
 

PRODUKTOVÝ KATALOG 
 

DULUX TRADE 
prémiového prodejce barev DULUX zpracovaný pro 

BARVY-LAKY MODRÝ RACEK PLZEŇ 

 
 
- MÍCHÁNÍ DLE VZORNÍKŮ DULUX COLOR RANGE, RAL, NCS, WOODCARE, ČSN           

- MÍCHÁNÍ BAREV ZA BEZKONKUREN ČNÍ CENY 

- NA POČKÁNÍ VÍCE NEŽ 12 000 BAREVNÝCH ODSTÍNŮ 

- ZAPŮJČENÍ ČI ZAKOUPENÍ VZORNÍKŮ  

- MÍCHÁNÍ BAREV DLE VAŠÍ P ŘEDLOHY POMOCÍ FOTOSPEKTROMETRU 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dulux Grunt - penetrace 
Podkladová vodní emulze určená k přímému použití v místnostech i exteriérech především pod emulzní 
barvy. 
Zlepšuje přilnavost vrstev nátěru, zmenšuje spotřebu následných vrstev a rovnoměrnost schnutí. 
Použití 
je určena pro penetraci na dříve nemalované nasákavé a pórovité povrchy, např. beton, sádrokartonové 
desky, sádrové potěry, cementové a cemento-vápenné omítky apod. 
Vlastnosti 
díky vysokým penetračním schopnostem rychle proniká do povrchu, který zpevňuje, sytí a hydrofobizuje. 
Tímto je blokována prašnost podkladu, snižuje se a vyrovnává jeho nasákavost a tím se také zlepšuje 
přilnavost dalších vrstev nátěru a rovnoměrnost schnutí. Během aplikace je možná okamžitá kontrola 
postupu prací díky jemně fialové barvě nátěru před zaschnutím. 
Vydatnost: 15 m2/1 litr         Balení: 1 a 5 litrů 

 

Kitchen & Bathroom 
Malířská omyvatelná natónovaná barva vysoké kvality na stěny a stropy určená zejména do kuchyní a 
koupelen. 
Použití 
akrylátová emulzní omyvatelná barva s matným nebo saténovým povrchem na stěny a stropy určená pro 
interiérové dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů zejména do kuchyní a koupelen – odolnost proti 
mastnotě, vlhkosti a plísním. Je možné ji použít na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové 
podklady, sádrokartónové desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna. Je lehce roztíratelná a při 
nízké spotřebě umožňuje zachovaní dobrého krytí.  
Vlastnosti 
Tixotropní struktura způsobuje, že při natírání barva neodkapává. Barva je paropropustná, což umožňuje 
stěnám dýchat. Barva je dostupná v bílé a dalších vysoce inspirujících odstínech. Barva je výjimečná svou 
extrémní odolností proti otěru. 
Vydatnost: 14 m2/1 litr         Balení: 2,5 litrů 
Odstíny: bílá + 10 odstínů 
 

Dulux Colours Of The World – Barvy světa 
Dulux Colours of the World je kolekce 40 barev, které se inspirují nejkrásnějšími světovými  
zákoutími a byly vybrány ve spolupráci se světovými i českými designéry. Splňují nejnáročnější  
požadavky na snadnou kombinovatelnost s respektem k tradicím, ale i zároveň moderním trendům. 
Použití 
Malířská omyvatelná barva vysoké kvality na stěny a stropy v interiéru. 
Vlastnosti 
Pigmenty nejvyšší kvality, obsažené ve vylepšené receptuře Pigment Pro, zajišťují nadprůměrné krytí při 
zachování stálosti barvy, vysoké odolnosti proti mytí a extra odolnosti proti otěru. 
Vydatnost: 14-17 m2/1 litr         Balení: 2,5 a 5 litrů 
Odstíny: 40 odstínů 

Dulux Vinyl Matt 
Vodou ředitelná vinylová barva pro použití v interiéru na stěny a stropy. 
Použití 
matná interiérová barva prémiové kvality pro použití na sádro-karton, omítku, beton, umakart, 
dřevotřísku, vinylové expandované tapety a řadu různých obkládacích desek. 
Vlastnosti 
nátěr má výbornou prodyšnost a trvanlivost. Snáší jemné mytí. Pro oblasti silně zatěžované vodou nebo 
kondenzací vodních par použijte Diamond Eggshell nebo Sterishield Diamond . 
Vydatnost: až 17 m2/1 litr         Balení: 1; 2,5; 5 a 10 litrů 
Odstíny:  bílá + 12.000 odstínů 
 

 

Dulux Vinyl Matt Light & Space 
Vodou ředitelná vinylová barva na stěny a stropy. 
Použití 
barva je vhodná pro všechny povrchy stěn a stropů v interiéru, jako jsou např. sádrokarton, všechny typy 
omítek, stěrek, papírové plastické a i skelné tapety. 
Vlastnosti 
Vinyl Matt Light & Space využívá revoluční Lumitec technologii, která pomáhá odrážet až dvakrát* více 
světla do místnosti, opticky tak zvětšuje malé prostory a dává pocit většího prostoru ve srovnání s 
tradičními barvami v podobných barevných odstínech a intenzitou barvy. Je vhodný pro všechny povrchy 
stěn a stropů v interiéru, jako jsou např. sádrokarton, všechny typy omítek, stěrek, papírové plastické a i 
skelné tapety. V podmínkách, v nichž často dochází k těžké kondenzaci vodních par (např. v kuchyních a 
koupelnách), je vhodnější Dulux Sterishield Diamond Matt nebo Dulux Diamond Eggshell. 
*Hodnota odrazu světla je vždy větší než u tradičních barev, množství odraženého světla závisí na 
vybraném odstínu. 
Vydatnost: až 17 m2/1 litr         Balení: 5 litrů 
Odstíny: bílá + 21 odstínů 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dulux Expert Matt 
Vodou ředitelná akrylátová barva na vinylové bázi pro použití v interiéru na stěny a stropy. 
Použití 
barva je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů, kde dochází k 
časté a intenzivní kondenzaci vodních par (například v kuchyních a koupelnách). 
Vlastnosti 
nátěrová hmota Dulux Expert Matt je kvalitní barva na bázi akrylového kopolymeru, vyznačující se 
vynikající kryvostí. 
Mikro-pórovitá struktura zaschlého povrchu umožňuje stěnám maximální dýchání. Odolává úrovním 
relativní vlhkosti v normálním vnitřním prostředí. Natřené plochy nesmí být v neustálém kontaktu s vodou 
nebo vystaveny kondenzaci vody.  
Vydatnost: 15 m2/1 litr         Balení: 1; 2,5; 5 a 10 litrů 
Odstíny:  12.000 odstínů 

 

Dulux Diamond Eggshell 
Vodou ředitelná disperzní barva pro interiér s univerzálním použitím. Vhodná do vlhkých prostor 
(kuchyně, koupelny) 100% omyvatelná. 
Použití 
interiérová polomatná barva s univerzálním použitím. Vhodná pro veškeré nátěry v interiéru, na omítku, 
sádrokarton, beton, dřevotřísku, dřevo a řadu dalších povrchů v interiéru. 
Vlastnosti 
barva je odolná vůči častému mytí a kondenzaci vody. Vyniká velkou přilnavostí (i na rozpouštědlové 
emaily) a odolností, její povrch umožňuje snadné čištění a pravidelné mytí. 
Vydatnost: 14-16 m2/1 litr         Balení: 2,5 a 5 litrů 
Odstíny:  bílá + 12.000 odstínů 

 

Dulux Acryl Matt 
Bílá akrylátová barva na stěny a stropy v interiéru. 
Použití 
barvu lze používat na cementové, cementovápenné omítky a sádrové i sádrokartonové desky. Je vhodná 
na papírové tapety i tapety ze skelných vláken. 
Vlastnosti 
barva má vysokou konzistenci, ze štětce nebo válečku neodkapává. Je lehce roztíratelná po povrchu 
podkladu a její předností je nízká spotřeba při zachování dobrého krytí. Má dobrou propustnost vodních 
par, která zajišťuje prodyšnost stěn a vyznačuje se výbornou kryvostí a vysokou mírou bělosti. 
Vydatnost: 12 m2/1 litr         Balení: 3; 5; 10 a 20 litrů 

 

Dulux Super Matt Plus 
Bílá malířská omyvatelná barva vysoké kvality určená k dekoračním a ochranným nátěrům stěn a stropů. 
Použití 
lze používat na běžné omítky (cementové a cemento-vápenné), sádrové podklady, sádrokartonové desky, 
tapety papírové a ze skleněného vlákna. Emulze může být použita jak v bytových prostorách, tak i ve 
veřejných prostorách, např. kancelářích,školách apod. 
Vlastnosti 
barva má hustou konzistenci, díky tomu nekape ze štětce či válečku. Je lehce roztíratelná, což umožňuje 
nižší spotřebu barvy při zachování dobrého krytí. Vytváří matný, omyvatelný a otěruvzdorný povrch s 
dobrou trvanlivostí a její mikroporézní struktura umožňuje stěnám dýchat. 
Vydatnost: 14 m2/1 litr         Balení: 3 a 10 litrů 

 

Stain Block Plus 
Vodou ředitelná podkladová barva. 
Použití 
barva vhodná pro použití na stěny a stropy v interiéru. 
Vlastnosti 
Barva zabraňuje pronikání skvrn skrz konečnou vrstvu nátěru a rovněž utěsňuje a spojuje suché a 
sprašující se povrchy v interiéru jako jsou omítky, cihly, obílení vápenným mlékem a klihové barvy. Je 
účinná na ošetření skvrn způsobených vodou a ředidly, ředitelnými inkousty a barvami, uhlem, křídami, 
kuličkovou tužkou, kávou, mastnotou, odřením, vodou, tabákovým dehtem a poškozením požárem. 
Vydatnost: 14 m2/1 litr         Balení: 1 a 5 litrů 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Gloss 
Rozpouštědlový alkydový email pro interiér i exteriér se zrcadlovým leskem. 
Použití 
používá se všude tam, kde je požadován trvanlivý, odolný a lesklý vzhled. Obzvláště vhodný na okna, 
dveře, kovové konstrukce a další povrchy ošetřené základní barvou. Diky tepelné odolnosti je vhodný i na 
tělesa radiátoru. 
Vlastnosti 
krycí email na bázi alkydových pryskyřic. Nátěr odolává střednímu chemickému zatížení (obvyklé 
chemické prostředky užívané v domácnosti) a dlouhodobě teplotám do 90 °C. Vyznačuje se vynikajícím 
rozlivem, schopností dlouho udržet lesk i za extrémních podmínek a vynikající UV odolností. Bez problémů 
snáší i pravidelné mytí.  
Vydatnost: 18 m2/1 litr         Balení: 1; 2,5 a 5 litrů 
Odstíny:  bílá + 12.000 odstínů 

 

Satinwood 
Rozpouštědlový alkydový email se saténovým vzhledem a univerzálním použitím. 
Použití 
krycí barva s elegantním saténovým vzhledem pro použití na všechny povrchy v interiéru. Vhodný pro 
použití na dřevo, kovy a některé druhy plastů. Díky tepelné odolnosti vhodný i na tělesa radiátorů. 
Vlastnosti 
díky své konzistenci nevyžaduje email použití plnicí podkladové barvy Undercoat. Odolává střednímu 
chemickému zatížení a dlouhodobým teplotám do 90 °C. Povrch vykazuje velmi dobrou odolnost a snáší i 
pravidelné mytí. Na povrchy vystavené působení povětrnostních vlivů doporučujeme použít výrobek High 
Gloss. 
Vydatnost: 17 m2/1 litr         Balení: 1; 2,5 a 5 litrů 
Odstíny:  bílá + 12.000 odstínů 

 

Protective Woodsheen 
Rozpouštědlová alkydová lazura pro použití v interiéru a exteriéru. 
Použití 
lazura vhodná na veškeré dřevo v interiéru i exteriéru. 
Vlastnosti 
vytváří středně silnou vrstvu se saténovým leskem, nátěr je trvanlivý a odpuzuje vodu. V trvanlivosti 
překonává běžné lazury až o 30 %. Obsahuje účinné látky vytvářející povrch, který je extrémně odolný 
proti vodě a UV záření. Nátěr řídí difúzi vodních par a tak zamezuje praskání a bobtnání dřeva. 
Vydatnost: až 25 m2/1 litr         Balení: 1; 2,5 a 5 litrů 
Odstíny: 70 odstínů 
 

 

Diamond Glaze 
Vodou ředitelný extrémně tvrdý lak na podlahy v interiéru. 
Použití 
je vhodný na podlahy, pracovní desky stolů, na výrobky ze dřeva, dřevotřísky a další desky vyráběné ze 
dřeva. 
Vlastnosti 
jednosložkový lak, který dosahuje tvrdosti dvousložkových laků. Je desetkrát odolnější proti opotřebení 
než jakýkoli tradiční lak. Je odolný vůči alkoholu, horké vodě a všem běžným chemikáliím. 
Vydatnost: 20-25 m2/1 litr         Balení: 1; 2,5 a 5 litrů 
Odstíny:  bezbarvý lesklý, pololesklý 
 
 

Weathershield Smooth Masonry 
Vodou ředitelná fasádní nátěrová hmota na bázi akrylátové disperze s fungicidem a algicidem. 
Použití 
na většinu zdravých suchých zděných venkovních povrchů a omítek včetně betonu, pohledového betonu, 
vymývaného betonu a režného zdiva obecně, vhodného pro natírání, jako je např. kabřincové režné zdivo. 
Vlastnosti 
disperzní fasádní barva s obsahem fungicidu a algicidu, její složení zvyšuje odolnost proti stárnutí a proti 
zasažení růstem plísní, řas, mechů a lišejníků. Její unikátní povrch zabraòuje usazování nečistot na 
povrchu barvy. Barvu je možno na většinu stabilních povrchů aplikovat bez penetrace. Očekávaná 
životnost této barvy je minimálně 15 let i v extrémních podmínkách. 
Vydatnost: 16 m2/1 litr         Balení: 2,5; 5 a 10 litrů 
Odstíny:  bílá + 12.000 odstínů 

 



  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sterishield Diamond Matt 
Vodou ředitelná hygienická barva na stěny a stropy v interiéru s obsahem aktivního stříbra. 
Použití:  
matná emulzní nátěrová hmota. Je vhodná pro použití na veškeré běžné povrchy stěn a stropů v 
interiéru. Její hygienické vlastnosti v kombinaci s odolným omyvatelným povrchem ji předurčují pro 
použití v nemocnicích, farmaceutických provozech, potravinářských provozech, dětských pokojích nebo 
veřejných budovách. 
Vlastnosti:  
rychleschnoucí, vodou ředitelná nátěrová hmota, která obsahuje baktericidní látky, potlačující růst 
bakterií. Je odolná, omyvatelná, trvanlivá a netvoří skvrny. 
Vydatnost: až 17 m2/1 litr na hladkém, málo savém povrchu.     Balení: 5 litrů 
Odstíny: 12.000 odstínů 
 
 

Váleček DULUX Roller 
Dulux Roller je speciální váleček s krátkým chlupem vyvinutý pro aplikaci produktů Dulux. 
Dulux Roller díky svým vlastnostem šetří až 25 % nátěrové hmoty. Váleček je vhodný pro všechny druhy 
disperzních, akrylátových a vinylových barev. Po ukončení práce odstraňte zbytky barvy na válečku 
špachtlí nebo jiným vhodným předmětem, vymyjte vodou a uschovejte pro další použití. 
Velikost: 18cm, 25cm 
 

VZORNÍK DULUX COLOR RANGE 
Vzorník s nejširší paletou barev na českém trhu. 
Varianty: vzorník interiérový, vzorník fasádní 
 
 
 
 

Colour Sampler - tester 
Vinylová matná vodou ředitelná barva pro otestování vhodnosti odstínu před nákupem většího množství 
barvy. 
Balení: 0,25 litrů 
Odstíny: 12.000 odstínů 
  
 


