
Bezchybná  
práca s MAPEI

sieť stavebnín v strednej Európe



Systém kúpeľňa, 
kuchyňa - mozaika

+ silikónový tmel 0,99/bm

+ hydroizolácia 8,39/m2

+ izolačná páska 2,29/bm

Systém kúpeľňa, kuchyňa - rýchle riešenie - mozaika

Penetrácia  
Primer G
5 kg
spotreba: 0,25 kg/m2

Penetračný náter na báze syntetickej 
živice vo vodnej disperzii s veľmi 
nízkym obsahom organických 
prchavých látok (VOC).

2599 €/ks

(5,20 €/kg)

(6,12 €/kg)
Zľava* 

15%
3060 €

Hydroizolácia 
Mapelastic 
Aquadefense
15 kg
spotreba: 1kg/m2

Pružná veľmi rýchlo schnúca tekutá 
membrána pripravená na priame 
použitie pre izoláciu plôch v interiéri  
a exteriéri.

12599 €/ks

(8,39 €/kg)

(9,9 €/kg)
Zľava* 

15%
14850 €

Lepidlo  
Adesilex P10
25 kg
spotreba: 3kg/m2

Adesilex P10 - Biele cementové lepidlo 
s veľmi dobrými vlastnosťami na 
mozaiky zo skla, keramiky a mramoru 
so zníženým sklzom a s predĺženou 
dobou zavädnutia.

2999 €/ks

(1,19 €/kg)

(1,47 €/kg)
Zľava* 

18%
3675 €

Škárovacia hmota 
Kerapoxy Design
3 kg
spotreba: 0,9kg/m2

Dvojzložková dekoratívna škárovacia 
hmota na báze epoxidovej živice, 
jemne mletých kremičitých pieskov 
a špeciálnych prísad, ktoré majú 
vynikajúcu odolnosť voči kyselinám a je 
veľmi ľahko čistiteľná.

3995 €/ks

(13,32 €/kg)

(15,66 €/kg)
Zľava* 

15%
4700 €

Silikónový tesniaci tmel 
Mapesil AC
310 ml
spotreba: 6-8bm/kartuša
Silikónový tesni aci tmel sieťujúci v 
kyslom prostredí vhodný na tmelenie 
skla, keramiky a eloxovaného hliníka.

739 €/ks

(23,84 €/l)

(28,03 €/l)
Zľava* 

15%
869 €

Izolačná páska 
Mapeband PE120
10 m
PVC izolačná páska na izoláciu proti 
vode v rohoch medzi priľahlými 
stenami a medzi stenami a podlahou 
ošetrených tekutou izolačnou 
membránou. Na tesnenie okolo potrubí 
a odtokov v kúpeľniach, sprchovacích 
kútoch a kuchyniach.

2229 €/ks

(2,29 €/m)

(2,63 €/m)
Zľava* 

15%
2634 €

16,89 € s DPH/m2

* Zľavy sú orientačné a sú počítané z odporúčaných cien výrobcu vrátane DPH.



+ silikónový tmel 0,99/bm 

+ hydroizolácia 7,79/m2

+ izolačná páska 2,29/bm

Systém kúpeľňa - 
štandardný rozmer 
obkladov 

Systém balkón, terasa - štandardný rozmer obkladov 

Hydroizolácia 
Mapegum WPS
10 kg
spotreba: 1,5 kg/m2

Rýchloschnúca pružná tekutá 
membrána na izolovanie plôch proti 
vode.

5199 €/ks

(5,20 €/kg)

(6,12 €/kg)
Zľava* 

15%
6120 €

Lepidlo  
Adesilex P9
25 kg
spotreba: 3 kg/m2

Špeciálne, cementové lepidlo na 
obkladové prvky z keramiky a kameňa, 
so zníženým sklzom a predĺženou 
dobou zavädnutia.

999 €/ks

(0,40 €/kg)

(0,67 €/kg)
Zľava* 

41%
1680 €

Škárovacia hmota 
Ultracolor Plus
5 kg
spotreba: 0,3 kg/m2

Škárovacia malta veľmi dobrých vlastností 
modifikovaná polymérmi, s rýchlym 
tuhnutím a vysychaním bez tvorby 
výkvetov, na výpln škár šírky 2 - 20 mm, 
hydrofóbna - systém DropEffect®  a s proti 
plesnovou technológiou Bioblock® .

1499 €/ks

(3 €/kg)

(3,55 €/kg)
Zľava* 

16%
1776 €

Silikónový tesniaci tmel 
Mapesil AC
310 ml
spotreba: 6-8 bm/kartuša
Silikónový tesniaci tmel sieťujúci  
v kyslom prostredí vhodný na tmelenie 
skla, keramiky a eloxovaného hliníka.

739 €/ks

(23,84 €/l)

(28,03 €/l)
Zľava* 

15%
869 €

3,39 € s DPH/m2

Penetrácia 
Primer G
5 kg
spotreba: 0,25 kg/m2

Penetračný náter na báze syntetickej 
živice vo vodnej disperzii s veľmi 
nízkym obsahom organických 
prchavých látok (VOC).

2599 €/ks

(5,20 €/kg)

(6,12 €/kg)
Zľava* 

15%
3060 €

Izolačná páska 
Mapeband PE120
10 m
PVC izolačná páska na izoláciu proti 
vode v rohoch medzi priľahlými 
stenami a medzi stenami a podlahou 
ošetrených tekutou izolačnou 
membránou. Na tesnenie okolo potrubí 
a odtokov v kúpeľniach, sprchovacích 
kútoch a kuchyniach.

2229 €/ks

(2,29 €/m)

(2,63 €/m)
Zľava* 

15%
2634 €

* Zľavy sú orientačné a sú počítané z odporúčaných cien výrobcu vrátane DPH.



+ silikónový tmel 0,99/bm

+ hydroizolácia 7,79/m2

+ izolačná páska 3,43/bm

Systém kúpeľňa -  
veľký formát obkladov

Systém kúpeľňa - veľký formát obkladov

Lepidlo  
Keraflex Maxi S1
25 kg
spotreba: 6 kg/m2

Deformovateľné cementové lepidlo  
s výnimočnými vlastnosťami so zníženým 
vertikálným sklzom a predĺženou 
dobou zavädnutia, na obklady a dlažby 
z keramiky a prírodného kameňa, teraz 
s technologiou Low Dust, ktorá znižuje 
prašnosť počas miešania výrobku 
na minimum a súčasne robí prácu 
príjemnejšou a bezpečnejšou.

2999 €/ks

(1,20 €/kg)

(1,42 €/kg)
Zľava* 

16%
3555 €

Škárovacia hmota 
Kerapoxy CQ
3 kg
spotreba: 0,3 kg/m2

Dvojzložková, epoxidová škárovacia 
malta, jednoducho aplikovateľná  
a čistiteľná s bakteriostaticými 
prísadami a technológiou Bioblock® na 
škárovanie keramických obkladových 
prvkov a mozaiky. Môže byť použitá aj 
ako lepidlo.

4199 €/ks

(13,99 €/kg)

(16,52 €/kg)
Zľava* 

15%
4957 €

Silikónový tesniaci tmel 
Mapesil AC
310 ml
spotreba: 6-8 bm/kartuša
Silikónový tesniaci tmel sieťujúci  
v kyslom prostredí vhodný na tmelenie 
skla, keramiky a eloxovaného hliníka.

739 €/ks

(23,84 €/l)

(28,03 €/l)
Zľava* 

15%
869 €

12,68 € s DPH/m2

Penetrácia  
Primer G
5 kg
spotreba: 0,25 kg/m2

Penetračný náter na báze syntetickej 
živice vo vodnej disperzii s veľmi 
nízkym obsahom organických 
prchavých látok (VOC).

2599 €/ks

(5,20 €/kg)

(6,12 €/kg)
Zľava* 

15%
3060 €

Hydroizolácia 
Mapegum WPS
10 kg
spotreba: 1,5 kg/m2

Rýchloschnúca pružná tekutá 
membrána na izolovanie plôch proti 
vode.

5199 €/ks

(5,20 €/kg)

(6,12 €/kg)
Zľava* 

15%
6120 €

Izolačná páska 
Mapeband 12 cm
10 m
PVC izolačná páska na izoláciu proti 
vode v rohoch medzi priľahlými 
stenami a medzi stenami a podlahou 
ošetrených tekutou izolačnou 
membránou. Na tesnenie okolo potrubí 
a odtokov v kúpeľniach, sprchovacích 
kútoch a kuchyniach.

3429 €/ks

(3,43 €/m)

(4,04 €/m)
Zľava* 

15%
4038 €

* Zľavy sú orientačné a sú počítané z odporúčaných cien výrobcu vrátane DPH.


