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

PETRAFAS 15 cm, 
FASÁDNA MINERÁLNA 
VLNA, 600x1000 mm
1,2 m2

Doska je určená na tepelnú, zvukovú 
a protipožiarnu izoláciu fasád a stenových 
konštrukcií z exteriérovej strany 
kontaktným spôsobom s následnou 
povrchovou úpravou omietkou.

ISOVER 
DOMO  
PLUS, 20 cm
Rozmer - 4450 x 
1200 mm.  Mäkký, 
pod tlakom zrolovaný 

izolačný pás zo sklených vlákien určený 
na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých 
striech, podkroví, stropov alebo ľahkých 
podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je 
vložená medzi nosné trámy). 

ISOVER  
DOMO  
PLUS, 10 cm
Rozmer - 8400 x 1200 mm.  
Mäkký, pod tlakom 
zrolovaný izolačný pás 

zo sklených vlákien určený na tepelnú 
a akustickú izoláciu šikmých striech, 
podkroví, stropov alebo ľahkých podláh 
(nezaťažená podlaha – izolácia je vložená 
medzi nosné trámy). 

RIGIPS PROMIX FINISH
15 kg 
Finálny tmel pre sadrokartónové dosky pre 
vnútorné použitie.

ST line V60 S35
10 m2

Spodný asfaltový pás 
v skladbách viacvrstvových 
vodotesných
izoláciách striech. Prípadne 
medziľahlý pás. Poistný 
a vyrovnávací pás pod 
skladané krytiny, prípadne 
medziľahlý nenataviteľný 
pás.  Jednovrstvový 
proti zemnej vlhkosti, 
alebo asfaltový pás vo 
viacvrstvových izoláciách 
spodnej stavby proti 
podpovrchovej vode. 

ST line 
SKLOTEXTILNÁ 
MRIEŽKA OMFA
50 m2

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

ST line 
POPULAR 
20 kg

ST line W 700 25 kg
Samonivelizačnú cementovú podlahovú 
hmotu W 700  možno použiť pre vyrovnanie 
podkladov zhotovených z cementových 
poterov, s príslušným prednáterom.

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

ISOVER TF PROFI, 10 cm,  
600 x 1000 mm
1,2 m2

Sú určené pre použitie v rámci kontaktných 
zatepľovacích systémov. Na podklad sa 
lepia a mechanicky kotvia hmoždinkami 
(odporúčaný počet hmoždiniek – 6 ks/m2).

ST line ELAST  
PV S42 ŠEDÝ
7,5 m2

Vrchný modifikovaný 
asfaltový pás v skladbách 
viacvrstvových vodotesných 
izoláciách striech. 

3000 €/bal

(0,6 €/m2)
979 €/ks

(0,39 €/kg)

ST line 
EXCELLENS 
20 kg

 2590 €/ks

(1,29 €/kg)
2050 €/bal

(2,05 €/m2)

ST line  
OPTIMA  
20 kg

1790 €/ks

(0,89 €/kg)
1290 €/ks

(0,64 €/kg)

323 €/kg

(0,13 €/kg)
3570 €/bal

(4,76 €/m2)

1250 2499 €/bal€/balZľava* 

50% (10,41 €/m2)

(20,83 €/m2)

1368 1710 €/ks€/ksZľava* 

20% (0,91 €/kg)

(1,14 €/kg)2571 5141 €/bal€/balZľava* 

50% (2,55 €/m2)

(5,10 €/m2)2740 5479 €/bal€/balZľava* 

50% (5,13 €/m2)

(10,26 €/m2)1876 3752 €/bal€/balZľava* 

50% (15,63 €/m2)
(31,26 €/m2)

INTERIÉROVÉ  
BIELE FARBY



Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.  
Ponuka platí od 03.07 do 31.08.2019. 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

TVÁRNICE PORFIX P2-440
500 x 250 x 300 mm
Sú vhodné najmä na murovanie 
obvodových stien a ako výplň 
do železobetónových konštrukcií.
Tvárnice P2- 440 prinášajú úsporu nielen 
pri ich nákupe, ale najmä vďaka nižším 
nákladom na vykurovanie. Súčiniteľ 
tepelnej vodivosti 0,089 W/mK (v suchom 
stave) robí z PORFIXu v tejto oblasti jeden 
z vynikajúcich produktov na trhu. 

ROHOVÁ LIŠTA  
PVC alebo AL  
S TKANINOU VERTEX
Rohová lišta s tkaninou slúži na vystuženie 
rohov a hrán objektov, ostení dverí a okien 
na kontaktnom zatepľovacom systéme. 
Zabraňuje vzniku vlasových trhlín.  
100 x 100 mm, 2,5 m dĺžka.

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

BS 428, BETÓNOVÁ ZMES
25 kg
Suchá betónová zmes. Aplikácia v rozmedzí 
hrúbok od 40 do 100 mm. Pre interiér aj 
exteriér.

NOPOVÁ FÓLIA, 400 g
0,5 x 20 m | 1 x 20 m
Izolácia proti zemnej vlhkosti s ventilačnou alebo 
drenážnou funkciou s výškou nopu 8 mm. Pružné 
profilované membrány využívajú najnovšie 
technológie vzduchovej medzery. Ide o fóliu 
pre základové práce a jednoduché drenáže, 
umožňuje odvetranie vlhkého muriva a zabránenie 
prenikaniu vody do konštrukcie z okolitého terénu. 

RIGIPS RIFIX
25 kg
Lepiaci tmel pre lepenie dosiek na murivo.

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. Pre veľmi 
namáhané plochy, ako sú balkóny, terasy 
a pod.

OSB 3 SUPERFINISH, 
NEBRÚSENÁ
2500 x 1250 x 12 mm   
2500 x 1250 x 15 mm
Použitie: Nosné prvky stropných konštrukcií stavieb, 
vystužujúca konštrukcia stien, nosné konštrukcie 
striech, nosné vrstvy podláh, materiál pre tesárske 
práce, podlahy, materiál pre debnenie, výroba 
obalových materiálov, rámy pre výrobu nábytku.

RIGIPS RIMANO UNI  
6-30 mm
25 kg
Rimano UNI je hladká sadrová omietka, 
vhodná pre ručné omietanie betónu, 
stabilného muriva a plášťových betónových 
konštrukcií na stenách a stropoch, 
v interiéroch so štandardnou vzdušnou 
vlhkosťou vrátane domácich kuchýň 
a kúpeľní.

PORFIX PRIEČKOVKA   
P2-500 
500 x 250 x 100 mm
Vykazujú jedinečné mikroklimatické 
a dobré zvukovo-izolačné vlastnosti, 
rýchlo sa s nimi stavia a dajú sa veľmi ľahko 
opracovať podľa individuálnych potrieb 
a požiadaviek.

OBRUBNÍK PARKOVÝ, SEMMELROCK
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.vôd zatrávňovacími otvormi priamo do pôdy.

343 527 €/ks
€/ksZľava* 

35%

080 0123 €/ks
€/ksZľava* 

35%

447 687 €/ks
€/ksZľava* 

35%

276 368 €/ks
€/ksZľava* 

25%

171 285 €/ks
€/ksZľava* 

40%

125 192 €/ks
€/ksZľava* 

35%

236 295 €/ks
€/ksZľava* 

20%

1229 1536 €/ks€/ksZľava* 

20% (0,49 €/kg)
(0,61 €/kg)

1065 1331 €/ks€/ksZľava* 

20% (0,42 €/kg)
(0,53 €/kg)

948 1264 €/ks€/ksZľava* 

25% (0,37 €/kg)

(0,50 €/kg)

1128 1410 €/10 m2€/10 m2Zľava* 

20% (1,13 €/m2)

(1,41 €/m2)

2256 2820 €/20 m2€/20 m2Zľava* 

20% (1,12 €/m2)

(1,41 €/m2) 1907 2543 €/3,125 m2€/3,125 m2Zľava* 

25% (6,10 €/m2)

(8,13 €/m2)

1547 2063 €/3,125 m2€/3,125 m2Zľava* 

25% (4,95 €/m2)

(6,60 €/m2)

2500 x 1250 x 12 mm  

Cena jednotná pre PVC alebo AL

0,5 x 20 m1000 x 200 x 50 mm

1000 x 250 x 50 mm 2500 x 1250 x 15 mm1 x 20 m


