
ST line 
NÍZKOEXPANZNÁ 
PIŠTOĽOVÁ PENA
750 ml
Použitie: montáž okenných 
rámov dverných zárubní, 
tesnení prechodov, lepenie 
a montáž okenných parapetov, 
schodiskových stupňov a pod. 
s požiadavkou minimálnej 
expanzie vytvrdzujúcej peny.

259 324 €/ks€/ksZľava* 

20% (0,10 €/kg)

(0,12 €/kg)

QUICK-MIX BS 428
25 kg
Betónová zmes tr. CT C30 F5. Suchá 
betónová zmes. Aplikácia hrúbok od 4 cm. 
Pre interiér aj exteriér.

741 1140 €/bal€/balZľava* 

35% (0,30 €/kg)

(0,46 €/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. 

521 801 €/bal€/balZľava* 

35% (0,20 €/kg)

(0,32 €/kg)

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.

375 469 €/bal€/ksZľava* 

20% (0,15 €/kg)

(0,19 €/kg)

QUICK-MIX STL ŠPECIÁL
25 kg
Minerálne cementové lepidlo na vnútorné 
aj vonkajšie lepenie obkladov a dlažieb 
do tenkého maltového lôžka na steny 
aj na podlahu. Stavebné tenkovrstvové 
lepidlo tr. C1 T.

239 318 €/ks
€/ksZľava* 

25%

PREMAC DEKA 
40 x 40 x 5 cm
Vymývaná terasová dlažba, či dlažba 
do záhrady z vymývaného betónu 
s jemným dunajským štrkom. Kamienková 
dlažba je príjemná na chodenie a jej 
vlastnosti ju radia medzi protišmykové. 
Preto sa hodí nielen ako dlažba na terasu, 
ale aj ako dlažba pri bazén, či na vonkajšie 
schody.

890 1260 €/m2
€/m2Zľava* 

29%

DLAŽBA CITYTOP, 
KOMBIFORMA,  
SEMMELROCK, SIVÁ 
Dlažba CITYTOP sa vyrába štandardnou 
technológiou. Jej tvar však skrášľuje povrch 
plochy. Vysoká pevnosť umožňujepoužiť 
dlažbu na parkoviská a ulice. Ideálne 
riešenie pre vstupné plochy pred 
obchodnými centrami a pešie zóny a pod.

2052 3420 €/bal€/balZľava* 

40% (2,05 €/m2)

(3,42 €/m2)

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.

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.

323 €/bal

(0,13 €/kg)

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.

1303 €/bal

(1,3 €/kg)

520 €/bal

(6,93 €/l)

JESENNÁ 
      AKCIA

Obklady VASPO  
za akciové ceny

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 03.10. do 23.11.2018. 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.

2326 2908 €/ks
€/ksZľava* 

20%

ARMOVACIA SIEŤ 6 mm 
3 x 2 m
Kari sieť s okami 10*10 cm, veľkosť siete  
3*2 m.  Hrúbka  6 mm.  Použite 
na vystuženie betonárskych konštrukcií. 

341 426 €/bal€/balZľava* 

20% (0,11 €/kg)

(0,14 €/kg)

VÁPENNÁ OMIETKA  
MVJ - 310
30 kg
Vápenná štuka na ručné spracovanie. 
Povrchová úprava filcovaním. Aplikovateľná 
ako finálna vrstva v interiéri.

165 235 €/ks
€/ksZľava* 

30%

OBRUBNÍK PARKOVÝ, SIVÝ
100 x 20 x 5 cm
Parkové obrubníky a ich prednosti:
• jednoduchý a efektný vzhľad,
• nízka hmotnosť,
• ľahká manipulácia,
• mnohostranné použitie.

059 078 €/ks
€/ksZľava* 

25% 2052 3420 €/bal
€/balZľava* 

40%

068 090 €/ks
€/ksZľava* 

25%

TRÁVNIKOVÁ OBRUBA
22 x 12 x 4,5 cm červená
22 x 12 x 4,5 cm sivá
Trávniková obruba je ideálna na oddelenie 
trávnatých plôch alebo kvetinových 
záhonov.

ASFALTOVÝ  
PÁS A 330 SH
30 m2

Asfaltový pás typu A (bez 
krycej vrstvy asfaltu), 
s nízkou pevnosťou, 
s nasiakavou nosnou 
vložkou a obmedzenou 
vodotesnosťou.

BETONÁRSKA OCEĽ 8
6 m
Betonárska výstuž.

BETONÁRSKA OCEĽ 10
6 m
Betonárska výstuž.

750 1153 €/ks€/ksZľava* 

35% (10,00 €/l)

(15,37 €/l)

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.

384 590 €/bal€/balZľava* 

35% (0,09 €/kg)

(0,14 €/kg)

VÁPENNOCEMENTOVÁ 
VNÚTORNÁ OMIETKA MPI 
25 (MVS 25)
40 kg
Jednovrstvová vápennocementová strojová 
omietka pre vnútorné priestory, vrátane 
kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným 
využitím a miernym vlhkostným zaťažením. 
Maximálna hrúbka omietky v jednom 
pracovnom kroku je 25 mm. Minimálna 
hrúbka omietky na stene je 10 mm, 
na strope 8 mm.

518 648 €/bal€/balZľava* 

20% (0,21 €/kg)

(0,26 €/kg)

QUICK-MIX DBK-FAS
25 kg
Lepiaca stierka na zateplovacie systémy, 
určená na lepenie a stierkovanie 
zateplovacích systémov. Pre vnútorné 
a vonkajšie lepenie obkladov, dlažieb 
a mozaiky. Použiteľná na steny a podlahu.

656 875 €/bal€/balZľava* 

25% (22,62 €/l)

(30,17 €/l)

MAMUT GLUE HIGH TACK
290 ml
Lepidlo Mamut vytvára mimoriadne odolné 
lepené spoje už s maximálnou počiatočnou 
priľnavosťou. Prilepí i ťažké predmety 
mamuťou silou k podkladu, bez nutnej 
fixácie lepeného spoja. Lepidlo Mamut 
nahrádza klince, skrutky a nity. 

1589 1986 €/ks
€/ksZľava* 

20%

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

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

214 268 €/ks
€/ksZľava* 

20% 302 377 €/ks
€/ksZľava* 

20%

Sivá

Červená


