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Predajná akcia 

ST LINE W 100
25 kg
W 100 je jednozložkové lepidlo na obklady 
a dlažby na báze cementu triedy C1T. Suchá 
zmes obsahujúca anorganické spojivá, 
plnivá a prísady. Vhodné na obklady 
a dlažby do rozmeru 25x30 cm.

ST LINE W 200
25 kg
W 200 je flexibilné mrazuvzdorné 
cementové lepidlo triedy C2TE do interiéru 
a exteriéru so zníženým sklzom 
a predĺženou dobou zavädnutia.

ST LINE W 300
25 kg
W 300 je lepiaca a výstužná 
malta na lepenie tepelnej izolácie 
z expandovaného polystyrénu a minerálnej 
vlny a na vytvorenie základnej vrstvy pre 
tepelnoizolačné kontaktné  systémy.

ST LINE W 600
25 kg
W 600 je suchá maltová zmes na murovanie 
pre ručné spracovanie. Zmes je určená 
na murovanie bežných murovacích prvkov 
(okrem pórobetónových tvárnic, sklených 
tvárnic a sadrových prvkov), pre ručné 
spracovanie v interiéri a exteriéri.

CRH MULTICEM 32,5R  
25 kg
Multicem je portlandský zmesový cement 
pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou 
minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa 
po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou 
pevnosťou 10,0 MPa po 2 dňoch.

ASFALTOVÝ PÁS ASPA BIT 
10  m2

Asfaltový hydroizolačný pás KVK Parabit 
ASPA BIT GV35.

MAPEI  
ULTRACOLOR  
PLUS
2 kg a 5 kg
MAPEI ULTRACOLOR je škárovacia 
malta s výbornými vlastnosťami. Je 
rýchlotuhnúca, vysychá bez tvorby 
výkvetov, je hydrofóbna a zahŕňa 
protiplesňovú technológiu.

STEGU MADERA 01 A 04
0,49  m2

Kamenné obklady STEGU dodajú interiéru a exteriéru individuálny charakter. Jeho použitie 
na jednotlivých stenách alebo v niektorých častiach priestorov v nich vytvára prírodnú 
atmosféru. 

ST LINE POPULAR |  
OPTIMA | EXCELLENS
20 kg Biela maliarska farba.

POPULAR  
belosť: ~ 88% BaSO4  995

 €/ks  
OPTIMA  
belosť: ~ 89% BaSO4  1290

 €/ks  
EXCELLENS 
vysoká belosť: ~ 92% BaSO4  1870

 €/ks

BAUMIT DUOCONTACT 
25 kg
Univerzálna lepiaca malta na báze 
cementu určená na lepenie a stierkovanie 
polystyrénových a minerálnych fasádnych 
izolačných dosiek. Materiál je vhodný 
predovšetkým pre použitie na rodinné 
domy.

269 €/ks

1499 €/ks

590 €/ks

1999 €/m2

426 €/ks

1999 €/m2

544 €/ks

230 €/ks

194 €/ks

(0,11 €/kg)

(1,49 €/m2) (0,22 €/kg)

(0,48 €/kg)

(0,65 €/kg)

(0,94 €/kg)

(0,24 €/kg) (0,17 €/kg) (0,08 €/kg)

(2,03 €/kg)(0,09 €/kg)

1049 1510 €/ks€/ksZľava* 

31% (2,10 €/kg)

(3,02 €/kg)

5 kg

459 666 €/ks€/ksZľava* 

31% (2,30 €/kg)

(3,33 €/kg)

2 kg

ARMOVACIA SIEŤ 
6 a 8 mm
Armovacia sieť je betonárska oceľ, ktorá 
sa používa ako výstuž v betónových 
konštruckiách kvôli zvýšeniu únosnosti.
Rozmer: 2x3m

2635 €/ks

1505 €/ks

6 mm

8 mm



Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.  
Ponuka platí od 21.03. do 30.04.2018. Za tlačové chyby neručíme. 
Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob.
* Zľavy sú orientačné a sú počítané z odporúčaných  
cien výrobcov vrátane DPH.

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Povodská cesta 5, Dunajská Streda
Tel.: +421 918 816 378, e-mail: ds.predajna@stavmat.sk
Otváracie hodiny: Po – Pia 7.00 – 17.00 h, So 7.00 – 12.00 h

(2,42 €/kg)

PARKOVÝ OBRUBNÍK 
Dnes už klasický obrubník sa neustále teší 
veľkej obľube a má veľmi široké uplatnenie 
pri výstavbe súkromných ako aj verejných 
plôch. Farebnosťou sa hodí prakticky takmer 
ku všetkým typom dlažieb na oddelenie 
od trávnatých plôch alebo plôch 
vyhotovených z iných typov dlažieb ako aj 
betónových, asfaltových, či štrkových plôch.
Rozmer: 100x20x5cm *ilustračné foto

ST LINE  
TEKUTÁ  
LEPENKA 2K 
+ 6 m 
TESNIACEHO 
PÁSU GRÁTIS

14 kg
Trvalo pružná dvojzložková hydroizolačná 
tesniaca hmota na báze disperzie 
kopolymérov a zmesí modifikovaných 
prísad s cementom. ST line tekutá lepenka 
2K hydroizolácia má vysokú priľnavosť 
k podkladu, odoláva tlakovej vode a je 
vhodná pre interiéry a exteriéry. Trvalo 
odoláva priamemu styku s chlórovanou 
aj vápennou vodou. Ďalšou výhodou je 
novo balená tekutá a sypká zložka pre 
jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu.

CRH PROFIMALT 
25 kg
Profimalt je univerzálne cementové spojivo 
na výrobu mált a omietok pevnostnej 
triedy 12,5 MPa. Jeho vlastnosti umožňujú 
jednoduchú výrobu kvalitných omietok 
a mált na murovanie priamo na stavenisku, 
bez nárokov na iné komponenty 
s výnimkou vody a piesku.

PRACOVNÁ PLOŠINA 
PRE KAŽDÚ DOMÁCNOSŤ
Ľahké, prenosné zariadenie s mnohými možnosťami použitia. 
Prinášame pre vás veľmi praktickú plošinu za viac ako dobrú cenu. Teraz môže mať 
viacúčeľovú plošinu doma naozaj každý. 
Typ: 8507

ST LINE NÍZKOEXPANZNÁ 
PENA
ST LINE TRUBIČKOVÁ PENA
750 ml

DVERE BIELE 60 PRAVÉ
Interiérové dvere českého výrobcu 
Masonite.  
*Kovanie a zárubňa nie sú súčať balenia*

GEOTEXTÍLIA GUNNEX 
300 g 
100 m2

Geotextília Tessildrain PE 300g je 
netkané polyesterové nekalandrované 
vlákno. Požíva sa na separačnú, filtračnú 
a drenážnu vrstvu stavieb. 
*ilustračná foto*

FÓLIA GUNNEFOL TOP 
135G
80 m2

Gunnefol top 135 je difúzna fólia, ktorá slúži 
ako paropriepustná poistná hydroizolácia. 
Paropriepustná fólia chráni tepelnú izoláciu 
a podstrešné priestory pred vlhkosťou, 
prachom a vetrom.

SADROKARTÓNOVÁ 
DOSKA
2,4 m2

Stavebná sadrokartónová doska Norgips 
GKB 1200x2000cm. Hrúbka dosky je 
12,5mm.

265 €/ks

3390 €/ks 749 €/m2

153 €/ks

479 €/ks 131 €/m2

378 €/ks 073 €/m2

2990 €/ks9990 €/ks

4890 €/ks

TOP ZÓNA SIVÁ
Mimoriadne variabilná dlažba je svojím 
tvarovým riešením vhodná pre výnimočné 
architektonické stvárnenie dláždených 
plôch na exponovaných miestach.

Rozmer: 60x100x200mm.
Farba: sivá

(0,11 €/kg)

(6,39 €/l)(5,04 €/l) (0,61 €/m2)

NÍZKOEXPANZNÁ 
PENATRUBIČKOVÁ PENA

PENETRAL ALP 
9 kg
Penetral ALP sa používa na penetráciu 
suchých a očistených podkladov 
pod asfaltové hydroizolačné nátery, 
hydroizolačné pásy a izoláciu.

1825 €/ks

(2,03 €/kg)


