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akupu naD 150 €

Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje NDP

Veljavnost letaka od 19.11. do 4. 12. 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. 

SANSHIN 
KRTAČE 
KERAMIK 
IONIC 
 › št. art. 04323
 › 5 krtač v kompletu 
 › gumiran, nedrseč 

ročaj
 › vel. 25 mm, 34 

mm, 44 mm, 55 mm 
in 65 mm

Garancija kakovosti
.

 G

arancija najnižjih cen.

NAJUGODNEJŠI 
VELETRGOVEC  

v Sloveniji.

Redna cena 
29,28 €
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PP ES40 5 
ROZA ZA 
REDČENJE
 › št. art. 04418

PP ES40 5 VIJOLA 
ZA REDČENJE 
 › št. art. 04373

PP ES40 5 MINT ZA 
REDČENJE
 › št. art. 04500

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

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)

PP 5.5 ROZA
 › št. art. 04361 5
 › št. art. 04417 5.5

PP 5.5 VIJOLA
 › št. art. 04372

PP 5.5 MINT
 › št. art. 04499

Keramično 
ionske krtače
Niso statične, so 
oglate oblike in 
tako primerne za 
kodranje, glajenje, 
valovanje las ...

 › Jaguar kvadratna 
Q1 krtača
 › 18 mm
 › št. art. 04421 

 › Jaguar kvadratna 
Q2 krtača
 › 22 mm
 › št. art. 04365 

 › Jaguar kvadratna 
Q3 krtača
 › 30 mm
 › št. art. 04366 

 › Jaguar kvadratna 
Q4 krtača
 › 39 mm
 › št. art. 04422 

Jaguar britve
 › kovinska

št. art. barva
04349 vijola
04350 roza
04364 črna

- 33%
1220

PCD: 18,19 €

- 33%
1299

PCD: 19,40 €

- 33%
1403

PCD: 20,92 €

- 33%
1464

PCD: 21,84 €
-15%
1659

PCD: 19,52 €

-10%
8662

PCD: 96,26 €

-10%
8662

PCD: 96,26 €

-10%
8662

PCD: 96,26 €

-10%
8906

PCD: 98,94 €

-10%
8906

PCD: 98,94 €

-10%
8906

PCD: 98,94 €

-15%
9699

PCD: 114,07 €

-15%
8662

PCD: 101,87 €

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

Predpasnik za  
delo z napisom 
 › št. art. 04548 »Naredili 

bomo vse za vaše 
zadovoljstvo!«
 › št. art. 04549 »Wash, 

cut, & color!«

Ogrinjalo za barvanje 
in hladno trajno 
 › št. art. 04546 rumeno
 › št. art. 04547 črno 

Ovratni papir 
Neck
 › bel
 › 5 zvitkov po 100 

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

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

Krtača za 
lase
 › 65 mm
 › št.art. 00659

Krtača za 
lase
 › 40 mm
 › št.art. 00658

Krtača za 
sušenje in
tupiranje

 › št. art. 00675

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

Sponke
 › št. art. 02906 

Kombinirane 
lasne sponke

 › plastično 
kovinske

 › 15 cm
 › št. art. 02645

Ogrinjalo za 
striženje 
 › št. art. 04542 sivo
 › št. art. 04543 belo
 › št. art. 04544 rdeče
 › št. art. 04545 črno 

NOVO

NOVO

NOVO

-30%
866

PCD: 12,38 €

-15%
854

PCD: 10,00 €

-15%
1037

PCD: 12,20 €

-35%
397

PCD: 6,10 €

-35%
220

PCD: 3,42 €

-27%
293

PCD: 4,00 €

-20%
598

PCD: 7,48 €

-15%
1799

PCD: 21,17  € -15%
2299

PCD: 27,08 €

-15%
2397

PCD: 28,18 €

-45%
488

PCD: 9,15 €

-50%
580

PCD: 11,59 €

12 
kosov

v kompletu

50 
kosov

v kompletu

12 
kosov

v kompletu

NOVO
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GLAVNIKI 
št. art. naziv

1 03869 za striženje #400
2 03870 za striženje #401
3 03698 moški #407, 220 mm
4 03819 za tupiranje #182
5 03642 za tupiranje #102
6 03643 za tupiranje s kovinsko konico #1055
7 03697 za tupiranje #98
8 04001 za tupiranje #1054
9 03699 z ročajem #37

FREAK 5.5 
ŠKARJE
 › št. art. 04374

GLAM ROCK 
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04378

GOLD LEAF
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04376

MOONLIGHT 
5.5 ŠKARJE 
 › št. art. 04519

BLACK VENEZIA 
5.5 ŠKARJE
 › št. art. 04375

COOL 
ROMANCE 5.5 
ŠKARJE
 › št. art. 04377

Stojalo za 
škarje črno 

 › št. art 04122
 › Možnost 

shranjevanja do 
10 škarij

 › Enostavno 
čiščenje 

DAISy 5.5
 › št. art. 04504

ROSE 5.5
 › št. art. 04505

Jaguart linija
1 2 3 4 5 6 7 8 9

-30%
445

PCD: 6,34 €

-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 €

- 25%
1165

PCD: 15,55 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €

-10%
12322

PCD: 136,95 €



1 2 3321
21 3 4

1 2 3 4
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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 €

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

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 €

Lasne sponke CHEVALIER
 › ravne, z bunkico, 500 g
 › Dolžina 5 cm črne št. art. 00741
 › Dolžina 7 cm črne št. art. 00742

Lasne sponke DUCHESSE
 › narebrene, z bunkico, 500 g

Dolžina 5 cm 
 › črne, št. art. 00743
 › zlate, št. art. 02696
 › rjave, št. art. 03235

Dolžina 7 cm
 › črne, št. art. 00744
 › rjave, št. art. 03237
 › zlate, št. art. 02816

LASNICA HAIR  
(20 kosov v pakiranju)

št. art. naziv barva PCD FP!

1 04129 67 mm črna 2,44 € 2,20 €

2 04130 67 mm rjava 2,44 € 2,20 €

3 04131 67 mm zlata 2,44 € 2,20 €

LASNICA MUNSTER  
(20 kosov v pakiranju)

št. art. naziv barva PCD FP!

1 04127 50 mm črna 1,34 € 1,28 €

2 04146 50 mm zlata 1,34 € 1,28 €

3 04147 50 mm srebrna 1,34 € 1,28 €

Lasnica CURLy  
(20 kosov v pakiranju)

št. art. naziv barva PCD FP!

1 04145 45 mm črna 1,34 € 1,28 €

2 04125 45 mm rjava 1,34 € 1,28 €

3 04126 45 mm zlata 1,34 € 1,28 €

4 04128 50 mm zlata 1,34 € 1,28 €

Lasnica – ravna (20 kosov v pakiranju)

št. art. naziv barva PCD FP!

1 04132 55 mm črna 1,34 € 1,28 €

2 04133 55 mm rjava 1,34 € 1,28 €

3 04134 62 mm črna 1,34 € 1,28 €

4 04150 72 mm črna 1,34 € 1,28 €

DUCHESSE
narebrene z 
bunkico
 › 5 cm, 100 kom
 › črne, št. art. 02697
 › zlate, št. art. 02698
 › rjave, št art. 03236

-5
 %

-5
 %

-54%
1285

PCD: 28,00 €

-50%
1464

PCD: 29,28 €

-54%
604

PCD: 13,20 €

- 40%
512

PCD: 8,54 €

- 50%

- 50%

- 45%

- 45%
220

PCD: 3,97 €

500
g500

g

100
kom

-5
 %

-5
 %
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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

LOREAL
Majicontrast
 › barva za pramena
 › 50 ml

št.art odtenek
00881 bakrena
00884 magentordeča
00885 rdeča

109
različnih 

odtenkov

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. 

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

barva št. art.
Pink 04227
Beli 04228
Črni 04226

90 / 95 cm

47,5 cm 38,5 cmClimazon 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

SCHWARZKOPF 
Igora Royal
 › barva za lase
 › 60 ml

-20%
659

PCD: 8,22 €

CIAK – S
 › Servisni voziček

barva št. art.
Viola 04276
Črna 04277
Bela 04278

42 cm

90
 cm

46
 cm

-20%
21533

PCD: 269,19 €

-50%
396
PCD: 7,92 €

-17%
561

PCD: 6,83 €

-15%
Od878

PCD: 9,93 €

-18%
1244

PCD: 15,13 €

-15%
769

PCD: 9,03 €

-20%
10736

PCD: 134,20 €

-20%
63440

PCD: 793,00 €
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PRAVOČASNO SI ZAGOTOVITE

Barvni spreji 
 › 100 ml

št. art. odtenek
04330 siv
04331 moder
04332 zelen
04333 črn
04334 roza
04335 rdeč
04336 rumen
04337 
04338

04339

04340

bel
zlat z 
bleščicami 
srebrni z 
bleščicami 
mavrica z 
bleščicami 

Spreji z bleščicami 
 › 125 ml

št. art. odtenek
00581 mavrica
00580 zelen
00583
00573
00572

srebrn
rdeč
moder

Lagoom Jam 
 › gel za volumen (4)
 › št. art. 02115
 › 25 ml

Mini ogledalo
s krtačo
 › št. art. 04295 lila
 › št. art. 04298 baker
 › št. art. 04297 pink
 › št. art. 04293 črna 
 › št. art. 04294 srebrna 
 › št. art. 04296 zlata 

Power Whip
 › močna pena za 

oblikovanje (3)
 › št. art. 03170
 › 100 ml

8 barv 1000 možosti!

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

-60%
183

PCD: 4,58 €

-35%
140

PCD: 2,14 €

-50%
244

PCD: 4,88 €

-30%
299

PCD: 4,27 €

-30%
299

PCD: 4,27 €

75
ml

-45%
494

PCD: 8,97 €



PROFESIONALNA OPREMA  
ZA FRIZERSKE SALONE

2.79990

PROMOCIJSKA 
CENA 

KOMPLETA 

2x umivalnik 
2x stol
2x ogledalo

040 41 41 59narocila@frizerplac.si

www.fp.si 03 492 40 92

Vladimir: 041 725 194 Andrej: 031 571 445


