
OXIDOVANÝ 
ASFALTOVANÝ 
PÁS  ASPA BIT 
V60 S35
10 m2

Hydroizolačný pás 
z oxidovaného asfaltu 
s nosnou vložkou zo 
sklennej rohože. Na 
hornom povrchu je 
pás opatrený jemným 
separačným posypom, 
na spodnom povrchu má 
spáliteľnú separačnú PE 
fóliu.

BETONÁRSKA OCEĽ, 
DĹŽKA 6 m
6 mm | 8 mm
Betonárska oceľ sa vkladá do betónu 
za účelom zvýšenia nosnosti a zníženia 
deformácie.

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

ST line 
SKLOTEXTILNÁ 
MRIEŽKA OMFA
50 m2

Sklotextilná armovacia mriežka 
s protialkalickou povrchovou 
úpravou do zatepľovacích 
systémov, na vystuženie 
omietok a fasád. 145g/m2. 

DEBNIACE TVÁRNICE 
PRESCOT MAX
200 x 500 x 250 mm 
300 x 500 x 250 mm
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.

ST line W 100
25 kg
Mrazuvzdorné lepidlo na obklady 
a dlažby. Trieda C1T.

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

109 €/ks

109 €/ks 1507 €/ks

130 €/ks

189 €/ks 2659 €/ks

315 €/ks

(0,126 €/kg)

411 €/ks

(0,71 €/m2)

458 €/ks

(0,18 €/kg)

1899 €/ks

(1,89 €/m2)

2593 €/ks

(0,51 €/m2)

JÚN  
MESIAC  
ZLIAV

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.  
Vráble, Staničná ul.  

Tel.: +421 915 786 131  
e-mail: vrable@stavmat.sk

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.  
Topoľčany, Dopravná 1364

Tel.: +421 911 370 246  
e-mail: topolcany@stavmat.sk

297 €/ksZľava* 

33%

275 €/ksZľava* 

38%

353 €/ksZľava* 

33%

327 €/ksZľava* 

38%

200 x 500 x 250 mm

6 mm

500 x 250 x 250 mm 

500 x 250 x 250 mm 

500 x 250 x 300 mm 

500 x 250 x 300 mm 

pri odbere do 10 paliet

pri odbere nad 10 paliet

pri odbere do 10 paliet

pri odbere nad 10 paliet

6 mm

300 x 500 x 250 mm

8 mm 8 mm

TVÁRNICE PORFIX P2-440
500 x 250 x 250 mm 
500 x 250 x 300 mm
Sú vhodné najmä na murovanie 
obvodových stien a ako výplň do 
železobetónových konštrukcií.Tvárnice 
P2- 440 prinášajú úsporu nielen pri ich 
nákupe, ale najmä vďaka nižším nákladom 
na vykurovanie. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
0,089 W/mK (v suchom stave) robí  
z PORFIXu v tejto oblasti jeden 
z vynikajúcich produktov na trhu. 

SADROKARTÓNOVÁ 
DOSKA RB 12,5 mm
1200 x 2000 mm
Stavebné dosky RB od Rigipsu sú najviac 
využivanými prvkami suchej stavby pri 
realizácií stropov, stien a podhľadov. 



Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.  
Ponuka platí od 28.05. do 30.06.2019. 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.

ŠPACHTLOVACÍ TMEL 
SUPER 
5 kg
Na základné tmelenie a pretmelenie  
v spojení s výstužnou páskou.

SILIKÓNOVÁ OMIETKA 
SILIKONTOP
25 kg
Tenkovrstvová prefarbená silikónová 
fasádna omietka od Baumitu pre vonkajšie 
použitie. Farebnosť - 654 odtieňov podľa 
vzorkovníka Baumit Life. Dodávaná  
v škrabanej a v ryhovanej štruktúre.

TOPZÓNA, SIVÁ
100 x 200 x 60 mm
Mimoriadne variabilná dlažba je svojím 
tvarovým riešením vhodná pre výnimočné 
architektonické stvárnenie dláždených 
plôch na exponovaných miestach.  
9,6 m2/paleta.

SILIKÁTOVÁ OMIETKA 
SILIKÁTTOP
25 kg
Prefarbená silikátová fasádna omietka 
od Baumitu na báze vodného skla pre 
vonkajšie použitie. Farebnosť - 654 
odtieňov podľa vzorkovníka Baumit 
Life. Dodávaná v škrabanej a ryhovanej 
štruktúre.

ISOVER KT 40, 20 cm
4600 x 1200 mm
ISOVER KT40 je izolačný pás zo skleného 
vlákna, ktorý je vďaka nízkej objemovej 
hmotnosti a dobrým tepelnoizolačným 
vlastnostiam vhodný ako univerzálna 
výplňová izolácia všade tam, kde sa 
požaduje dosiahnutie dobrého tepelného 
odporu pri minimálnom zaťažení nosnej 
konštrukcie.

ST line OPTIMA
20 kg a 40 kg
Biela maliarska  farba určená na použitie 
 v interiéroch.  
Belosť (% BaSO4) min. 89.

BLOK 40
100 x 200 x 40 mm
Dlažba Blok 40 napriek svojej 
jednoduchosti umožňuje vytvoriť viacero 
skladobných vzorov. Je určená pre 
zhotovenie pochôdznych spevnených 
plôch ako sú chodníky, pešie, záhradné  
a parkové úpravy.

ZATRÁVŇOVACIA 
DLAŽBA
600 x 400 x 80 mm
Zatrávňovacia dlažba je ekologicky 
hodnotný prvok s vysokým podielom 
zelene – až 38 % plochy. Prednosťou 
vegetačnej dlažby je odvedenie dažďových 
vôd zatrávňovacími otvormi priamo do 
pôdy.

TEHLA POROTHERM  
44 EKO PROFI
248 x 440 x 249 mm
Sú určené pre jednovrstvové omietané 
obvodové murivo hrúbky 440 mm  
s nadštandardnými tepelnoizolačnými 
parametrami. Na murovanie sa používa 
tenkovrstvová malta.

TEHLA POROTHERM  
30 KOMBI PROFI
250 x 300 x 249 mm
Tehly pre obvodové a vnútorné  
nosné steny.

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Vráble, Staničná ulica
Tel.: +421 915 786 131, e-mail: vrable@stavmat.sk
Otváracie hodiny: Po – Pia 7.00 – 15.30 h, So 8.00 – 12.00 h

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Topoľčany, Dopravná 1364
Tel.: +421 911 370 246, e-mail: topolcany@stavmat.sk
Otváracie hodiny: Po – Pia 7.00 – 15.30 h, So 7.30 – 11.30 h

346 €/ks

(0,69 €/kg)
2156 €/ks

(3,90 €/m2)
1390 €/ks

(0,69 €/kg)
2390 €/ks

(0,59 €/kg)

755 €/m2

4160 €/ks

210 €/ks

3759 €/ks

240 €/ks 142 €/ks

824 €/m2

20 kg 40 kg


