
ROMUS – aplikační špachtle
kód název mj Kč/mj

ROMUS 94895 Špachtle na lepidlo, dřevěné drža-
dlo s ocelou čepelí, délka 28 cm 1 ks 161,–

ROMUS 94888 Hliníková špachtle, ergonomický 
tvar, délka 28 cm 1 ks 564,–

ROMUS 94898 Náhradní čepele A1, šířka 280 mm
(200–250 g/m2) 1 ks 27,–

A2 ROMUS 94900 Náhradní čepele A2, šířka 280 mm
(250–300 g/m2) 1 ks 27,–

A3 ROMUS 94902 Náhradní čepele A3, šířka 280 mm
(200–250 g/m2) 1 ks 27,–

A4 ROMUS 94904 Náhradní čepele A4, šířka 280 mm
(150–200 g/m2) 1 ks 27,–

ROMUS 94906 Náhradní čepele B1, šířka 280 mm
(300–350 g/m2) 1 ks 27,–

B2 ROMUS 94908 Náhradní čepele B2, šířka 280 mm
(350–450 g/m2) 1 ks 27,–

B3 ROMUS 94909 Náhradní čepele B3, šířka 280 mm
(500–600 g/m2) 1 ks 27,–

B9 ROMUS 94917 Náhradní čepele B9, šířka 280 mm
(850 g/m2) 1 ks 27,–

B11 ROMUS 94918 Náhradní čepele B11, šířka 280 mm
(1 100 g/m2) 1 ks 27,–

B15 ROMUS 94919 Náhradní čepele B15, šířka 280 mm
(1 500 g/m2) 1 ks 27,–

ROMUS – drážkování, svařování
kód název mj Kč/mj

ROMUS 95120 PICO drážkovačka, k formování 
žlábků „U” bez pravítka 1 ks 7 012,–

ROMUS 95101 Ruční drážkovač LINEA 1 ks 7 161,–

ROMUS 95175

ROMUS 95176

Drážkovač P, univerzální dráž-
kovač, drážky ve tvaru „U”, délka 
24 cm,těsný spoj

Náhradní čepel k drážkovači

1 ks

1 ks

529,–

393,–

ROMUS 95185

ROMUS 95186

Tříhranný škrabák

Náhradní čepel k tříhrannému 
škrabáku

1 ks

1 ks
493,–
225,–

ROMUS 197980

Standardní tryska TURBO, 
ke svařovacím pistolím LEISTER 
TRIAC-AT a TRIAC-ST na svařování 
za tepla

1 ks 1   460,–

ROMUS 95027 Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, 
na podlahy s ochranou PU 1 ks 1 270,–

ROMUS 95028
Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, 
speciální tvar na těžko dostupná 
místa

1 ks 1 450,–

ROMUS 95040 Rychlosvařovací tryska TURBO 
4–5 mm 1 ks 3 060,–

ROMUS 95078
Horkovzdušná svařovací pistole 
TRIAC-ST, 230 V, dodáváno se 
standardní tryskou

1 ks 12 006,–

ROMUS 95085
Kompletní svařovací set 
s horkovzdušnou pistolí TRIAC-ST, 
230 V

1 ks 20 609,–
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ROMUS – svařování za studena
kód název mj Kč/mj

ROMUS 95650

ROMUS 95670

Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 
44 g, na 20 m spojů

Tuba s aplikátorem, tryska "A", 
132 g, na 65 m spojů

1 ks

1 ks

233,–

505,–

ROMUS 95660

ROMUS 95680

Tuba s aplikátorem, tryska "C", 
44 g, na 15 m spojů, dodáváno 
i s tryskou "C" speciál

Tuba s aplikátorem, tryska "C", 
132 g, na 40 m spojů, dodáváno 
i s tryskou "C" speciál

1 ks

1 ks

233,–

505,–

ROMUS – pro laminát
kód název mj Kč/mj

ROMUS 94703 Sada na lamináty: 20 klínků z PVC, 
1 páčidlo, 1 dorážecí špalík 1 ks 366,–

ROMUS 94742
Sada 40 klínků z PVC, podložky 
z PVC se 4 různými osami tloušťky 
7 až 14 mm

1 sada 204,–

ROMUS – pro koberce
kód název mj Kč/mj

ROMUS 93930 Páječka na svařování koberců 1 ks 7 208,–

ROMUS 93940 Tepelně lepicí páska Standard pro 
jutový nebo textilní podklad 1 ks 487,–

ROMUS 93941 Tepelně lepicí páska SUPER 1 ks 532,–

ROMUS 93916 Váleček na spoje, používá se při 
podlepování spojů, šíře 110 mm 1 ks 1 137,–

ROMUS 93950 Svěrky na kobercové spoje 1 ks 690,–

ROMUS – pro LVT
kód název mj Kč/mj

ROMUS 94964 Palička se sníženým odskokem 1 ks 677,–

ROMUS 93159 ROMUS roller pro pokládku podlah 
se zámkem CLIC, 1,6 kg 1 ks 2 256,–

ROMUS – traséry a řezače na PVC
kód název mj Kč/mj

ROMUS 95400
Maxi trasér k vytyčování na pod-
lahovině přenášením profilu stěny 
nebo prahu dveří

1 ks 1 855,–

ROMUS 95410 Trasér spojů, vytyčování spojů, 
délka 19 cm 1 ks 1 060,–

ROMUS 93355

ROMUS 93356

ROMUS 93357

Trasér COMBI, délka 17 cm, dodá-
ván s 10 jehlami a 3 čepelemi

Náhradní čepele pro Trasér Combi 
(balení 6 ks)

Náhradní jehly pro Trasér Combi 
(balení 25 ks)

1 ks

1 bal.

1 bal.

2 331,–

902,–

350,–

ROMUS 95505
Řezač hran na linoleum, na od-
říznutí výrobní hrany linolea šířky 
1,5 cm

1 ks 862,–

ROMUS 95520

ROMUS 95521

LINO-CUT řezač spojů, na dvojité 
řezaní PVC a linolea, použití v obou 
směrech

Náhradní čepele pro LINO-CUT

1 ks

10 ks

7 862,–

399,–

ROMUS – začištění teplého sváru
kód název mj Kč/mj

ROMUS 95130

Nůž 2 v 1 – MOZART, spojení hla-
dícího nože a vodítka na seříznutí 
(dodává se s 1 vodítkem na PVC 
a s 1 vodítkem na linoleum)

1 ks 1 277,–

ROMUS 95127

ROMUS 95128

Sáně na svařované spoje 0,7 mm

Sáně na svařované spoje 0,5 mm

1 ks

1 ks
175,–
147,–

ROMUS 95129 Sada 5 náhradních čepelí (pro nůž 
MOZART) 1 ks 545,–

ROMUS 95140 Zahnutý nůž ve tvaru půlměsíce 1 ks 662,–

ROMUS 95150 Sáně na svařované spoje 1 ks 182,–

ROMUS 95160
Ořezávací nůž, multifunkční nůž 
k seřezávání svařovací šňůry, 
dodáván s kulatou čepelí

1 ks 385,–

ROMUS 95161 Kulatá čepel, průměr 6 mm 2 ks 198,–

ROMUS 95163 Rovná čepel 2 ks 198,–
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ROMUS – pásky a lepení
kód název mj Kč/mj

ROMUS 98020

ROMUS 98070

Oboustranně lepicí páska 
polypropylen 50 mm × 25 m

Oboustranně lepicí páska textilní 
50 mm × 25 m

1 ks

1 ks

112,–

168,–

ROMUS 98215

ROMUS 98220

ROMTAC oboustranně lepicí páska 
– standard , 40 mm × 50 m

ROMTAC oboustranně lepicí páska
– standard , 50 mm × 50 m

1 ks

1 ks

400,–

547,–

ROMUS 98260 ROMTAC, oboustranně lepicí páska 
zesílená, 35mm × 50 m 1 ks 729,–

ROMUS 98292 Měděná Páska 10mm × 50m 
samolepicí 1 ks 729,–

ROMUS 93050 Pistole na aplikaci lepidel a tmelů, 
kovová 1 ks 196,–

ROMUS – uhlazování, přítlačné válce
kód název mj Kč/mj

ROMUS 93145
Korkové hladítko k uhlazování 
podlah. Rozměry: 300 × 120 × 
25 mm

1 ks 338,–

ROMUS 193160 Přítlačný válec na PVC a linoleum, 
hmotnost 50 kg 1 ks 10 651,–

ROMUS 193161 Přítlačný válec na PVC a linoleum, 
hmotnost 30 kg 1 ks 8 126,–

ROMUS 193167 Transportní kolečka k přítlačnému 
válci 1 ks 2 167,–

ROMUS 93140 Přítlačné kladívko 1 ks 883,–

ROMUS – brusné kameny
kód název mj Kč/mj

ROMUS 94330
Obdélníkový brusný kámen, 2 brus-
né zrnitosti (36 a 60), rozměry: 35 × 
90 × 135 mm

1 ks 778,–

ROMUS 94350 Obdélníkový brusný kámen s drža-
dlem, rozměry: 35 × 100 × 200 mm 1 ks 744,–

ROMUS 94351 Náhradní obdélníkový brusný 
kámen 1 ks 609,–

ROMUS – pady
kód název mj Kč/mj

ROMUS 94471 Unašeč padu, kotouč s tuhými 
hřeby z PVC k údržbě, ø 420 mm 1 ks 3 759,–

ROMUS 94472
Pad kotouč k udržbě, ø 430 mm, 
černý. Slouží k odstraňování sta-
rých voskových povrchů.

1 ks 357,–

ROMUS 94473
Pad kotouč k udržbě, ø 430 mm, 
zelený. K čištění mokrých dlaždico-
vých podlah.

1 ks 357,–

ROMUS 94474 Pad kotouč k udržbě, ø 430 mm, 
červený. K údržbě podlah z PVC. 1 ks 357,–

ROMUS 94475 Pad kotouč k udržbě, ø 430 mm, 
béžový. K leštění. 1 ks 357,–

ROMUS – měřící pásma 
kód název mj Kč/mj

ROMUS 93256 Laserové měřidlo LASERMETER 1 ks 2 205,–

ROMUS 93290 Měřící pásmo 5 m × 25 mm 1 ks 204,–

ROMUS 93292 Měřící pásmo 8 m × 25 mm 1 ks 258,–

ROMUS 93293 Měřící pásmo 10 m × 25 mm 1 ks 311,–

ROMUS – ochrana kolen
kód název mj Kč/mj

ROMUS 91665 Chrániče kolen s tvrdým plastovými 
kryty 1 ks 506,–

ROMUS 91610 Pěna KPA 240 ECO 1 ks 139,–
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SCHÖNOX – lepidla na podlahové krytiny
kód název použití balení Kč/kg

SX484590 EMICLASSIC

Univerzální disperzní lepidlo s velmi malým podílem emisí. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickou nebo jutovou podkladní 
vrstvou, s rubem z PU, latexového nátěru nebo pěnovky, pro vpichované krytiny, pro lepení krytin z PVC a CV na podlahu i stěnu, pro 
lepení korku, gumy a linolea atd. na všechny vhodné podklady. V případě použití polyolefinových krytin si vyžádejte další příslušné 
informace. Bez obsahu rozpouštědel.

14 kg 225,–

SX493367
SX484591 DUROCOLL

Pevné disperzní lepidlo s velmi nízkým podílem emisí, vhodné pro lepení designových krytin z PVC i vpichovaných krytin na nasákavé 
podklady ve vnitřním prostředí. Tvrdě-elastický tah lepidla v drážkách zabraňuje změnám dimenze krytin. Vhodné na podlahové vytápění, 
pojezd kolečkových židlí a možnost šamponování.

3 kg
14 kg

220,–
194,–

SX484455 UNITECH CE
Univerzální disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, 
s latexovým nebo pěnovým rubem, vpichovaných krytin a pro lepení krytin z PVC, CV na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. 
Bez obsahu rozpouštědel.

20 kg 102,–

SX493366 MULTIFIX Odnímatelné speciální fixační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí. Je vhodné pro fixaci textilních krytin, CV, dlaždic z povlakových 
krytin na všechny vhodné vodoodolné podklady ve vnitřním prostředí. 14 kg 207,–

SX484693 COMBILEIT Světlé, elektrostaticky vodivé univerzální disperzní lepidlo s nízkým obsahem emisí. Vhodné pro lepení vodivých a antistatických podla-
hových textilních krytin, PVC, CV, linolea a krytin ze syntetického kaučuku. Není nutné používat antistatickou penetraci. 14 kg 318,–

SX487437
SX487438 iFLOOR set

Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí. Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví 
řemeslníků i budoucích uživatelů. Určené pro lepení testovaných designových krytin z PVC v dlaždicích nebo dílcích na připravené přestěr-
kované podklady ve vnitřním prostředí. Balení obsahuje: lepidlo SCHÖNOX iFLOOR 4/10 kg, penetraci SCHÖNOX KH-FIX 2/5 kg, aplikační 
váleček pro lepení 1x a váleček na penetraci 1x.

4 kg + 2 kg
/set

10 kg + 5 kg
/set

2 790,–
/set

5 220,–
/set

SX493369 LINO 
EXTREME

Speciální disperzní lepidlo na DLW Linoleum s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se na lepení krytin 
v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, bez nutnosti odvětrání. 
Vhodné pro jednostranné lepení linolea v pásech, korklinolea nebo korkmentu na savé podklady ve vnitřním prostředí.

14 kg 201,–

SCHÖNOX – penetrace a přísady
kód název použití balení Kč/kg

SX483343
SX483275
SX483197
SX483542
SX483277

KH
KH (CE)
KH (CE)
KH FIX
KH FIX

Disperzní penetrace bez obsahu ředidel. Pro přípravu savých, hladkých, porézních a nenasákavých podkladů. Do vnitřního a vnějšího 
prostředí.

1 kg
5 kg

10 kg
1 kg
5 kg

345,–
235,–
202,–
283,–
252,–

SX483206 SG
Dvousložková speciální penetrace. Tato flexibilní penetrace je vhodná pro přípravu nesavých nebo lehce savých podkladů. Je rovněž 
doporučována jako kontaktní penetrace při renovačních pracech, taktéž jako přilnavý přednátěr na dřevěných podkladech. Pro vnitřní 
a vnější prostředí.

15 kg 246,–

SX483348
SX483203
SX483284

SHP Speciální jednosložková akrylátová penetrace. Po nanesení vytváří drsnou přilnavostní vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci 
dalších materiálů SCHÖNOX téměř na všechny nenasákavé a problematické podklady.

1 kg
5 kg

12 kg

287,–
215,–
200,–

SCHÖNOX – podlahové vyrovnávací stěrky
kód název použití balení Kč/kg

SX483346
SX481110

PL
PL

Univerzální hmota na opravy. Stálá cementová vyrovnávací malta obohacená epoxidovou pryskyřicí vhodná i pro omítání. Hodí se pro výpl-
ně děr a prohlubní na svislých i vodorovných plochách, pro vyrovnávání a nivelaci. Pro silnější vrstvy ji lze nastavit štěrkopískem. Dosahuje 
vysokých stavebně-fyzikálních hodnot a nevykazuje žádná vnitřní pnutí. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí. Do vnitřního 
i vnějšího prostředí.

5 kg
25 kg

39,–
35,–

SX483509 AST Pevná vyrovnávací stěrka na bázi sádry. Pro vyrovnání anhydritových potěrů nebo nivelačních stěrek. Je vhodná pod elastické krytiny, má 
jemnou zrnitost, min. tl. 1 mm, je vhodná na všechny podklady vč. starých zbytků lepidel. Do vnitřního prostředí. 15 kg 48,–

SX539081 UNIPLAN
Samonivelační stěrka pro síly vrstev 1–10 mm. Inovovaný materiál přináší perfektní rozliv a snadné napojování jednotlivých dávek. 
Vyznačuje se malým smrštěním a optimálním poměrem mezi dostatečnou pevností a snadnou brousitelností. Od 2,5 mm ji lze použít 
i pod kolečkové židle. Je vhodná na podlahové vytápění. Kladení krytin po 24 hodinách od rozlivu.

25 kg 24,–

SX483233 SP
Nivelační a uhlazovací hmota. S obsahem umělé pryskyřice vhodná pro všechny druhy podkladů včetně bitumenových (asfaltových) 
a pro oblast sanačních prací. Je samonivelační s mírným smrštěním, pro tloušťky vrstvy 0–10 mm. Vhodné pod parkety. Lze ji použít 
i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí ve vnitřním prostředí.

25 kg 35,–

SX483096 AM
Vyhlazovací a nivelační hmota na bázi sádry. Samonivelační. Vhodná zvláště na podklady na bázi sulfátu vápenatého. Po penetraci 
podkladu není nutné dodržet čas zaschnutí a stěrku lze ihned aplikovat. Je vhodná i na cementové a bitumenové podklady. Odolná 
pojezdu kolečkových židlí. Vhodná také na staré zbytky lepidel a asfaltů. Do vnitřního prostředí.

25 kg 34,–

SX483099 APF

Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady (pro vrstvy 3–15 mm). Ekologický výrobek s velmi nízkým po-
dílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Sádrová stěrka je nasycená velkým množstvím polyesterových 
vláken, které slouží jako dokonalé armování. Typická struktura sádry s minimálním smrštěním ve tvaru mikroskopických ker, které 
při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné, přetvárné 
a méně pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízké smrštění už jen dokreslují jedinečnost tohoto materiálu. Hmota je vhodná na 
vyrovnávání dřevěných podlah, dřevotřísek, OSB desek, sádrovláknitých desek suché výstavby atd.

25 kg 55,–

SX469887 XC Cementová samonivelační stěrka pro vrstvy od 2 do 10 mm ve vnitřním prostředí. Vhodná na podlahové vytápění. Stěrku je rovněž 
možné použít od 3 mm pro zatížení kolečkovými židlemi. Stěrka se vyznačuje dobrým rozlivem a brousitelností. 25 kg 19,1,–

SX483097 XA Samonivelační stěrka na bázi anhydritu, pro tloušťku vrstvy 1–10 mm vhodná pro vyhlazení a vyrovnání podkladů pod textilní a po-
vlakové krytiny. Při dodržení min. tloušťky 3 mm je vhodná i pod parkety, pouze v kombinaci s elastickými lepidly SCHÖNOX. 25 kg 27,9,–

STAVEBNÍ CHEMIE

Poznámka:
V případě změny cen u dodavatele se uvedené ceny mohou změnit.
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PÉČE A ÚDRŽBA
Dr. Schutz – ošetřování, čištění a renovace podlahovin
kód název použití balení Kč/bal.

CC0715075007
CC0715000590
CC0715001090

CC-PU-čistič
Ideální čisticí přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech elastických podlahovin s výrobní PU/PUR úpravou 
povrchu nebo s ochranným PU nátěrem. Vysoká čistící schopnost. Rozpouští účinně nečistoty a tuky. Možno používat v čisticích 
automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m2.

750 ml
5 l

10 l

185,–
835,–

1 400,–

CC0617075007
CC0617000590
CC0617001090

CC-Základní 
čisticí přípravek R

Pro základní čištění a pro čištění po pokládce u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné 
nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné podlahy. 
Pro materiál šetrná pH-hodnota. Spotřeba: cca 3–5 litrů na 100 m2.

750 ml
5 l

10 l

195,–
890,–

1 490,–

CC1320020007 CC-Elatex Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošíjných skvrn, jako např. zbytky lepidel, 
barvy apod. 200 ml 235,–

CC1301020007 Fleckenspray R Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdošíjné nečistoty jako 
žvýkačka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod. 200 ml 235,–

CC2617075007
CC2617000590
CC2617001090

CC-Mat-3000PU

Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou 
CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé oživování podlahovin s výrobní PU-úpravou 
povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 
2,5 litru na 100 m2 jeden nátěr.

750 ml
5 l

245,–
1 615,–

CC2002075007
CC2002000590
CC2002001090

CC-Lesk-3000PU

Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou 
CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé oživování podlahovin s výrobní PU-úpravou 
povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzný.
Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m2 jeden nátěr.

750 ml
5 l

215,–
1 400,–

0017075007
0017000590
0017001090

R 1000 čistící 
přípravek

Ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou 
rozpustných ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje 
v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čistících automatech. 
Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický 
a hedvábně matný. Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.

750 ml
5 l

10 l

150,–
725,–

1 315,–

Poznámka:
V připadě změny cen u dodavatele Dr. Schutz se uvedene ceny mohou změnit.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH.


