
4517 5314 €/bal€/balZľava* 

15% (6,27 €/m2)

(7,38 €/m2) 4576 5383 €/bal€/balZľava* 

15% (4,23 €/m2)

(5,34 €/m2)

ISOVER UNIROL PLUS
100 mm, 160 mm, 200 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - 0,035 W/m.K 
Výhody použitia: 
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, nízky difúzny odpor
- vysoká paropriepustnosť,  vodoodpudivosť,  
a veľmi dobré akustické vlastnosti izolácie.  
Jednoduchá manipulácia  rukoväť - HANDGRIP.

ZÍSKAJTE 
BENEFITY 
ZA NÁKUP

ISOVER DOMO PLUS
100 mm, 160 mm, 200 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - 0,038 W/m.K .  
Výhody použitia  
- dobré tepelno izolačné vlastnosti , pásy sú odolné 
voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, 
hlodavcom a hmyzu, komprimované balenie  
- úspora nákladov na doprave. 

100 x 8 400 x 1 200 mm (10,8 m2/bal), tep.odpor R = 2,60

160 x 5 600 x 1 200 mm (6,72 m2/bal), tep.odpor R = 4,20

200 x 4 450 x 1 200 mm (5,34 m2/bal), tep.odpor R = 5,25200 x 3 000 x 1 200 mm (3,6 m2/bal), tep.odpor R = 5,55

160 x 3 800 x 1 200 mm (4,56 m2/bal), tep.odpor R = 4,40

100 x 6 000 x 1 200 mm (7,2 m2/bal), tep.odpor R = 2,75

4582 5390 €/bal€/balZľava* 

15% (10,04 €/m2)

(11,82 €/m2)

4535 5335 €/bal€/balZľava* 

15% (12,59 €/m2)

(14,82 €/m2) 4875 5735 €/bal€/balZľava* 

15% (9,12 €/m2)

(10,73 €/m2)

4901 5766 €/bal€/balZľava* 

15% (7,29 €/m2)

(8,58 €/m2)

4980 6640 €/bal€/balZľava* 

25% (0,66 €/m2)

(0,88 €/m2)

ST line Fólia parotesná 110 N
75 m2

Parozábrana – ochrana pred prenikaním 
vodných pár do strešnej konštrukcie. 
3-vrstvová strešná fólia s výstužnou PE 
mriežkou.
Parotesná zábrana bráni prenikaniu 
vodných pár do strešnej konštrukcie 
a tepelnej izolácie. 
Vysoká mechanická odolnosť.
Návin: 50 m Šírka: 1,5 m.

11219 14950 €/bal€/balZľava* 

25% (1,49 €/m2)

(1,99 €/m2)

ST line Fólia parotesná  
150N Reflex
75 m2

Parozábrana – ochrana pred prenikaním 
vodných pár do strešnej konštrukcie. 
4-vrstvová strešná fólia s výstužnou PE 
mriežkou a reflexnou vrstvou. Parotesná 
zábrana bráni prenikaniu vodných pár 
do strešnej konštrukcie a tepelnej izolácie.
Vysoká mechanická odolnosť. 
Návin: 50 m Šírka: 1,5 m.

866 1155 €/ks€/ksZľava* 

25% (3,6 €/m2)

(4,82 €/m2)

RIGIPS sadrokartón  
4PRO 12,5 mm
1200 x 2000 mm
Sadrokartónové dosky Rigips 4PRO sú 
jedinečné tým, že majú všetky štyri hrany 
sploštené už od výroby. 
Vďaka tejto vlastnosti môžu byť všetky 
spoje na povrchu stropu alebo priečky 
vyhotovené optimálnym spôsobom.

799 1066 €/ks€/ksZľava* 

25% (3,33 €/m2)

(4,44 €/m2)

RIGIPS stavebná  
doska RB 12,5 mm
1 200 x 2 000 mm
Stavebná doska RB (A) je štandardná 
sadrokartónová doska, ktorá je 
vhodná na suchú výstavbu konštrukcií 
sadrokartónových priečok, predsadených 
stien a podhľadov bez špeciálnych nárokov 
na vlastnosti konštrukcií.

pri nákupe  
nad 1 500 €  
krížový laser 

pri nákupe  
nad 3 000 € 

brúska na sadrokartón  
a sadrové omietky 

sieť stavebnín v strednej Európe

*Odmeny budú 
odovzdané za nákup 
výrobkov z aktuálneho 
letáku po ukončení akcie.



611 1018 €/ks
€/ksZľava* 

40%

459 764 €/ks€/ksZľava* 

40%

307 511 €/ks
€/ksZľava* 

40%

Rigips CD profil
3 m, 4 m
Oceľový konštrukčný prvok pre 
sadrokartónové systémy. Používa sa 
na stropné konštrukcie a predsadené steny. 
Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. 
CD profily sú súčasťou Systému Rigips. Rigips UD profil

3 m
Konštrukčný profil je určený na pripevnenie  
stropných konštrukcíe a predsadených 
stien. 
Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. 
Profily Rigips sú súčasťou Systému Rigips.  

Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.  
Ponuka platí od 13.03. do 15.04.2023. 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.

453 533 €/ks€/ksZľava* 

15% (0,9 €/kg)

(101 €/kg) 888 1268 €/ks€/ksZľava* 

30% (1,77 €/kg)

(253 €/kg)

ST line Stierkový tmel 
na sadrokartóny
5 kg, 14 kg 
Tmelenie škár sadrokartónových dosiek 
na základnú vrstvu, ako zakončenie povrchu. 
Veľkoplošné vyrovnávanie nerovností 
v omietke a sadrokartónových konštrukciách. 
Vyrovnanie podkladov z pórobetónových 
tvárnic, ako YTONG, HEBEL hrubo zrovnaných 
stierkovými lepidlami, jadrovými omietkami 
a pod.  Na opravu starých a popraskaných 
omietok a hladkého betónu.

Rigips ProMix Mega
5 kg, 15 kg 
Pastová zmes na tmelenie sadrokartónu, 
vďaka svojej konzistencii sa s tmelom 
pracuje ľahšie a efektívnejšie. Tmel je 
možné použiť na základné tmelenie 
v spojení s papierovou páskou 
alebo aj na finálne tmelenie spojov 
sadrokartónových dosiek.

1077 1267 €/ks€/ksZľava* 

15% (0,77 €/kg)

(0,91 €/kg) 1883 2690 €/ks€/ksZľava* 

30% (1,25 €/kg)

(1,79 €/kg)

3 m

4 m 14 kg 15 kg

5 kg 5 kg

3633 5118 €/ks
€/ksZľava* 

29%

LED nabíjací reflektor  
COB 2000 
ks
Nadštandardný svetelný tok až 2 000 lm 
s dosvitom 70 m zaisteným s 2 COB LED,  
5 svetelných režimov, jednoduchý spôsob 
nabíjania, ale aj premyslené možnosti 
inštalácie reflektora prakticky kamkoľvek.

7935 11176 €/ks€/ksZľava* 

29%

Vysávač mokro-suchý WD 3 S V-17/4/20
ks
• Viacúčelový vysávač pre suchý aj mokrý režim odstránenia nečistôt
• Zberná nádoba z odolného nerezu s objemom 17 l, praktická funkcia ofukovania
• Uzamykací systém Pull & Push pre ľahkú manipuláciu s nádobou
• Káblový hák, ergonomicky tvarovaná rukoväť, patrónový filter
• Energetická účinnosť a vysoký výkon v rámci jemných aj hrubších nánosov
• Skvelá voľba pre hobby činnosť aj prácu v dielni

850 1133 €/ks€/ksZľava* 

25%

763 1018 €/ks€/ksZľava* 

25%

Nerezová špachtľa  
s výstužou
420 mm, 520 mm

520 mm

420 mm

1908 2386 €/ks
€/ksZľava* 

20% 2000 2222 €/ks€/ksZľava* 

10%

Dörken Delta-Multi-band  
60 mm x 25 m 
ks
DELTA®-MULTI-BAND je vhodný pre vnútorné 
aj vonkajšie použitie a slúži ako vzduchotesné, 
vetrotesné a/alebo dažďu odolné napojenie 
s rôznymi podkladmi a vzájomne medzi 
fóliami. Zároveň je možné použiť univerzálnu 
lepiacu pásku na opravu drobných poškodení.

ST line Optima 
20 kg
Vhodná na maľovanie minerálnych 
povrchov v stredne zaťažovaných 
interiéroch napr. stien spální, obývacích 
izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo 
ďalších komerčných priestorov

1005 1225 €/bal
€/balZľava* 

18%

Rigips Rýchloskrutky 
212, 3,5 x 25 mm 
bal
Rýchloskrutky 212 sa 
používajú na kovové a drevené 
podkonštrukcie. 
Typ TN, dvojchodý závit, 
do hrúbky plechu 0,7 mm.  
Min. požadovaná zápustná dĺžka 
do kovovej podkonštrukcie 
10 mm, do dreva 20 mm. 
V baleniach po 1 000 ks vrátane 
hrotu.

356 434 €/bal€/balZľava* 

18%

250 ks

1000 ks 

(1 €/kg)

(1,11 €/kg)


