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DUNN-EDWARDS® 
EX-PRO™

Nazwy firm i produktów wymienionych w tym dokumencie mogą 
być zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Dunn-Edwards®
  EX-PRO Series Brushes

Sherwin-Williams®  Contractor Series™ Brushes

Vista Cabo Brushes

Frazees®  Whaler Brushes

Purdy®
 XL Brushes

Po
kr

yc
ie

Który pędzel pomaluje więcej?
Zwarta konstrukcja czubka
Czubek pędzla zachowuje swój naturalny kształt i pomaga uniknąć 
rozczapirzenia i postrzępienia. Farba schnie do gładkiego i równomiernego 
wykończenia, które wygląda świetnie. Idealny do odcięć.

Specjalna formuła
Specjalnie opracowany do pracy z powłokami Dunn-Edwards. Jego 
wyjatkowa konstrukcja pozwala mu trzymać do 60% więcej farby niż 
konkurencyjne pędzle.

100% więcej włókien
Więcej włókien na cm kwadratowy niż w konkurencyjnych markach, które 
zwiększają sztywność i pozwalają na większy odbiór i uwalnianie farby, 
dzięki czemu mniej czasu spędzasz zanurzając pędzel w farbie.

Podwójne mocowanie Epoksydowe i Pierścień z gwoźdźmi
Zabezpiecza włosie w okuciu przed wypadaniem. Zapewnia mocne 
mocowanie tulei do rączki, aby pędzel wytrzymał dłużej.

Precyzyjnie dopasowana tuleja ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna poprawia wytrzymałość i trwałość pędzla i zapobiega 
rdzewieniu. Dokładna zwężająca konstrukcja umożliwia robienie odcięć.

Polerowana drewniana rączka
Ukształtowana, wygładzona i wypolerowana dla najwyższego komfortu. 
Odporna na łuszczenie i rozszczepianie.

Profesjonalne Pędzle

• Mocne włosie
• 100% Stożkowe włókna ciągłe
• Gładko nakłada wszystkie farby
• Dobrze działa w ciepłe dni

• Sztywne włosie
• Zachowuje sztywność w ciepłe dni
• Zaprojektowany w szczególności do 

farb zewnętrznych

• Extra sztywne włosie
• Dobrze działa w ciepłe dni
• Zaprojektowany w szczególności 

do gęstych farb

• Włosie o umiarkowanej sztywności
• 100% Naturalne włosie China Bristle
• Rekomendowany do farb olejnych, 

lakierów i lakierobejc

• Miękka formuła
• Natural Bristle/Ox Hair Blend
• Polecany w szczególności do farb 

olejnych

• Sztywne włosie
• Nabiera i trzyma więcej farby
• Dobrze nakłada wszystkie farby
• Najlepszy pędzel do farb z niskim LZO

Summertime Pro® Titanium-Pro®

EX-PRO™ Silky-Flo® Onyx® / Agate™

Titanium-Pro® II
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EX-PRO™ 
Rat Tail Brush 
2” .......................................... EXP-RT2 .................................................69,00 zł
2½” ....................................... EXP-RT25 ...............................................79,00 zł

Silky-Flo® 
1½” ....................................... SFL-A15 ..................................................49,00 zł
2” .......................................... SFL-A2 ....................................................59,00 zł
2½” ....................................... SFL-A25 ..................................................79,00 zł
3” .......................................... SFL-A3 .................................................. 109,00 zł

Summertime Pro®

Angle Brush
1½” ....................................... STP-A15 .................................................55,00 zł
2” .......................................... STP-A2 ................................................... 67,00 zł
2½” ....................................... STP-A25 .................................................85,00 zł
3” .......................................... STP-A3 ................................................. 115,00 zł

Full Angle Brush
2” .......................................... STP-FA2 .................................................79,00 zł
2½” ....................................... STP-FA25 ...............................................95,00 zł

Sash Brush
2½” ....................................... STP-S25 ...............................................100,00 zł
3” .......................................... STP-S3 .................................................120,00 zł

Wall Brush 
4” .......................................... STP-W4 ................................................ 175,00 zł

Titanium-Pro® Brushes 
Angle Brush
1½” ....................................... TP-A15 ....................................................53,00 zł
2” .......................................... TP-A2 ......................................................65,00 zł
2½” ....................................... TP-A25 ....................................................79,00 zł

Full Angle Brush 
2” .......................................... TP-FA2 ...................................................75,00 zł 
2½” ....................................... TP-EXFA25 .............................................85,00 zł
3” .......................................... TP-EXFA3 ............................................. 105,00 zł

Semi-Oval Angular Brush 
2” .......................................... TP-OA2 ...................................................59,00 zł
2½” ....................................... TP-OA25 .................................................69,00 zł

Full Sash Brush 
2½” ....................................... TP-FS25 ..................................................85,00 zł
3” .......................................... TP-FS3 ....................................................95,00 zł

Onyx® Angle Brush 
2½” ....................................... ONYX25 ................................................ 119,00 zł

Agate™ Bristle Brushes 
2” .......................................... AGA2 ......................................................69,00 zł
2½” ....................................... AGA25 ....................................................79,00 zł

Rozmiar     Kod   Cena
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DUNN-EDWARDS®

Pędzle Premium
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Angle Brush 
2” ..........................................CE-A2 ...................................................32,00 zł
2½” .......................................CE-A25 .................................................39,00 zł

Full Angle Brush 
2” .......................................... CE-FA2 .................................................29,00 zł
2½” ....................................... CE-FA25 .............................................. 35,00 zł
3” .......................................... CE-FA3 .................................................39,00 zł

Full Sash Brush 
2½” .......................................CE-FS25 ............................................... 34,00 zł
3” ..........................................CE-FS3................................................. 38,00 zł

China Doll II Bristle Brush 
2” ..........................................CD2 .....................................................              
2½” .......................................CD25 ...................................................              

Nugget Brush 
1½” .......................................NUG15 ................................................              
2” ..........................................NUG2 ..................................................              
2½” .......................................NUG25 ................................................              
3” ..........................................NUG3 ..................................................              

Rozmiar      Kod   Cena
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Emerald
4” x ½” .................................. E412 ...................................................              
4” x ¾” .................................. E434 ...................................................              
9” x ½” .................................. E912 ................................................... 37,00 zł
9” x ¾” .................................. E934 ................................................... 39,00 zł
9” x 1” ................................... E910 ................................................... 41,00 zł
9” x 1¼” ................................ E9114 ................................................. 43,00 zł
18” x ½” ................................ E1812 .................................................              

Emerald Slim Jim 2-Pk
6” x ½” ...................................R612 .................................................. 19,00 zł

Micro Fiber
9” x 3/8” ................................. M9DES ...............................................              
9” x 9/16” ............................... M9DEM ...............................................              

Micro Fiber Mini
6” x 3/8” ................................. DE-6WF038 ........................................ 12,00 zł

DUNN-EDWARDS®  
Emerald
Do farb matowych i podkładów.

DUNN-EDWARDS®  
Wałki Premium Rozmiar      Kod   Cena
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Najwyższa jakość
Dobrze się spisuje z farbami 
olejnymi i lateksowymi.

Wszechstronne 
zastosowanie
Doskonały do matów,
podkładów i lakierobejc.

Lepsze właściwości nabierania
i oddawania farby
Specjalna mieszanka cienkich 
i grubych włókien dla lepszego 
nabierania i uwalniania oraz 
zapobiegania matowaniu.

Na różne powierzchnie
Zawiera dzianinę zapewniającą pracę 
na średnich, szorstkich i wyjątkowo 
szorstkich powierzchniach.
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Pro White 2-Pk
6” x ¼” ......................... C6DEE ......................................................... 22,00 zł
6” x 3/8” ........................ C6DES ......................................................... 23,00 zł
6” x ½” ......................... C6DEM ........................................................ 24,00 zł

Pro White Woven
9” x ¼” ..........................C9DEE ......................................................... 27,00 zł
9” x 3/8” .........................C9DES ......................................................... 36,00 zł
9” x ½” ..........................C9DEM ........................................................ 32,00 zł
9” x ¾” ..........................C9DEL ......................................................... 29,00 zł
18” x 3/8” .......................C18DES  ...................................................... 49,00 zł

Foam Mini
4” ..................................4F-R  ...........................................................              
6” ..................................6F-R  ...........................................................              

Jumbo Woven Mini
7” x ¼” ..........................DE-JWMC714  .............................................. 16,00 zł
7” x 3/8” .........................DE-JWMC738 .............................................. 16,00 zł
7” x ½” ..........................DE-JWMC712  .............................................. 17,00 zł
7” x ¾” ..........................DE-JWMC734 .............................................. 16,50 zł

DUNN-EDWARDS®  
Wałki Premium Rozmiar     Kod     Cena
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Odporny na strzępienie
Tkanina jest prawie całkowicie 
odporna na gubienie włókien.

Specjalna mieszanka włókien
Specjalna mieszanka akrylowych i 
modyfikowanych włókien akrylowych 
w celu uzyskania bardziej miękkiej, 
drobniejszej i gęstszej powłoki.Zaprojektowany specjalnie do

gładkich i lekko porowatych powierzchni
Polecany do wszystkich rodzajów farb z 
połyskiem i emaliowych.

DUNN-EDWARDS®  
Pro White Woven
Do farb z połyskiem.



Owcza wełna
9” x ½” ....................... C9GB ............................................................. 76,00 zł
9” x ¾” ....................... C9GBM .......................................................... 79,00 zł
9” x  1” ....................... C9GBF ........................................................... 82,00 zł
9” x 1¼” ..................... C9GBY ........................................................... 85,00 zł

Owcza wełna Jumbo Mini
7” x ½” ....................... DE-JLW712 .....................................................              

Rozmiar Kod     Cena

DUNN-EDWARDS®  
Sheepskin Wool

DUNN-EDWARDS®  
Wałki Premium
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Wełna Merynosowa jakości Premium
Nasze w 100% ręcznie wykonywane wałki 
owcze są robione wyłącznie z najwyższej 
jakości skór merynosów i są specjalnie 
garbowane, aby zapewnić najwyższą        
jakość produktu.

Docięte brzegi
Każdy wałek jest starannie przycinany                
i odkurzany, aby zapewnić gładkie  
wykończenie za każdym razem.

Mocny, wytrzymały rdzeń
Wykonany z wytrzymałego sześcio-
warstwowego materiału fenolowego                     
i uszczelniony na końcach, dzięki czemu jest 
nieprzepuszczalny dla wody i rozpuszczalników, 
zapewnia dłuższą żywotność wkładu.

Wałki Dunn-Edwards® z owczej wełny                    
dają Ci 168% więcej pokrycia.

Pokrycie wałkiem z 
owczej wełny – 70 cm2

Pokrycie wałkiem 
syntetycznym – 26 cm2

Więcej włókien na cm2
Wałki z owczej wełny mogą mieć do 
ośmiu razy więcej włókien na cm2 niż 
najlepszej jakości pokrycia syntetyczne 
i zapewniają od dwóch do czterech razy 
więcej pokrycia, dzięki czemu można 
spędzać więcej czasu na malowaniu a 
mniej na zanurzaniu w farbie.

Czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze 
wkładu wałka, jest powierzchnia, którą będziesz malować. 
Ogólną zasadą przy wybieraniu rolek jest taka że im gładsza 
powierzchnia, im krótsze włosie; im szorstsza powierzchnia, 
tym dłuższe włosie. Kuchnie i łazienki mają zwykle ściany o 
gładkim wykończeniu, polecany wałek z włosiem od 1/4" do 
3/16". Sypialnie lub korytarze, które mogą mieć teksturowaną 
powierzchnię zalecamy malować wałkiem 3/8" do 1/2". 
Sprawdź tabelę, aby uzyskać prawidłowe zalecenia dotyczące 
rozmiaru wałka.

GRUBOŚĆ POLECANY DO
1/4” do 3/16” Gładkie powierzchnie - Metal, płyty g-k, gładkie drewno, gładki tynk

3/8” do 1/2” Średnio gładkie powierzchnie - ściany, sufity, lekko teksturowane 
płyty gipsowo-kartonowe

3/4” do 1” Powierzchnie półszorstkie i szorstkie - stiuki, średnie tekstury, 
betonowe bloki

1 ¼” do 1 ½” Bardzo szorstkie powierzchnie - stiuki, cegły, nieobrabiane gonty, 
metal falisty
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Super-Knit
9” x ½” ......................... DE-SK912 .......................................................29,00 zł
9” x ¾” ......................... DE-SK934 .......................................................32,00 zł

White Woven Mini Covers
6” x ¼” ......................DE-WMC614 .........................................................8,00 zł
6” x 3/8” .....................DE-WMC638 .........................................................9,00 zł
6” x ½” ......................DE-WMC612 .........................................................9,00 zł
6” x ¾” ......................DE-WMC634 .........................................................9,00 zł
9” x ½” ......................DE-WMC912 .......................................................12,00 zł

White Velvet Covers
4” x ¼” ...................... DE-WMC414 .........................................................8,00 zł

DUNN-EDWARDS®  
Wałki Premium Rozmiar     Kod     Cena

Odporny na strzępienie
Odporna na strzępienie i gubienie 
włókien dzianina.

Specjalna mieszanka włókien
Specjalnie splątane włókna, trzyma 
dużo farby i płynnie oddaje ją 
podczas malowania

Docięte brzegi
Każdy wałek jest starannie przycinany                
i odkurzany, aby zapewnić gładkie  
wykończenie za każdym razem.

DUNN-EDWARDS®  
Super-Knit

Innowacyjny opatentowany materiał
Nowa opatentowana niechlapiąca dzianina do 
gładkiego nanoszenia wszystkich rodzajów farb, 
idealny do intensywnych prac malarskich.

dunnedwards.pl  |  44 600 01 01
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Roller Covers
9” x 3/8” .....................CE-938 ................................................................14,00 zł
9” x ¾” ......................CE-934 ................................................................15,00 zł

Woven Mini Covers
6” x 3/8” .....................CE-KMC638-12 .....................................................8,00 zł
6” x ½” ......................CE-KMC650-12 ..................................................... 7,00 zł

CONTRACTOR’S EDGE®  
Rozmiar Kod   Cena
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DUNN-EDWARDS®  
Rączki malarskie Premium

Rączki do
wałków

4” ................................. F4 ......................................................... 19,00 zł             
9” ................................. F1 ......................................................... 39,00 zł

14” ............................... FRAME-S ...............................................                             
20” ............................... FRAME-SHD .......................................... 19,00 zł

Soft Grip Orange Frame
14” ............................... FRAME-SG ............................................                

4” ................................. FRAME-S4............................................. 15,00 zł

Rozmiar Kod   Cena

Rozmiar Kod   Cena

Rozmiar Kod   Cena

Rączki koszykowe

Rączka 6" 
drut

Rączka 4" drut

1 Gallon .....................L50 .............................................................. 12,00 zł              
2 Gallon .....................BP2 ............................................................. 15,00 zł       
5 Gallon .....................BP5 ............................................................. 28,00 zł             
      

Wiaderka

5 częściowy ............... DE-5TPS4 ................................................... 32,00 zł             
4 częściowy ............... DE-4PPS9 ................................................... 85,00 zł             
8 częściowy ............... DE-8DPS9 ................................................. 189,00 zł             

Zestawy malarskie

Rozmiar Kod   Cena

Zestaw Kod   Cena

Rączki i Akcesoria

Kuweta 
9” ...............................P449 .......................................................... 35,00 zł
Wkład 
9" ...............................PTL449 ......................................................... 5,00 zł             

Metalowa kuweta 9" 
i plastikowy wkład
Produkt Kod   Cena
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DUNN-EDWARDS®  
Premium Orange Masking Tape

Premium Orange 
Masking Tape

24 mm (.94”) ................OPT1 ..................................................... 18,00 zł
36 mm (1.41”) ..............OPT15 ................................................... 22,00 zł
36 mm (1.41”) 4-Pk ......OPT15-4 ............................................... 88,00 zł
48 mm (1.89”) .............OPT2 ..................................................... 35,00 zł

Rozmiar Kod   Cena

DUNN-EDWARDS®  
Masking Tape

Ostre odcięcia
Zapewnia doskonałą ochronę bez przeciekania.

Dobrze widoczny kolor
Pomarańczowy o wysokiej widoczności 
sprawia, że taśma jest łatwa do 
zauważenia i pracy, nawet w słabym 
świetle.

Jeden dzień na zerwanie
Bezpieczne odklejanie do 24 godzin po 
przyklejeniu.

Praca w każdej temperaturze
Wysoka przylepność zapewnia 
doskonałą przyczepność we wszystkich 
temperaturach pracy.

Nie wszystkie taśmy są równe. Żadna pojedyncza taśma nie będzie 
dobrze działać we wszystkich aplikacjach. Odpowiednia taśma może 
oznaczać różnicę między dobrze wykonaną pracą a koniecznością 
wykonania pracy ponownie. 

W Dunn-Edwards wykonujemy pełną gamę taśm do wykorzystania 
we wszystkich projektach malarskich. Aby uzyskać więcej informacji 
na temat różnych taśm które oferujemy, skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

Taśmy malarskie

36 mm (1.41”) .............. DE-BLUE15 .............................................. 35,00 zł
36 mm (1.41”) 4-Pk ...... DE-BLUE15-4 ........................................ 140,00 zł

Rozmiar Kod      Cena

Dunn-Edwards® Blue 
Multi-Surface Painter’s 
Masking Tape

Masking Tape

24 mm (.94”) 6-Pk ....... CE-MT1-6 ........................ 72,00 zł ....... 12,00 zł
36 mm (1.41”) 4-Pk ...... CE-MT15-4 ...................... 76,00 zł........ 19,00 zł
48 mm (1.89”) 3-Pk ..... CE-MT2-3 ........................ 75,00 zł........ 25,00 zł

Rozmiar Kod Cena za op.   sztukę

CONTRACTOR’S 
EDGE®
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XTREME PRO™ Premium Painting Tools 
Flex Nylon Putty Knives
1½” .................................. XP-NPK15F .............................................. 26,00 zł
2” ..................................... XP-NPK2F ................................................ 27,00 zł
3” ..................................... XP-NPK3F ................................................ 29,00 zł
4” ..................................... XP-NPK4F ................................................ 35,00 zł
6” ..................................... XP-NPK6F ................................................ 45,00 zł

Stiff Nylon Putty Knife 
1½” .................................. XP-NPK15S .............................................. 28,00 zł

Bent Scraper
1½” .................................. XP-NPBSC ............................................... 35,00 zł

6-in-1 Multi-Tool
......................................... XP-NPKMT6 ............................................. 39,00 zł

Brush and Roller Cleaner
......................................... XP-NPBRC ...............................................              

Rozmiar        Kod   Cena

Ostrze ze stali nierdzewnejWygodny uchwyt konturowy odporny na rozpuszczalniki

Solidne mocowanie, ostrze nie poluzuje się

Narzędzia
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DUNN-EDWARDS POLSKA
Bełchatów, ul. Czapliniecka 143
44 600 01 01 |  dunnedwards.pl

/dunnedwardspl@dunnedwardspl

Pozostańmy w kontakcie

Dunn-Edwards® and The #1 Choice of Painting Professionals® are registered trademarks
of the Dunn-Edwards Corporation. ©2021 Dunn-Edwards Corporation. All rights reserved. 


