
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje NDP

Garancija kakovosti
.

Gar
ancija najnižjih cen.

NAJUGODNEJŠI 
VELETRGOVEC  

v Sloveniji.

Veljavnost letaka od 9. 11. do 5. 12. 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.

Folija za pramena
 › št. art: 03984
 › debelina: +-15 mQ

250
m

-65%
897
PCD: 25,62 €

Največja 
poNUdba 
strižNiKov 
sloveNiji 
STRAN 5

CENA
MESECA



2 priporočena cena dobavitelja   •                Vse cene vključujejo DDV  

preKo 

100 
različNih  

odteNKov

DDVPCD

90 / 95 cm

47,5 cm 38,5 cm

delovni voziček duty 
 › Odlaganje pripomočkov za 

barvanje in sušenje. 
 › 5 posodic za barvanje 

vključenih v ceno!

barva št. art.
Pink 04227
Bela 04228
Črna 04226

-20%
10736

PCD: 134,20 €

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 €

80
ml

CaMeo direKt
 › Nanos barve brez uporabe razvijalca.
 › Vsebina: 75 ml
 › Št. art: 04212

Paket vsebuje naslednje 
odtenke: rdeča, rumena, zlata, pink, 
vijola, temno vijola, modra in srebrna.

CAMEO DIREKT:  
paket 8 barv 8 barv 1000 možosti! -60%

3099

PCD: 77,47 €

Londacolor, 
60 ml

Cameo Color, 
60 ml

Koleston perfect, 
60 ml

Barve   za lase-17%
561

PCD: 6,76 €

-15%
830

PCD: 9,75 €

-50%
396

PCD: 7,92 €



Veljavnost letaka 3od 9. 11. do 5. 12. 2017

100
ml

iNFiNiti 
b:red®

 › barva za 
pramena 
 › 100 ml

-25%
1195

PCD: 15,98 €

Rdeča

Vijolično - rdeče 

Bakreno rdeča

Bakrena

Vijolično

Rdeča

Vijolično - rdeče 

Bakreno rdeča

Bakrena

Vijolično

Rdeča

Vijolično - rdeče 

Bakreno rdeča

Bakrena

Vijolično

Rdeča

Vijolično - rdeče 

Bakreno rdeča

Bakrena

Vijolično

Rdeča 04161Rdeče bakrena 04214Bakrena 04162Magenta 04163 

vozičeK MY

CiaK – s
 › Servisni voziček

max 57 cm

86
 cm

38
 cm

42 cm

90
 cm

46
 cm

-20%
14945

PCD: 187,27 €

barva št. art.
Viola 04276
Črna 04277
Bela 04278

barva št. art.
Pink/črna 04224
Zeleno/črna 04253

NOVO

-20%
21533

PCD: 269,19 €

Majirel, 
50 ml

- 50%
1598

PCD: 31,96 €

pUre-basiC
Creme Oxyd, razvijalec
 › 5 litrov

Creme Oxyd 3% št. art: 04000
Creme Oxyd 6% št. art: 04054
Creme Oxyd 9% št. art: 04059
Creme Oxyd 12% št. art: 04060

5
litrov

TOPCHIC v tubi, 
60 ml 

Igora Royal, 
60 mlBarve   za lase

-15%
726

PCD: 8,54 €

-15%
769

PCD: 9,03 €

-20%
659

PCD: 8,22 €
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er 1512 
 › brezžični strižnik
 › št. art: 03709

 › 1 ura polnjenja - 70 
minut delovanja
 › širina rezilne glave 44 mm
 › rezilo prilagodljivo od 0,8 

mm do 2 mm
 › teža: 230 gramov 

dodatKi:
 › 6 nastavkov (3, 4, 6, 9, 

12, 15 mm)
 › polnilna postaja 

er-Gp80
 › brezžični strižnik
 › št. art: 03480

 › 1 ura polnjenja - 80 
minut delovanja
 › širina rezilne glave 

46 mm 
 › rezilo prilagodljivo od 

0,8 do 2 mm
 › teža: 240 g 

dodatKi: 
 › 3 nastavki (3/4, 6/9,  

12-15 mm)
 › polnilna postaja 

CM 2000 FUsioN
 › žični strižnik 
 › št. art: 04269

 › širina rezilne glave 46 mm
 › rezilo prilagodljivo od 1 do 

2 mm
 › teža 460 g
 › dolžina kabla 2,8 m

dodatKi:
 › 6 nastavkov 

 (3, 6, 9, 12,  
19, 25 mm)

 er-Gp21
 › brezžični strižnik
 › št. art: 04158

 › 8 ur polnjenja - 40 minut 
delovanja 
 › širina rezilne glave 32 

mm
 › rezilo 0,3 mm 
 › teža 115 g 

dodatKi: 
 › 2 nastavka  

(3, 6 mm)
 › polnilna postaja

Chromstyle  
pro
 › brezžični strižnik 
 ›  št. art: 03361- črn
 › št. art: 03886 - bel

 › 1 ura polnjenja - 90 
minut
 › širina rezilne glave 

46 mm
 › rezilo prilagodljivo od 0,7 

do 3 mm 
 › teža: 290 g 

dodatKi: 
4 nastavki (3, 6, 9, 12 mm)
 › polnilna postaja 

 › 2 uri polnenja - 100 
minut delovanja
 › širina rezilne glave 

32 mm 
 › rezilo 0,4 mm
 › teža 130 g 

dodatKi:
 › 1 nastavek  

(3 - 6 mm)
 › polnilna postaja 

ChroMini pro
 › brezžični strižnik
 › št. art: 03362 - bel 
 › št. art: 03388 - črn 

-15%
14225

PCD: 167,38 €

-15%
8211

PCD: 96,62 €

-10 % 
15677

PCD: 175,07 €

-15 % 
19947

PCD: 234,85 € 

-15 % 
9699

PCD: 114,07 € 

er 1421
 › brezžični strižnik
 › št. art: 04281 

 › 1 ura polnjenja - 80 minut 
delovanja 
 › širina rezilne glave 40 mm
 › rezilo 0,8 mm
 › teža 150 g 

dodatKi: 
 › 3 nastavki (3/6, 9/12, 

15/18 mm)
 › polnilna postaja 

j-CUt piCo
 › brezžični strižnik 
 › št. art: 04270

 › 5 ur polnjenja - 55 minut 
delovanja
 › širina rezilne glave 30 

mm
 › rezilo 0,5 mm 
 › teža 122 g 

 

dodatKi:
 › 2 nastavka (3/6, 9/12 

mm)
 › polnilna postaja

Največja ponudba v Sloveniji 
Na zalogi več kot 25 različnih modelov aparatov za striženje las

NOVONOVO

-15%
9699

PCD: 114,07 €

-15%
8662

PCD: 101,87 €

NOVO

-10%
11895

PCD: 132,19 €
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vključuje 

nadomestno  

baterijo 

- 15%
19032

PCD: 223,87 €

3 
hitrosti 

delovaNja 

3 
hitrosti 

delovaNja 

vario CUt
 › brezžični strižnik
 › št. art: 03681

 › 14 ur polnjenja -  
75 minut delovanja
 › širina rezilne glave 

46 mm 
 › rezilo prilagodljivo  

od 0,7 do 3,0 mm
 › teža 265 g 

dodatKi:
 › štirje nastavki  

(3, 6, 9, 12 mm)

-15%
9357

PCD: 110,20 €

belliNa
 › brezžični strižnik 
 › št. art: 04266 - rdeč

 › 1 ura polnjenja - 90 minut 
delovanja
 › širina rezilne glave 46 mm
 › rezilo prilagodljivo od 0,7 

do 3 mm
 › teža 290 g

dodatKi:
 › 6 nastavkov (3, 6, 9, 12, 18, 

25 mm)
 › polnilna postaja

bella
 › brezžični strižnik 
 › št. art: 04267 - rdeč

 › 16 ur polnjenja - 100 
minut delovanja
 › širina rezilne glave 

30 mm
 › rezilo 0,4 mm
 › teža 83 g

dodatKi:
 › 1 nastavek (3-6 mm)
 › polnilna postaja

li+pro2
 › brezžični strižnik 
 › št. art: 04261

 › 1 ura polnjenja - 120 
minut delovanja
 › širina rezilne glave 46 mm
 › rezilo prilagodljivo od 0,7 

do 3,0 mm
 › teža 265 g

dodatKi:
 › 6 nastavkov  

(3, 6, 9, 12, 18, 25 mm)
 › polnilna postaja

 li+pro2Mini
 › brezžični strižnik 
 › št. art: 04262

 › 30 minut polnjenja - 
90 minut delovanja
 › širina rezilne glave 

32 mm
 › rezilo 0,4 mm
 › teža 120 g

dodatKi:
 › 1 nastavek (3-6 mm)
 › polnilna postaja

sUper taper
 › žični strižnik 
 › št. art: 04263

 › širina rezilne glave 
40 mm
 › rezilo prilagodljivo od 

0,4 do 3,5 mm
 › teža 470 g

dodatKi:
 › 4 nastavki (3, 6, 10, 13 mm)
 › glavnik za striženje

Od leta 1919 naši strokovnjaki razvijajo linijo zmogljivih aparatov za striženje in trimerjev, 
mojstrsko izdelanih, da prinesejo najmodernejšo tehnologijo v vaš frizerski salon. 

Pri WAHL–u verjamejo, da si vsak stilist zasluži zanesljivo orodje, ki hkrati navdihuje. 
Preizkušen za kakovost in natančnost, obljublja, neprimerljive rezultate.

detailer
 › žični strižnik 
 › št. art: 04265

 › širina rezilne glave 
38 mm
 › teža 190 g

dodatKi:
 › 3 nastavki (1,5 mm,  

3 mm, 4,5 mm)

GeNiUs 
 › brezžični strižnik
 › št. art: 04160

 › 1,15 ure polnjenja - 100 
minut delovanja
 › širina rezilne glave 46 mm
 › rezilo prilagodljivo od 0,7 

do 3 mm
 › teža 270 g 

dodatKi:
 › 4 nastavki (3, 6,  

9 in 12 mm)
 › polnilna postaja
 › dodatna baterija 

MaGiC Clip
 › žični strižnik 
 › št. art: 04264

 › širina rezilne glave 
40 mm
 › rezilo prilagodljivo od 

0,4 do 3,5 mm
 › teža 440 g
 › dolžina kabla

dodatKi:
 ›  8 nastavkov (1,5 mm, 3 mm, 

4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 
19 mm, 25 mm)

NOVO

NOVO

NOVO

NOVONOVO

NOVO

-15%
6466

PCD: 76,07 €

-15%
16799

PCD: 197,64 €

-15%
21655

PCD: 254,80 €

-15%
9492

PCD: 11,69 €

NOVO

-15%
9394

PCD: 110,53 €

-15%
13859

PCD: 163,05 €

-15%
8296

PCD: 97,60 €
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pr
il

a
g

o
dljiv obroč rez

ila

p
r

il
agodljivo rezilo

-20%- 20%
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

 › žični strižnik
 › št. art: 03903

 › 1 hitrost
 › možnost dokupa 

5 različnih rezil od 
0,2 do 9,5 mm

 › dolžina el.  
kabla: 4 m

dodatKi:
 ›  rezilo #0000  

- 0,25 mm 

- 15%
21350

PCD: 251,32 €

mXpro 
 › žični strižnik 

 › št. art: 03906

 › rezilo prilagodljivo 
od 0,5 mm  
do 2,4 mm 

 › dolžina el. kabla: 
2,4 m 

dodatKi: 
 › 4 nastavki  

(3, 6, 9,12 mm)

C200 ion 
 › brezžični strižnik

 › št. art: 03904

 › 2 uri polnjenja - 
delovanje  

120 minut
 › rezilo prilagodljivo 
od 0,5 do 2,6 mm

 

dodatKi: 
 › 6 nastavkov 

(1,5 mm, 3 mm, 
6 mm, 9,5 mm, 

13 mm, 19 mm)
 ›  stojalo za 
polnjenje.

- 30%
6930

PCD: 99,00 €

- 15%
20069

PCD: 236,00 €

adjust pro 
 › žični strižnik 

 › št. art: 03907

 › rezilo 
prilagodljivo od 

1⁄4 do 3 mm
 › dolžina el. 

kabla: 2,4 m
 

dodatKi:
 › 8 nastavkov  

(od 16 mm  
do 254 mm)
 ›  2 glavnika 

616 
softtouch 

 › žični strižnik 
 › št. art: 03908

dodatKi: 
 › 2 rezili  

(3, 1/10 mm)
 › 3 nastavki 

(6, 9, 12 mm)

- 15%
14640

PCD: 172,26 €

- 15%
10492

PCD: 123,46 €

DDVPCD
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pen razor
 › št. art: 04137
 › za brado, obrvi in pričesko. 
 › vključenih 20 nadomestnih britvic

- 15%
9150

PCD: 107,66 €

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

- 25%
1037

PCD: 13,85 €

barbicide 
dezinfekcijski 
robčki
 › 120 kosov
 › št. art: 03902

- 25%
1464

PCD: 19,52 €

Pravočasno zagotovite darila

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. 

lagoom jam 
 › gel za volumen
 › št. art: 02115
 › 25 ml

power Whip
 › močna pena za 

oblikovanje
 › št. art: 03170
 › 100 ml

 

Mini ogledalo
s krtačo-60%

183

PCD: 4,58 €

-35%
140

PCD: 2,14 €

-50%
244

PCD: 4,88 €

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

- 25%
1263

PCD: 16,90 €



OSEBNO 
SVETOVANJE 
V VAŠEM 
SALONU 

andrej 
Šilec
031 571 445

vladimir 
belina
041 725 194

Švicarski strokovnjak za lase

inovativen 
rotocord® 
sistem

Preprečuje 
vozlanje 
kabla 

vk
ljučen difuzor 

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

valera sl3300 
sUŠilec las
 › št. art: 04250
 › moč motorja 1800W
 › DC motor
 › ultra lahek 
 › teža 355 g
 › dolžina kabla 3 m

valera sN9200Y 
rC sUŠilec las
 › št. art: 03291
 › moč motorja 2000W
 › AC motor
 › zelo lahek 
 › teža 540 g
 › prožen 3 m kabel z 

ROTOCORD sistemom

valera sX6500Y 
rC sUŠilec las
 › št. art: 04251
 › moč motorja 1800W
 › DC motor
 › teža:425 g
 › prožen 3 m kabel z 

ROTOCORD sistemom 

valera 
poWer4ever 
sUŠilec las 
 › št. art: 03760
 › moč motorja 2400 W
 › izredno vzdržljiv BLDC 

motor
 › teža: 475 g
 › prožen 3m kabel z 

ROTOCORD sistemom

valera st7000rC 
sUŠilec las
 › št. art: 03756
 › moč motorja 1800 W
 › DC motor
 › izjemno lahek 
 › teža : 440 g
 › prožen 3 m kabel z 

ROTOCORD sistemom

valera sXj8600 
drC sUŠilec las
 › št. art: 03757
 › moč motorja 2400W
 › AC motor
 › teža: 560 g
 › prožen kabel 3 m z 

ROTOCORD sistemom

-19%
4990

PCD: 61,61 €

-15%
9211

PCD: 113,72 €

 vrtljiv kabel

-19%
8662

PCD: 106,93 €

-19%
19947

PCD: 246,26 €

-19%
6588

PCD: 81,62 €

-19%
11224

PCD: 138,59 €

vk
ljučen difuzor 


