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lVÝHODNENÉ PRODUKTY CITY STONE DESIGN 
iba v sieti STAVMAT STAVEBNINY 

Ponuka platí od 02.09. do 31.12.2019 

ftAVMAT

® 

C s o SG ® 

STAVEBNINY 
ITY T NEOE I N' 

MAXIMA 
• Hrúbka dlažby 8 cm 
•Jeden formát 100x50 cm

100x50 

UVÁDZACIA CENA€/ m2 s DPH:

sivá

strieborná -

grafitová-

pieskovec -

sivá: farebné odtiene:

25,08 € 

20,82 € 

AMBIA - naturo 
• Hrúbka dlažby 6 cm 
• Kombi forma - kombinácia 3 formátov vo vrstve

30x30 45x30 

30x15 

UVÁDZACIA CENA€/ m2 s DPH: 

31,08 € 

25,80 € 

21,40 € 

MAXIMA KOMBI 
• Hrúbka dlažby 8 cm 

.. -siva 
• Kombi forma - kombinácia 3 formátov vo vrstve

'""' -strieborná 

UVÁDZACIA CENA€/ m2 s DPH:
sivá:

25,08 € 

20,82 € 
-----

grafitová

pieskovec -

farebné odtiene:

31,08 € 

25,80 € 

17,83€� 
------ ·-----------'-...-.:::--..... '-"--------
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plotový systém CASSER 

sivá biela grafitová dolomite granito latte 

Dvojstranne štiepaný celý prvok: 
39,6 x 19,5 x 14,8 cm 

Zľava platí aj pre ostatné prvky plotového systému Casser 

ZVÝHODNENÁ CENA€/ ks s DPH: 

sivá: biela, grafitová: dolomite, granite, latte: 

5,16€ 6,00€ 6,60€ 

4,28€ 4,98 € 5,48 € 

plotový systém DUVAR light 

-�-
dolomite giallo granito grafitová 

celý prvok Duvar light 1/1: 40 x 20 x 15 cm 

Zľava platí aj pre ostatné prvky plotového systému Duvar light 

ZVÝHODNENÁ CENA€/ ks s DPH: 

5,04€ 

4,18 € 

STAVMAT

® 

STAVEBNINY 

www.stavmat.sk 

�w: 

plotový systém DUVAR antický 

antická 
grafitová 

--......_...-�,.: 
antická hnedá dolomite giallo granite 

celý prvok Duvar 1 /1 : 40 x 20 x 15 cm 

Zľava platí aj pre ostatné prvky plotového systému Duvar antický 

ZVÝHODNENÁ CENA€/ ks s DPH: 

antická sivá 

3,60€ 

2,99 € 
-----

.. 

antická grafitová, 
antická hnedá 

dolomite, giallo, 
granito 

3,04 € 4,20 € 

3,19 € 3,49 € 
------

NAVRHNITE Sl VLASTNÝ PLOT 
S APLIKÁCIOU OD CITYSTONEDESIGN 

ANDROID APP ON 

� Google play 

Zvýhodnené ceny si môžete uplatniť v období od 02.09. do 31.12.2019 v sieti stavebnín STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Podrobnejšie informácie k uvedeným produktom nájdete na 
internetovej stránke www.citystonedesign.sk. Zľava sa poskytuje z cenníkovej ceny. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Farebné odchýlky zobrazených produktov sú podmienené 
technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť. 
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