
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje NDP

Veljavnost letaka od 26. 7 do 17. 8. 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.

17690

J-CUT 50 
KUPITE

J-CUT 30 
DOBITE

Poletna vročica

Garancija kakovosti
.

 G

arancija najnižjih cen.

NAJUGODNEJŠI 
VELETRGOVEC  

v Sloveniji.

Brezplačna poštnina! 

 › Akku – baterija
 › dolžina reza od 0,8 mm do 2,5mm.
 › čas polnjenja cca. 2,5 uri
 › čas delovanja cca. 120 minut
 › LED indikacija stanja = modra
 › teža aparata 238 g 
 › V ŠKATLI: 4 nastavki 3 mm, 6mm, 

9mm in 12mm, polnilna postaja 

NOVO

SET



2 DDVPCD priporočena cena dobavitelja   •                Vse cene vključujejo DDV  

PROFESIONALNE METAL 
KRTAČE ZA SUŠENJE

št. art. naziv PCD FP!

1 02489 11/18 mm 6,60 € 3,97 € 

2 02490 16/27 mm 6,60 € 3,97 € 

3 02637 25/38 mm 7,00 € 4,27 € 

4 02638 33/48 mm 7,70 € 4,70 € 

5 02639 42/60 mm 9,20 € 5,80 € 

6 02640 58/73 mm 10,20 € 6,41 € 

2 3 4 5 61Krtača za
Sušenje  
Romantic
 › široka
 › vijolična
 › št. art.  

00687

Čopič za čiščenje 
vratu in obraza
 › lesen, širok
 › št. art. 00668

Sponke za lase - 
krokodilčki
 › 5,5 cm
 › št.art. 03640

12 
kosov

v kompletu

 › 46,5 mm, 
 › št. art. 00621

Lasne 
sponke
 › kovinske
 › 20 kom

 › 44 mm, 
 › št. art. 00622

Kombinirane lasne 
sponke

 › plastično kovinske
 › 15 cm

 › št. art. 02645

12 
kosov

v kompletu

Čopič za 
barvanje
 › širok
 › št. art. 03928

Skodelica  
za barvanje 
velika 
 › črna
 › št. art. 00655

Ovratni papir 
Neck
 › bel
 › 5 zvitkov po 100 

trakov
 › 100 % vpojen
 › najboljše lepilo 
 › št. art. 03980

Razpršilna 
steklenička

 › 300 ml
 › 03694 rdeča

 › 03695 modra

6.5
ŠKARJE 
NIKOSHI  
6.5
 › primerne za 

moško striženje
 › št. art. 03705

30
cm

Frizerska  
lutka Sandy

 › temno rjava
 › dolžina las 30 cm

 › št. art. 04136

Stojalo za 
frizerske lutke 

 › plastično
 › št. art. 02082

i-F@N Digital Ionic
Super tih ionski sušilnik za 
lase z digitalnim prikazom 
temperature in  
pretoka zraka.
 › št. art. 03295

 › moč 2000 W,  
 › 16 nastavitev pretoka 

zraka in temperature,
 › gumb COOL za hladen 

zrak, 
 › samodejni izklop po 30 

minutah neuporabe.

 › VKLJUČUJE:  ploščat 
nastavek za uravnavanje 
pretoka zraka in difuzor za 
volumen.

-30%
671

PCD: 9,58 €

-35%
220

PCD: 3,42 €

-30%
220

PCD: 3,11 €

-20%
598

PCD: 7,48 €

-50%
580

PCD: 11,59 €

-35%
116

PCD: 1,77 €

-30%
183

PCD: 2,62 €

-45%
488

PCD: 9,15 €

-30%
366

PCD: 5,25 €

- 20%
8784

PCD: 109,80 €

-40%
5490

PCD: 91,50 €

-30%
549

PCD: 7,87 €

-30%
6893

PCD: 98,70 € 

VSE ZA 
DOBER 

ZAČETEK 



Veljavnost letaka 3od 26. 7 do 17. 8. 2018

FIXIT 
Set frizerskih 
pripomočkov
 › št. art.: 02032 

Set sestavlja: 
 › 1x torba za orodje Fixit
 › 1x Stancenelli škarje  

za stiženje 5,5˝ off-set
 › 1x Stancanelli škar z redčenje 

5,5˝ off-set
 › 1x Guenzai glavnik za lase 7˝ z 

robovi nazaj
 › 1x Mex britev z 10 

nadomestnimi britvicami 

PRIMEREN TUDI ZA LEVIČARJE 

SET GLAVNIKOV
PRIMEREN ZA 
ZAČETNIKE
 › 9 kosov glavnikov v 

kompletu 
 › črn 
 › št.art. 03708

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

vodoodporen

št. art. barva
03719 sivo
03720 turkizno
03721 bordo

NAVIJALCI
 › Kovinski ježki
 › Navijalci za trajno
 › Navijalci za lase – 

žametni 
 › Navijalci za lase 

– ježki 

TORBICA ZA 
FRIZERSKE 
PRIPOMOČKE  
ALL IN 
 › št. art. 00753 
 › izdelki v torbici niso 

vključeni v ceno

15 - 25 cm

28
 c

m

32
 cm

Večnamensko 
ogrinjalo 

Paris
 › za vse namene

 › črno
 › št. art. 00585

Fiksirne gobice z 
držalom
 › 3 kom
 › št. art. 02699

Igle za navijalke
 › plastične, bele 65 mm
 › 50 kom
 › št. art. 00662

Nadomestne gumice za navijalce
 › PLOŠČATE, dolge 90 mm; št.art 00610
 › OKROGLE, dolge 85 mm; št.art. 00608
 › 50 kom

Mrežica 
trikotna, bela

 › št.art. 03232

3-delni set škarij
Set vsebuje:
 › škarje za striženje 5,5
 › škarje za redčenje 5,5
 › britev
 › priročni etui za shranjevanje

št.art. barva
03971 rdeč
03972 moder
03973 pink

Kapa
za trajno

 › črna
 › št. art.  
00607

Papirčki za 
trajno
 › 1000 kos
 › št. art. 00603

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

št. art. barva
00584 oranžna
00587 črna
03689 roza
03692 limeta zelena
03691 mornarsko modra

-52%
7198

PCD: 150,00 €

-35%
2220

PCD: 34,16 €

-35%
671

PCD: 10,37 €

-30%
1891

PCD: 27,00 €

-35%
2397

PCD: 36,60 €

-25%
140
PCD: 1,89 €

-30%
201
PCD: 2,87 €

-20%
488
PCD: 6,10 €

-30%
8296

PCD: 118,34 €

-40%
226
PCD: 3,80 €

-40%
244
PCD: 4,09 €

-35%
1159

PCD: 17,81 €

-40%
214
PCD: 3,60€
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K 
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SCHWARZKOPF 
Igora Royal
 › barva za lase
 › 60 ml

ALL4HAIR 
Cameo Color
 › barva za lase
 › 60 ml

LONDA 
Londacolor
 › barva za lase

60 ml

WELLA 
Koleston 
perfect
 › barva za lase
 › 60 ml

LOREAL 
Majirel
 › barva za lase
 › 50 ml

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

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

Igle za pramena
 › 3 kom
 › št. art. 03055

GOLDWELL 
TOPCHIC 
 › barva za lase
 › 60 ml 

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

Ogrinjalo za 
enkratno uporabo
 › 100 kom
 › št. art. 00725

Kapa za 
pramena

 › modra
 › št. art. 02903

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. 

PREKO 

100 
RAZLIČNIH  

ODTENKOV

-15%
769

PCD: 9,03 €

-15%
878

PCD: 9,76 €

-15%
OD830

PCD: 9,75 €

-20%
659

PCD: 8,22 €

-50%
396

PCD: 7,92 €

-17%
561

PCD: 6,76 €

-50%
470

PCD: 9,39 €

V
R

O
ČA         

            CEN
A

-35%
488

PCD: 7,50 €

-45%
201

PCD: 3,66 €

- 45%
610

PCD: 10,98 €

100
kom

100
kom

-35%
586

PCD: 9,00 €

-20%
1525

PCD: 19,03 €



Veljavnost letaka 5od 26. 7 do 17. 8. 2018

Paleta za 
barvanje
 › št. art. 03926

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

– Belilo - belo 
 › Praktično pakiranje 
 › Posvetlitev do 7 odtenkov

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 

JAGUAR ART 
FREAK 5.5 
ŠKARJE
 › št. art. 04374

JAGUAR ART 
Black Venezia 
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04375

JAGUAR 
Gold Leaf
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04376

JAGUAR ART 
Glam Rock 
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04378

JAGUAR JA 
COOL Romance 
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04377

Folija sweet mech 
 › št. art. 03526
 › folija za pramena 

Efalock blazinice 
2 kos
 › ježek 
 › št. art. 04486

Stojalo za 
škarje črno 

 › št. art 04122
 › Možnost 

shranjevanja do 
10 škarij

 › Enostavno 
čiščenje 

- 46 %
988

PCD: 18,30 €

V
R

O
ČA         

            CEN
A

500
g

71 cm

86
 c

m

Vodoodporen

-35%
1525

PCD: 23,42 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

NOVO

-14%
2928 
PCD: 34,16 €

NOVO

-20%
878 

PCD: 10,98 €

-25%
610

PCD: 8,17 €

Ovratni papir 
Halkra
 › bel
 › 5 zvitkov po 100 trakov
 › izjemno elastičen
 › dobro se lepi
 › mehki krep
 › št. art. 03979

- 25%
1165

PCD: 15,55 €

- 20%
878

PCD: 10,98 €
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VALERA 
POWER4EVER 
SUŠILEC LAS 
 › št. art. 03760
 › moč motorja 2400 W
 › izredno vzdržljiv BLDC motor
 › teža: 475 g
 › prožen 3m kabel z 

ROTOCORD sistemom

Čopič za čiščenje 
vratu
 › št. art. 04489 WAHL
 › št. art. 04490 ERMILA 
 › št. art. 04491 MOSER 

Sanshin Pro
Gladilec las
 › št. art. 04321
 › Profesionalni vsestranski 

gladilec las 3v1
 › 3 seti izmenjajočih grelnih 

plošč za ustvarjanje "krep" 
pričesk in glajenje las

Ermila 
CONISSIMA 
 › žični kodralnik
 › št. art. 04268

Effalock 
Flat fire 
gladilec las
 › št. art. 00754

 › zelo velika površina za glajenje  
(dolžina 12 cm, širina 2.5 cm)
 › nano srebrna titanium prevleka 
 › ultra ozek, zelo lahek (samo 225 g)
 › spremenljiva nastavitev temperature  

(120˚C do 220˚C v 20 sekundah)
 › LCD prikazovalnik temperature
 › vrtljiv kabel.

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

ionska 
 › krtača

Frizerska 
lutka 
Simona
 › temno blond
 › dolžina las 30 cm
 › št. art. 00666

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

04252 
 ›   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 

Stylingo Profi 
Softstyler sušilnik las 
 › št. art. 02487
 › 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

3 
HITROSTI 

DELOVANJA 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

55-60
dolžina las  

v cm

Frizerska 
lutka Laura
 › temno rjava, 
 › št. art. 04055

-20%
5490

PCD: 68,62 €

- 15%
3355

PCD: 39,47 €

-40%
6100

PCD: 102,48 €

-33%
1897

PCD: 28,30 €

30
cm

-35%
4636

PCD: 71,37 €

-20%
11590

PCD: 145,18 €

-45%
5392

PCD: 98,03 €

-19%
19947

PCD: 246,26 €

NOVO

-30%
866

PCD: 12,38 €

-15%
21655

PCD: 254,80 €

-15%
13859

PCD: 163,05 €

- 45%
12993

PCD: 236,25 €
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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)

VOZIČEK MY
 › Črno/pink št. art. 04224
 › Črno/beli št. art. 04225
 › Črno/črn št. art. 04223
 › Črno/zelen št. art. 04235

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

90 / 95 cm
47,5 cm 38,5 cm

ORIGINAL

350-490 mm

90
0-

10
00

 m
m

37
0 m

m

barva št. art.
Pink 04227
Beli 04228
Črni 04226

-20%
63440

PCD: 793,00 €

-20%
25254

PCD: 315,67 €

-20%
10736

PCD: 134,20 €

-20%
14945

PCD: 187,27 €
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HENRY
 › 3 kosi v 

pakiranju

ELLY
 › 3 kosi v 

pakiranju 

 › št. art. 04202
 › vsebuje 16 

pakiranj (3 kosi v 
pakiranju)

 › št. art. 04201
 › vsebuje 16 

pakiranj (3 kosi v 
pakiranju)

 › 3 kosi v pakiranju › 3 kosi v pakiranju
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

EVOLUCIONARNE
GUMICE ZA LASE

EK
SK

LUZIVNI ZASTOPNIK

v sloveniji

Nano paket vsebuje:  
16x nano pakiranje (48 
kosov) in sicer:
 › 4 x nano pakiranje prozorna 

(po 3 kosi v pakiranju) 
 › 4 x nano pakiranje temno 

rjava (po 3 kosi v pakiranju) 
 › 4 x nano pakiranje svetlo 

rjava/blond (3 kosi v 
pakiranju)
 › 4x nano pakiranje črna  

(3 kosi v pakiranju) 

Pri vašem osebnem svetovalcu:  

Andrej 
Šilec
031 571 445

Vladimir 
Belina
041 725 194

-25%
366
PCD: 4,88 €

-25%
470
PCD: 6,28 €

-35%
4880
PCD: 75,03 €

-35%
5185
PCD: 79,79 €


