
JARNÍ 
NABÍDKA

Mulčovací kůra  
70 litrů

V záhonech či v okrasných zahradách 
působí dekorativním a estetickým 

dojmem. Při správném použití 
výrazným způsobem omezuje, někdy i 

trvale zamezí růstu plevelů 
na zahradě.
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Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

70 Kč/pyt

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Pistolová pěna BigMat 
750ml

Pro přesnou a úspornou aplikaci  
aplikační pistolí. K montáži 

dveřních zárubní a okenních rámů, 
vyplňování montážních prostorů 
mezi panely, zděnými příčkami, 

průchodů elektrického vedení. 
Obsah: dóza 750 ml

Počet ks v kartonu: 12ks
Barva: žlutá

99 Kč/ks

Cihla
Broušená 30cm

Cihla 30cm, broušená – na pěnu.

Paleta: 54 kusů

42,50 Kč/ks

Lepicí a stěrkovací hmota 
BM FASÁDA 25kg

Je určena pro lepení izolantů 
zateplovacích systémů 

a jako vrchní armovaná stěrka 
zateplovacích systémů. Tmel je 

mrazuvzdorný a je určen 
pro vnitřní i venkovní použiti.

Balení: 25kg
Paleta: 42 kusů/1050kg

125 Kč/pyt

Ztracené bednění 
BEST 40

Tento prvek se aktuálně nejvíce používá 
při stavbě základních zdí a podezdívek, 

a to především díky ceně 
realizace a rychlosti výstavby. 

Využíváme beton jako 
pevný a energeticky 
nenáročný materiál.

52 Kč/ks

Téměř 70 obchodů po celé ČR
40 let zkušeností s prodejem

stavebního materiálu po celé Evropě
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KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 
ZÁKLADŮ PO STŘECHU

JARNÍ
NABÍDKA

JARNÍ
NABÍDKA

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Ytong YQ 450
499 x 249 x 450mm

Tvárnice z pórobetonu, 
nosné i nenosné obvodové 

stěny, ztužující, výplňové 
a požární stěny 

nízkopodlažních 
i vícepodlažních budov.

- 35%

Štuková omítka
SALITH MHF PII

Vápenocementová jednovrstvá štuková omítka 
strojní i ruční. Pro vytváření vnitřní jednovrstvé 
omítky na přesné zdivo (např. YTONG), panely 

a beton, do tloušťky 5 mm. 
Nanáší se strojně 

i ručně. Spotřeba při 
tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

Balení: pytel 25kg

100 Kč/pyt

Asfaltový pás
G200 S40, 1x10m

Použití ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě, 
tlakové vodě a proti středním hodnotám radonu. 

Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v 
jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou 

vrstvách.  Na plochých střechách 
se pás používá  pro podkladní

vrstvy a mezivrstvy kde je 
požadována velká pevnost.

63 Kč/m2

BEST-BELEZA /6CM   
COLORMIX ARABICA

Sestava 3 elegantních 
kamenů pro všechny typy 

pochozích 
i pojezdových ploch.

465 Kč/m2

Asfaltový pás
IPA V60 S35, 1x10m

Použití pro ve skladbě 
střešního pláště se pás 
používá pro podkladní 

vrstvy a mezivrstvy. 
Hydroizolace podzemních 
částí staveb a podzemních 

objektů proti zemní 
vlhkosti. 

44 Kč/m2

Obrubník 100 x 5 x 20 cm, 
přírodní

Nezbytným doplňkem každé 
dlážděné plochy je betonový 

obrubník, který vytváří ukončení a 
ohraničení dlažby i případné 

komunikace.

51 Kč/ks

Geotextilie Guttatex
200g/m2

Nazelenalá geotextilie z netkaného
polyesteru o gramáži 200g/m2

Rozměr role: (2,0 x 50m) 100 m2

13 Kč/m2

Samonivelační hmota 
na podlahy BigMat 25kg

Vhodná na vytápěné podlahy. 
Pro tloušťky 

2-30mm v jedné vrstvě. Vysoká 
pevnost a přídržnost. Snadný 

rozlev. 
Rychlá zpracovatelnost.

Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42 ks / 1050kg

227 Kč/pyt

Aku vrtačka 18V 
2xAKU, 2.0AH

Napětí: 18V
Otáčky: 0 - 400 ot./min, 

Počet převodů: 2
Kroutící moment: 35 Nm

Sklíčidlo: 2-13 mm
Max. průměr vrtání: 

kov 12 mm; hliník 15 mm ; 
dřevo 25 mm

2690 Kč/ks

BUBEN 4Z 25M 
1,5MM PVC

délka: 25 m, krytí: IP20, počet 
zásuvek: 4× 2P + PE, průřez vodiče: 

1,5 mm², tepelná pojistka, typ 
izolace: PVC, vodič: H05VV-F3G, 

buben 
s pohyblivým středem, max. 

zátěž: 3 680 W

650 Kč/ks

Úhlová bruska
230mm, 2600W

Napětí: 230V/50Hz
Příkon: 2600 W

Otáčky: 6500 ot./min
Průměr kotouče: 230 mm

Závit vřetene: M14
Upínací otvor: 22,2 mm
Izolace: třída ochrany II

Součást balení: klíč, rukojeť, 
kryt

2310 Kč/ks

Čtyřhranné pletivo 
IDEAL PVC ZAPLETENÉ

Čtyřhranné pletivo IDEAL PVC 
ZAPLETENÉ 150/55x55/25m, 

1,65/2,5mm, 
Zelené

Role: 25m

2035 Kč/role

Lepidlo na obklady 
a dlažby C1T BigMat 25kg

Lepicí tmel na bázi cementu, pro 
lepení obkladů a dlažeb 

v interiéru, 
pro keramické obklady 

a dlažby, se sníženým skluzem, 
třída C1T.

Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42 ks / 1050kg

96 Kč/pyt

Ukončovací profil "L"             
hliník masiv 10 mm/2,5 m

Profil slouží k ochraně 
hran obkladových ploch 

proti mechanickému 
poškození. Provedení 

masiv umožňuje použití 
profilu i na ukončení 
schodišťových hran.

54 Kč/ks

Šedý obklad 
MINERALS 20x40cm

Určení: Interiérové 
Rozměr: 20 x 40 cm

Povrch: mat
Balení: 1,6 m² 

LB.WADMB436.1

199 Kč/m2

Soklová lišta
k plov./vinyl. podlahám

Soklová lišta k plovoucím 
nebo vinylovým podlahám, 

délka 2,5m.

115 Kč/ks

GO.FINESTONE BROWN 
30X60

Určení: exteriér i Interiér 
Rozměr: 30 x 60 cm

Povrch: mat
Balení: 1,26 m² 

GO.923433

319 Kč/m2

Laminátová podlaha 
Egger 8mm

Laminátová podlaha 
Egger 8mm,

Dub rustic bílý

190 Kč/m2

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.


