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

RIGIPS RBI 12,5 mm
1200 x 2000 mm
Doska impregnovaná RBI – na konštrukcie  
v prostredí so zvýšenou vzdušnou 
vlhkosťou.

ST line 
NÍZKOEXPANZNÁ 
PIŠTOĽOVÁ PENA
750 ml
Montážna a izolačná 
jednozložková polyuretánová 
pena, určená pre profesionálov 
a zdatných amatérov. Špeciálne 
vyvinutá pre požiadavku 
maximálnej výťažnosti pri 
nízkej rozťažnosti a zvýšenej 
pevnosti.  

ST line 
MONTÁŽNA 
PENA
750 ml
Je jednokomponentná 
montážna a izolačná 
pena, vyrobená na báze 
polyuretánu, pripravená 
k okamžitému použitiu. 
Vykazuje vynikajúcu 
priľnavosť ku všetkým 
stavebným materiálom. 
Ideálna pre profesionálov 

a amatérov.

ST line 
HĹBKOVÁ 
PENETRÁCIA
5 l 

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina 
s hĺbkovým penetračným účinkom na savé 
podklady. Špeciálna hĺbková penetrácia 
je vodou riediteľná kompozície na báze 
modifikovaného styrén-akrylátového 
kopolyméru, ktorý umožňuje vysoký stupeň 
kotvenie na anorganických časticiach 
substrátu.

468 624 €/ks€/ksZľava* 

25% (0,18 €/kg)

(0,24 €/kg)

DBK STAVEBNÉ LEPIDLO
25 kg
Stavebné tenkovrstvé lepidlo triedy C1T. 
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.

ST line 
SKLOTEXTILNÁ 
MRIEŽKA OMFA
50 m2

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

512 683 €/ks€/ksZľava* 

25% (0,20 €/kg)

(0,27 €/kg)

578 825 €/ks€/ksZľava* 

30% (0,23 €/kg)

(0,33 €/kg)

DBK-FAS LEPIACA A 
ARMOVACIA STIERKA 25 kg
Cementové viacúčelové lepidlo a stierka 
na zatepľovacie systémy tr. C2 T. Lepiaca 
stierka na zatepľovacie systémy, určená ako 
na lepenie, tak na stierkovanie zatepľovacích 
systémov. Na vnútorné aj vonkajšie lepenie 
obkladov, dlažieb a mozaiky. Použiteľná 
na steny a podlahu.

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.

1218 1740 €/ks€/ksZľava* 

30% (0,48 €/kg)

(0,69 €/kg)

RIGIPS HABITO 12,5 mm
1200 x 2000 mm
Habito je sadrokartónová doska 
s extrémnou pevnosťou, ktorá umožňuje 
stavať interiérové priečky a steny s vysokou 
mechanickou odolnosťou a únosnosťou.

BAUMIT NIVELLO 
QUATTRO  
25 kg
Univerzálna samonivelizačná stierka triedy 
CA-C20-F6 na báze sadrového spojiva 
na vyrovnanie povrchu cementových 
a anhydritových poterov pred kladením 
podlahovej krytiny. Vhodná i na potery 
s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 
1 - 20 mm.

948 1264 €/ks€/ksZľava* 

25% (0,38 €/kg)

(0,50 €/kg)

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

F-DBK FLEXIBILNÉ 
CEMENTOVÉ  
LEPIDLO C2 TE S1
25 kg
Flexibilné cementové lepidlo na lepenie 
rôznych typov obkladov a dlažieb 
do tenkého maltového lôžka vo vonkajšom 
aj vnútornom prostredí.

060 €/m2

1516 2021 €/ks
€/ksZľava* 

25% 447 687 €/ks
€/ksZľava* 

35%

691 1063 €/ks
€/ksZľava* 

35% 586 €/ks

(7,81 €/l)
461 €/ks

(6,14 €/l)
860 €/ks

(1,72 €/l)



-20%
Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.  
Ponuka platí od 28.5 do 30.6.2019. 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.

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Nádražná, Leopoldov
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

OBRUBNÍK PARKOVÝ, 
SEMMELROCK, SIVÝ
1000 x 200 x 50 mm,  
1000 x 250 x 50 mm
Obrubník parkový sa hodí farebnosťou 
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.

POROTHERM PLNÁ 
TEHLA 29
290 x 140 x 5 mm
Plná tehla.

CLONEX 90%, HUSTÝ
1,5 x 10 m
Tieniaca tkanina, nepriehľadnosť 90%, UV 
stabilná.
Rozmer: 1,5 x 10 m. Tieniaca tkanina sa 
používa do záhrady, na terasu, na balkón  
a tiež na lešenie.

PVC RÚRY

ST line TEKUTÁ LEPENKA
7 kg  
(+ 3 m tesniaci pás GRÁTIS),  
14 kg  
(+ 6 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..

THERMO 
KLEBER 
PIŠTOĽOVÁ 
PENA
750 ml 
Jednozložkové 
nízkoexpanzné 
polyuretánové lepidlo, 
vyvinuté pre požiadavku 
lepenia ľahkých 
izolačných materiálov 
a dekoratívnych prvkov 
z expandovaného 
polystyrénu 
EPS i soklového 
extrudovaného 
polystyrénu XPS. 
Výborná priľnavosť 
na betón, omietku, 
murivo, drevo, polystyrén, 
nemäkčené PVC, 
vrátane modifikovaných 
asfaltových pásov a pod.

ADHÉZNY MOSTÍK
1 kg, 5 kg
Adhézny mostík je jednozložkový 
bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možno 
použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté 
omietky, nekonštrukčný betón, sklenené 
tapety, drevené, papierové, sadrokartónové 
povrchy na drevotriesku, na OSB dosky, 
umakart, obklady a dlažby a pod.

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.

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.

ARMOVACIA SIEŤ, 3x2 m 
6 mm, 8 mm
Kari sieť s okami 15x15 cm, veľkosť siete 
3x2 m.  Hrúbka 6 alebo  8 mm.  Použite 
na vystuženie betonárskych konštrukcií.

GOLA SADA 94 DIELNA
Sada náradia, 94-dielna, 1/2"-1/4" 
CAROLUS. 94-dielna sada 1/2"-1/4" náradia 
prehľadne uložená v robustnom plastovom 
kufríku.

GOLA SADA 172 DIELNA
Sada náradia, 172-dielna, 1/2"-3/8"-1/4" 
CAROLUS. 172-dielna sada 1/2"-3/8"-1/4" 
náradia prehľadne uložená v robustnom 
plastovom kufríku.

1589 €/ks 2763 €/ks 10400 €/ks8200 €/ks

185 €/ks 236 €/ks

2413 €/ks

(3,44 €/kg)
4676 €/ks

(3,34 €/kg)
761 €/ks

(10,14 €/l)
435 €/ks 1962 €/ks

(3,92 €/kg)
195 324 €/ks

€/ksZľava* 

40%

900 1200 €/m2
€/m2Zľava* 

25%

042 060 €/ks
€/ksZľava* 

30% 1320 1650 €/ks
€/ksZľava* 

20%

7 kg

6 mm

1000 x 200 x 50 mm

14 kg

8 mm

1000 x 250 x 50 mm

1 kg 5 kg


