
1105 1430 €/bal€/balZľava* 

23% (0,44 €/kg)

(0,57 €/kg)

1314 1642 €/bal€/balZľava* 

20% (0,52 €/kg)

(0,65 €/kg)

739 924 €/bal€/balZľava* 

20% (0,36 €/kg)

(0,46 €/kg)

1394 1742 €/bal€/balZľava* 

20% (0,55 €/kg)

(0,69 €/kg)

1205 1506 €/bal€/balZľava* 

20% (0,48 €/kg)

(0,60 €/kg)

QUICK-MIX AMF
25 kg
Veľmi pružná samonivelačná hmota 
na vyrovnávanie nerovností podláh 
vo vrstvách 2 – 10 mm. Použitie aj 
na vyrovnanie stabilných drevených 
podláh, na plochy s podlahovým 
vykurovaním a pod. Vhodná pre vonkajšie 
aj vnútorné prostredie. Trieda -  CT C25 F4.

RIGIPS RIMANO 0-3 25 kg
Vyrovnanie povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností 
aj celoplošné stierkovanieí a vyhladenie povrchu. Materiál je 

ideálny pre uzavrenie pórov betónových prefabrikovaných 
dielcov aj monolytických betónových konštrukcií. Má vysokú 
prilnavosť aj na starých vápenných a cementových omietkách.
Optimálna hrúbka je do 3 mm, s možnosťou vyhladenia až 0 mm.

RIGIPS RIMANO MULTI 20 kg
Celoplošné omietanie stien a stropov, vyspravenie škár, 

inštalačných drážok a úpravu špaliet pri výmene okien.  
Obzvlášť sa hodí na použitie pri renováciách.

RIGIPS RIMANO PRIMA 3-6 25 kg
Je hladká sadrová tenkovrstvová omietka, vhodná na relatívne 

hladké podklady (napr. hladké betónové plochy alebo 
pórobetón). Omietka môže byť nanesená na hladké nesavé 
betónové plochy, až po ich úprave náterom Rikombi–Kontakt.

RIGIPS RIMANO UNI 6-30 25 kg
Je hladká sadrová omietka, vhodná pre ručné omietanie 

betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií 
na stenách a stropoch, v interiéroch so štandardnou vzdušnou 
vlhkosťou vrátane domácich kuchýň a kúpeľní.

RIGIPS STAVEBNÁ DOSKA 
RB 12,5
12,5 x 1200 x 2000 mm
Stavebná sadrokartónová doska. 

RIGIPS STAVEBNÁ DOSKA 
HABITO
12,5 x 1200 x 2000 mm
Habito je sadrokartónová doska s extrémnou 
pevnosťou, ktorá umožňuje stavať 
interiérové priečky s vysokou mechanickou 
odolnosťou a únosnosťou. Doska Habito 
je unikátna tým, že je možné do nej kotviť 
predmety bežnou skrutkou do dreva bez 
predvŕtania a hmoždiniek.

798 1107 €/bal€/balZľava* 

28% (0,31 €/kg)

(0,44 €/kg)

BAUMIT BAUMACOL  
FLEX UNI
25 kg
Mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažbu 
triedy C2TE (podľa normy STN EN 12004). 
Na vnútorné a vonkajšie použitie. Obzvlášť 
vhodné na lepenie gresového obkladu, 
obkladových prvkov väčších formátov, ako 
aj na obkladanie väčších plôch. 

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.

561 777 €/bal€/bal

(0,22 €/kg)

(0,31 €/kg)
Zľava* 

28% 2090 2844 €/ks€/ksZľava* 

27% (2,99 €/kg)

(4,06 €/kg)

ST LINE TEKUTÁ LEPENKA 
14 kg (+ 6 m tesniaci pás GRÁTIS)

7 kg (+ 3 m tesniaci pás GRÁTIS)
ST line tekutá lepenka je 2K hydroizolácia 
na izoláciu terás, balkónov, kúpelní 
a bazénov. Po vytvrdnutí je dokonale 
vodotesná a trvale pružná. 

4050 5465 €/ks€/ksZľava* 

26% (2,89 €/kg)

(3,90 €/kg)

14 kg

7 kg

MAKITA UHLOVÁ BRÚSKA 
9565HZ1
Uhlová brúska s SJS–systémom. 
Systém SJS: automatické vypnutie náradia 
pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč.
• Príkon: 1.100 W.
• Priemer kotúča: 125 mm Ø.
• Voľnobežné otáčky: 11.000 min–1.
• Vretenový závit: M14 × 2.
• Hmotnosť: 2,3 kg.

7990 €/ks

STAVEBNÉ LEPIDLO DBK 
25 kg
Minerálne cementové lepidlo na lepenie, 
osadzovanie a iné stavebné práce vo 
vonkajšom aj vnútornom prostredí, napr. 
lepenie obkladov a dlažieb, izolačných 
dosiek z EPS, rôznych stavebných prvkov, 
napr. pórobetónu, betónu, keramiky apod. 
Trieda -  C1 T.

444 575 €/bal€/bal

(0,17 €/kg)

(0,23 €/kg)
Zľava* 

23% 477 682 €/ks
€/ksZľava* 

30% 1602 2002€/ks
€/ksZľava* 

20%

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Leopoldov, Nádražná
Tel.: +421 905 482 531, e-mail: lp.predajna@stavmat.sk



Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.  
Ponuka platí od 06.03. 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.

ICOPAL  
HYDROBIT 
V60 S35
10 m2

Asfaltovaný hydroizolačný 
pás na sklenenej 
rohoži, krycou vrstvou 
z oxidovaného asfaltus 
plnidlom, na vrchnej strane 
jemným minerálnym 
posypom a na spodnej 
strane separačnou fóliou.

PROFILY A TMELY KU 
SADROKARTÓNOM
ZĽAVA NA PRÍSLUŠENSTVO

ALVE HLINÍKOVÉ 
SCHODÍKY 
JEDNOSTRANNÉ
Jednostranné schodíky Eurostyl, počet 
nášľapov vr. plošinky 1 x 3 až 1 x 5,  
rozmery plošinky 264 x 262 mm.

-20%

ARMOVACIA SIEŤ
3 x 2 m
Kari sieť s okami 15*15 cm, veľkosť 
siete 3*2 m.  Hrúbka  8 a 6  mm.  
Použite na vystuženie betonárskych 
konštrukcií. 

8 mm

6 mm

2850 €/ks

6390 €/ks

1600 €/ks

ŠALOVACIE BETÓNOVÉ 
TVÁRNICE 
ZĽAVA -25%. Použitie tvárnic umožňuje 
výrazne zjednodušiť zhotovenie základov. 
Odbúrava potrebu montáže debnenia, 
pretože tvárnica slúži ako tzv. stratené 
debnenie, čím podstatne zlacňuje 
a zjednodušuje stavbu základov.

-25%

NOPOVÁ FÓLIA 400 g/m2

1 x 20 m
Izolácia proti zemnej vlhkosti s ventilačnou 
alebo drenážnou funkciou s výškou nopu 
8 mm. Pružné profilované membrány 
využívajú najnovšie technológie 
vzduchovej medzery. Ide o fóliu 
pre základové práce a jednoduché 
drenáže, umožňuje odvetranie vlhkého 
muriva a zabránenie prenikaniu vody 
do konštrukcie z okolitého terénu.

597 918 €/bal€/balZľava* 

35% (7,96 €/kg)

(12,24 €/kg)

THERMOKLEBER PENA 
PIŠTOĽOVÁ
750 ml
Jednozložkové nízkoexpanzné
polyuretánové lepidlo, vyvinuté pre
požiadavku lepenia ľahkých izolačných
materiálov a dekoratívnych prvkov
z polystyrénu expandovaného EPS
i soklového extrudovaného XPS.

2231 3187 €/bal€/balZľava* 

30% (2,23 €/m2)

(3,18 €/m2)

MAKITA PRIAMOČIARA 
PÍLA 4327
Regulácia otáčok. Základňa sa dá nakloniť 
až o 45 stupňov.
S možnosťou pripojenia na vysávač. 
• príkon: 450 W
• počet úderov za minútu: 500-1300 min -1
• max. rezný výkon drevo: 65 mm
• max. rezný výkon oceľ: 6 mm

AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ 
SKRUTKOVAČ DDF453RE
Batéria Li-ion 3,0 Ah. Vŕtanie alebo 
skrutkovanie. Rýchloupínacie skľučovadlo 
pre ľahkú manipuláciu jednou rukou. 
Variabilné ovládanie rýchlosti a brzda 
motora pre presné skrutkovanie.  
Dodávané s 2 batériami a nabíjačkou. 
• max. vŕtací výkon drevo: 36 mm
• max. vŕtací výkon oceľ: 13 mm
• uťahovací moment: 42/27 Nm
• akumulátor: 18V/3 Ah 

+ AKUMULÁTOROVÝ  
VYSÁVAČ DCL180ZB

18991 €/ks

ASFALTOVÝ 
PENETRAČNÝ  
LAK 
9 kg
Elastická bitúmenová 
hmota mierne 
modifikovaná 
syntetickým 
kaučukom, 
obsahuje 
chemické prísady umožňujúce 
hlbokú penetráciu a použitie 
v mierne vlhkých podkladoch. 
Tento penetračný povlak je 
schopný nivelovať mikrotrhliny 
v podklade. Náter je odolný 
voči vode, slabým kyselinám 
a zásadám.

2200 €/bal

(2,44 €/kg)

ST LINE 
NÍZKOEXPANZNÁ 
PENA  
750 ml - pištolová

750 ml - trubičková
Je montážna a izolačná 
jednokomponentná 
polyuretánová pena určená 
pre profesionálov  
a zdatných amatérov. 

378 €/ks

(5,04 €/l)

750 ml - trubičková

479 €/ks

(6,38 €/l)

750 ml - pištolová

1877 €/bal

(1,87 €/m2)

2880 €/ks

5 stupňov

2320 €/ks

4 stupne

2000 €/ks

3 stupne

PVC KANALIZÁCIA 

-20%

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Leopoldov, Nádražná
Tel.: +421 905 482 531, e-mail: lp.predajna@stavmat.sk
Otváracie hodiny: Po – Pia 7.00 – 16.00 h, So 8.00 – 12.00 h


