
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje NDP

Veljavnost letaka od 13. 2. 2018.  
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.

PODARIMO

n
A

D360 €
Pri naročilu v vrednosti 360 € vam ionsko 

krtačo v vrednosti 68,32 € PODARIMO.- 50%

n
A

D180 €
Pri vrednosti naročila nad 180 € je subvencio-
nirana cena ionske krtače za glajenje 34,16 €

IONIC POWER BRUSH
Krtača za glajenje
 › 4 nastavitve temperature
 › 3 m kabel vrtljiv 360 stopinj
 › samodejni izklop po eni uri
 › neto teža 250 g
 › 55 W, 120-240 V

Garancija kakovosti
.

 G

arancija najnižjih cen.

NAJUGODNEJŠI 
VELETRGOVEC  

v Sloveniji.
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vk
ljučen difuzor 

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 ST7000RC 
SUŠILEC LAS
 › št. art: 03756
 › moč motorja 1800 W
 › DC motor
 › izjemno lahek 
 › teža : 440 g
 › prožen 3 m kabel z 

ROTOCORD sistemom

ŠvICArSkI StrokovnjAk zA LASE

3800 Ionic & 
Ceramic 
Sušilnik las
 ›   zelen, št. art. 02883
 ›   črn, št. art. 00695 
 › moč: 2100 W 
 › 4 stopnje temperature 

+ hladen zrak
 › 2 hitrosti motorja 
 › 3 m kabel 
 › 2 ploščata nastavka 

385 Powerlight 
Ionic & Ceramic 
Sušilnik las 
 ›   srebrn, št. art. 03838
 ›   črn, št. art. 03839
 › moč 2150 W
 › 4 stopnje temperature 

+ hladen zrak
 › 2 hitrosti motorja 
 › super lahek: 452 g
 › 3 m kabel 
 › 2 ploščata nastavka 

Advance Light 
Ionic & Ceramic 
Sušilnik las
 ›  turkizna, št. art. 

04252 
 ›   ice, št. art. 03841
 ›   viola, št. art. 04048 
 ›  roza, št. art. 04049
 › moč: 2200 W
 › ergonomični dizajn 
 › izredno lahek
 › 4 stopnje temperature 

+ hladen zrak
 › 2 hitrosti motorja 
 › 3 m kabla 
 › 2 ploščata nastavka 

Swiss silent jet 
7500 lihgt ionic 
SUŠILEC LAS
 › št. art. 03758
 › Moč 2000 W
 › Izjemno tih (59dB 8A)
 › DC motor
 › Ionski generator
 › 6 nastavitev temperaure/

zraka
 › 3 m kabla z rotocord 

sistemom
 › teža 425 g
 › Suši 20% hitreje 

Valera je mednarodno priznano podjetje z več kot 50 letno tradicijo 
proizvodnje aparatov za nego las.

Na tisoče frizerskih mojstrov  stilistov se pri svojem delu vsakodnevno 
zanaša na izjemno kakovost profesionalnih aparatov za oblikovanje 
las Valera. Bogat nabor profesionalnih pripomočkov Valera  v celoti 
izpolnjuje standarde tudi najzahtevnejših frizerjev, ki se zanašajo na 
brezhibno in visoko zmogljivost. Usmerjenost v inovativne rešitve, ki se 
skrivajo za natančno izdelavo in dovršeno obliko pripomočkov za lase 
Valera, zagotavlja popolno rešitev za zdravje in popolni videz las, ki bo 
vaše stranke navdušil in jim okrepil samozavest. V Valeri se zavedajo, 
da je natančno poznavanje las nujen pogoj, da lahko razvijejo rešitve, 
ki bodo omogočale zdravo in skrbno oblikovanje las. Zato sodelujejo 
Valerini inženirji s strokovnjaki iz univerzitetnih klinik, z mojstri striženja 
in z najboljšimi proizvajalci lasne kozmetike, vse v želji za zdrave, lepe in 
urejene lase vaših strank.

VALERA 
POWER4EVER 
SUŠILEC LAS 
 › št. art: 03760
 › moč motorja 2400 W
 › izredno vzdržljiv BLDC 

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

ROTOCORD sistemom

-20%
9760

PCD: 122,00 € 

-20%
11944

PCD: 150,06 €

-20%
11590

PCD: 145,18 € 

-19%
8967

PCD: 110,71 €

-15%
9211

PCD: 113,72 €

-19%
6588

PCD: 81,62 €

-19%
19947

PCD: 246,26 €
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Ramona
 › temno rjava
 › dolžina las 30 cm
 › št. art. 00667

Jaguar T-400 krtača
 › št. art. 04420
 › 80 mm
 › keramično ionska krtača

Frizerska 
lutka Eva
 › blond, z rameni
 › dolžina las 45 cm
 › št. art. 02089

Kodralnik  
Curls up črni
 › št. art. 03384 - Ø 13mm
 › št. art. 03385 - Ø 19mm
 › št. art. 03386 - Ø 25mm
 › št. art. 03387 - Ø 32mm 

Frizerska 
lutka Mia
 › temno rjava
 › dolžina las 

25 cm
 › št. art. 03547

Flat fire 
gladilec las
 › št. art. 00754

Svečana lasnica 
št. art. naziv v kompletu PCD FP!
04087 perla 3 kosi 3,90 € 1,95 €

04084 kristal 3 kosi 5,86 € 2,93 €

04085 perla s kristali - mala 3 kosi 5,86 € 2,93 €

04086 perla s kristali - velika 3 kosi 5,86 € 2,93 €

- 50%

- 50%

Spiralna lasnica - mala
št. art. naziv v kompletu PCD FP!
04076 perla 6 kosov 8,66 € 4,33 €

04077 kristal 6 kosov 8,66 € 4,33 €

04078 rožica s perlo 6 kosov 9,39 € 4,70 €

04079 rožica s kristalom 6 kosov 9,39 € 4,70 €

04080 Rožica z velikim kristalom 6 kosov  9,39 € 4,70 €

Spiralna lasnica perla - velika 
št. art. barva v kompletu
04081 črna 2 kosa

04082 rjava 2 kosa

04083 zlata 2 kosa

- 45%
220

PCD: 3,97 €

Vložek za 
spenjanje

 › okrogli premer 90 mm
 › primeren za spenjanje 

svečanih frizur in fig
 › sintetični

 › rjav 
 › št. art.: 04074

 › blond 
 › št. art.: 04075

Kristalčki za lase
št. art. naziv v kompletu PCD FP!
04088 na nitki 6 kosov 12,63 € 6,95 €

04089 na nitki 5 kosov 12,63 € 6,95 €

04090 Swarovski 6 kosov 12,63 € 6,95 €

04091 Swarovski 10 kosov 12,63 € 6,95 €

04092 dvojni 
kristal

2 kosa 4,45 € 2,44 €

- 45%

-35%
4636

PCD: 71,37 €

-40%
8296

PCD: 138,29 €

-20%
2928

PCD: 36,54 €

-35%
3355

PCD: 51,55 €

-40%
6100

PCD: 102,48 €

-33%
1897

PCD: 28,30 €

- 40%
512

PCD: 8,54 €
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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

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

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

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)

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)

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

 › 1100 ml
 › št. art: 03897

Barbicide 
dezinfekcijska 
steklenica

 › 750 ml
 › št. art: 04012

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

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

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

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

Pri Frizerplacu več kot 40 različnih modelov škarij na
                                        zalogi a še vedno vsaj ene premalo.Pri Frizerplacu več kot 40 različnih modelov škarij na
                                        zalogi a še vedno vsaj ene premalo.

-15%
6466

PCD: 76,07 €

-15%
21655

PCD: 254,80 €

-15%
8662

PCD: 101,87 €

-15%
9492

PCD: 111,69 €

-15%
9699

PCD: 114,07 €

- 25%
1263

PCD: 16,90 €

- 25%
2928

PCD: 39,04 €

- 25%
2440

PCD: 32,33 € - 25%
1159

PCD: 15,49 €

- 25%
1037

PCD: 13,85 €

- 25%
854

PCD: 11,41 €

- 25%
1464

PCD: 19,52 €

 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

-15%
13859

PCD: 163,05 €
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Šampon
št. art. odtenek
04316 mango
04317 jabolko
04318 kokos

10
litrov

JAGUAR WHITE LINE 
SATIN 5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04359
 › classic

JAGUAR SILVER 
LINE CJ4 PLUS 
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04428
 › offset

JAGUAR GOLD LINE 
DIAMOND 5.5 ŠKARJE
 › št. art.  04407
 › classic

Jaguar britve
 › kovinska

št. art. barva
04349 vijola
04350 roza
04364 črna

Torbica za frizerkse 
pripomočke mala
 › št. art. 04156
 › Praktična za uporabo 
 › Modni izgled z vidnimi šivi  

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

Ogrinjalo za
striženje Milano
 › 135 x 150 cm
 › 100 % poliester

št. art. barva
00584 oranžna
03689 roza
03692 limeta zelena

03691
mornarsko 
modra

Otroška ogrinjala
št. art. barva
04326 Pink kužek
04327 Modri kužek
04329 Oranžni mucek

Ogrinjalo Madrid
 › mere: 90 x 110 cm
 › zapira se s kaveljčkom
 › 100 % Nylon, vodoodporen

št. art. barva
03719 sivo
03720 turkizno
03721 bordo

Pri Frizerplacu več kot 40 različnih modelov škarij na
                                        zalogi a še vedno vsaj ene premalo.Pri Frizerplacu več kot 40 različnih modelov škarij na
                                        zalogi a še vedno vsaj ene premalo.

nOVO

nOVO

nOVO

nOVO

nOVO

-35%
756

PCD: 11,65 €

-15%
1659

PCD: 19,52 €

-10%
24931

PCD: 277,00 €

-10%
18196

PCD: 202,15 €

-10%
8174

PCD: 90,83 €

-30%
1647

PCD: 23,55 €

-35%
1159
PCD: 17,81 €

-35%
671

PCD: 10,37 €

-45%
1342

PCD: 24,40 €

- 50 %
1898

PCD: 37,94 €
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8 barv 1000 možosti!

PREKO 

100 
RAzLIčNIH  

ODTENKOV

75
ml
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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. 

Igora 
Royal 

 › 60 ml

Silikonski čopič Sprush
 › črn, žlebast, št. art. 00685
 › vijoličen, št. art. 00684

čopič za barvanje
 › širok, št. art. 03928
 › ozek, št. art. 03929

Cameo 
Color

 › 60 ml

Londacolor
 › 60 ml

Koleston 
perfect
 › 60 ml

TOPCHIC 
v tubi
 › 60 ml

Majirel
 › 50 ml

Posamezna barva Cameo

VIJOLA
 › Št. art. 04299

SIVA
 › Št. art. 4300

RUMENA
 › Št. art. 4301

RDEčA
 › Št. art. 4302

TEMNO
VIJOLA

 › Št. art. 4303
PINK

 › Št. art. 4304
MODRA
 › Št. art. 4305

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 

-17%
561

PCD: 6,76 €

-10%
878

PCD: 9,76 €

-15%
769

PCD: 9,03 €-15%
848

PCD: 9,93 €

-50%
396

PCD: 7,92 €

-20%
659

PCD: 8,22 €

-50%
470

PCD: 9,39 €

-35%
116

PCD: 1,77 €

-60%
3099

PCD: 77,47 €

-45%
494

PCD: 8,97 €
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500
g

št. art. barva
00581 mavrica
00583 srebrna
04338 zlata

Paleta za barvanje
 › št. art. 03926

100
kom

Rokavice Nitril
 › nepudrane
 › 100 kom
 › S, št. art. 03976
 › M, št. art. 03977
 › L, št. art. 03978

Rokavice vinil
 › pudrane 100 kom
 › S - št. art. 00721
 › M - št. art. 00722
 › L - št. art. 00723

Rokavice Latex
 › črne, 20 kom
 › S - št. art. 00618
 › M - št. art. 00619
 › L - št. art. 00620

PURE BELILO
 › 0,5 kg
 › št. art. 04170  

– Belilo - belo 
 › Praktično pakiranje 
 › Posvetlitev do 7 

odtenkov

Barvni spreji 
 › 100 ml

št. art. odtenek
04330  siv
04331  moder
04332  zelen
04333  črn
04334  roza
04335  rdeč
04336  rumen
04337  bel

BARVNI SPREJI z 
bleščicami

 › 125 ml

št. art. barva
00572 modra
00573 rdeča
00580  zelena

-30%
299

PCD: 4,27 €

-30%
299

PCD: 4,27 €

-25%
610

PCD: 8,17 €

-30%
598

PCD: 8,54 €

-35%
598

PCD: 9,21 €

-35%
586

PCD: 9,00 €

- 46 %
988

PCD: 18,30 €

71 cm

86
 c

m

Predpasnik 
 › št. art. 04152
 › material: nylon
 › primeren za 

striženje ter za 
uporabo pri 
barvanju 
 › trije žepki
 › prilagodljiv 

ovratni trak 
 › primeren za 

pranje v pralnem 
stroju na  
nizki temperaturi 

Vodoodporen

Mehanska 
ura
 › okrogla
 › št. art. 04052

Mešalec barv
 › kovinski, 17,5 cm
 › št. art. R0108

v
r

o
čA         
            Cen

A

-45%
201

PCD: 3,66 €

-30%
695

PCD: 9,95 €

-35%
1525

PCD: 23,42 €



OSEBNO SVETOVANJE V VAŠEM SALONU 
Andrej 
Šilec
za področje: 02 in 09

031 571 445

Vladimir 
Belina
za področje: 03 in 08

041 725 194

Vanja 
Cimperšek 
Škof
za področje: 01 in 04  

051 618 919    

DVA 
IzDELKA 

V ENEM

DVA 
IzDELKA 

V ENEM

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

nOVO

Hauba EQUATOR 
3000 ®

 › št. art. 04216  
 › Moč: 1000 W
 › Pravi, edinstveni in 

originalni Equator Ceriotti 
sušilec za lase.  

Climazon FX3500 
 › št. art: 04217
 › Moč: 900W
 › Kompaktni in inovativni 

infrardeči toplotni 
stimulator, ki nudi 
maximalno udobje stranki. 

Climazon C3000
 › št. art: 04402
 › Frekvenca: 50 Hz
 › Jakost: 1200W
 › Grelni element: infrardeči
 › Material: nylon 6.6
 › Barva: sivo / srebrn
 › Mere pakiranja: 68x80xh68 (17kg)

CIAK – S
 › Servisni voziček

42 cm

90
 cm

46
 cm

barva št. art.
Viola 04276
Črna 04277
Bela 04278

max 57 cm

86
 cm

38
 cm

VOzIčEK MY
barva št. art.
Pink/črna 04224
Črna/črna 04223
Bela/črna 04225

Inovativen, zmagovalen dizajn, ki združuje udobje z popolno 
pokritostjo. Prvi toplotni stimulator na svetu z enim in edinim 
izredno vzdržljivim motorjem. 
 › 12 infra rdečih sijalk za popolno pokritost, zagotavlja izjemno 

natančno izvedbo vsakega tretmaja ali obdelave v polovičnem času. 
 › Največja možna prizanesljivost do lasišča in brezskrbnost 

uporabnika sta ključna elementa, ki izkazujeta izdelek 
C3000. 
 › Storitve in tehnična dela: svetljenje – beljenje – barvanje – 

podpora - sušenje
 › Opremljenost: Časomer, termostat - elektronsko 

uravnavanje izžarevanja energije, 4 stikala za neodvisno 
vklapljanje posameznih grelnih elementov, 4 hitrosti 
ventilacije - sušenja kot tudi možnost uporabe brez ventilacije

Climazon 
MX3700

 › št. art: 04401
 › Frekvenca: 50/60 Hz

 › Jakost: 1400 W
 › Grelni element: 

infrardeči
 › Material: nylon 6.6

 › Barva: bel/črn
 › Mere pakiranja: 

60x67x57 (11kg)

Najmlajši član družine Ceriotti . Novi toplotni 
stimulator je sposoben odgovarjati potrebam 
stilista , ki strmi k izjemno natančnim rezultatom v 
polovičnem času. 
 › Opremljenost: Časomer, elektronsko uravnavanje 

jakosti energijskih sijalk  in moči zračenja, 
zračenje omogoča 5 magnetno levitacijsko močnih  
ventilatorskih krakov. Stikala na vrhu aparata 
ponujajo neodvisen vklop in izklop posameznih 
grelnih elementov. 

Dobrodošla med nami!
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