
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Budovateľská  38, Prešov
Tel.: +421 917 213 072, e-mail: presov@stavmat.sk

PROMA FPM-140N 
MIEŠADLO
Miešacie zariadenia sú špeciálne zariadenia 
určené k rozmiešavaniu stavebných zmesí. 
Miešacie zariadenie pracuje na princípe 
vŕtačky, kedy sa za stáleho pohybu 
rozmiešava požadovaná hmota.

MAPEI KERACOLOR  
FF 100, BIELA
5 kg
Špeciálna, cementová, polymérmi 
modifikovaná, škárovacia malta, 
vodoodpudivá s technológiou DropEffect®, 
na výplň škár do 6 mm.

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

ST line W 200
25 kg
Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo triedy 
C2TE. Elastický lepiaci tmel na obklady 
a dlažby v práškovom stave, použiteľný až 
do 15 mm hrúbky lepiacej vrstvy.

ST line HĹBKOVÁ 
PENETRÁCIA 5 l
Jednozložková nízkoviskózna 
kvapalina s hĺbkovým penetračným 
účinkom na savé podklady. 

ST line 
SKLOTEXTILNÁ 
MRIEŽKA 
OMFA 50 m2

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

PRIMALEX POLAR 15 kg
Ideálny na maľovanie stien a stropov 
minerálnych omietok aj sadrokartónových 
dosiek interiérov v obytných a tiež 
komerčných priestoroch, najmä 
reprezentatívneho charakteru. Svojim 
jasne bielym tónom je vhodný taktiež do 
interiérov, ktoré majú zvýšené požiadavky 
na osvetlenie.

MAPEI MAPELASTIC A+B
16 kg
Dvojzložková, pružná, cementová 
hydroizolačná stierka na vodotesnú 
ochranu betónu, bazénov a balkónov.

MAPEI  
MAPESIL  
AC 103, BIELY
310 ml
Silikónový tesniaci 
tmel sieťujúci v kyslom 
prostredí vhodný na 
tmelenie skla, keramiky 
a eloxovaného hliníka.

ADHÉZNY MOSTÍK
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.

2525 €/ks

(1,68 €/kg)
765 €/ks

(24,67 €/l)

1962 €/ks

(3,92 €/kg)

2126 2500 €/ks€/ksZľava* 

15% (2,36 €/kg)

(2,78 €/kg)630 699 €/ks€/ksZľava* 

10% (1,26 €/kg)

(1,40 €/kg) 1232 1368 €/ks€/ksZľava* 

10% (1,23 €/kg)

(1,36 €/kg)

ST line ASFALTOVÝ 
PENETRAČNÝ LAK ALP 
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.

ST line GUMOASFALTOVÁ 
HYDROIZOLÁCIA
10 kg
Je disperzia asfaltov modifikovaných 
syntetickým kaučukom. Použitie 
na suché a mierne vlhké podklady. 
Vďaka tixotropným vlastnostiam je 
možno nanášať ST line gumoasfaltovú 
hydroizoláciu na podklad s ľubovoľným 
sklonom.

274 285 €/ks€/ksZľava* 

4% (0,11 €/kg)

(0,10 €/kg) 620 653 €/ks€/ksZľava* 

5% (0,25 €/kg)

(0,26 €/kg) 3591 3780 €/bal€/balZľava* 

5% (2,24 €/kg)

(2,36 €/kg)

731 860 €/ks€/ksZľava* 

15% (1,46 €/l)

(1,72 €/l) 2729 3043 €/ks€/ksZľava* 

10% (0,54 €/m2)

(0,60 €/m2)

Zľava* 

10%
10972 €/ks9874

€/ks

* ilustračné foto.



2172 2413 €/bal€/balZľava* 

10% (3,10 €/kg)

(3,44 €/kg)

4208 4675 €/bal€/balZľava* 

10% (3,00 €/kg)

(3,33 €/kg)

6112 6792 €/bal€/balZľava* 

10% (2,91 €/kg)

(3,23 €/kg)

ST line TEKUTÁ LEPENKA
7 kg (+ 3 m tesniaci pás GRÁTIS)  
14 kg (+ 6 m tesniaci pás GRÁTIS) 
21 kg (+ 9 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.

342 380 €/ks€/ksZľava* 

10% (11,03 €/l)

(12,26 €/kg)

ST line 
SANITÁRNY 
SILIKÓN, BIELY
310 ml
Je trvalo elastický a farebne 
stály sanitárny silikónový tmel na acetickej 
báze, vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou 
vlhkosťou.
Použitie: tmelenie obkladov a špár 
sprchových kútov, vaní, umývadiel, 
chladiacich pultov, člnov a pod. Určený na 
použitie v sanitárnom prostredí.

ST line CHEMICKÁ KOTVA 
POLYESTER SF
280 ml
Na kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí 
a skrutiek. Kotvenie do podkladov z tvárnic, 
betónu, plného muriva, dutých tehiel  
a pod.

527 585 €/ks€/ksZľava* 

10% (7,02 €/l)

(7,81 €/l)

ST line NÍZKOEXPANZNÁ 
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.  

415 461 €/ks€/ksZľava* 

10% (5,53 €/l)

(6,15 €/l)

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.

795 €/ks

(28,39 €/l)

ST LINE INTERIÉROVÉ FARBY 
ST line EXCELLENS

842 990 €/ks€/ksZľava* 

15% (1,12 €/kg)

(1,32 €/kg)

2202 2589 €/ks€/ksZľava* 

15% (1,10 €/kg)

(1,29 €/kg)

4455 4690 €/ks€/ksZľava* 

5% (1,10 €/kg)

(1,17 €/kg)

7,
5 

kg
20

 kg
40

 kg

ST line OPTIMA

587 690 €/ks€/ksZľava* 

15% (0,78 €/kg)

(0,92 €/kg)

1488 1750 €/ks€/ksZľava* 

15% (0,74 €/kg)

(0,87 €/kg)

2787 3096 €/ks€/ksZľava* 

10% (0,69 €/kg)

(0,77 €/kg)

7,
5 

kg
20

 kg
40

 kg

424 498 €/ks€/ksZľava* 

15% (0,56 €/kg)

(0,66 €/kg)

1097 1290 €/ks€/ksZľava* 

15% (0,54 €/kg)

(0,64 €/kg)

2090 2322 €/ks€/ksZľava* 

10% (0,52 €/kg)

(0,58 €/kg)

ST line POPULAR

7,
5 

kg
20

 kg
40

 kg

7 kg

14 kg

21 kg

3385 3563 €/ks€/ksZľava* 

5% (1,35 €/kg)

(1,42 €/kg)

PJ COLOURS  
FASADEN SILIKÓN,   
1,5 mm HLADENÁ
25 kg
Fasádna tenkovrstvá pastovitá omietka.  
Slovenský výrobok.

FISCHER HMOŽDINKA 
PRE IZOLÁCIE FID-R 
95 mm
Slúži napríklad na uchytenie 
dažďových zvodov v zateplenej 
fasáde bez tepelných mostov.

347 433 €/ks
€/ksZľava* 

20%



ELEKTRICKÁ  
REŤAZOVÁ PÍLA
Príkon: 2000 W
Dĺžka rezu: 35 cm
Rýchlosť reťaze: 14,5 m/s
Delenie reťaze: 3/8 "
Drážka: 1,3 mm
Hmotnosť: 5,5 kg
Rozmery (DxŠxV):  
505 mm x 201 mm x 220 mm

SADA BITOV
31-dielna sada bitov.

KANALIZAČNÁ VPUSŤ 
AGV4
300 x 155/125/110 mm priamy čierny.  
Pre odvod dažďových povrchových vôd  
do kanalizačného systému.
Pre inštaláciu mimo budov.
Pre pripojenie odkvapových zvodov.

KLINOVÉ NIVELAČNÉ 
KLIEŠTE
Slúžia na mechanické pritlačenie klinu  
do spony.

REBRÍK 3 DIELNY 
UNIVERZÁLNY
3 x 7 priečok, 3 x 9 priečok 
3 x 10 priečok, 3 x 11 priečok
Trojdielny univerzálny rebrík Eurostyl,  
počet priečok 3 x 7-11,  
max. výsuvná dĺžka 3,99 až po 7,11 m  
(v závislosti od typu rebríka) a šírka 454 mm. 

MIEŠADLO GRW 18-2E
Výkonné náradie s 2 rýchlostami na 
miešanie rôznych materiálov do 80 kg. 
Menovitý príkon: 1.800 W
Volnobežné otáčky: 0 – 450 / 1.050 min-1
Výkon: 1.170 W
Hmotnosť: 7,2 kg
Menovité otáčky: 0 – 250 / 580 min-1
Menovitý krútiaci moment: 45,0 / 19,0 Nm

CHVOSTOVÁ PÍLA 
JR3050T
Výkonné náradie s 2 rýchlostami na 
miešanie rôznych materiálov do 80 kg. 
Menovitý príkon: 1.800 W
Volnobežné otáčky: 0 – 450 / 1.050 min-1
Výkon: 1.170 W
Hmotnosť: 7,2 kg
Menovité otáčky: 0 – 250 / 580 min-1
Menovitý krútiaci moment: 45,0 / 19,0 Nm

1204 1416 €/ks
€/ksZľava* 

15%

8487 €/ks

15284 €/ks12851 €/ks

11860 €/ks

36547 42996 €/ks
€/ksZľava* 

15% 12792 15990 €/ks
€/ksZľava* 

20% 19192 23990 €/ks
€/ksZľava* 

20%

697 774 €/ks
€/ksZľava* 

10% 841 988 €/ks
€/ksZľava* 

15%

3 x 7 priečok

3 x 10 priečok 3 x 11 priečok

3 x 9 priečok

KLINOVÁ NIVELAČNÁ 
SPONA  
38 x 40 mm, 1,5 mm
1 bal
Spodná časť spony sa vloží pod obkladový 
materiál a do vrchnej časti spony sa zasunie 
klin. V spojení s klinom zabezpečuje presné 
vyrovnanie obkladových materiálov.  
Balík obsahuje 100 ks.

500 586 €/bal
€/balZľava* 

15%

KLIN NIVELAČNÝ  
98 x 21 x 20 mm
Používa sa na vrchnú časť obkladového 
materiálu. V spojení so sponou dotláča 
a vyrovnáva obkladové materiály.

704 827 €/ks
€/ksZľava* 

15%



ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK, SIVÝ 1000 x 200 x 80 mm
Je určený predovšetkým na vymedzenie chodníkov a spevnených plôch. Je vhodný na 
oddelenie od trávnatých plôch, alebo plôch vyhotovených z iných typov dlažieb,prípadne 
betónových, asfaltových či štrkových plôch.

DLAŽBA CASA DI CAMPO NATURO DOLOMITE, 
KOMBI FORMA
0,95 m2 - 1 vrstva
Kombinácia viacerých formátov hravo oživí väčšiu plochu, ale rovnako dobre ukáže aj 
na chodníkoch, ktoré s touto dlažbou nikdy nebudú pôsobiť fádne. Praktická hrúbka 
6 cm zaručuje jednoduchú a rýchlu pokládku.

MINI SVAHOVKA, SIVÁ
300 x 230 x 200 mm
Systém okrasných svahových prvkov 
je predovšetkým vhodný k výzdobe 
okrasných a deliacich vegetačných stien 
a svahov pre rozmanité druhy rastlín, pre 
ktoré vytvára príjemné prostredie pre ich 
život a rast.

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. 

PARKOVÝ OBRUBNÍK, SIVÝ
1000 x 200 x 50 mm
Slúži k oddeleniu dvoch plôch s výškovým 
rozdielom do 15 cm, alebo k ich ukončeniu. 
Parkové obrubníky je možné odporučiť 
podľa povahy plochy ku vzájomnému 
oddeleniu komunikácií, deliacich pásov, 
parkovísk, chodníkov, záhonov a inej 
zelene.

TOP ZÓNA KOMBI SIVÁ,  
6 cm HRÚBKA
1,08 m2 - 1 vrstva
Skladbou troch základných rozmerov 
vznikol z tejto klasickej dlažby moderný 
prvok ideálny na dotvorenie okolia 
rodinných domov, súkromných objektov, 
ale aj verejných priestranstiev. Kombinácia 
formátov umožňuje vytvorenie moderných 
a jednoduchých skladobných vzorov.

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.

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.

DLAŽBA TERRAZZA NATURO SIVÁ
400 x 400 x 50 mm | 400 x 600 x 50 mm
Ideálne sú na chodníky, podesty, schodiská, záhradné a strešné terasy. V ponuke sú dva 
formáty, ktoré možno kombinovať do jednoduchých vzorov uloženia. Rovnako efektná je však 
aj pokládka z jedného formátu dlažby.

Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.  
Ponuka platí od 28.5. do 29.6.2019.. 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., Budovateľská  38, Prešov
Tel.: +421 917 213 072, e-mail: presov@stavmat.sk 
Otváracie hodiny: Po – Pia 7.00 – 17.00 h, So 7.00 – 11.00 h

900 €/m2

1680 €/m2

190 €/ks

331 €/ks

240 €/ks

170 €/ks900 €/m2

799 €/m2

1130 €/m2

1130 €/m2

400 x 400 x 50 mm 400 x 600 x 50 mm


