
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje NDP

Garancija kakovosti
.

Gar
ancija najnižjih cen.

NAJUGODNEJŠI 
VELETRGOVEC  

v Sloveniji.

Veljavnost letaka od 19. 9. do 3. 10. 2017. 
Akcije se med seboj izključujejo. T: 03 492 40 92 | M: 040 41 41 59 | www.fp.si

Ponudba velja do odprodaje zalog, količne so omejene. Navedene cene so veljavne za profesionalne odjemalce. 

Lukom d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske Konjice.

DO
 KOnca septembra

brezplačna dosta
va

659
Igora Royal, 60 ml

od 830
Koleston perfect, 60 ml

726
TOPCHIC v tubi, 60 ml

396
Cameo Color, 60 ml

769
Majirel, 50 ml

561
Londacolor, 60 ml
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DDVPCD

- 25%
854

PCD: 11,41 €

Dy-zoff, blazinice za 
odstranjevanje barve
 › 80 kosov
 › št. art:  03901

- 25%
2928

PCD: 39,04 €

- 25%
2440

PCD: 32,33 €
 

Barbicide 
dezinfekcijska 

steklenica
 › 1100 ml

 › št. art: 03897

 
Barbicide 
dezinfekcijska 
steklenica
 › 750 ml
 › št. art: 04012

- 25%
1037

PCD: 13,85 €

Ship-shape 
profesionalno 
čistilo za salone
 › 1000 ml
 › št. art: 03900

- 25%
1159

PCD: 15,49 €

- 25%
854

PCD: 11,41 €

- 25%
1464

PCD: 19,52 €

Barbicide tekoče 
dezinfekcijsko 
sredstvo - 
koncentrat
 › 480 ml
 › št. art: 03896

Barbicide 
dezinfekcijsko 
razpršilo za 
gladke površine
 › 1000 ml
 › št. art: 03898Barbicide 

dezinfekcijski 
robčki
 › 120 kosov
 › št. art: 03902

ŠKARJE TONDEO
za striženje, zelo 
lahke, Vegas Classic 
5.5, št. 7594
 › št. art. 02066

- 15%
14414

PCD: 169,58 €

GLAVNIKI ZA STRIŽENJE 
št. art. naziv

1 03869 za striženje 
#400

2 03870 za striženje 
#401

3 03698 moški #407,  
220 mm

-30%
445

PCD: 6,34 €

- 25%
1263

PCD: 16,90 €

Clippercide sprej, 
formula 5 v 1, 
nega za strižnike 
las
 › 500 ml
 › št. art: 03899
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549

PCD za kos: 6,83 €

Rezila za Classic 97-44 
št. art.: naziv PCD FP!
03909 #00000 - 0,2 mm 50,02 € 39,96 €
03910 #000 - 0,5 mm  50,02 € 39,96 €
03911 #1 - 2,4 mm   56,49 € 45,14 €
03912 #1-1/2 - 4 mm   59,05 € 46,97 €
03913 #3-1/2 - 9,5 mm 80,52 € 64,66 € 

 › št. art.: 03916 #0 - 2 mm 
 › št. art.: 03917 #1 - 4 mm 
 › št. art.: 03918 #2 - 8 mm 
 › št. art.: 03919 #3 - 9,5 mm 
 › št. art.: 03920 #4 - 14 mm 

 › št. art.: 03921 #5 - 16 mm 
 › št. art.: 03922 #6 - 18 mm 
 › št. art.: 03923 #7 - 22 mm 
 › št. art.: 03924 #8 - 25 mm 
 › št. art.: 03925 #10 - 32 mm 

Univerzalni nastavki za striženje
za vse Oster® strižnike

CLASSIC 97-44
Profesionalni strižnik
 › št. art.: 03903
 › 1 hitrost
 › enostavno stikalo za 

vklop/izklop
 › močan, 45 W 

univerzalni motor
 › enostavna menjava 

rezil 
 › možnost dokupa 5 

različnih rezil od 0,2 
do 9,5 mm
 › dolžina el. kabla 

4 m
 › VKLJUČENO: 

rezilo #0000  
- 0,25 mm 

- 15%
21350

PCD: 251,32 €

mXpro 
Strižnik visoke hitrosti 
 › št. art.: 03906
 › izredno zmogljiv 

motor 
 › razvije 6000 vrtljajev  

na minuto 
 › prilagodljivo rezilo od 

0,5 mm do 2,4 mm 
 › dolžina el. kabla: 

2,4 m 
 › VKLJUČENO: 4 

nastavki  
(3 mm, 6 mm, 9 mm, 
12 mm)

- 30%
6930

PCD: 99,00 €

Artisan 
Platinum 
Brezžični strižnik
 › št. art.: 03905
 › idealen za 

fazoniranje 
 › vzdržljiva baterija 
 › močan motor, razvije 

6000 vrtljajev na 
minuto 
 › VKLJUČENO: stojalo 

za polnjenje,  
5 nastavkov (1,5 mm, 
3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 
13 mm), T-REZILO

- 15%
9882

PCD: 116,27 €

C200 ion 
Brezžični ergonomsko 
oblikovan strižnik
 › št. art.: 03904 
 › močan motor, razvije 

4200 vrtljajev na 
minuto 
 › brez t.i. »memory« 

efekta
 › prilagodljivo rezilo 

omogoča 5 dolžin 
striženja (od 0,5 mm do 
2,6 mm) 
 › vzdržljiva Li-Ion 

baterija
 › brezžično delovanje 

do 2 uri
 › LED prikaz stanja 

baterije
 › VKLJUČENO: 6 

nastavkov 
(1,5 mm, 3 mm, 
6 mm, 9,5 mm, 
13 mm, 19 mm), stojalo 
za polnjenje.

- 15%
20069

PCD: 236,00 €

Adjust Pro 
Prilagodljiv strižnik z 
izjemno tihim motorjem 
 › št. art.: 03907
 › tiho delovanje
 › močan motor
 › dolžina el. kabla: 2,4 m
 ›  VKLJUČENO: 

prilagodljivo rezilo 
(od 1⁄4 mm do 3 mm), 
8 nastavkov (od 16 mm do 
254 mm), 2 glavnika 

616 SoftTouch 
Udobni, enostavni strižnik 
za vsakdanjo uporabo 
 › št. art.: 03908 
 › močan in vsestranski 

strižnik 
 › tiho delovanje 
 › antikorozivna rezila  

prevlečena s titaniumom 
 › VKLJUČENO: 2 rezili  

(3 mm in 1/10 mm), 
3 nastavki (6 mm, 
9 mm in 12 mm)

- 15%
14640

PCD: 172,26 €

- 15%
10492

PCD: 123,46 €
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NOVO

DDVPCD

NOVO Uporaba v salonu
št. art. naziv vsebina  PCD FP! 

1 04231 Šampon 500 ml 25,85 € 20,68 €
2 04232 Infuzija 500 ml 82,45 € 66,00 €
3 04233 Ex šampon 500 ml 25,85 € 20,68 €
4 04234 Maska 500 ml 25,85 € 20,68 €

Domača uporaba
5 04235 Ex šampon 300 ml 11,61 € 9,29 €
6 04236 Supreme K. maska 250 ml 14,88 € 11,90 €
7 04237 Kapljice 75 ml 17,60 € 14,08 €

-2
0 

%

SCHWARZKOPF 
SUPREME KERATIN 
Sistem za gladke in negovane lase
Gladkost las do 12 TEDNOV. 

XXL

MOISTURE KICK
Balzam v spreju
za krhke normalne do 
suhe lase 
 › št. art. 00286
 › 400 ml

-22%
1537

PCD: 19,78 €

-22%
2391

PCD: 30,48 €

VELVET OIL
Lahkotno olje za  
krepitev las
 › 100 ml
 › št. art. 03894

Pomaga obnoviti strukturo las. 
Vsebuje aranovo olje, vitami E 
in pantenol. 

Wella olje  
za gladke lase 
Vsebuje olje makadamije in 
avokada
 › št. art: 04229
 › 100 ml

Goldwell Elixir
Olje za nego las
 › št. art: 02450
 › 100 ml

MOISTURE KICK 
Šampon
za krhke normalne do 
suhe lase 
 › št. art. 03728
 › 1000 ml

MOISTURE KICK
Obloga
za krhke normalne do 
suhe lase 
 › št. art. 03645
 › 200 ml

-18%
1122
PCD: 13,66 €

-15%
1169
PCD: 13,75 €

-19%
1580

PCD: 19,52 €

-22%
1269

PCD: 16,24 €
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OSEBNO 
SVETOVANJE 
V VAŠEM 
SALONU 

Andrej 
Šilec
031 571 445

Vladimir 
Belina
041 725 194

Dostavni in plačilni pogoji za Republiko Slovenijo: 1. Pogodbena stranka ponudnika je podjetje Lukom d.o.o., ki trži blagovno znamko Frizerplac, v nadaljevanju prodajalec. 2. Prodajalec dobavlja kupcu pod pogoji iz te pogodbe 
naročeno blago, izključno s takojšnjim plačilom ob prevzemu in sicer na sedež kupca, navedenega v naročilnici iz skladišča prodajalca, ki se nahaja na naslovu, Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske Konjice. 3. Minimalni znesek naročila 
znaša 42,00 EUR. 4. Prodajalec nosi stroške odkupnine in nudi brezplačno dostavo na sedež kupca ob naročilu blaga v vrednosti nad 120,00 EUR. 5. Cene vključujejo davek na dodano vrednost z upoštevanimi popusti in bonusi.  
6. Naročila prispela do 12. ure bodo praviloma pripravljena za odpošiljanje na dan prejema naročila. 7. Dodatne stroške prodajalca, ki niso dogovorjeni s to pogodbo, a so nastali zavoljo posebnih želja dostave naročenega blaga kupca, 
vključno z neupravičeno odklonitvijo sprejema dostave, nosi kupec. 8. Kupec je dolžan prejeto blago ob dostavi pregledati. V primeru, da ima blago pravno priznano napako, le ta nemudoma pisno obvesti prodajalca. Prodajalec kupca 
v roku osmih dni od prejetja obvestila obvesti ali šteje napako za pravno priznano, pri čemer se prodajalec in kupec dogovorita, da prodajalec kupcu nadomesti blago z novim ali mu vrne kupnino. Kupec izgubi pravico odstopa od te 
pogodbe, če blaga ne more vrniti, ga ne more vrniti v stanju, v kakršnem ga je prejel ali v primeru, da prodajalca nemudoma ne obvesti o pravno priznani napaki na blagu. Kupec ne more več uveljavljati pravno priznane napake, če je 
od izročitve blaga kupcu preteklo 6 mesecev, kakor ima prodajalec pravico zavrniti blago ali račun v primeru, da blago ni bilo reklamirano v skladu s to pogodbo. 9. Prodajalec izda račun za dobavljeno blago, pri čemer upošteva cene v 
zloženki na dan izdaje računa. Prodajalec je upravičen zavrniti ponudbo v primeru, da naročenega blaga ni več na zalogi. Kupnina zapade takoj po prevzemu blaga. 10. Dobavljeno blago ostaja last prodajalca, dokler kupec ne poravna 
vseh obveznosti, ki jih ima iz poslovnih povezav s prodajalcem. 11. Za vse morebitne spore med prodajalcem in kupcem je stvarno pristojno sodišče v Celju. 12. Sedež podjetja prodajalca: Lukom d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske 
Konjice, Slovenija. 13. Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe cen. Prodajalec ne odgovarja za tiskarske napake v zloženki. Fotografije lahko odstopajo od dejanskih lastnosti izdelka. Vse cene v zloženki vključujejo davek na 
dodano vrednost (DDV). 14. Akcijske cene veljajo v času veljavnosti tiskovine oziroma do odprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo. 

ŠAMPON, 10 L
Jogurt Aloe Vera -  
za suhe in krhke lase
 › št. art. 03482 

- 45%
1976

PCD: 35,99€

Podvratnik 
ledvička 
črna, PVC
 › št. art. 04135 

-30%
305
PCD: 0,87 €

Prenosni 
umivalnik

 › črne barve
 › nastavljiv po višini:  

82 – 112 cm
 › nastavljiv naklon

 › mere: 45 x 45,5 cm
 › teža: 4 kg

 › brez kolesc
 › št.art. 03487

-40%
6222

PCD: 103,70 €

Guma za 
umivalnik

 › 2 kosa
 › Št.art 04050 

-28%
1098

PCD: 15,28 €

10
litrov

REGENERATOR, 10 l
Jogurt Aloe Vera-  

za suhe in krhke lase
 › št. art. 03481

10
litrov

- 45%
1976

PCD: 35,99€

Brisače za 
enkratno 
uporabo
 › bele
 › 38 x 77 cm
 › 90 kom
 › št. art. 03848

Košara za 
brisače 
 › št.art. 04148
 › Enostavno 

snemljivo 
pralno blago
 › Mere: Š: 33 

cm, V: 57cm, G: 
36 cm

- 25%
2562

PCD: 34,16 €

- 45%
1342

PCD: 24,40 €

Brisače 
Goldwell
 › št.art. R0094
 › Mere: 50 x 90 cm 
 › 100% bombaž

- 30%
2098

PCD: 42,70 €

5
kom
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EVOLUCIONARNE
GUMICE ZA LASE

eK
sK

lUzIvnI zastopnIK

v slOveniji

DDVPCD

• ne pušča sledi
• močan oprijem
• za oblikovanje pričesk
• brez glavobola

• neguje lase
• brez lomljenja las
• ne puščajo sledi
• nealergeno

• posebej močan oprijem 
• brez glavobolov
• neguje lase
• brez lomljenja las
• ne puščajo sledi
• nealergeno

št. artiklov: 03527 bela  › 03528 rjava  › 03529 roza  
› 03530 prozorna  › 03541 črna  › 03633 modra  › 03634 rumena  
› 03635 rdeča  › 03636 sliva  › 03637 prozorna z bleščicami  
› 03652 blond kožna  › 03805 siva  › 03806 temno modra   
› 03817 bordo rdeča  › 03818 oranžna

št. artiklov: 
› 04203 črna  › 04205 roza  › 04206 temno rjava   
› 04207 svetlo rjava/blond   › 04204 prozorna

TIGI 
Manipulator MATTE
Mat vosek za oblikovanje pričeske
Izredno močno utrjevanje
 › št. art: 03893
 › 57,5 g

Vroče navijalke z električnim grelcem 
 › št. art. 02642
 › Komplet vsebuje: 20 vročih navijalk v 3 velikostih (6 x ø39 

mm, 6 x ø35 mm in 8 x ø29 mm), 
 › vsaka navijalka, indikator pripravljenosti za uporabo
 › vklopno/izklopno stikalo z LED funkcijo prikaza
 › 20 kovinskih sponk v 3 
 › 20 sponk “metuljček” iz 

umetne mase
 › 400 W, 220-240/50 Hz
 › Dolžina kabla: 1,80 m

-44%
5582

PCD: 99,90 €

Kapa za  
sušenje las

 › peresno lahka 
kapa za sušenje 

las elegantne 
oblike v srebrni 

barvi 
 › št. art. 02641

 › ionska 
tehnologija

 › vklopno/
izklopno stikalo

 › 2 nastavitvi 
temperature in 

dodatna hladna 
nastavitev.

 › tih ventilator, 
 › 600 W

 › dolžina kabla: 
3 m

-35%
5490

PCD: 84,50 €

-20%
2928

PCD: 36,54 €

Kodralnik  
Curls up črni
 › 03384 Ø 13mm
 › 03385 Ø 19mm
 › 03386 Ø 25mm
 › 03387 Ø 32mm 

-20%
988

PCD: 12,32 €

 › primerna je za vse 
tipe las
 › digitalni 

prikazovalnik 
temperature
 › možna nastavitev 

želene temperature do 
temperature 230°C
 › dolžina kabla: 3 m

KRTAČA ZA 
ENOSTAVNO 

RAVNANJE LAS
 › št. art. 03846

-20%
4880

PCD: 61,00 €

 › Sušilnik las z ionsko 
tehnologijo, ki modelira, 
oblikuje, suši ob poveča 
volumen las. Primeren je za 
dolge lase.
 › tihi DC motor
 › 2 stopnji temperature + 

hladen zrak
 › Odstranljiv difuzor
 › Črno-srebrne barve

Stylingo Profi 
Softstyler sušilnik las 

 › št. art. 02487

-45%
5392

PCD: 98,03 €

 › 3 kosi v 
pakiranju

-25%
366
PCD: 4,88 €

 › 3 kosi v 
pakiranju

-25%
470
PCD: 6,28 €
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Držalo za sušilnik  
za lase na vozičku
 › št. art: 02902

-30%
1664

PCD: 21,00 €

Alugator
Držalo in rezalo za folijo. 
Idealen za uporabo na 
vozičku 4002 ZIPP ter 
primeren za uporabo na 
vseh Efalock servirnih 
vozičkih. 
 › št. art. 04215

-25%
4880

PCD: 65,09 €

-52%
1281

PCD: 27,00 €

Folija za pramena
 › 250 m
 › 15 mic
 › št. art. 03984

Držalo za ogledalo 
na vozičku
 › št. art: 02901

-30%
1342

PCD: 19,20 €

350 mm

88
0 

m
m

37
0 m

m
Voziček
Piccolo 3002
 › črn, kromiran
 › št. art. 02889

-25%
22875

PCD: 300,00 €

Voziček ZIPP 4002 
 › srebrno/črn
 › 5 predalov
 › izvlečni predal za alugator
 › stranski nosilec za sušilec za 

lase in ostale dodatke
 › št. art. 04197

NOVO

-25%
20130

PCD: 268,40 €

Voziček  
PICCOLO 6002
št. art. naziv
00758 Oranžen
00757 Moder
00756 Srebrno-črn

-25%
17293

PCD: 230,58 €

280 mm

94
5 

m
m

37
0 m

m

350-490 mm

90
0-

10
00

 m
m

37
0 m

m

Voziček SAFE 4002 
 › št. art. 03739 - črn
 › zaklepa se s ključavnico 
 › zelo robusten in izredno trpežen
 › tiho, gladko drsenje in enostavno 

čiščenje koles iz gume 
 › krilne stranske plošče z vgrajenimi 

držali za frizerske pripomočke
 › 6 predalov 
 › vključuje tudi držalo za sušilec las

-15%
35980

PCD: 425,78 €



90 / 95 cm

47,5 cm 38,5 cm

NOVO

ORIGINAL

www.fp.si • T: 03 492 40 92 • M: 040 41 41 59

Hauba EQUATOR 
3000 ®
 › št. art. 04216  
 › Pravi, edinstveni in originalni Equator Ceriotti sušilec 

za lase.  
 › avtomatski s časomerom, termostaton, opozorilna lučka 

pri delovanju, opozorilna lučka za temperaturo. 
 › Moč: 1000 W
 › RPM motorja: 1300g/min (pri 2 hitrostih je od 1100 do 

1300g/min)
 › Grelni element: jeklo
 › Barva: črno-bela
 › Mere pakiranja: 41x39x56 cm. 

Climazon FX3500 
 › Št. art. 04217
 › Kompaktni in inovativni 

infrardeči toplotni stimulator, 
ki nudi maximalno udobje 
stranki. 
 › Opremljen je s časomerom, elektronskim preverjanjem 

oddajanja energije in 5 stikal za vklop/izklop infrardečih 
luči. Popolno prilagajanje. 
 › Sušenje las ob hkratni negi! 
 › Frekvenca: 50/60Hz
 › Moč: 900W
 › Grelni element: infrardeči 
 › Material: nylon 6.6
 › Barva: črno/srebrn
 › Mere pakiranja: 60x67x57 (10 kg)

-20%
63440

PCD: 793,00 €

-20%
25254

PCD: 315,67 €

Delovni voziček Duty  
Odlaganje pripomočkov za 
barvanje in sušenje. Možnost 
uporabe 5 posod za barvanje in 
odlaganje čopičev ter krtač za 
sušenje. 

-20%
10736

PCD: 134,20 €

barva št. art.
Pink 04227
Beli 04228
Črni 04226


