
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje NDP

Veljavnost letaka od 21. 8. do 15. 9. 2018. 
Akcije se med seboj izključujejo.T: 03 492 40 92 | M: 040 41 41 59 | www.fp.si

Lukom d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske Konjice.
Ponudba velja do odprodaje zalog, količne so omejene. 
Navedene cene so veljavne za profesionalne odjemalce. 
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SANSHIN K-200 
STRIŽNIK
 › št. art: 04320
 › črn
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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

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

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

ŠAMPON, 10 L
št. art.: naziv
00468 CREME - za barvane, poškodovane lase
00469 KRISTALL - za vse vrste las
00474 MULTIVITAMIN - za vse vrste las
03482 JOGURT ALOE VERA - za suhe in krhke lase

10
litrov

 › št. art. 03563
 › 250 ml

Ogledalo
 › sivo

 › Ø 27 mm
 › št. art. 03986

Delovni stol
 › črno okroglo sedalo
 › nastavljiv po višini 

(58-71 cm)
 › obroč za razbremenitev nog
 › gumirana kolesa s 

krogličnimi ležaji
 › št. art. 02710

Blazina za otroke
 › črna,
 › umetno usnje
 › D x Š x V:  

41 x 26 x 16 cm
 › št. art. 00660

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

5
kom

Košara za 
brisače 
 › št.art. 04148
 › Enostavno 

snemljivo 
pralno blago
 › Mere: Š: 33 

cm, V: 57cm, G: 
36 cm

PRENOSNI 
UMIVALNIK 
GOLFO 
 › črne barve
 › nastavljiv po višini:  

82 – 112 cm
 › nastavljiv naklon
 › mere: 45 x 45,5 cm
 › teža: 4 kg
 › brez kolesc
 › št.art. 04279

40
 cm
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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

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)

MAGIC CLIP
 › žični strižnik 
 › št. art: 04264

 › širina rezilne glave 40 mm
 › rezilo prilagodljivo od 0,4 do 

3,5 mm
 › teža 440 g

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

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

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

616 
SoftTouch 
 › žični strižnik 
 › št. art: 03908

DODATKI: 
 › 2 rezili  

(3, 1/10 mm)
 › 3 nastavki 

(6, 9, 12 mm)

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 

OLJE ZA STRIŽNIKE 
 › št. art. 03454

Artisan Platinum 
 › brezžični strižnik
 › št. art: 03905 odstrani
 › dodaj art. 03906 mXpro 

DODATKI: 
 › stojalo za polnjenje,  

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

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

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 
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Razpršilna 
steklenička Vapro
 › 125 ml
 › primerna za pršenje lakov 

brez potisnega plina
 › gumirana površina za lažji 

oprijem
 › št. art. 04072

DDVPCD priporočena cena dobavitelja   •                Vse cene vključujejo DDV  

SET GLAVNIKOV PRIMEREN ZA ZAČETNIKE
 › 9 kosov glavnikov v kompletu 
 › črn 
 › št.art. 03708

Krtača
 › ploščata, 

obojestranska
 › 40 mm

 › št. art. R0075

Krtača za 
sušenje in
tupiranje

 › št. art. 00675

Razpršilka 360°
 › za fino pršenje v vseh 

položajih
 › 300 ml
 › št. art. 03927

Razpršilna 
steklenička

 › 300 ml
 › 03695 modra

Zaščita za vrat
 › št. art. 02044

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

Čopič za čiščenje 
vratu
 › št. art. 04489 črn 
 › št. art. 04490 moder 
 › št. art. 04491 rdeč

PROFESIONALNE METAL  
KRTAČE ZA SUŠENJE
št. art. naziv PCD FP!
02489 11/18 mm 6,60 € 3,97 € 
02490 16/27 mm 6,60 € 3,97 € 
02637 25/38 mm 7,00 € 4,27 € 
02638 33/48 mm 7,70 € 4,70 € 
02639 42/60 mm 9,20 € 5,80 € 
02640 58/73 mm 10,20 € 6,41 €

Jaguar T-400 
krtača
 › št. art. 04368
 › 80 mm
 › keramično 

ionska 
 › krtača

-33%
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PCD: 28,30 €
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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 

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

Set sestavlja: 
 › 1x Nikoshi frizerske škarje  5,5˝

 › 1x Nikoshi škarje za redčenje 5,5 ˝
 › 1 japonska »soft touch«  

britev – klasična
 › 1x opasni etui

 › 2x glavnik – antibakterijska  
nano tehnologija  

(1x 7,25˝in 1x 8,25˝)

STANDARD 
Set frizerskih 
pripomočkov 
 › št. art.: 00647

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

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

vključeni v ceno

Stojalo za 
frizerske lutke 

 › plastično
 › št. art. 02082

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

vodoodporen

št. art. barva
03719 sivo
03720 turkizno
03721 bordo

Večnamensko 
ogrinjalo 

Paris
 › za vse namene

 › črno
 › št. art. 00585

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

Jaguar britve
 › kovinska

št. art. barva
04349 vijola
04350 roza
04364 črna

Jaguar škarje 
Pre style
 › št. art. 04362 ERGO 5.5  

Jaguar škarje 
Pre style
 › št. art. 04419 ERGO 

5.5  za redčenje

15 - 25 cm

28
 c

m
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6x 
silikonski čopič

Top kvaliteta 
»narejeno v 

Nemčiji«

Arganovo  
olje

Za voljne in 
negovane lase. 

Svilnati  
proteini

Keratin

Neguje lase že 
med nanosom 

*odtenki: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 6\7i, 5\46, 2 x 6, 2 x 7

DDVPCD priporočena cena dobavitelja   •                Vse cene vključujejo DDV  

Paket vsebuje: 
 › 12 x Cameo Color 

barva* 60 ml
 › 2 x Cameo Creme Oxyd, 

razvijalna raztopina 1000 
ml (6 %,9%)
 › 1 x Cameo barvna karta
 › št. art. 00445

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

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! 
 › Moč: 900W
 › Grelni element: 

infrardeči 
 › Barva: črno/

srebrn

ALL4HAIR 
Cameo Color
 › barva za lase
 › 60 ml

WELLA Koleston 
perfect
 › barva za lase
 › 60 ml

PREKO 

100 
RAZLIČNIH  

ODTENKOV

350-490 mm

90
0-

10
00

 m
m

37
0 m

m

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 naroči-
la 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 dost1avi 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 

-20%
14945

PCD: 187,27 €

-20%
63440

PCD: 793,00 €

-15%
od848

PCD: 9,93 €

-50%
396

PCD: 7,92 €

GOLDWELL 
TOPCHIC 
 › barva za lase
 › 60 ml 

-15%
878

PCD: 9,76 €

cena paketa

6588
PCD: 176,29 €
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5
litrov

GREJE  IN SUŠI 

Barva za obrvi in trepalnice
št. art. naziv vsebina PCD FP!
03059 št. 0 - blond 15 ml 6,53 € 5,55 €
03654 št. 1 - intenzivno črna 15 ml 6,53 € 5,55 €
03655 št. 1.1 - grafitna 15 ml 6,53 € 5,55 €
03656 št. 2 - modročrna 15 ml 6,53 € 5,55 €
03038 št. 2.1 - intenzivno modra 15 ml 6,53 € 5,55 €
03657 št. 3 - naravno rjava 15 ml 6,53 € 5,55 €
03658 št. 3.1 - svetlo rjava 15 ml 6,53 € 5,55 €
03668 št. 4 - kostanjeva 15 ml 6,53 € 5,55 €
03667 št. 4.1 - rdeča 15 ml 6,53 € 5,55 €
03659 Razvijalec za barvo Reflectocil 3 % 100 ml 7,50 € 6,10 €
02045 Zaščitni papirnati lističi za trepalnice 96 kom 4,20 € 3,66 €

Ostranjevalec barve 
za občutljiv predel 
okoli oči
 › 150 ml 
 › št. art. 04124

Odstranjevalec 
make-upa

 › Brez olja - ne pušča 
madežev
 › 150 ml

 › št. art. 04123

SCHWARZKOPF 
Igora Royal
 › barva za lase
 › 60 ml

LOREAL 
Majirel
 › barva za lase
 › 50 ml

DVA 
IZDELKA 

V ENEM

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)

CIAK – S
 › Servisni voziček

barva št. art.
Viola 04276
Črna 04277
Bela 04278

42 cm

90
 cm

46
 cm

PURE-BASIC
Creme Oxyd, razvijalec
 › 5 litrov

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

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. 

LONDA 
Londacolor
 › barva za lase

60 ml

-17%
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PCD: 6,83 €

-15%
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JAGUAR ART 
Black Venezia 
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04375

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

JAGUAR WHITE 
LINE PP 5.5 
VIJOLA ŠKARJE
 › št. art. 04372

JAGUAR WHITE 
LINE P ES40 ZA 
REDČENJE 5
 › št. art. 04373

JAGUAR ART  
Rose 5.5
 › št. art. 04505

JAGUAR ART  
Daisy 5.5
 › št. art. 04504

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
8662

PCD: 96,26 €

-10%
8906

PCD: 98,94 €

noVo noVo

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

Preko spleta: www.fP.Si e-naročila: NAroCiLA@frizerPLAC.Si

Klicni center:  
T: 03 492 40 92

M: 040 41 41 59

Sedež podjetja:
ToVArNišKA CeSTA 5, 
 SLoVeNSKe KoNjiCe

Pri vašem osebnem svetovalcu:  

Andrej 
Šilec
031 571 445

Vladimir 
Belina

041 725 194


