HEINRICH KÖNIG & CO. KG

ŠPECIALISTA NA POVRCHOVÉ OPRAVY A ÚPRAVY

i

Firma Heinrich König & Co. KG bola založená v roku 1892 v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.
V roku 1955 začala vyvíjať a následne vyrábať produkty pre opravu, údržbu a ochranu drevených
a plastových povrchov.
Za dobu svojej existencie sa firma veľmi rozrástla, vybudovala si obchodné zastúpenia nielen po celom
Nemecku, ale i v Evrópe, Amerike, Azií, Južnej Afrike a stala sa jedným z najväčších a najvýznamnejších
výrobcov produktov s týmto zameraním.
V sortimentnej ponuke nájdete opravné vosky, tmely, moriace a plno krycie fixky, tinktúry, štrukturovacie
fixky, retušovacie farby, opravné a vrchné laky a to všetko prakticky v neobmedzenej škále farebného
prevedenia. Ďalej tiež zostavené sety a servisné kufre i pestrú ponuku pomocných a opravných
prostriedkov, špeciálneho náradia, prípravky pre reštaurátorov a produkty pre opravu kameňa.
Tak ako firma Heinrich König & Co.KG, tak i ich výhradný zástupcovia poriadajú odborné semináre
a praktické školenia.
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Tendrové farby
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*Série 19 A - Odtiene Žltá-Červená
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*Série 19 B -Odtiene Modrá-Zelená
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RAL 5003
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*Série 892 - Odtiene Buk-Jelša
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*Série 893 - Odtiene Javor-Breza-Jaseň
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831

832

833

834

835
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**Série 961 - Odtiene Čerešňa-Hruška
860

861

862

863

864

868

*K dodaniu: Weichwachs 140
Hartwachs 141
Kanten Fix PLUS 243
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866

867

868

869

**K dodaniu: Weichwachs 140
Hartwachs 141
Color Stift 210

...výroba špeciálnych odtieňov na prianie...

Našou silnou stránkou je presné vytvorenie
odtieňov podľa Vašich vzoriek.
Pre zhotovenie špeciálnych farebných odtieňov
je nutné dodať vzorku o minimálnych rozmeroch
10x10 cm.
Podľa tejto vzorky bude vyrobený špeciálny
odtieň s kódom, podľa ktorého budete môcť
kedykoľvek objednať niektoré z našich výrobkou.

Opravné produkty König odsúhlasené pre povrchy ...
Renolit

Sikkens

Westag & Getalit

Egger

Moralt

Thermopal
RAL

Remmers

Glasurit

Pfleiderer

Kronospan

NCS
B

103
Kirschbaum

112

104

105

Kirschbaum
rötlich

Rüster hell

113

114

106

109

110

111

Nussbaum
hell

Nussbaum
mittel

Nussbaum
dunkel

119

120

121

122

Birnbaum hell

Birnbaum
dunkel

Macoré hell

Macoré
dunkel

142

Rüster dunkel

Nussbraun

Mahagoni
hell

126

135

137

138

139

141

Limba

Eiche antik

Eiche oliv

Teak

Palisander
dunkel

Eiche hell

Eiche mittel

143

144

156

157

158

159

160

Eiche dunkel

Braun

Buche natur
dekor

Mooreiche

Buche hell

Buche/Lärche

Erle mittel

161

162

163

164

165

166

178

Erle mittel
dekor

Erle dunkel
Honig

Mahagoni
braun

Nussbaum
antik

Pallisander
hell

Wenge

Ahorn natur

179

201

202

203

205

206

207

Kiefer mittel

Kiefer natur
Splint

Mahagoni
dunkel

Ahorn mittel
rötlich

Birke/Ahorn/
Esche

Fichte/Tane

Kiefer

Fichte mittel

208

209

212

302

303

Kiefer natur
Kern

Fichte natur
gewachst

Fichte hell

Eiche
rustikal 2

Eiche
rustikal 3

980
Schwarz
lasierend

Tmely - výplne
Sada 110

Füll Fix

Kö 130

super mäkký vosk
K jednoduchému a rýchlemu vyplneniu
jemných dier, rýh a škrabancov .
.
Vyrobený z prírodných voskov.
Jednotlivé odtiene je možné miešať.

Sada 113

Sada 530 (40x4cm)

Weichwachs

Kö 140

mäkký vosk
K oprave rýh, dier, škrabancov a
prehĺbenín.
Pre povrchy - drevo, dýha, lamino, fólia,
umelá hmota. Použitie iba na málo
namáhané časti povrchu (opravy v ploche).
.
Vyrobený z prírodných voskov.
Jednotlivé odtiene je možné miešať.

Sada 520 (20x4cm)
Sada 580 (20x8cm)

Sada 550 (10x8cm)

Sada 530 (40x4cm)

Hartwachs

Kö 141

tvrdý vosk
K oprave rýh, dier, škrabancov a
prehĺbenín.
Pre povrchy - drevo, dýha, lamino, fólia,
umelá hmota. Použitie na namáhané časti
(rohy, hrany, pracovné dosky,podlahy atď.)
.
Vyrobené z prírodných voskov.
Jednotlivé odtiene je možné miešať
tavením.

Sada 520 (20x4cm)
Sada 580 (20x8cm)

Sada 550 (10x8cm)

Serie 530 (40x4cm)

Hartwachs PLUS

Kö 143

tvrdý vosk PLUS
K oprave hlbokých rýh, dier, škrabancov a
prehĺbenín.
Pre povrchy - drevo, dýha, lamino, fólia,
umelá hmota. Použitie na veľmi namáhané
časti ( podlahy, schodnice, plastové profily,
rohy, hrany, pracovné dosky.) Vhodný aj do
exteriéru.
Vyrobený z prírodných voskov
s obsahom plastických hmôt.
Jednotlivé odtiene je možné miešať
tavením.

Sada 520 (20x4cm)
Sada 580 (20x8cm)

Sada 550 (10x8cm)
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Tmely - výplne
Schellack

Kö 142

Sada 130 (40x4cm)

šelakový vosk
K oprave hlbokých rýh, dier, škrabancov a
prehĺbenín.
Šelak je tvrdé, ale za to krehké farebné
plnivo, zvlášť vhodné pre namáhané miesta
ako stolové povrchy, nohy stoličiek a
predné steny. Je možné ho leštiť a preto je
vhodný pre plochy s vysokým leskom.
.
Vyrobený z prírodného šelaku.
Jednotlivé odtiene je možné miešať
tavením.

Sada 120 (20x4cm)

Sada 180 (10x8cm)

Mischton-Sortiment Kö 144500
univerzálna sada voskových tmelov
Sada obsahuje všetky typy voskových
tmelov v transparentnom prevedení, ktoré
je možné prifarbiť do akéhokoľvek odtieňa.
Vyrobené z prírodných voskov.
Jednotlivé odtiene je možné miešat
tavením.

Rex-Lith

Kö 150-153

polyesterový tmel
Základným materiálom je drevená múčka a
polyester, ktorý sa nedrobí. Farebné
odtiene sú: biely, transparentný a hnedý.
Ďalšie farebné odtiene je možné dosiahnúť
prifarbením pomocou Kö 210 - Color Tinktur
alebo Kö 240 - Fehler-Ex, ešte pred
pridaním tužidla.
K opravám povrchov z dreva, plastu, kovu,
mramoru, kameňa, polyesteru a to s
vysokými nárokmi na pevnosť.

AQUA Füllspachtel

Kö A155

tmel na vodnej báze
K vyplneniu jemných trhlín a otvorených
špár v hĺbke 1-3 mm.
Použitie na dýhu, masív, lamino, MDF a
kovové povrchy. Na záver je nutné
prelakovať.
Doba tvrdnutia 30-60 minut.
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Retušovacie materiály
Sada 112

Struktur Pinsel-Stift

Kö 205

jemná štrukturovacia fixka
Použitie pre všetky povrchy z dreva
a umelej hmoty, k lazurovaciemu
alebo transparentnému prifarbeniu,
k dokresleniu štruktúry povrchu.

Sada 113

- rýchle zasychá
- odolná proti vode
- je nutné prelakovať
- neslúži ako plnič

Color -Stift

Kö 210

Sada 105

moriaca fixka
Použitie pre všetky povrchy z dreva
a umelej hmoty, k lazurovaciemu alebo
transparentnému prifarbeniu: prebrúsených
alebo prerezaných hrán,ľahkých
pozdĺžnych alebo priečnych škrabancov,
ktoré zasahujú až do dýhy alebo masívu a
u umelej hmoty až do nosného materiálu.
.
- rýchlo zasychá, odolná proti vode
- je nutné prelakovať
- je možné ju naplniť pomocou Kö 220
Color Tinktur
- vyrobené na liehovej báze

Color -Tinktur

Kö 220

Sada 110

Sada 105

moriaca tinktúra
Použitie pre všetky povrchy z dreva
a umelej hmoty, k lazurovaciemu alebo
transparentnému prifarbeniu: prebrúsených
alebo prerezaných hrán, ľahkých
pozdĺžných alebo priečnych škrabancov,
ktoré zasahujú až do dýhy alebo masívu a
u umelej hmoty až do nosného materiálu.
.
- rychlo zasychá, odolná proti vode
- je nutné prelakovať
- je možné s ňou naplniť Kö 210 Color-Stift
- vyrobené na liehovej báze

Fehler-Ex

Kö 240

Sada 110

Sada 505

colorovacia tinktúra s lakom-plno krycia
Používa sa pri všetkých retušovacích
prácach, aj pri opravách z tmavého na
svetlý odtieň. Je vysoko krycí a spolahlivo
drží na odmastených plochách všetkých
opravárskych plnidiel.

Sada 510

- vhodné na drevo a plast
- pred použitím dôkladne pretrepať
- odtiene štandardný vzorkovník, RAL
a Renolit
- medzi sebou miešateľné
- stupeň lesku: polomat
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Retušovacie materiály
Kanten Fix PLUS

Sada 510

Kö 243

laková fixka na hrany
Veľmi rýchla oprava farebnej nedokonalosti.
Opravy prebrusov už nalakovaných hrán,
rohov a drobných škrabancov.
Použitie na všetky povrchy (drevo, PVC,
kov).
Ideálne pre zatieranie špár, ktoré vznikajú
pri zváraní plastových, fóliovaných,
okenných profilov (odtiene Renolit, Ral a
ďalšie).

Sada 505

- patentovaný spúšťací mechanizmus
na uvolňovanie farbiva do hrotu
- dva náhradné hroty vo viečku
- pred použitím pretrepať

Holz Retusche

Kö 250

retušovacie nitro farbičky
K jemnému doretušovaniu už opraveného
miesta, alebo k podkresleniu povrchu pred
opravou.
- kompletná farebná škála vždy k dispozícií
- farbičky rozpustné v nitroriedidle, svetlo
stále,vzájomne miešateľné a použiteľné
na všetky druhy povrchov
- obsahujú riedidlo a špec. umelecký štetec
- kalíšky s farbičkami sa dajú jednotlivo
doplňovať

Pomocný materiál
Lack-Hobell

Kö 163 000

Špeciálny hoblík na lak, vhodný k zbrusovaniu
nerovností na laku a tvrdých povrchov
(polyester, PVC,...)

Füllstoff-Hobel

Kö 161 500

Patentovaná plastová špachtľa na opracovanie
voskových tmelov.

Schmelz-Wichtel

Kö 439 001

Plynová pájka s manuálnym regulátorom
k taveniu a miešaniu všetkých voskových tmelov.
(vhodná "do terénu")
440 504

Schmelz-Kobold
439 005

439 006

439 440
439 002

Kö 440 500

440 505

Elektrická pájka s plynulou reguláciou
k taveniu a miešaniu všetkých voskových
tmelov. (vhodná do výroby)
440 503

440 502
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Pomocný materiál
Kö 407 000 Bürtschen

Kö 413 Lack-Schleifwolle "extrafein"

kefka (umelé+mosadzné štetiny)
k čisteniu pórov

oceľová brúsna vlna "000"

Lack-Ziehklinge
oceľová cidlina

Kö 406 000 (150x50 mm)

Kö 406 500 (75x50 mm)

Kö 609 006 Schleif-Vlies "fien"

Kö 429 Fehhaar-Pinsel

štetec pre umelcov zo sibírskej veveričky brúsna tkanina "jemná"
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Set 1,2+3

Kö 439 Rotmarder-Pinsel
štetec pre umelcov z červenej kuny

429 001
429 002
429 003
429 004
429 005
429 006
429 123

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Set 1,2+3

430 001
430 002
430 003
430 004
430 005
430 006
430 123

Kö 609 003 Schleif-Vlies "grob"
brúsna tkanina "hrubá"

Hroty k retušovacím fixkám

Kö 294500 Kö 294501
pre Kö 243 Kanten Fix PLUS
Kö 293 000
pre Kö 205 Struktur Pinsel

Kö 425 000 - Trikok gewaschen
látka na čistenie
40x40 cm - 500 g
40x40 cm - 1 kg
40x40 cm - 5 kg

425 000-406
425 000-407
425 000-408

5xDIN A5
10xDIN A5
50xDIN A5
100xDIN A5

422 000-402
422 000-403
422 000-404
422 000-405

Kö 412 007 Micro-Schleifleinen
brúsne plátno
7 zrnitostí: 6x7,5 cm
1800,2400,3200,4000
6000,8000,12000

Kö 290 000
pre Kö 210 Color Stift

Kö 515 101 Pflege-Schwamm Kö 418 100 Schleifkork mit Filzsohle Kö 418 000 Schleifkork "klein"
špongia na ručné nanášanie laku

korková podložka s filcom na brúsenie

60 x 33 x 37 mm

korková podložka na brúsenie

60 x 33 x26 mm
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Laky
Schleierweg

Kö 319

odstraňovač škvŕn
Používa sa k oživeniu zašlého povrchu
a k odstráneniu škvŕn z pôsobených vodou
alebo alkoholom.
Rýchle účinkujúci prípravok, ktorý rýchlo
prenikne do ošetrovaného povrchu a vráti
mu jeho pôvodný lesk.
balenie 400 ml

Trenn-Mittel

Kö 322

oddeľovač okenných profilov
Zabraňuje zlepeniu lakovaných okenných
profilov, ktoré ešte nie sú úplne zatvrdnuté.
- transparentná emulzia
- neobsahuje silikón
- vyrobené na báze vosku
- rýchlo zasychá
balenie 400 ml

Lasur Patina LP

Kö 328

lazurovací lak
K intenzívnemu prifarbeniu lakovaných
drevených povrchov, k "obnoveniu" povrchu
a k patinovaniu.
- stupeň lesku: polomat
- vyrobené na NC-báze
- zasychá 15-20 min.
- pevný po 30 min.

Ansatzlos PLUS

balenie 400 ml

Kö 336-340

vrchný opravný lak - transparentný
Vhodný na prekrytie všetkých opráv.
Používa sa k tenkovrstvému nástreku
plôch. Zabraňuje vytvoreniu tzv. efektu
"pomarančovej kôry". Vhodný na drevo,
plast a kov.
- používať len na odmastené a suché
plochy
- netvorí mapy, nezapráši
- vhodný do interiéru
- vyrobené na NC-kombi báze
- zasychá 5-10 min.

päť stupňov lesku:
Kö 336 - tvrdý mat
Kö 337 - mat
Kö 338 - polomat
Kö 339 - pololesk
Kö 340 - lesk

balenie 400 ml
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Laky
Klarlack PLUS

Kö 342 - 347

vrchný opravný lak - transparentný
Používa sa tak ako k novým, tak i k
opravným nástrekom. Zabraňuje vytvorenie
tzv. efektu "pomarančovej kôry". Vhodný
pre drevo, plast a kov.
- vhodný do interiéru aj exteriéru
- odolný proti poveternostným vplivom
- používať len na odmastené a suché
plochy
- netvorí mapy, nezapráši
- vyrobené na akrylátovej báze
- zasychá 5-10 min.
- pevný po 20 min.

Patina P

šesť stupňov lesku:
Kö 342 - tvrdý mat
Kö 343 - mat
Kö 344 - polomat
Kö 345 - pololesk
Kö 346 - lesk
Kö 347 - vysoký lesk

balenie 400 ml

Kö 355

lazurovací lak
Ochrana povrchu lazúrou (zachováva
viditeľnú štruktúru podkladu). Použitie na
drevo a dýhu.
- používať len na odmastené a suché
plochy
- stupeň lesku: polomat
- vyrobené na NC-báze
- zasychá 15-20 min.
- pevný po 30 min.

Acryl Dekclack PF

balenie 400 ml

Kö 372

lak akrylátový, plno krycí
Používa sa k celoplošnému kryciemu
farebnému náteru. Vhodný pre drevené,
umelohmotné i kovové povrchy.
- vyrobené na báze akrylátových živíc
- používať len na odmastené a suché
plochy
- stupeň lesku: polomat
- odolný poveternostným vplivom
- k dodaniu v akomkoľvek odtieni
- zasychá 15-20 min.
- pevný po 30 min.

AQUA Klarlack

balenie 400 ml

A342-A346

vrchný opravný lak - transparentný
šetrný k životnému prostrediu
Používa sa tak ako k novým, tak i
k opravným nástrekom. Vhodný pre drevo,
plast a kov.
- vyrobené na vodnej báze (AcrylatDispersion)
- ideálne pre služby zákazníkom - bez
zápachu
- používať len na odmastené a suché
plochy
- zasychá za 30 min.
- pevný po 60 min.

päť stupňov lesku:
Kö A342 - tvrdý mat
Kö A343 - mat
Kö A344 - polomat
Kö A345 - pololesk
Kö A346 - lesk

balenie 400 ml
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Servisné sety, kufre
Kö 613 143
set pre opravu okien, podláh,
kuchýň

...k opravám rýh, dier, špár, poškodených
rohov, hrán a otlakov na povrchu.

Kö 613 439
set pro opravu nábyku

Obidva tieto servisné sety obsahujú:
Voskové tmely (tvrdé, tvrdé plus, resp.
mäkké) v odtieňoch od bielej, cez svetlé
dreviny, po tmavé a transparentné farby.
Ďalej tiež plynovú pájku (Kö 439 001),
plastovú špachtľu na opracovanie vosku
(Kö 161 500) a brúsne-čističe vlisy
v dvoch hrúbkach (Kö 609 003 a Kö 609
006).

Kö 640 500
set pre opravu polyesteru,
mramoru, kameňa

Kö 657 000
set S+P pre rýhy a škrabance
na bielom PVC profile

Kö 658 000
set S+P pre rýhy a jemné
škrabance na plexiskle, v medi
a v mosadzi

Kö 611 002
servisný kufor - komplet -TOP

Kö 611 000
servisný kufor nábytkársky

Kö 612 002
servisný kufor nábytkársky
(vhodný pre prácu u zákazníka)

Kö 612 202
servisný kufor pre okná

Kö 612 200
servisný kufor pre podlahy
Pri zakúpení servisných kufrov:
Kö 611 002
Kö 611 000
Kö 612 002
Kö 612 202
Kö 612 200
odborné zaškolenie u nás ZDARMA !
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...leštenie, čistenie a údržba
Kö 410 000 Matt-Schliff-Pulver
...mäkký brúsny prášok
Odstraňuje lesklé miesta,
mäkko a šetrne.
Slúží k čisteniu
polozaliatych pórov
kartáčovaním.

balenie 100 g

Kö 655 600 Polier-Paste "fein"
leštiaca pasta "jemná"

Špeciálna čistiaca a leštiaca
pasta na PVC povrchy
(biele okenné profily),
plexiskla a k vylešteniu
medi a mosadze.

250 ml
1L

Kö 655 700 Polier-Paste "grob"
leštiaca pasta "hrubá"

Špeciálna leštiaca pasta
na PVC povrchy (biele
okenné profily).
Odstraňuje jemné,
vlásočnicové poškodenia.

655 600-601
655 600-616

250 ml
1L

655 700-601
655 700-616

Kö 325 000 Edelstahl-Pflege
Odstraňuje zatvrdlé nečistoty, mastné
škvrny a otlačky prstov z oceľových,
hliníkových a kovových povrchov.
Vyrobené na báze rozpúštadiel, bez
agresívnych prísad.

Kö 325 100 Spezial-Reiniger
špeciálny čistič na plastové okná/
dvere

balenie 400 ml

Odstraňuje silné nečistoty z plastových
okien/dverí.
Vyrobené na báze rozpúšťadiel, bez
agresívnych prísad.

balení 400 ml

Kö 398 000 Anti-Quitsch
mazací sprej na pánty
Vhodný k mazaniu všetkých kovových
pohyblivých častí nábytku, okien a dverí.

Kö 506 000Kunstoff-Cleaner KKC
špeciálny čistiaci prostriedok
na plastové a drevené povrchy

balení 75 ml

Odstraňuje mastné povlaky, otlačkov prstov,
zbytky lepidel, čiary po ceruzkách prepisovacích
perách.
Prípravok je rovnako vhodný k odlepovaniu
starých nálepiek (samolepiek).

200 ml
1L
10 L
30 L

506 001-557
506 000-600
506 000-603
506 000-604

Kö 507 000 Intensiv-Reiniger
čistiaci prostriedok na drevené
povrchy
Alternatíva ku Kö 506 000.
Vhodné do priemyselnej výroby.

Kö 513 Spezial-Reiniger
čistiaci prostriedok na práškové
lakované povrchy
10 L
30 L

507 000-603
507 000-604

Odstraňuje ľahké a silné nečistoty z práškovo
lakovaných povrchov.
Vyrobené na vodnej báze.

200ml
1L

513 000-557
513 000-616
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...leštenie, čistenie a údržba
Kö 514 500 Pflege-Lack Universal
ochranný lak (ručne nanášaný)
Používa sa k vytvoreniu novej, ochrannej
vrstvy laku na povrchu plastových
a drevených okenných rámov.
Vyrobené na vodnej báze.

Kö 520 500 Natuholz-Pflege-Öl
olejová fermež
200 ml
1L

614 500-557
614 500-616

Používá sa k ošetreniu a oživeniu naolejovaného
povrchu z prírodného dreva.
Vyrobené na báze olejovej fermeže.

200 ml
1L

520 500-557
520 500-616

150 ml
200 ml
1L

543 000-605
543 000-557
543 000-600

Kö 542 Möbel-Kur
leštiaci prípravok na nábytok
Používa sa k čisteniu a údržbe lesklého
a matného nábytku, bez toho aby narušil jeho
pôvodný vzhľad.
Odstraňuje mastný film, zbytky krému na obuv,
nikotínový povlak, ako aj čiary po fixových
a normálnych perách
Vyrobené na vodnej báze.

Kö 543 Möbel-Frisch
oživovač nábytku
150 ml
200 ml
1L

542 000-605
542 000-557
542 000-610

Používa sa k čisteniu a oživeniu plochy
ošetrenej nitrolakom.
Odstraňuje škvrny po vode, alkohole
a osviežuje zašednuté plochy nábytku.

Výhradné z astúpenie f ir my

CZECH KÖNIG s.r.o.
pre S lo venskú r epubli ku
všetko
pre opravu a údržbu
drevených
a plastových
povrchov

emel

Š.Králika 5/20

971 01 PRIEVIDZA
Tel/fax: 046 543 35 36
Mobil: 0905 770 650
E-mail:emel@slovak-konig.sk

www.slovak-konig.sk
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HEINRICH KÖNIG & CO. KG

Váš obchodný partner:

www.slovak-konig.sk

