прогумованими вставками, не 
вислизає навіть із мокрих рук.
Усі моделі бугелів сумісні із запатентованою системою кріплення на подовжувачі Click Lock.

75274 18 cm Ø 38 mm 230,00 

75275 23 cm Ø 38 mm 230,00 

75276 25 cm Ø 38 mm 230,00 

Серия Flugger Quick Roller Handle Long 10см, бугель для валика подовжений, тримач для валика системи 
"quick", зручний тим, що навіть старі сухі валики легко знімаються. Зносостійка сталь, з якої виготовлена вісь 
бугеля, стійка до стирання та корозії. Ергономічна ручка з ударостійкого пластику з прогумованими вставками, не 
вислизає навіть із мокрих рук. Усі моделі бугелів сумісні із запатентованою системою кріплення на подовжувачі 
Click Lock.

75292 10 cm Ø 6 mm 185,00 

Малярні валики 

Серия Flugger High Finish, професійні валики на основі скрученої нитки з поліамідної мікрофібри. Коротка кручена 
поліамідна мікрофібра довжиною (5мм) дозволяє отримати ідеально гладку поверхню. Завдяки унікальним 
властивостям цих волокон, фарбування відповідальних поверхонь валиками цієї серії буде простим та зручним. При 
правильному догляді валики прослужать досить довго. Підходять для використання з усіма типами лаків, фарб та 
емалей. Завдяки особливій технології виробництва, при якій "шубка" сплавляється з пластиковою трубкою, а не 
приклеюється до неї, волокна ефективно утримуються валиком і не потрапляють у лакофарбовий шар.

41407 10 cm Ø 6 mm 145,00 

41409 15 cm Ø 6 mm 185,00 

22015 18 cm Ø 6 mm 320,00 

22016 24 cm Ø 8 mm 430,00 

ї 
Серия Flugger Velour, валики на основі акрилової мікрофібри. Коротка акрилова мікрофібра довжиною (5мм) 
дозволяє отримати ідеально гладку поверхню. Завдяки унікальним властивостям цих волокон, фарбування 
відповідальних поверхонь валиками цієї сері буде простим та зручним. При правильному догляді валики прослужать 
досить довго. Підходять для використання з усіма типами лаків, фарб та емалей. Завдяки особливій технології 
виробництва, при якій "шубка" сплавляється з пластиковою трубкою, а не приклеюється до неї, волокна ефективно 
утримуються валиком і не потрапляють у лакофарбовий шар.

22030 5 cm Ø 6 mm 120,00 

41401 10 cm Ø 6 mm 145,00 

41402 15 cm Ø 6 mm 180,00 

41403 18 cm Ø 6 mm 230,00 

41404 24 cm Ø 8 mm 420,00 

59641 18 cm Ø 38 mm 240,00 

79227 25 cm Ø 38 mm 350,00 

Серия Flugger MIcrolon, професійні валики на основі ниток із крученої поліамід/поліефірної мікрофібри (10 мм). У цій 
серії валиків довга мікрофібра скручена в нитки. Така структура дозволяє утримувати велику кількість лакофарбового 
матеріалу і легко розподіляти його по поверхні однорідним шаром без шагрені. При цьому завдяки скрученню 
мікрофібри в нитки зношені волокна не випадають з валика і не псують покриття. Ще однією перевагою ниткових 
валиків є їх тривалий термін служби. Завдяки особливій технології виробництва, при якій "шубка" сплавляється з 
пластиковою трубкою, а не приклеюється до неї, валики відмінно підходять для всіх типів фарб і емалей.

36125 10 cm Ø 6 mm 160,00 

36126 15 cm Ø 6 mm 180,00 

36127 18 cm Ø 6 mm 310,00 

94444 24 cm Ø 8 mm 620,00 

22025 18 cm Ø 38 mm 185,00 

22057 23 cm Ø 38 mm 240,00 

Серия Flugger Bestlon, валики на основі поліефірних волокон (7 мм). Відмінний вибір для фарбування 
поверхонь, де важливо отримати гладке покриття. Підходять для нанесення всіх типів фарб, масел для дерева 
та столярних просочень. Завдяки особливій технології виробництва, при якій "шубка" сплавляється з 
пластиковою трубкою, а не приклеюється до неї, волокна надійно утримуються валиком і не потрапляють у 
лакофарбовий шар.

41411 10 cm Ø 6 mm 145,00 
41412 15 cm Ø 6 mm 185,00 

41413 18 cm Ø 6 mm 280,00 

41414 24 cm Ø 8 mm 440,00 

10359 18 cm Ø 38 mm 180,00 

41277 25 cm Ø 38 mm 270,00 
Серия Flugger Lamlon, професійні валики з крученими поліамідними нитками. Довгі поліамідні нитки (21 мм) 
вбирають велику кількість фарби, що полегшує процес фарбування та робить роботу ефективнішою. Прекрасно 
підходять для нанесення шпалерного клею. Завдяки стійкості до зношування, валики мають тривалий термін 
служби, при правильному догляді. Рекомендується застосовувати для фарбування поверхонь із середньою та 
грубою фактурою. Завдяки особливій технології виробництва, при якій "шубка" сплавляється з пластиковою 
трубкою, а не приклеюється до неї, валики ідеально підходять для нанесення всіх типів фарб і при правильному 
догляді служать досить довго.

75100 10 cm Ø 6 mm 145,00 

41417 15 сm Ø 6 mm 195,00 

41418 18 сm Ø 6 mm 370,00 

41419 24 сm Ø 8 mm 690,00 

15423 18 сm Ø 38 mm 340,00 

19522 25 сm Ø 38 mm 350,00

28960 5 cm Ø 6 mm 400,00 
Серия Flugger Quick Corner Handle, бугель для валика кутового 5 см, тримач для валика системи "quick", 
зручний тим, що навіть старі засохлі валики легко знімаються. Зносостійка сталь, з якої виготовлена вісь бугеля, 
стійка до стирання та корозії. Ергономічна ручка з удароміцного пластику з прогумованими вставками, не 
вислизає навіть із мокрих рук. Усі моделі бугелів сумісні із запатентованою системою кріплення на подовжувачі 
Click Lock.
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Валик Flugger Quick Roller Rapid Rough Microlon 24см, професійні валики на основі ниток із крученої поліамід/поліефірної 
мікрофібри (21 мм). У цій серії валиків довга мікрофібра скручена в нитки. Така структура дозволяє утримувати велику кількість 
лакофарбового матеріалу і легко розподіляти його поверхнею однорідним шаром без шагрені. При цьому завдяки скрученню 
мікрофібри в нитки зношені волокна не випадають з валика і не псують покриття. Ще однією перевагою ниткових валиків є їх тривалий 
термін служби. Завдяки особливій технології виробництва, при якій "шубка" сплавляється із пластиковою трубкою, а не приклеюється 
до неї, валики відмінно підходять для нанесення всіх типів фарб та емалей.

22413 24 сm Ø 6 mm  410.00 

Серия Flugger Proflon, Універсальні валики на основі довгих поліефірних волокон (22 мм). Утримують найбільшу кількість 
фарби, що дозволяє легко та ефективно фарбувати великі поверхні. Прекрасно підходять для обробки грубих та шорстких 
поверхонь. Відмінний вибір для нанесення ґрунтовки або шпалерного клею. Завдяки особливій технології виробництва, при 
якій "шубка" сплавляється з пластиковою трубкою, а не приклеюється до неї, волокна надійно утримуються валиком і не 
потрапляють у лакофарбовий шар. Прекрасно підходять для нанесення всіх типів фарб.

41421 10 сm Ø 6 mm 145,00 
41422 15 сm Ø 6 mm 185,00 
41423 18 сm Ø 6 mm 270,00 
41425 24 сm Ø 8 mm 

72745 25 сm Ø 38 mm 250,00

Валик Stiwex Quick Roller Filler 24см ,професійний валик для ручного нанесення шпаклювального 
матеріалу на стіни та стелі. Валик демонструє високе поглинання матеріалу та простоту експлуатації. 
Міцний, характеризується тривалим терміном експлуатації.

84945 24 сm Ø 6 mm 680,00 

75289 45 mm 295,00 

Пензлі

Серия Color Brush 121 Mottler, плоскі пензлі з особливо якісної чорної натуральної свинячої щетини. Дерев'яна 
ручка легка та зручна в роботі. Використовується як широкий художній пензель і для фарбування під дерево або 
під мармур. Застосовується для фарб будь-якого типу.

23361 70 mm 70,00 

Серия Flugger Flat Brush 1500, плоскі пензлі зі змішаної щетини, що ефективно утримують фарбу, не дозволяючи 
їй капати. Відмінний вибір для нанесення матеріалів з низькою в'язкістю, таких як морилки та масляні просочення. 
Рекомендується використовувати для нанесення матеріалів на водній основі, так і на основі розчинників.

78360 25 mm 140,00 
78352 35 mm 145,00 
78344 50 mm 200,00 

78336 70 mm 260,00 

Серия Flugger Flat Wall Brush 1583, плоскі пензлі зі змішаної щетини, що ефективно утримують фарбу, не 
дозволяючи їй капати. Відмінний вибір для нанесення матеріалів з низькою в'язкістю, таких як морилки та 
масляні просочення. Пензлі мають вигнуту пластикову ручку з двома вушками для фіксації на відрі. Ручки пензлів 
сумісні із запатентованою системою кріплення Click Clock, що дозволяє закріплювати їх на подовжувачах та 
виконувати будь-які роботи фарбування у важкодоступних місцях та на висоті. 

75387 70 mm 285,00 

75389 100 mm 340,00 

75390 120 mm 650,00 

Серия Flugger Flat Wall Brush 1806, плоскі пензлі зі змішаної щетини ефективно утримують фарбу, не 
дозволяючи їй капати. Відмінний вибір для нанесення матеріалів з низькою в'язкістю, таких як морилки та масляні 
просочення. Пензлі мають рівну прогумовану ручку та вушко для фіксації  на відрі. Ручки пензлів сумісні із 
запатентованою системою кріплення Click Clock, що дозволяє закріплювати їх на подовжувачах та виконувати 
будь-які роботи фарбування у важкодоступних місцях та на висоті.

75180 75 mm 650,00 

75181 100 mm 770,00 

75182 120 mm 1100,00 

Серия Flugger Flat Wall Brush 1883 плоскі пензлі зі змішаної щетини, що ефективно утримують фарбу, не 
дозволяючи їй капати. Відмінний вибір для нанесення матеріалів з низькою в'язкістю, таких як морилки та масляні 
просочення. Пензлі мають вигнуту прогумовану ручку з двома вушками для фіксації  на відрі. Ручки пензлів 
сумісні із запатентованою системою кріплення Click Clock, що дозволяє закріплювати їх на подовжувачах та 
виконувати будь-які роботи фарбування у важкодоступних місцях та на висоті.

75199 70 mm 560,00 

75201 100 mm 740,00 

75202 120 mm 1100,00 

Серия Flugger Flat Brush 1895, пензлі мають щетиною із синтетичних волокон з розпушеними кінчиками. 
Пензлі цієї серії забезпечують прекрасне рівномірне фінішне покриття без смуг і патьоків, незалежно від типу 
фарби або лаку. Прекрасний результат досягається при нанесенні глянцевих покриттів. Сучасні технології 
виробництва цієї серії забезпечують довговічність пензлів, а також гарантують відсутність випадання щетинок із 
обічайки. Ці пензлі отримали найкращу оцінку в тесті шведської газети Expressen, і формулювання: «Пензель 
вартий своєї ціни. Вона ідеально лежить у руці та дає чудовий результат».

90017 25x12x48 mm 240,00 

90018 35x13x48 mm 260,00 

91118 50x14x48 mm 320,00 

91119 70x16x55 mm 440,00 

Flugger Floor Varnish Brush 1898, плоский широкий пензель зі змішаної щетини. Ефективно утримує фарбу чи 
лак, не дозволяючи їм капати. Підбір волокон ідеальної структури та особливий спосіб обробки, забезпечує їм 
високу стійкість до зношування, робить пензель довговічним. Пензель можна використовувати з телескопічним 
подовжувачем. Рекомендується для фарбування підлог лаком чи фарбою. Також може використовуватися для 
нанесення декоративних матеріалів.

19709 200 mm 750,00 

Серия Flugger Sash Brush 1856, круглі пензлі зі скошеними до центру синтетичними волокнами з розпушеними 
кінчиками. Спеціальна обробка кінчиків щетинок дозволяє досягати ідеального фінішного покриття без смуг і 
патьоків, незалежно від типу фарби або лаку. Ергономічна двокомпонентна ручка полегшує процес нанесення фарби 
або лаку, робить його зручним та приємним. 

23030 11mm 145,00 

23032 18 mm 270,00 

23041 21mm 295,00 

Stiwex Prof.Angre Brush 1549, кутовий пензель з натуральної щетини та довгою дерев'яною ручкою. 
Застосовується для фарбування радіаторів та інших важкодоступних поверхонь. Сумісні з усіма типами фарб та 
лаків.

41311 50 mm 295,00 

Валик Flugger Quick Maxlon 24cm ,поєднує в собі найкращі характеристики валиків Proflon та Microlon Rough. За 
допомогою універсального валика Maxlon можна отримати справді гладке покриття з максимальною продуктивністю. 
Він добре покриває кілька шарів, і вам не потрібно часто занурювати валик у фарбу. Це заощаджує час. При цьому ви 
отримаєте гладкий і рівний результат, уникаючи бризок та залишків ворсу.

39504 490,0024 сm Ø 6mm

440,00 

44016 

43990 

22024 

120 mm 

120 mm 

50 mm 

145,00 

185,00 

410,00 

Валик Flugger Quick Corner Roller MIcrolon Medium, професійні валики на основі поліамід/поліефірної 
мікрофібри. У цій серії валиків довга мікрофібра. Така структура дозволяє утримувати велику кількість 
лакофарбового матеріалу і легко розподіляти його поверхнею однорідним шаром без шагрені. Валик 
призначений для кутів, завдяки своїй формі він однорідно фарбує весь кут.

Валик Stiwex Prem. Cutting in Pad 120mm., призначений для підфарбовування кутів без використання 
малярного скотчу, завдяки коліщаткам. Відмінно підходить для фарбування примикань "стеля/стіна" "стіна/
стіна". Завдяки ворсу 5мм залишає гладку поверхню без шагрені.

Валик прижимной Flugger Wallpaper Edge Roller 45mm, завдяки спеціальній конфігурації валика, вдається 
досягти максимально щільного притиску полотна шпалер до поверхні, що приклеюється. Достатньо кілька разів 
провести валиком у місцях стиків полотен і буде досягнутий відмінний результат. Робоча поверхня валика 
виготовлена із спеціальної гуми, що забезпечує валику максимальну довговічність. Валик насаджений на 
утримувач Ø 6 mm. Ергономічна ручка з удароміцного пластику з прогумованими вставками.

Змінні касети Stiwex Prem. Cutting in Pad 2х120mm, для валика Stiwex Prem. Cutting у Pad 120mm. 
Призначається для підфарбовування кутів без використання малярного скотчу, завдяки коліщаткам. Відмінно 
підходить для фарбування примикань "стеля/стіна" "стіна/стіна". Завдяки ворсу 5мм залишає гладку 
поверхню без шагрені.
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Шпателі

Шпатель Flugger Joint filling Knife Flex,робоча частина шпателя виготовлена з нержавіючої сталі, відшліфована та 
відполірована Шліфування робочої частини забезпечує більшу гнучкість інструменту у кромки леза шпателя. Це дозволяє 
розподіляти шпаклювальну масу дуже тонким шаром. Ергономічна, 2-компонентна ручка забезпечує комфорт під час роботи. 
Інструмент ідеально підходить для оздоблювальних робіт з використанням всіх видів вирівнюючих сумішей.

49108 150 mm 550,00 

49104 75 mm 230,00 

Шпатель Flugger Steel Filler Knife Hard 75мм, робоча частина шпателя виготовлена з жорсткої нержавіючої сталі, відшліфована та 
відполірована. Ергономічна, 2-компонентна ручка забезпечує комфорт під час роботи. Інструмент ідеально підходить для 
оздоблювальних робіт з використанням всіх видів вирівнюючих сумішей.

49106 75 mm 400,00 

Серия Flügger Filling Knife Ergonomic 2 Comp/ Stiwex Prof 9800 Filler Knife 2k, універсальні шпателі для 
шпаклювання стін, стель, підлог. Лезо із пружної зносостійкої нержавіючої сталі, двокомпонентна ергономічна лита 
ручка, з отвором для вказівного пальця. Завдяки звареній пустотілій ручці наш шпатель важить лише 2/3 від ваги 
звичайного шпателя. Завдяки цьому майстру не доводиться піднімати зайві сотні кілограмів мертвої ваги протягом 
року. Після використання опустіть шпатель у відро з водою – на ранок він буде як новий.

18568 150 mm 540,00 
18570 200 mm 600,00 

18576 350 mm 750,00 

18577 450 mm 850,00 

Серия Flügger Japan Filling, еластичні сталеві шпателі з особливо міцною монолітною пластиковою ручкою. Лезо 
виконане із загартованої зносостійкої анодованої сталі. Зручний для шпаклювання невеликих делікатних поверхонь, 
у тому числі радіусних колон та арок. Відразу після використання, шпатель необхідно ретельно вимити та висушити.

75000 25 mm 70,00 

75050 50 mm 150,00 

75075 75 mm 170,00 
Серия Flügger Steel Filling Knife Hard, класичні британські шпателі із цільного шматка пружної зносостійкої 
нержавіючої сталі з дерев'яною ручкою з червоного дерева. Ручне збирання. Жорстке лезо дозволяє 
використовувати цей шпатель під час роботи з особливо в'язкими матеріалами.
Незамінний інструмент будь-якого маляра-штукатура. Може використовуватися як самостійно і як допоміжний 
перекидний шпатель у парі з кельмою або широким шпаклювальним шпателем, при виконанні різних 
оздоблювальних робіт. Зручний для видалення шпалер та старої фарби.

19626 37 mm 490,00 

62383 50 mm 590,00 

Серия Stiwex Prem, Knife Hard 9576, сучасні шпателі із пружної зносостійкої нержавіючої сталі з двокомпонентною 
прогумованою ергономічною ручкою. Жорстке лезо дозволяє використовувати цей шпатель під час роботи з особливо 
в'язкими матеріалами. Незамінний інструмент будь-якого маляра-штукатура. Може використовуватися як самостійно, так і 
як допоміжний перекидний шпатель у парі з кельмою або широким шпаклювальним шпателем, при виконанні різних 
оздоблювальних робіт. Зручний для видалення шпалер та старої фарби.

19215 50 mm 200,00 

19219 75 mm 220,00 

і Stiwex Prem. Multi Filler Knife Hard 9577, багатофункціональний шпатель із жорсткої нержавіючої сталі з 
ергономічною двокомпонентною ручкою. Може використовуватися як скребок як для рівних так і для вигнутих 
поверхонь, а також як гвоздодер зняття надлишків фарби з валика.

19320 70 mm 280,00 

Опис Артикул          Розмір        Ціна/грн 
Допоміжний інструмент

Паперова стрічка SheetRock Drywooll Joint 152м, якісна паперова стрічка, призначена для використання з 
шпаклівкою для посилення стиків та кутів гіпсокартону перед фарбуванням, текстуруванням або обклеюванням 
шпалерами. Стрічка виготовлена із спеціального волокнистого паперу з підвищеною міцністю на розтягування, 
щоб запобігти розриву, зморщуванню або розтягуванню. Стрічка шорстка з обох боків для чудового зчеплення та 
утримуючої здатності. Стрічка має точну центральну складку для легкого та точного кутового застосування. 
Призначена для використання з усіма якісними шпаклівками, що використовуються на будівельному ринку.

15476 152 m 700,00 

Малярна стрічка Stiwex Basic Masking Tape 36 mm, високоякісна малярна стрічка. Призначена для захисту суміжних 
поверхонь, що не підлягають фарбуванню. Забезпечує бездоганний рівний край, добре приклеюється. Після виконання 
малярних робіт, стрічку необхідно видалити.

22319 36 mm x50 m 150,00 

Малярна стрічка  Stiwex Sensitive Tape 24 mm, високоякісна малярна стрічка. Призначена для захисту суміжних поверхонь, 
що не підлягають фарбуванню. Забезпечує бездоганний рівний край, може застосовуватися до виконання делікатних робіт. 
Добре приклеюється, при видаленні не залишає слідів клею. Після виконання малярних робіт, стрічку необхідно видалити.

71300 24 mm x50m 350,00 

Flügger Paint Tray, ємний поліпропіленовий піддон для фарби, що має велику поверхню для викочування валика, 
легко миється. Виконаний із високоякісного еластичного пластику, стійкого до падінь та ударів, що у свою чергу 
багаторазово підвищує термін служби піддону.

22304 250 mm 220,00 

52868 180 mm 180,00 

Dragon Cutter, міцний, надійний шпалерний ніж з м'яким надійним та довговічним замком-фіксатором леза, з 
додатковим відсіком для запасних лез. Ергономічний корпус виконаний з удароміцного пластику з прогумованими 
вставками, стійкий до ударів та падінь. Не вислизає навіть із мокрих рук. Зокрема, застосовується для підрізання 
шпалер, флізеліну та склополотна. Майже не руйнує поверхню шпалер. 
Постачається із чотирма запасними лезами.

13714 9 mm 290,00 

Stiwex Cutter, міцний, надійний шпалерний ніж з м'яким надійним та довговічним замком-фіксатором леза, з 
додатковим відсіком для запасних лез. Ергономічний корпус виконаний з удароміцного пластику з прогумованими 
вставками, стійкий до ударів та падінь. Не вислизає навіть із мокрих рук. Зокрема, застосовується для підрізання 
шпалер, флізеліну та склополотна. 
Поставляється із двома запасними лезами.

19210 18 mm 145,00 

Dragon Cutter Blades (упаковка: 10шт), змінні леза виготовлені із міцної зносостійкої вуглецевої сталі. Довго 
тримають заточування, а також мають у два рази більше сегментів, що відламуються, порівняно з аналогами, що 
дозволяє в кілька разів збільшити їх термін використання.

19211 18 mm 95,00 

19212 9 mm 85,00 

Flügger Telescopic Extension Pole, телескопічний подовжувач із запатентованою системою кріплення Click Lock, 
сумісний з усіма типами тримачів валиків, пензлів та швабрами. Кріплення міцне, нерухоме, заміна інструменту 
проводиться швидко, легко і м'яко.

41021 200 cm 440,00 

Stiwex Prof 7005 ext. Pole Aluminium, телескопічний подовжувач, із запатентованою системою кріплення Click Lock, 
сумісний з усіма типами тримачів валиків, пензлів та швабрами. Кріплення міцне, нерухоме, заміна інструменту 
проводиться швидко, легко і м'яко.

30910 220 cm 1500,00 

Flügger,Stiwex wallpaper Applicator Soft,ракель (ласта, крило) для розгладження та придавлювання 
шпалерного полотна в процесі приклеювання, є альтернативою шпалерній щітці. Виготовлений з м'якого 
пластику, який не дряпає та не прориває полотно. Ергономічна рифлена ручка не дозволяє інструменту 
вислизнути навіть із мокрих рук.

42289 275 mm 200,00 

Extension Pole for Glitter, алюмінієвий телескопічний подовжувач довжиною 200 см. Спеціальне кріплення 
передбачає жорстку фіксацію подовжувача та шпателя. Це дозволяє розширити зони доступу шпателя у 
віддалені ділянки стін та стель. Широко використовується в комплексі зі шпателями PARFAIT glittespartel.

20191 200 сm 2000,00 

 18684  250 mm  600,00




