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Tepelná izolace 
Isover UNIROL PROFI
Více na str. 8.

-43 % 1 985,-

m³

1 132, -
935, - bez DPH

Míchadlo s metlou 
Stanley FatMax FME190
Více na str. 14.

-17 % 3 500,-

ks

2 890, -
2 389, - bez DPH

Topidlo 
plynové
Více na str. 22.

-25 % od 194,-

pronájem/den

od 145, -
od 120, - bez DPH

STAVEBNINY
ELEKTROMATERIÁL 

VODA–TOPENÍ–PLYN

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

Akce platí od 6. 10. do 1. 11. 2020
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NOVĚ PŮJČUJEME 
STROJE A NÁŘADÍ 

BEZ KAUCE

PŘÍPRAVA STAVBY 
NA ZÁVĚR SEZÓNYU NÁS 

MŮŽETE 
NAKOUPIT 
I BEZKONTAKTNĚ

Více 
na str. 3.

>2 m

-25 % od 1 724,-

ks

od 1 290, -
od 1 066, - bez DPH

Reflektor LED 
DEK
Více na str. 18.

https://www.dek.cz/produkty/detail/1443000700#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290101934#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/pujcovna/vypis/1052-topidla#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/50003-prenosne#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/dekdrive/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
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Zapůjčení  
strojů a nářadí4

Pro potřebné stroje a nářadí 
se zastavte v naší půjčovně.

Kvalitní káva 
zdarma5

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou 
Dallmayr, na kterou vás zveme.

Výdej zboží6
Po kompletaci objednávky vám 
váš nákup naložíme do auta.

Zvolte si způsob nákupu

Zastavení  
na značeném stání1

Zastavte na libovolném čísle stání 
a zapamatujte si ho. 

Objednání
materiálu2

Zboží si můžete objednat předem nebo pří-
mo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo 
vašeho stání a případně číslo objednávky.

Nákup 
v prodejně3

Využijte čas do vydání 
objednávky nákupem drobného 
zboží v prodejně. 

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

Zastavení na 
značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte 
na libovolném čísle stání 
a zapamatujte si ho. 

2 Bezkontaktní 
odbavení

Odbavte se ze svého auta 
pomocí odkazu z objednávky.
Pokud jste neplatili předem, 
zaplatíte na pokladně.

3 Výdej 
zboží

Materiál i půjčené stroje vám 
dovezeme přímo k autu. 
Lehké zboží si naložíte sami, 
těžké vám naložíme my. 

4Objednávka  
předem

Vytvořte si předem objednávku 
zboží a rezervaci v půjčovně 
a počkejte na výzvu 
k vyzvednutí zboží. 

1

VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

 

1. osobně v prodejně

2. online na e-shopu www.dek.cz

3. telefonicky nebo e-mailem 510 000 100 stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut.  
Případně vám ho rádi dovezeme!

Jak objednat?

Ochranné prostředky koupíte 
v prodejnách Stavebnin DEK 
nebo online na e-shopu  
www.dek.cz

Rouška 
jednorázová 
třívrstvá
prodyšná, materiál 
netkaná textilie, 
třívrstvá, tvarovací nosní 
drátek, gumičky pro 
uchycení, 25 ks / bal., 
cena  9,20 / ks s DPH 

 62M33

-20 % 290,-

bal.

230, -
191, - bez DPH

Voňavá dezinfekce na ruce 
DEK Dezfix 250 ml
pro každodenní používání, nevysušuje pokožku, zabezpečuje 
dokonalou hygienu, bezpečně ničí bakterie a viry, výtažky zeleného čaje 
pro příjemné osvěžení, objem 250 ml 

Filtry do obuvi DEK
odstraňují vlhkost, plíseň, 
bakterie a zápach, minimální 
účinnost 2 měsíce, vůně 
směs léčivých bylin 

 62R66

-41 % 170,-

pár

99,00
81,90 bez DPH

CHRAŇTE SEBE, 
I SVÉ OKOLÍ 
před viry, bakteriemi a plísněmi.

 28H23

-15 % 212,-

ks

180, -
149, - bez DPH

Více informací a přehled 
produktů za věrnost  

naleznete na  

dek.cz/stedra

Vybírejte z více než 
530 produktů 
za věrnost na dek.cz

ŠTĚDRÁ 
SEZÓNA 
2020
Body sbírejte do 30. 10. 2020

Nákupem označeného 
zboží sbíráte body do  
věrnostního programu.

47
bodů

350
bodů

232
bodů

346
bodů

>2 m

Stavební sezóna vrcholí, buďte u toho s námi

Přišel podzim, stavební sezóna vrcholí a je 
ta nejlepší doba připravit svoji stavbu 
na zimu. Proto jsme nabídku říjnového 
magazínu věnovali právě tomuto tématu.

Já v tomto období vždy vzpomínám na to, 
jak jsem 1. září před 21 lety nastupovala 
do Stavebnin DEK. Když ve firmě strávíte 
tolik let, vnímáte ji jinak než všichni ostatní. 
Víte, co vše se za tu dobu změnilo a co 
zůstalo stejné.

I když to tak na první pohled možná 
nevypadá, Stavebniny DEK se mění každý 
den. Neustále nasloucháme potřebám 
našich zákazníků a vylepšujeme služby 
i nabídku tak, aby byl spokojený každý. 
Zastřešené terminály, připojení k internetu 
v prodejnách nebo odbavení do 10 minut se 
dnes zdají samozřejmostí. Dřív tomu tak ale 
vůbec nebylo.

Co se naopak nemění, je přístup firmy 
k zaměstnancům. Ve Stavebninách DEK si 
odjakživa zakládáme na tom, aby se u nás 
lidé cítili dobře. Protože když jsou spokojení 
zaměstnanci, jsou spokojení i zákazníci. Že 
se nám tento přístup osvědčil, se ukazuje již 
od začátku. Zaměstnanci zůstávají 
a zákazníci se vracejí.

Pokud mezi naše zákazníky patříte i vy, 
nenechte si ujít výhodné nabídky a dárky 
z tohoto čísla. Ještě jste u nás nebyli? 
Přijďte se k nám podívat. Zatímco vám 
skladníci budou nakládat zboží, vy si můžete 
vychutnat horkou kávu zdarma a ještě 
na chvíli zapomenout na to, že zima už je 
za dveřmi.

Těšíme se na vaši návštěvu!Eva Volejníková
ředitelka Stavebnin DEK Plzeň Černice

http://www.dek.cz/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/stedra/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/34-pracovni-odevy-a-ochranne-prostredky/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/dekdrive/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen


Omítka dekorativní 
weberpas marmolit
jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka s přírodními mramorovými 
zrny, omyvatelná, barva dle vzorkovnice, spotřeba cca 3,5 – 9,5 kg / m² 
dle zrnitosti, 20 kg / bal., uvedená sleva platí na všechny odstíny 
a zrnitosti 

 VZV5S

-37 % 1 949,-

bal.

1 220, -
1 009, - bez DPH

balení položka MJ s DPH

5 kg A1324 bal. 363, -

20 kg 43E65 bal. 1 453, -

Nátěr podkladní 
weberpas podklad UNI MAR
probarvený podkladní nátěr na bázi 
akrylátové disperze pro vyrovnání nasákavosti 
podkladu, barva bílá, spotřeba cca 0,2 kg / m² 
dle typu podkladu 

 A1324

-24 % od 478,-

bal.

od 363, -
od 300, - bez DPH

typ, spotřeba položka MJ s DPH

Essential line, cca 5,5 kg / m² 45E95 bal. 1 534, -

Natural line, cca 4,5 kg / m² SUPR0 bal. 2 091, -

Omítka tenkovrstvá 
Baumit MosaikTop
jednosložková pastovitá omítka s barevnými 
kamínky, mechanicky odolná, barva dle 
vzorníku, zrnitost 2 mm, 25 kg / bal. 

1 bal. = 1 bod 45E95

-35 % od 2 360,-

bal.

od 1 534, -
od 1 268, - bez DPH

balení položka MJ s DPH

5 kg 2T16S bal. 438, -

25 kg Z95T1 bal. 1 724, -

Nátěr podkladní 
Baumit UniPrimer
univerzální základní nátěr pro vyrovnání 
nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti 
následně nanášených povrchových úprav 

 2T16S

-23 % od 569,-

bal.

od 438, -
od 362, - bez DPH

typ, rozměry položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

2E11, 1 500×500×20 mm (2× 10 mm) 66Z54  270, - ks 245, -

2E22, 1 500×500×25 mm (2× 12,5 mm) 23A46  302, - ks 274, -

2E32, 1 500×500×30 mm (2× 10 + 10 mm minerální deska) 29Z48  400, - ks 363, -

2E31, 1 500×500×30 mm (2× 10 + 10 mm dřevovláknitá deska) 38Z89  366, - ks 332, -

Deska sádrovláknitá podlahová 
Fermacell
50mm polodrážka, pokládání s převázáním spár, desky se 
vzájemně přesazují 

4,5 m² = 1 bod

 66Z54

-20 % od 409,-

m²

od 327, -
od 270, - bez DPH

Lepidlo na podlahy 
Fermacell
na podlahové díly 
s polodrážkou, 
spotřeba 40 – 50 g / m², 1 kg / bal. 

1 500 Kč = 1 bod

 53P53

-20 % 401,-

ks

320, -
265, - bez DPH

délka, balení položka MJ s DPH

19 mm, 250 ks 22C39 bal. 152, -

22 mm, 250 ks 69C56 bal. 179, -

Šrouby rychlořezné Fermacell
na kotvení sádrovláknitých desek do 
dřevěných a kovových konstrukcí 
stěn a stropů, ø 3,9 mm 

1 500 Kč = 1 bod

 22C39

-20 % od 191,-

bal.

od 152, -
od 126, - bez DPH

Páska okrajová izolační 
Fermacell MF
pro akustické oddělení podlahových 
prvků od ostatních konstrukcí, 
materiál minerální vlna, 
tloušťka 10 mm, výška 100 mm, 
30 bm / bal. 

1 500 Kč = 1 bod

 84P96

-20 % 1 068,-

ks

854, -
706, - bez DPH

Podsyp vyrovnávací Fermacell
na vyrovnání nerovných povrchů, 
max. sypná výška 100 mm, 
min. sypná výška 10 mm, 
zrnitost 0,2 – 4 mm, spotřeba 10 l / m² 
(na 10 mm výšky podsypu), 50 l / bal. 

1 500 Kč = 1 bod

 29Z38

-20 % 338,-

ks

270, -
223, - bez DPH

typ, průchozí šířka položka MJ s DPH

do zdiva, 600 mm 59N33 ks 6 219, -

do zdiva, 700 mm 38N89 ks 6 634, -

do zdiva, 800 mm 65N34 ks 7 047, -

do zdiva, 900 mm 93N45 ks 7 462, -

do zdiva, 1 000 mm 84N24 ks 7 996, -

do zdiva, 1 100 mm 58N68 ks 8 409, -

do zdiva, 1 200 mm 32N92 ks 8 998, -

do sádrokartonu, 600 mm 33L68 ks 6 219, -

do sádrokartonu, 700 mm 89L92 ks 6 634, -

do sádrokartonu, 800 mm 34L49 ks 7 047, -

do sádrokartonu, 900 mm 45L94 ks 7 462, -

do sádrokartonu, 1 000 mm 24L99 ks 7 996, -

do sádrokartonu, 1 100 mm 68L88 ks 8 409, -

do sádrokartonu, 1 200 mm 92L35 ks 8 998, -

Pouzdro pro posuvné dveře 
Norma Standard
pro posuvné jednokřídlé dveře 
s obložkovou zárubní, do stěny 
tloušťky 100 – 125 mm (obložková zárubeň 
není součástí dodávky) 

1 ks = 7 bodů

 59N33

-24 % od 8 183,-

ks

od 6 219, -
od 5 140, - bez DPH

typ, průchozí šířka položka MJ s DPH

do zdiva, 600 mm 98R93 ks 15 090, -

do zdiva, 700 mm 82R84 ks 15 538, -

do zdiva, 800 mm 64R58 ks 16 097, -

do zdiva, 900 mm 44R32 ks 16 654, -

do zdiva, 1 000 mm 42R83 ks 17 214, -

do zdiva, 1 100 mm 36R23 ks 17 774, -

do zdiva, 1 200 mm 95R96 ks 18 332, -

do sádrokartonu, 600 mm 66R52 ks 15 090, -

do sádrokartonu, 700 mm 22R54 ks 15 538, -

do sádrokartonu, 800 mm 69R46 ks 16 097, -

do sádrokartonu, 900 mm 39R48 ks 16 654, -

do sádrokartonu, 1 000 mm 56R33 ks 17 214, -

do sádrokartonu, 1 100 mm 29R89 ks 17 774, -

do sádrokartonu, 1 200 mm 59R34 ks 18 332, -

Pouzdro pro posuvné dveře 
AKTIVE standard
bezobložkové dveřní pouzdro bez 
zárubně pro posuvné jednokřídlé dveře, 
do stěny tloušťky 125 mm 

1 ks = 7 bodů

 98R93

-24 % od 19 855,-

ks

od 15 090, -
od 12 471, - bez DPH

typ, průchozí šířka položka MJ s DPH

do zdiva, 600 + 600 mm 779M7 ks 9 922, -

do zdiva, 700 + 700 mm B675C ks 10 569, -

do zdiva, 800 + 800 mm B6HW5 ks 11 217, -

do zdiva, 900 + 900 mm 41LUD ks 12 080, -

do zdiva, 1 000 + 1 000 mm 9LTA6 ks 12 547, -

do zdiva, 1 100 + 1 100 mm XKMW5 ks 13 199, -

do zdiva, 1 200 + 1 200 mm T4X0D ks 14 122, -

do sádrokartonu, 600 + 600 mm L2PU0 ks 9 830, -

do sádrokartonu, 700 + 700 mm YY9S1 ks 10 569, -

do sádrokartonu, 800 + 800 mm VDKU1 ks 11 217, -

do sádrokartonu, 900 + 900 mm YZ12U ks 12 080, -

do sádrokartonu, 1 000 + 1 000 mm 7N2BT ks 12 547, -

do sádrokartonu, 1 100 + 1 100 mm 5XVRK ks 13 199, -

do sádrokartonu, 1 200 + 1 200 mm GT904 ks 14 122, -

Pouzdro pro posuvné dveře 
Norma Unibox
pro dvoje posuvné jednokřídlé dveře 
s obložkovou zárubní uzavírající dvě 
sousedící místnosti, dveřní křídla 
samostaná se společným boxem 
(obložková zárubeň není součástí dodávky) 

1 ks = 7 bodů

 779M7-24 % od 13 055,-

ks

od 9 922, -
od 8 200, - bez DPH

MOZAIKOVÉ OMÍTKY 
NA SOKL

SUCHÉ PODLAHY FERMACELL STAVEBNÍ POUZDRA JAP

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

REGISTRUJTE SE

Oblast soklu je exponovaným místem stavby. Je namáhán 
odstřikující vodou a hrozí mu také mechanické poškození. 
Z těchto důvodů doporučujeme na sokl aplikovat mozaikové 
dekorativní omítky, které jsou vodoodpudivé, mechanicky 
vysoce odolné, dostatečně paropropustné, omyvatelné a lehce 
zpracovatelné. Mozaikové omítky weberpas marmolit obsahují kromě 
organického pojiva navíc i přírodní mramorová zrna, písky nebo 
vápence, které dodávají omítce jedinečný vzhled. 
Soklovou část domu můžete také pěkně sladit s fasádou a esteticky 
tento detail zvýraznit. Stačí si vybrat ze vzorníku výrobce.

VYLAĎTE SOKL SVÉHO 
DOMU K DOKONALOSTI

TIP ODBORNÍKA 
Ondřej Zušťák

produkt manažer pro fasádní systémy

Hladítko nerezové hladké
DEK N60, 130×480 mm
238, -

Lžíce zednická nerezová
120×180 mm

123, -

54 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 6. 10. do 1. 11. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.

https://www.dek.cz/produkty/vypis/598-marmolit#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/18877-podklad-uni-mar-brick#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/704-mozaikove#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/464-podkladni-natery-baumit#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/11037-podlahove-dilce#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630453140#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630452993#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630453070#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630453190#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/5055-j-a-p#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/5055-j-a-p#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/5055-j-a-p#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen


Střešní vozík na latě
zapůjčení 
od 96,80 Kč/den

typ, rozvinutá šířka, délka, barva položka MJ s DPH

žlab lakovaný, půlkulatý, 330 mm, 4 m, RAL 9005 – černá 66L96 ks 629, -

svod lakovaný, 100 mm, 1 m, RAL 9005 – černá 35M64 ks 176, -

hák žlabový lakovaný, 330 mm, RAL 9005 – černá 64S65 ks 96,60

objímka svodu s trnem lakovaná, 200 mm, 100 mm, RAL 9005 – černá 66R96 ks 111, -

kotlík oválný lakovaný, 330 mm, 100 mm, RAL 9005 – černá 44P93 ks 231, -

Systém okapový 
DEKRAIN ROBUST
pozinkovaný lakovaný 
plech, barva 
RAL 9005 – černá 

1 000 Kč = 2 body

 66L96

-20 % 787,-

ks

629, -
520, - bez DPH

barva položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

ebenově černá H13HV  294, - ks 35,50

kaštanová 34P26  294, - ks 35,50

terracotta 24P55  294, - ks 35,50

granit metalic 89P53  305, - ks 36,90

mocca metalic 45P43  305, - ks 36,90

Taška střešní 
Bramac Classic Star
betonová taška základní, velmi 
hladký povrch s vrchní ochrannou 
vrstvou STAR, laťování 315 – 340 mm, 
rozměr 330×420 mm, 
spotřeba 10 ks / m², 258 ks / pal. 

20 ks = 1 bod

 H13HV

-40 % od 59,20

ks

od 35,50
od 29,40 bez DPH

barva položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

černá 82WGP  195, - ks 23,50

hnědá DU26F  195, - ks 23,50

cihlově červená N1HNZ  195, - ks 23,50

višňová 85LPZ  195, - ks 23,50

Taška střešní 
KM BETA BRILIANT
betonová taška základní, povrchová 
úprava briliant, laťování 320 – 340 mm, 
rozměr 331×420 mm, spotřeba 10 ks / m², 
252 ks / pal. 

30 ks = 1 bod

-50 % 47,10

KS

23,50
19,50 bez DPH

typ, ø tubusu, rozměr rámu položka MJ s DPH

0K10 2010, ø 250 mm, 370×370 mm C39CB ks 7 734, -

0K14 2010, ø 350 mm, 470×470 mm P90LZ ks 8 993, -

Světlovod s pevným tubusem 
Velux TWR
do šikmých střech s profilovanou střešní 
krytinou do 120 mm, sklon střechy 15 – 60°, 
délka tubusu 1 – 1,7 m, odrazivost až 98 % 

1 ks = 12 bodů

 C39CB

-20 % od 9 668,-

ks

od 7 734, -
od 6 392, - bez DPH

rozměry, paleta položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

625×2 500×12 mm, 59 ks / pal. 84M96  108, - deska 203, -

625×2 500×15 mm, 47 ks / pal. 58M54  133, - deska 252, -

625×2 500×18 mm, 39 ks / pal. 32M46  160, - deska 302, -

625×2 500×22 mm, 32 ks / pal. 83N52  195, - deska 369, -

625×2 500×25 mm, 28 ks / pal. 23N48  222, - deska 419, -

Deska dřevoštěpková OSB / 3
výrobky značky KRONOSPAN nebo 
EGGER, typ OSB / 3, pero+drážka 

6 m² = 1 bod

 84M96

-50 % od 261,-

m²

od 130, -
od 108, - bez DPH

rozměry, paleta položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

675×2 500×12 mm, 84 ks / pal. 29M84  108, - deska 220, -

675×2 500×15 mm, 68 ks / pal. 59M58  133, - deska 272, -

675×2 500×18 mm, 56 ks / pal. 38M32  160, - deska 326, -

675×2 500×22 mm, 44 ks / pal. 65M83  195, - deska 399, -

675×2 500×25 mm, 40 ks / pal. 93M23  222, - deska 453, -

Deska bednicí
lepená dřevěná třívrstvá deska pro bednění, 
tloušťka 21 mm, šířka 500 mm, délka 2 500 mm, 
50 ks / pal., cena  453,- / deska s DPH 

 85T55

-47 % 684,-

m²

363, -
300, - bez DPH

Lať střešní 60×40 mm
smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROFI+, 
60×40×4 000 mm, cena  68,80 / ks s DPH 

200 bm = 1 bod

 88N62

-24 % 22,70

bm

17,20
14,30 bez DPH

Brikety dřevěné
s vysokou výhřevností (19 MJ / kg), bez 
chemických úprav a přísad, vhodné pro kotle, 
kamna i krby, 10 kg / bal., cena  61,50 / bal. s DPH 

 3BTL0

-10 % 6,90

kg

6,20
5,10 bez DPH

Pelety dřevěné Stora Enso A1
s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, 
vhodné pro kamna, kotle i krby, ø 6 mm, 
15 kg / bal., 1 050 kg / pal., cena  97,40 / bal. s DPH 

1 t = 10 bodů

 253B4

-22 % 8,40

kg

6,50
5,70 bez DPH

DESKY A ŘEZIVO PALIVO

Taška 
střešní 
Tondach 
Figaro 11
pálená taška základní, dvojité boční 
drážkování, povrchová úprava glazura 
Amadeus černá, posuvná až 
o cca 45 mm, rozměr 277×470 mm, 
spotřeba 11 ks / m², balení 240 ks / pal. 

21,8 ks = 1 bod

 93P68

-45 % 78,70

ks

43,20
35,70 bez DPH

typ položka MJ s DPH

poloviční 84P92 ks 103, -

větrací 58P49 ks 371, -

okrajová levá 32P94 ks 375, -

okrajová pravá 83R99 ks 375, -

hřebenáč základní 23R88 ks 227, -

hřebenáč 
rozdělovací valbový

96R35 ks 1 400, -

hřebenáč 
ukončovací nárožní

54R86 ks 572, -

ukončení hřebenáče 
vrchní

46R63 ks 318, -

ukončení hřebenáče 
spodní

52R85 ks 286, -

Doplňky ke střešní 
krytině Tondach 
Figaro 11
povrchová úprava glazura 
Amadeus černá 

-20 % od 129,-

ks

od 103, -
od 84,80 bez DPH

ATMOS

ATMOS

barva položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

cihlová 48L86  201, - ks 24,30

břidlicová černá 44Z22  201, - ks 24,30

tmavě hnědá 89L85  201, - ks 24,30

višňová 55Z64  201, - ks 24,30

červenohnědá 33L63  201, - ks 24,30

Taška střešní 
Betonpres Exclusiv
betonová taška základní, povrchová 
úprava lesklá, laťování 315 – 340 mm, 
330×420 mm, 10 ks / m², 240 ks / pal. 

30 ks = 1 bod

-50 % 48,70

ks

24,30
20,10 bez DPH

Pro moderní architekturu 
zaměřenou na čisté linie je 
pálená krytina Tondach model 
FIGARO 11 jasnou volbou. Rovný 
tvar tašky působí elegantně 
a tvoří dominantní prvek každé 
střechy. Keramická krytina 
vyrobená z přírodních materiálů 
s povrchovou úpravou glazura 
se vyznačuje nejdelší životností 
z aktuálně vyráběných střešních 
tašek. Oceníte celoživotní 
stálobarevnost, díky které budou 
lesk a krásu černé Amadeus 
glazury FIGARA 11 obdivovat ještě 
vaše pravnoučata.

V JEDNODUCHOSTI 
JE KRÁSA

TIP ODBORNÍKA 
Jiří Štihel

produkt manažer pro šikmé střechy

Postroj bezpečnostní
Kratos I4002
1 225, -

Přilba ventilovaná
Palladio, červená
112, -

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

REGISTRUJTE SE

76 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 6. 10. do 1. 11. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.

KRYTINY A DESKOVÉ 
MATERIÁLY

https://www.dek.cz/produkty/vypis/3517-lakovane-dekrain?f%5B1%5D%5Bmin%5D=44&f%5B1%5D%5Bmax%5D=607&f%5B217944250%5D%5B%5D=RAL+9005+%28%C4%8Dern%C3%A1%29&f%5B350675982%5D%5Bmin%5D=80&f%5B350675982%5D%5Bmax%5D=100&f%5B714854702%5D%5Bmin%5D=250&f%5B714854702%5D%5Bmax%5D=330&f%5B881227095%5D%5Bmin%5D=1&f%5B881227095%5D%5Bmax%5D=6#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/3501-zakladni-tasky?f%5B1%5D%5Bmin%5D=24&f%5B1%5D%5Bmax%5D=50&f%5B253065822%5D%5B%5D=classic+star#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/3511-zakladni-tasky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/19664-svetlovody-velux#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7368-drevostepkove-desky-osb#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020221129#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020200172#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3820100069#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3820100081#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1230133007#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/3558-doplnkove-tasky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210004859#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen


TEPELNÉ IZOLACE

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

50 mm, 11,4 m² / bal. 62B22 46,80 bal. 645, -

60 mm, 9,6 m² / bal. 54D89 56,10 bal. 652, -

80 mm, 7,2 m² / bal. 28B69 74,80 bal. 652, -

100 mm, 5,4 m² / bal. 53B66 93,50 bal. 611, -

120 mm, 4,8 m² / bal. 46D34  113, - bal. 652, -

140 mm, 3,96 m² / bal. 26B39  131, - bal. 628, -

160 mm, 3,48 m² / bal. 52D45  150, - bal. 630, -

180 mm, 3,12 m² / bal. 43B56  169, - bal. 636, -

200 mm, 2,88 m² / bal. 55B29  187, - bal. 652, -

220 mm, 2,76 m² / bal. 25B59  206, - bal. 687, -

Tepelná izolace 
Isover UNIROL 
PROFI
role ze skleněných hydrofobizovaných vláken, 
pro šikmé střechy (mezi krokve) a stropy, 
součinitel tepelné vodivosti l 0,033 W.m-1.K-1, 
šířka 1 200 mm 

5 m³ = 5 bodů

 

-43 % 1 985,-

m³

1 132, -
935, - bez DPH

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

60 mm, 12,96 m² / bal. 99S62 39,30 bal. 616, -

80 mm, 9,72 m² / bal. 53D42 52,40 bal. 616, -

100 mm, 7,8 m² / bal. 96C99 65,50 bal. 618, -

120 mm, 6,48 m² / bal. 88S28 78,60 bal. 616, -

140 mm, 5,52 m² / bal. 54C88 91,70 bal. 612, -

160 mm, 4,8 m² / bal. 35S53  105, - bal. 609, -

180 mm, 4,32 m² / bal. 46C35  118, - bal. 616, -

200 mm, 3,84 m² / bal. 52C86  132, - bal. 609, -

Tepelná izolace 
DEKWOOL G 035r
role ze skleněných vláken, součinitel tepelné 
vodivosti l 0,035 W.m-1.K-1, šířka 1 200 mm 

5 m³ = 5 bodů

-58 % 1 888,-

m³

793, -
655, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

2×50 mm, 20,16 m² / bal. 98B38 24,50 bal. 596, -

2×60 mm, 17,28 m² / bal. 82B65 29,20 bal. 609, -

2×80 mm, 13,68 m² / bal. 64B93 39,00 bal. 645, -

100 mm, 10,08 m² / bal. 44B84 48,90 bal. 596, -

120 mm, 8,88 m² / bal. 42B58 58,30 bal. 626, -

140 mm, 7,68 m² / bal. 36B32 68,60 bal. 637, -

160 mm, 6,72 m² / bal. 95B83 78,00 bal. 634, -

180 mm, 6 m² / bal. 22B23 87,90 bal. 638, -

200 mm, 5,34 m² / bal. 69B96 97,70 bal. 631, -

220 mm, 4,68 m² / bal. 88M42  108, - bal. 609, -

Tepelná izolace 
Isover DOMO PLUS
role ze skleněných vláken, do 
konstrukcí zavěšených podhledů, 
k izolaci dutin, i na nepochozí 
stropní konstrukce, 
l 0,038 W.m-1.K-1, šířka 1 200 mm 

5 m³ = 5 bodů

-53 % 1 259,-

m³

592, -
489, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

50 mm, 14,88 m² / bal. 49C25 22,60 bal. 406, -

60 mm, 12,24 m² / bal. 94C98 27,20 bal. 403, -

80 mm, 9,12 m² / bal. 99C82 36,20 bal. 399, -

100 mm, 7,44 m² / bal. 88C64 45,10 bal. 406, -

120 mm, 6,12 m² / bal. 35C44 54,40 bal. 403, -

140 mm, 5,28 m² / bal. 86C42 63,40 bal. 405, -

160 mm, 4,56 m² / bal. 63C36 72,30 bal. 399, -

180 mm, 4,08 m² / bal. 85C95 81,20 bal. 401, -

200 mm, 3,72 m² / bal. 62C22 90,10 bal. 406, -

220 mm, 3,36 m² / bal. 35M36 95,70 bal. 389, -

Tepelná izolace 
NatuRoll Pro
role ze skleněných vláken, hydrofobizovaná, 
součinitel tepelné vodivosti l 0,039 W.m-1.K-1, 
šířka 1 200 mm 

5 m³ = 5 bodů

-57 % 1 283,-

m³

546, -
451, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

50 mm, 10,44m² W295R 50,60 bal. 639, -

60 mm, 8,76 m² P98F3 58,00 bal. 614, -

80 mm, 6,6 m² C253F 80,90 bal. 646, -

100 mm, 5,28 m² V8ZV7  101, - bal. 644, -

120 mm, 4,44 m² D02WB  121, - bal. 650, -

140 mm, 3,72 m² 0W7G2  142, - bal. 635, -

160 mm, 3,36 m² 9V6TJ  162, - bal. 656, -

180 mm, 3,0 m² V9YN8  174, - bal. 631, -

200 mm, 2,64 m² K2RUA  201, - bal. 642, -

150 mm, 3,48 m² WKC1B  151, - bal. 635, -

Tepelná izolace 
Knauf UNIFIT 033
role ze skleněné vlny určená na zateplení šikmé 
střechy, součinitel tepelné vodivosti 
l 0,033 W.m-1.K-1, šířka 1200 mm 

5 m³ = 5 bodů

-54 % 2 662,-

m³

1 224, -
1 012, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

10 mm, 25 m² / bal. 69C96 8,10 bal. 245, -

20 mm, 12,5 m² / bal. 28C69 16,20 bal. 245, -

30 mm, 8 m² / bal. 53C66 24,30 bal. 236, -

40 mm, 6 m² / bal. 26C39 32,40 bal. 236, -

50 mm, 5 m² / bal. 43C56 40,50 bal. 245, -

60 mm, 4 m² / bal. 55C29 48,60 bal. 236, -

80 mm, 3 m² / bal. 98C38 64,80 bal. 236, -

100 mm, 2,5 m² / bal. 64C93 81,00 bal. 245, -

120 mm, 2 m² / bal. 44C84 97,20 bal. 236, -

140 mm, 1,5 m² / bal. 62F25  114, - bal. 206, -

160 mm, 1,5 m² / bal. 36C32  130, - bal. 236, -

Tepelná izolace EPS 70 F
fasádní pěnový polystyren, součinitel tepelné 
vodivosti l 0,039 W.m-1.K-1, pevnost 
v tlaku 70 kPa, pevnost v tahu kolmo k rovině 
desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm 

2 m³ = 1 bod

-58 % 2 336,-

m³

980, -
810, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

20 mm, 12,5 m² / bal. 89Z85 21,20 bal. 321, -

30 mm, 8 m² / bal. 45Z28 31,80 bal. 308, -

40 mm, 6 m² / bal. 24Z53 42,40 bal. 308, -

50 mm, 5 m² / bal. 68Z26 53,00 bal. 321, -

60 mm, 4 m² / bal. 88Z82 63,60 bal. 308, -

80 mm, 3 m² / bal. 35Z64 84,80 bal. 308, -

100 mm, 2,5 m² / bal. 86Z44  106, - bal. 321, -

120 mm, 2 m² / bal. 63Z42  128, - bal. 308, -

140 mm, 1,5 m² / bal. 85Z36  149, - bal. 270, -

160 mm, 1,5 m² / bal. 28F98  170, - bal. 308, -

Tepelná izolace 
Isover EPS GreyWall
fasádní desky z šedého expandovaného 
polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti 
l 0,032 W.m-1.K-1, šířka 500 mm, 
délka 1 000 mm 

2 m³ = 1 bod

-57 % 3 025,-

m³

1 283, -
1 060, - bez DPH

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

30 mm, 12 m² / bal. 84U45 49,50 bal. 719, -

40 mm, 9 m² / bal. 58U24 66,00 bal. 719, -

50 mm, 7,5 m² / bal. 32U68 82,50 bal. 749, -

60 mm, 6 m² / bal. 83Z92 99,00 bal. 719, -

80 mm, 4,5 m² / bal. 64C22  132, - bal. 719, -

100 mm, 3,75 m² / bal. 44C69  165, - bal. 749, -

120 mm, 3 m² / bal. 42C66  198, - bal. 719, -

140 mm, 2,25 m² / bal. 23Z49  231, - bal. 629, -

Tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150
pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou 
strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel 
tepelné vodivosti l 0,035 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, 
délka 1 250 mm 

1 m³ = 1 bod

-54 % 4 356,-

m³

1 997, -
1 650, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

80 mm, 1,8 m² / bal. 64A93  164, - bal. 358, -

100 mm, 1,2 m² / bal. 44A84  205, - bal. 298, -

120 mm, 1,2 m² / bal. 42A58  246, - bal. 358, -

140 mm, 1,2 m² / bal. 36A32  287, - bal. 417, -

150 mm, 1,2 m² / bal. 95A83  308, - bal. 447, -

160 mm, 1,2 m² / bal. 64Z38  328, - bal. 477, -

180 mm, 0,6 m² / bal. 22A23  369, - bal. 268, -

200 mm, 0,6 m² / bal. 56S32  410, - bal. 298, -

220 mm, 0,6 m² / bal. 69A96  451, - bal. 328, -

240 mm, 0,6 m² / bal. 83N48  492, - bal. 358, -

Tepelná izolace 
Isover TF PROFI
fasádní desky z podélného minerálního 
vlákna, součinitel tepelné vodivosti 
l 0,035 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, 
délka 1 000 mm 

1 m³ = 1 bod

-56 % 5 687,-

m³

2 481, -
2 050, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

50 mm, 4,2 m² / bal. 82K53  103, - bal. 521, -

60 mm, 3 m² / bal. 42K82  123, - bal. 447, -

80 mm, 2,4 m² / bal. 24K64  164, - bal. 477, -

100 mm, 1,8 m² / bal. 22K44  205, - bal. 447, -

120 mm, 1,2 m² / bal. 43K52  246, - bal. 358, -

140 mm, 1,2 m² / bal. 28K23  287, - bal. 417, -

160 mm, 1,2 m² / bal. 25K26  328, - bal. 477, -

180 mm, 1,2 m² / bal. 62K46  369, - bal. 536, -

200 mm, 1,2 m² / bal. 84K22  410, - bal. 596, -

220 mm, 0,6 m² / bal. 58K42  451, - bal. 328, -

240 mm, 0,6 m² / bal. 26L35  492, - bal. 358, -

Tepelná izolace 
Knauf SMARTwall S C1
fasádní desky z podélného minerálního 
vlákna, jednostranný silikátový nástřik, 
součinitel tepelné vodivosti l 0,035 W.m-1.K-1, 
šířka 600 mm, délka 1 000 mm 

1 m³ = 1 bod

-56 % 5 687,-

m³

2 480, -
2 050, - bez DPH

Abychom uspokojili realizační firmy, 
stavebniny, řemeslníky i „šikovné 
domácí kutily“, máme vždy na 
skladě v dostatečné zásobě pestrou 
škálu izolantů. Na skladech trvale 
držíme izolanty nejvyšší kvality 
od společností Isover a Knauf 
a velmi úspěšnou privátní značku 
DEKWOOL.  
Rodina DEKWOOL má dnes mnoho 
členů: od izolace do podkroví přes 
systémové izolace do SDK až po 
luxusní třídu s lambdou 0,035. 
Tuto rodinu v prodejnách 
podporují kvalifikovaní oblastní 
zástupci a v případě potřeby 
i poradenství technika v regionu. 
Chci vás ubezpečit, že o izolacích 
a systémech víme mnoho. 
V říjnu vám nabízím izolaci té 
nejvyšší třídy Isover Unirol Profi 
s lambdou 0,033 za skvělou cenu.

VŽDY MÁME NEJŠIRŠÍ 
NABÍDKU IZOLACÍ

TIP ODBORNÍKA 
Kamil Kracík

produkt manažer pro tepelné izolace

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

40 mm, 24 m² / bal. 59B33 17,90 bal. 518, -

50 mm, 21,6 m² / bal. 38B89 22,40 bal. 583, -

60 mm, 19,2 m² / bal. 94S85 26,80 bal. 622, -

80 mm, 14,76 m² / bal. 65B34 35,70 bal. 637, -

100 mm, 11,76 m² / bal. 93B45 44,70 bal. 635, -

120 mm, 9,84 m² / bal. 84B24 53,50 bal. 637, -

140 mm, 8,4 m² / bal. 58B68 62,50 bal. 635, -

160 mm, 7,44 m² / bal. 32B92 71,40 bal. 642, -

180 mm, 6,48 m² / bal. 83C49 80,30 bal. 629, -

200 mm, 5,76 m² / bal. 23C94 89,30 bal. 622, -

Tepelná izolace 
DEKWOOL G 039r
role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, 
podhledů a nezatížených podlah, součinitel 
tepelné vodivosti l 0,039 W.m-1.K-1, šířka 1 200 mm 

5 m³ = 5 bodů

-61 % 1 385,-

m³

540, -
446, - bez DPH

Rukavice tepluodolné 
Cerva HORNBILL
61,20
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šířka×výška×délka, hmotnost položka MJ s DPH

100×250×500 mm, 17,5 kg 68N35 ks 32,90

150×250×500 mm, 21,5 kg 52Z45 ks 35,40

200×250×500 mm, 25,3 kg 48Z24 ks 37,60

250×250×500 mm, 27,4 kg 92N86 ks 40,20

300×250×500 mm, 29,4 kg 33Z68 ks 44,20

400×250×500 mm, 32,7 kg 89Z92 ks 50,00

Ztracené 
bednění
betonová dutinová zdicí 
tvarovka, pro nosné zdivo, 
mrazuvzdorná, 
pevnost 15 MPa 

3 000 Kč = 1 bod

 68N35

-32 % od 48,40

ks

od 32,90
od 27,20 bez DPH

průměr, hmotnost položka MJ s DPH

ø 6 mm, 0,222 kg / bm 33B92 ks 31,00

ø 8 mm, 0,395 kg / bm 89B49 ks 54,20

ø 10 mm, 0,617 kg / bm 34B94 ks 76,40

ø 12 mm, 0,888 kg / bm 45B99 ks 113, -

ø 14 mm, 1,210 kg / bm 24B88 ks 149, -

Tyč betonářská
délka 6 m, mez 
kluzu 500 MPa, 
celkové prodloužení 
při největším 
zatížení min. 2,5 % 

 33B92
-24 % od 40,90

ks

od 31,00
od 25,70 bez DPH

ø drátu, oko položka MJ s DPH

6 mm, 150×150 mm 52B24 ks 396, -

6 mm, 100×100 mm 48B68 ks 579, -

8 mm, 150×150 mm 84M92 ks 720, -

8 mm, 100×100 mm 58M49 ks 1 053, -

Kari síť
svařovaná síť 3×2 m, 
mez kluzu 500 MPa, 
celkové prodloužení 
při největším zatížení 
min. 2,5 % 

 52B24
-24 % od 522,-

ks

od 396, -
od 328, - bez DPH

výška položka MJ s DPH

100 mm 34K94 bal. 1 140, -

120 mm 45K99 bal. 1 234, -

Podložka distanční pro horní 
výztuž DISTECH
pro železobetonové stropní a základové 
desky, délka 2 m, 50 ks / bal. 

 34K94-15 % od 1 342,-

bal.

od 1 140, -
od 943, - bez DPH

výška položka MJ s DPH

20 mm 46K45 bal. 789, -

25 mm 52K24 bal. 840, -

D-lišta 
distanční IV 
DISTECH
pro spodní výztuž, plastová, délka 2 m, 
100 ks / bal. 

 46K45

-15 % od 929,-

bal.

od 789, -
od 652, - bez DPH

rozměry, pevnost, neprůz., 
souč. pr. tepla, hmotnost, počet 
na paletě položka MJ s DPH

440×247×249 mm, 10 MPa, 
40 dB, 0,17 W.m-2.K-1, 
17,6 kg / ks, 72 ks / pal.

69S38 ks 92,40

500×247×249 mm, 8 MPa, 
43 dB, 0,14 W.m-2.K-1, 
19,7 kg / ks, 60 ks / pal.

36S56 ks 99,00

Cihla broušená 
HELUZ Family
tepelněizolační, pro obvodové zdivo 
pasivních budov a budov s téměř nulovou 
spotřebou energie, pevnost 10 MPa, cena 
platí při odběru ucelených palet 

850 Kč = 1 bod

 69S38

-49 % od 182,-

ks

od 92,40
od 76,40 bez DPH

Překlad nosný 
Heluz Family 3in1 
pro nadpraží nad otvory v obvodových 
stěnách, s variabilním prostorem pro 
venkovní stínicí techniku využitelný 
kdykoliv v průběhu životnosti stavby, 
pro světlost otvorů 750 – 3 750 mm, 
cena  4 822,- / ks s DPH 

850 Kč = 1 bod

 38D4U

-45 % od 8 767,-

ks

od 4 822, -
od 3 985, - bez DPH

typ, rozměry, neprůzv., Lamb., hmotnost, balení položka MJ s DPH

hladká, 250×250×500 mm, 45 dB, 
0,11 W.m-2.K-1, 20,3 kg, 48 ks / pal.

46F86 ks 79,10

hladká, 300×250×500 mm, 47 dB, 
0,11 W.m-2.K-1, 24,4 kg, 40 ks / pal.

52F63 ks 94,10

hladká, 375×250×500 mm, 50 dB, 
0,11 W.m-2.K-1, 30,5 kg, 32 ks / pal.

48F85 ks 118, -

PDK, 250×250×500 mm, 45 dB, 
0,11 W.m-2.K-1, 20,3 kg, 48 ks / pal.

33F62 ks 79,10

PDK, 300×250×500 mm, 47 dB, 
0,11 W.m-2.K-1, 24,4 kg, 40 ks / pal.

89F28 ks 94,10

PDK, 375×250×500 mm, 50 dB, 
0,11 W.m-2.K-1, 30,5 kg, 32 ks / pal.

34F53 ks 118, -

Tvárnice Porfix P2-440
pro obvodové stěny a jako výplň 
do železobetonových konstrukcí 

1 800 Kč = 1 bod

 46F86

-37 % od 126,-

ks

od 79,10
od 65,40 bez DPH

Překlad nosný Porfix
pro nadpraží stavebních otvorů 
v nosných stěnách, 100×250 mm, 
délka 1 200 – 2 700 mm 

 25A36

-33 % od 648,-

ks

od 434, -
od 359, - bez DPH

KOMÍNY

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

ZÁKLADOVÁ DESKA

délka, hmotnost položka MJ s DPH

0,5 m, 4,6 kg 259A2 ks 373, -

1 m, 7,6 kg 693P8 ks 534, -

1 m, 7,7 kg, 
DN 100

269R3 ks 718, -

Žlab s plastovým roštem 
ACO EuroSelf
plastový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V”, 
bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm 

700 Kč = 1 bod

 259A2

-24 % od 491,-

ks

od 373, -
od 308, - bez DPH

Komínový systém 
SCHIEDEL UNI SMART
Systém UNI SMART je těsný třísložkový 
komínový systém s přívodem vzduchu mezerou 
mezi tvárnicí a tepelně izolovanou izostatickou 
keramickou vložkou. Může být použit pro 
všechna paliva až do teploty spalin 400 °C.

Komínový systém 
SCHIEDEL STABIL

OBVODOVÉ ZDIVO

Systém STABIL je  třísložkový komínový 
systém se zadním odvětráním a s klasickou 
keramickou vložkou z technické keramiky. 
Je vhodný pro odvod spalin od spotřebičů 
na pevná paliva.

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.
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Rukavice tepluodolné 
Cerva HORNBILL
61,20

Kalhoty s laclem
Cerva KNOXFIELD
1 118,-

průměr průduchu 
160 mm

ukončení 
komína krycí 
deskou FINAL

napojení 
kouřovodu 90 °

výška komína 
6,0 m

průměr průduchu 
180 mm

ukončení 
komína krycí 
deskou FINAL

napojení 
kouřovodu 90 °

výška komína 
6,0 m

-30 % 37 360,-

sestava 6 m

26 152, -
21 614, - bez DPH

-30 % 27 060,-

sestava 6 m

18 942, -
15 655, - bez DPH

850 Kč = 1 bod

Některé věci kupujete 
jednou za život. Třeba 
komín. Až budete plánovat 
svůj vysněný dům, pamatujte 
na to, že bez komína se 
v případě výpadku energie 
neohřejete. Já osobně bych 
vybral značku Schiedel 
s dlouholetou tradicí, jejíž 
kvalita znamená bezpečí 
pro mou rodinu. Novinkou 
roku 2020 je komínový 
systém UNI SMART, 
těsný třísložkový systém 
s přívodem vzduchu 
mezerou mezi tvárnicí 
a tepelně izolovanou 
keramickou vložkou. Komín 
lze použít pro jakýkoliv 
typ paliva a je vhodný pro 
pasivní i nízkoenergetické 
stavby. Komíny, které 
máme v nabídce, snadno 
přizpůsobíme vašemu 
požadavku. Pokud si nejste 
výběrem jisti, přijďte, rádi 
vám poradíme.

VYBÍRÁTE KOMÍN? 
PORADÍME VÁM

TIP ODBORNÍKA 
Libor Matěna

produkt manažer pro komínové systémy

Cena dopravy do prodejny Stavebnin DEK 1 200 Kč bez DPH, Cena dopravy na stavbu 1 600 Kč bez DPH
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PODLAHOVÉ 
KRYTINY

barevný vzor položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

8521 Elegant Oak, 2 Strip (RF) 99S82  165, - bal. 441, -

4282 Reykjavik Oak 49S25  165, - bal. 441, -

6952 Classic Oak, 2 Strip (RF) 94S98  165, - bal. 441, -

8096 San Diego Oak, Planked (NL) 39L93  165, - bal. 441, -

8812 Urban Legend, 2 Strip (NL) 56L84  165, - bal. 441, -

709 Highland Oak, Planked (RF) 92S55  165, - bal. 441, -

4283 Flaxen Oak DW6Y5  165, - bal. 441, -

8072 Nostalgia Oak N6SJV  165, - bal. 441, -

K040 Urban Drifwood LP94F  165, - bal. 441, -

Podlaha laminátová 
Castello
do interiéru se střední zátěží třídy 23 / 32 AC4 dle EN 13329, 
antibakteriální vrstva, systém zámku twin click, 192×1 285×8 mm, 
2,22 m² / bal. (9 ks) 

4 m² = 1 bod

-37 % 315,-

m²

199, -
165, - bez DPH

barevný vzor položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

1538 Toronto Oak B95X0  368, - bal. 987, -

1531 Baltic Oak 8RG6Z  368, - bal. 987, -

1536 Michigan Oak PLU9U  368, - bal. 987, -

1539 Liverpol Oak UX9CA  368, - bal. 987, -

1579 Hudson Oak X9L9V  368, - bal. 987, -

Podlaha laminátová H2O Floor
vhodná pro instalaci i do vlhkých prostorů, 
antibakteriální vrstva, třída 
zátěže 23 / 33 AC5 dle EN 13329, je nutné 
používat systémovou PUR podložku tl. 1 mm, 
192×1 285×8 mm, 2,22 m² / bal. (9 ks) 

4 m² = 1 bod

-20 % 557,-

m²

445, -
368, - bez DPH

Podložka vyrovnávací H2O Floor
polyuretanová podložka s minerálním 
vsypem, pod podlahy H2O Floor, tl. 1 mm, 
10 m² / bal., cena  1 320,- / role s DPH 

 X7ZZH

-19 % 165,-

m²

132, -
110, - bez DPH

Podlaha dřevěná 
EKOWOOD Rustikal bezbarvý mat.
do reprezentativních prostor, vícevrstvá 
s jádrem ze dřevin HEVA a dubovou 
dýhou tl. 3 mm, zámek typu 5G, 
192×1 820×13,5 mm, 2,01 m² / bal. (6 ks), 
cena  2 208,- / bal. s DPH 

 28C39

-18 % 1 298,-

m²

1 053, -
871, - bez DPH

Deska podkladní ISOBOARD
dřevovláknité dílce, pod plovoucí 
podlahy na tvrdý a suchý podklad, 
590×860×5,5 mm, 9,13 m² / bal. (18 ks), 
cena  365,- / bal. s DPH 

 0J1HN

-25 % 53,30

m²

40,00
33,10 bez DPH

Vzhled interiéru a také 
pocit, jaký z něj máte, 
určuje z velké části 
podlahová krytina. Je 
tedy důležité při výběru 
podlahy postupovat 
obezřetně a zvážit 
všechny možnosti. 
Na trhu najdete běžné 
laminátové podlahy 
i moderní H2O podlahy 
odolávající vlhkosti 
a vodě. Další možností 
jsou vinylové podlahy, 
kdy se vedle lepené 
varianty poslední 
dobou prosazuje 
nová generace SPC 
podlahy, která v sobě 
skloubí odolnost 
vinylu a lehkost 
pokládky laminátových 
podlah. Vrcholnou 
třídou podlah jsou 
pak vrstvené dřevěné 
podlahy, které interiéru 
dodávají luxusní vzhled 
přírodního materiálu.

PODLAHA JE GRUNT

TIP ODBORNÍKA 
Miroslav Melka

produkt manažer pro 
podlahové krytiny

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.
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Nákoleníky 
Cerva GEL 
KNEE PADS
392, -

Podlaha vinylová zámková 
SPC Floor Concept Dub šedý
do interiéru s vyšší zátěží 
třídy 23 / 33 / 42 AC5 dle EN 13329, 
vinylové lamely na SPC desce, nášlapná 
vrstva 0,55 mm, systém zámku click, 
včetně 1,5 mm protihlukové podložky, 
228×1 220×4 mm, 2,78 m² / bal. (10 ks), 
cena  1 665,- / bal. s DPH 

 6WX5F

-17 % 725,-

m²

599, -
495, - bez DPH

Lepidlo na podlahy 
Schönox Durocoll
tvrdé disperzní lepidlo se 
zpevňujícími vlákny s velmi nízkým 
obsahem emisí, k lepení PVC 
designových krytin, barva 
smetanově béžová, 14 kg / bal. 

 5DFPN

-22 % 2 355,-

bal.

1 814, -
1 499, - bez DPH

Podlaha vinylová 
1Floor-V7 Dub desert
do interiéru s nižší zátěží 
třídy 23 / 31 AC3 dle EN 13329, 
vinylové dílce, nášlapná 
vrstva 0,3 mm, pokládka lepením, 
180×1 200×2 mm, 3,89 m² / bal. (18 ks), 
cena  1 746,- / bal. s DPH 

 26B56

-12 % 515,-

m²

449, -
371, - bez DPH

Pistole sponkovací 
Rapid Compacta
pro spony typu 53 (délka 6 – 14 mm), 
kovové tělo i rukojeť, nastavitelná síla 
úderu, šířka 30 mm, délka 189 mm, 
výška 160 mm, hmotnost 0,6 kg 

 24S98

-40 % 660,-

ks

396, -
328, - bez DPH

Nůž odlamovací 
AL DEK FX-83
hliníkové pogumované tělo, 
oboustranně drážkovaná 
ocelová vodicí lišta, šířka 18 mm, 
čepel pevnosti SK5 

 58L49

-30 % 93,60

ks

65,50
54,10 bez DPH

odstín, balení položka MJ s DPH

bílá, 15 kg 42L22 ks 747, -

bílá, 40 kg 62F46 ks 1 725, -

Malba interiérová 
PRIMALEX Polar
vhodná pro renovační a nové nátěry, 
vodouředitelná disperze, do interiéru 
zejména reprezentativního charakteru, 
min. 2 vrstvy, 0,12 kg / m² / nátěr 

 42L22

-25 % od 1 009,-

ks

od 747, -
od 618, - bez DPH

Štětka kulatá Color Expert
pro profesionální použití, 
plastové tělo, dřevěná rukojeť, 
čínské štětiny, tops 90 %, 
ø 130 mm, délka vláken 100 mm 

 344V8

-14 % 1 157,-

ks

984, -
813, - bez DPH

Váleček s držákem + mřížka 
Color Expert PES
na malířské a fasádní barvy, na hladké 
povrchy, váleček pevně smontovaný 
s držákem, polyester (PES), 
šířka 210 mm, ø jádra 41 mm, výška 
vláken 18 mm 

 494B9

-15 % 79,00

sada

67,10
55,50 bez DPH

tloušťka, barva položka MJ s DPH

7 µm, transparentní 534K9 ks 20,50

75 µm, černá 349V3 ks 184, -

Fólie zakrývací PE 
Color Expert
pro zakrytí podlah, nábytku, dveří 
apod., ochrana před znečištěním, 
skládaná, materiál PE, šířka 4 m, 
délka 5 m 

 534K9

-15 % od 24,20

ks

od 20,50
od 17,00 bez DPH

příčky, max. pracovní výška položka MJ s DPH

3, 2,65 m KNF70 ks 1 912, -

4, 2,85 m 3D3WH ks 2 349, -

Schůdky hliníkové 
Krause Monto Treppo
oboustranné, plošina 420×250 mm, 
protiskluzové stupačky a patky, materiál 
hliník, nosnost 150 kg, šířka 420 mm 

1 000 Kč = 1 bod

 KNF70

-15 % od 2 250,-

ks

od 1 912, -
od 1 581, - bez DPH

MALOVÁNÍ

Rukavice Cerva BUNTING 
EVOLUTION BLACK
dlaň a prsty máčené polyuretanem, 
pletená manžeta, PES, norma 
EN 388, třída 4131X dle 
EN 388:2016, barva černá 

1 000 Kč = 1 bod

 455H2

-9 % 32,20

pár

29,00
24,00 bez DPH

odstín, balení položka MJ s DPH

bílá, 15+3 kg 66L29 ks 536, -

bílá, 40 kg 42K84 ks 1 089, -

Malba interiérová HET Klasik
pro obývací a komerční prostory, na 
bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru 
za sucha, matný vzhled, min. 2 vrstvy, 
0,13 kg / m² / nátěr 

3×18 kg = 1 bod

 66L29

-28 % od 745,-

ks

od 536, -
od 443, - bez DPH

Nákoleníky 
Cerva GEL KNEE PADS
materiál pěnová guma, gelové nákoleníky, 
neoprenové pásky, barva černá, velikost UNI 

1 000 Kč = 1 bod

 64Z39

-30 % 561,-

pár

392, -
324, - bez DPH

odstín, balení položka MJ s DPH

zářivě bílá, 15 kg 98L44 ks 472, -

zářivě bílá, 25 kg 82L42 ks 755, -

Malba interiérová 
DEKFINISH speciál
vhodná pro renovační a nové nátěry, 
vodouředitelná disperze, zvýšená 
odolnost otěru, do interiéru, min. 2 vrstvy, 
0,15 kg / m² / nátěr 

6×15 kg = 1 bod

 98L44

-29 % od 674,-

ks

od 472, -
od 390, - bez DPH

40 kg = 1 bod
4× 25 kg = 1 bod

velikost položka MJ s DPH

7 455H2 pár 29,00

8 246B2 pár 29,00

9 243R2 pár 29,00

10 522N3 pár 29,00

11 355S9 pár 29,00
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Vysavač 
Bosch GAS 25 L SFC 
Professional
příkon 1 200 W, suché i mokré 
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l / min, 
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby 
(suché / mokré) 20 / 16 l, sání i foukání, 
délka hadice 3 m, ø 35 mm, 
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg 

 1CL7Z

-13 % 8 821,-

ks

7 590, -
6 272, - bez DPH

Vrtačka s příklepem 
Bosch GSB 13 RE Professional
příkon 600 W, výkon 301 W, krouticí 
moment 1,8 Nm, ø vrtání 25 / 16 / 13 mm 
(dřevo / beton / kov), 
sklíčidlo 1,5 – 13 mm, hmotnost 1,8 kg 

 342P3

-27 % 2 166,-

ks

1 561, -
1 291, - bez DPH

Kladivo vrtací 
Bosch GBH 5-40 DCE 
Professional
příkon 1 150 W, příklep 8,8 J, 
ø vrtání 12 – 40 mm (beton), upínání 
SDS-max, hmotnost 6,8 kg, kufr, lze 
použít i pro sekání 

 223R9

-43 % 20 558,-

ks

11 616, -
9 600, - bez DPH

Míchadlo s metlou 
Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 
180 – 460 / 300 – 750 otáček / min, 
max. ø metly 140 mm, upínání M14, 
hmotnost 6,4 kg 

 226N2

-17 % 3 500,-

ks

2 890, -
2 389, - bez DPH

Bruska úhlová Bosch 
GWS 9-125 S Professional
příkon 900 W, ø kotouče 125 mm, 
závit hřídele M14, 
2 800 – 11 000 otáček / min, 
rozměry 280×100 mm, 
hmotnost 1,9 kg 

 324B3

-18 % 2 274,-

ks

1 853, -
1 532, - bez DPH

Zásobník na páskované 
šrouby Makita 199146-8
univerzální adaptér pro připojení 
k AKU sádrokartonářskému 
šroubováku Makita DFS452Z, 
rozsah šroubů 25 – 55 mm, 
hmotnost 0,4 kg 

 53H33

-25 % 2 541,-

ks

1 881, -
1 554, - bez DPH

Dálkoměr laserový 
Bosch GLM 40 Professional
měřicí rozsah 0,15 – 40 m, 
přesnost ± 1,5 mm, třída laseru 2, 
napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), 
krytí IP 54, rozměry 105×41 mm, 
hmotnost 0,09 kg 

 95Z95

-43 % 3 714,-

ks

2 106, -
1 741, - bez DPH

Laser křížový 
Bosch 
GLL 3-80 Professional
3 paprsky (červené), dosah 30 m 
(s přijímačem 120 m), přesnost 
± 0,2 mm / m, rozsah nivelace ± 4 °, 
třída laseru 2, 
napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí 
IP 54, závit stativu 1 / 4”, 5 / 8”, 
rozměry 141×159×75 mm, 
hmotnost 0,82 kg, kufr 

 532V4

-37 % 11 931,-

ks

7 442, -
6 150, - bez DPH

Bruska na 
sádrokarton 
Makita DSL800ZU
pro akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, 
AWS (auto. spuštění vysavače), 
ø kotouče 225 mm, 
1 000 – 1 800 otáček / min, 
délka 1 100 – 1 520 mm, 
hmotnost 4,7 kg – bez 
akumulátoru (kompatibilní 
s BL1830B)  36C33

-32 % 15 991,-

ks

10 757, -
8 890, - bez DPH

Vysavač AKU 
Makita DCL180Z
pro akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, 
suché vysávání, průtok 
vzduchu 1,3 m³ / min, doba 
vysávání 20 min, pogumovaná rukojeť, 
476 / 999×114×152 mm, 
hmotnost 1,2 kg – bez akumulátoru 
(kompatibilní s BL1830B) 

 88T35

-39 % 1 490,-

ks

908, -
750, - bez DPH

NÁŘADÍ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptér AWS s jednotkou 
Bluetooth Makita
u podporovaného AKU nářadí 
umožňuje využít funkci automatického 
spuštění / zastavení vysavače 

 33C66

-44 % 5 990,-

ks

3 295, -
2 723, - bez DPH

Akumulátory 
Makita 2× BL1830B+DC18RC
2× akumulátor Li-Ion 3 Ah, typ 
BL1830B, napětí 18 V, rychlonabíječka 
DC18RC, systainer MakPack 
velikost 1 

 242T6

-30 % 6 991,-

ks

4 852, -
4 010, - bez DPH

Šroubovák vrtací AKU 
Bosch GSR 120-LI 
Professional
2× akumulátor GBA 2 Ah, napětí 12 V, 
krouticí moment 30 / 14 Nm (tuhý / měkký 
materiál), ø vrtání 20 / 10 mm (dřevo / kov), 
sklíčidlo 1,5 – 10 mm, hmotnost 0,8 kg, 
nabíječka GAL 1210 CV Professional, kufr 

 459A3

-25 % 3 738,-

ks

2 771, -
2 290, - bez DPH

Šroubovák sádrokartonářský AKU 
Makita DFS452Z
pro akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, 
4 000 otáček / min, šrouby 4 mm, upínání 
šestihran 1 / 4”, 281×80×224 mm, 
hmotnost 1,5 kg – bez akumulátoru 
(kompatibilní s BL1830B) 

 34H93

-14 % 6 491,-

ks

5 582, -
4 613, - bez DPH

Míchadlo STANLEY FME190 patří k bestsellerům českého 
trhu. Dvourychlostní převodovka a silný 1 600W motor zajišťují 
bezchybný chod v aplikacích, bez kterých se žádný stavař 
neobejde. Míchání stavebních materiálů, lepidel či barev 
šetří spoustu sil, času a finančních prostředků bez ohledu 
na to, zda se pouštíte do novostavby, rekonstrukce nebo 
dokončovacích prací na stavbě. Zcela jistě oceníte nejen 
variabilní otáčky přizpůsobující se míchanému materiálu, ale 
i pogumované rukojeti pro maximální pohodlí při práci. Vřele 
doporučujeme.

SVĚŘTE MÍCHÁNÍ 
OSVĚDČENÉ TECHNICE

TIP ODBORNÍKA 
Petr Liška

produkt manažer pro elektrické nářadí

Rukavice 
tepluodolné 
Cerva HORNBILL
61,20

Brýle čiré
JSP Stealth
91,20

VRTÁNÍ

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

MĚŘENÍ

Kladivo vrtací 
Bosch GBH 2-28 F Professional
příkon 880 W, příklep 3,2 J, 
ø vrtání 30 / 4 – 28 / 68 / 13 mm 
(dřevo / beton / zdivo / kov), upínání 
SDS-plus, upínání 1,5 – 13 mm, 
hmotnost 3,1 kg, kufr, lze použít i pro 
sekání 

 254V8

-47 % 9 788,-

sada

5 107, -
4 221, - bez DPH

Šroubovák vrtací AKU 
DeWALT DCD708D2T
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, 
krouticí moment 65 / 26 Nm (tuhý / měkký 
materiál), ø vrtání 30 / 13 mm (dřevo / kov), 
sklíčidlo 1 – 13 mm, hmotnost 1,4 kg, 
nabíječka XR, kufr 

 29P89

-25 % 5 990,-

ks

4 451, -
3 678, - bez DPH

ø vrtáku×pracovní 
délka×celková délka položka MJ s DPH

ø 5×250×310 mm 283A8 ks 269, -

ø 8×200×265 mm 382A2 ks 157, -

ø 10×250×310 mm 354H4 ks 210, -

ø 12×250×315 mm 393B4 ks 253, -

ø 14×250×310 mm 298B8 ks 277, -

Vrták do betonu 
Bosch SDS-plus-5
do betonu, ŽB, kamene 
a zdiva, 2 břity, středicí 
hrot, indikátor opotřebení, 
upínání SDS-plus 

 283A8-12 % od 309,-

ks

od 269, -
od 222, - bez DPH
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Pistole na PU pěnu 
DEK PK02 PROFI
regulace množství pěny, 
upínací hlavice pro dózu 
s pěnou, vyměnitelná tryska 
s možností nasazení trubičky, 
hliníkové tělo, hlaveň z nerezové 
oceli, měděná tryska a regulátor, 
poplastovaná rukojeť 

 33A63-29 % 544,-

ks

381, -
315, - bez DPH

velikost položka MJ s DPH

42 C1TF6 pár 423, -

43 LGV4L pár 423, -

44 4YK1J pár 423, -

45 92XJG pár 423, -

46 ALH04 pár 423, -

47 VHUY8 pár 423, -

Holiny 
Cerva GINOCCHIO 
OB SRA
pracovní obuv, materiál 
PVC (svršek), PVC 
(podešev), textilní tkanina 
(podšívka), voděodolný 
svršek, norma EN 
ISO 20347, kategorie OB, 
barva zelená 

1 000 Kč = 1 bod

 C1TF6

-10 % od 470,-

pár

od 423, -
od 350, - bez DPH

Rukavice tepluodolné 
Cerva HORNBILL
dlaň a prsty máčené latexem, nylon, 
norma EN 388, EN 407, třída 3122X 
dle EN 388:2016, barva červená / šedá 

1 000 Kč = 1 bod

 34E46

-10 % 68,00

pár

61,20
50,60 bez DPH

Lešení montážní 
Krause Corda 5 m
lze použít i na schodech, 2 kolečka, pracovní 
výška 5 m, nosnost 150 kg, materiál hliník, 
norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 m, délka 1,5 m, 
výška 4,2 m, výška podlážky 3 m, 48 kg 

1 000 Kč = 1 bod

 91SBS

-15 % 16 256,-

ks

13 818, -
11 420, - bez DPH

šířka×délka položka MJ s DPH

90×140 mm 63A42 ks 75,70

120×180 mm 62A95 ks 107, -

Lžíce zednická nerezová
na omítání zdiva a zdění, nerezová ocel, 
dřevěná lakovaná rukojeť, tloušťka 1 mm 

 63A42

-30 % od 109,-

ks

od 75,70
od 62,60 bez DPH

Kladivo zednické
ocelová hlava kladiva s ostrou hranou 
a s rovnou úderovou plochou, buková 
násada, šířka 36 mm 

 446S9

-29 % 177,-

ks

124, -
102, - bez DPH

Pila na sádrokarton
kalené zuby se třemi řeznými 
hranami, plastová rukojeť, 
délka 150 mm, 7 zubů na palec 

 463P3

-30 % 138,-

ks

96,40
79,60 bez DPH

Pila na polystyren
plastová pogumovaná rukojeť, 
délka 380 mm 

 366A8

-30 % 269,-

ks

188, -
156, - bez DPH

šířka×délka, rukojeť položka MJ s DPH

130×280 mm, gumová 242B3 ks 158, -

130×480 mm, dřevěná 222K9 ks 185, -

Hladítko nerezové hladké 
DEK N30 / N60
na přímé natahování omítek na zdi, 
hrubé srovnání nahozené omítky, 
natažení jemné omítky, nerezová ocel 

 242B3-29 % od 225,-

ks

od 158, -
od 131, - bez DPH

Hladítko plastové DEK N400
na nanášení jemných omítek, lepidel 
a štuků, plast, plastová rukojeť, 
šířka 180 mm, délka 400 mm 

 653P2

-30 % 79,00

ks

55,30
45,70 bez DPH

Struhadlo na polystyren DEK
na hrubé broušení polystyrenu 
(vyrovnávání a škrábání), děrovaný 
zinkový plech, plastová rukojeť, 
šířka 180 mm, délka 400 mm 

 282H2

-30 % 190,-

ks

133, -
110, - bez DPH

Hřebíkovačka plynová 
Paslode IM90Xi
kapacita plynu 
a akumulátoru 1 250 / 13 000 výstřelů, 
rychlost 2 – 3 hřebíky / s, 
zásobník 47 hřebíků, délka 
hřebíků 50 – 90 mm, hřebíky 
páskované 34 °, ø drátu 2,5 – 3,1 mm, 
rozměry 328×127×381 mm, 
hmotnost 3,8 kg 

 62K33
-10 % 25 201,-

ks

22 681, -
18 745, - bez DPH

Schůdky hliníkové 
Krause Monto Secury
jednostranné, protiskluzové stupačky 
a patky, výklopná odkládací přihrádka, 
2 držáky vědra, držák nářadí, materiál 
hliník, nosnost 150 kg, počet příček 4, 
šířka 440 mm, max. pracovní výška 2,85 m, 
hmotnost 4 kg 

1 000 Kč = 1 bod

 3UPC8

-15 % 1 465,-

ks

1 245, -
1 029, - bez DPH

specifikace položka MJ s DPH

hořák, náplň 624Z2 ks 741, -

náhradní náplň 624Z9 ks 166, -

Hořák Castolin 1450 Piezo
speciální směs umožňující práci ve 
všech polohách, piezo zapalování, 
regulace plamene, doba hoření ± 1 h 
(1 800 °C), náplň 1 450 ml 

1 000 Kč = 1 bod

 624Z2

-15 % 872,-

ks

741, -
612, - bez DPH

velikost položka MJ s DPH

8 38D65 pár 97,70

9 65D93 pár 97,70

10 93D84 pár 97,70

11 84D58 pár 97,70

Rukavice neprořezné 
F&F STINT LIGHT HS-04-017
dlaň a prsty máčené polyuretanem, 
pletená manžeta, HPPE, nylon, 
norma EN 388, třída 4342B dle 
EN 388:2016, barva šedá 

1 000 Kč = 1 bod

 38D65

-10 % 109,-

pár

97,70
80,70 bez DPH

velikost položka MJ s DPH

8 34E46 pár 61,20

9 23E24 pár 61,20

10 24E69 pár 61,20
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https://www.dek.cz/produkty/detail/4515000627#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen


Hovězí guláš, 
žemlový knedlík
hovězí maso dušené na cibulovém základu se 
sladkou paprikou, česnekem, majoránkou 
a pepřem s jemným žemlovým knedlíkem, 
54,37 kcal / 645,92 kJ, 450 g / bal. 

 940SJ

-25 % 105,-

ks

78,70
65,10 bez DPH

Hovězí maso se svíčkovou 
omáčkou, žemlový knedlík
kousky hovězího masa dušené v jemné 
smetanové omáčce z kořenové zeleniny 
provoněné slaninou a směsí divokého 
koření s jemným žemlovým knedlíkem, 
155,73 kcal / 651,60 kJ, 450 g / bal. 

 AMDL1

-15 % 105,-

ks

89,20
73,80 bez DPH

Kuřecí na víně, špecle
kuřecí stehenní kousky na 
zeleninovém základu z mrkve, celeru 
a petržele, dochucené červeným 
vínem a tymiánem a doplněné 
vařenými vaječnými špeclemi, 
164,65 kcal / 688,93 kJ, 450 g / bal. 

 ZCL57

-15 % 99,00

ks

84,10
69,60 bez DPH

typ, příchuť položka MJ s DPH

pramenitá, neperlivá 24H36 ks 9,70

minerální, jemně perlivá, 
citron

23H38 ks 10,50

Voda AQUADEK 1,5 l
objem 1,5 l 

 24H36

-35 % od 14,90

ks

od 9,70
od 8,50 bez DPH

Vepřový vrabec, chlupatý 
knedlík, zelí, škvarky
vepřová plec pečená na česneku 
a kmínu s chlupatými knedlíky 
s dušeným zelím, s pečenou 
cibulkou a se škvarky, 
195,99 kcal / 820,04 kJ, 450 g / bal. 

 1K4DZ

-15 % 105,-

ks

89,20
73,80 bez DPH

Rajská omáčka s masovými 
kuličkami, fusilli
sladkokyselá rajčatová omáčka 
s vepřovými kuličkami připravovaná na 
základu mrkve a cibule s bezvaječnými 
těstovinami z tvrdé semoliny, 
197,57 kcal / 829,45 kJ, 450 g / bal. 

 0621U

-15 % 99,00

ks

84,10
69,60 bez DPH

POCTIVÉ
JÍDLO

Krůtí na houbách, 
jasmínová rýže
krůtí maso dušené v omáčce 
z hřibů pravých a smrkových 
s voňavou jasmínovou rýží, 
175,86 kcal / 736,31 kJ, 450 g / bal. 

 FPA7V

-15 % 99,00

ks

84,10
69,60 bez DPH

Také často řešíte, kde se najíst, a přitom nestrávit celou věčnost cestou na 
oběd a čekáním v restauraci? Řešením pro vás mohou být DEK trvanlivá 
jídla s přílohou. Za vynikající cenu získáte kompletní jídlo o hmotnosti 450 g, 
které není třeba chladit v lednici a na jeho ohřátí stačí 3 minuty v mikrovlnné 
troubě. Na stavbě jsou tato jídla nedocenitelná. Využijete je samozřejmě 
i na chalupě nebo při kempování. Vyzkoušejte jednu z našich šesti českých 
novinek a ušetřený čas věnujte například svým koníčkům nebo rodině.

DEK TRVANLIVÁ JÍDLA 
S PŘÍLOHOU ŠETŘÍ VÁŠ ČAS

TIP ODBORNÍKA 
Petr Slanina

produkt manažer pro DEKFOOD

17BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
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Svítidlo LED varovné 
Mareld GLOW RE
nabíjecí varovné svítidlo ve tvaru puku, použítí 
pro vyznačení místa ať již nehody, odstaveného 
vozu, výkopu či díry atd., doba nabíjení 3 h, 
doba svícení 3 / 6 h, 9 módů svícení / blikání, 
napětí 3,7 V, životnost 50 000 h, 
rozměry 31×107×107 mm 
1 W 90 lm 90 K IP 67

1 000 Kč = 1 bod

 23P88 -20 % 757,-

ks

605, -
500, - bez DPH

Svítidlo LED varovné 
Mareld GLOW RE sada
sada 6 nabíjecích varovných svítidel, doba 
nabíjení 3 h, doba svícení 3 / 6 h, 9 módů 
svícení / blikání, napětí 3,7 V, životnost 50 000 h, 
rozměry 31×107×107 mm 
1 W 90 lm 90 K IP 67

1 000 Kč = 1 bod

 P0B5G

-20 % 4 236,-

set

3 389, -
2 801, - bez DPH

příkon, světelný tok, přívodní kabel, rozměry, další položka MJ s DPH

18 W, 1 500 lm, 2 m H05RN-F 2× 1 mm², 
200×200×80 mm

65R33 ks 1 549, -

30 W, 2 850 lm, 2 m H07RN-F 3G1,5, 
250×256×80 mm, 1× zásuvka 230 V, závěsný 
popruh

93R89 ks 2 280, -

Svítidlo pracovní 
Thorsman
stojan, napětí 230 V, IK 07, 
životnost 50 000 h 
18 – 30 W 1 500 – 2 850 lm 4 500 K IP 54

1 000 Kč = 1 bod

 65R33

-27 % od 2 151,-

ks

od 1 549, -
od 1 280, - bez DPH

Svítidlo pracovní LED 50 W Thorsman
stojan + madlo + závěsný popruh, IK 07, 
životnost 50 000 h, 2× zásuvka 230 V, přívodní 
kabel 3 m H07RN-F 3G1,5, 
rozměry 300×305×117 mm, hmotnost 1,7 kg 
50 W 4 000 lm 4 500 K IP 54

+DÁREK
SVÍTIDLO LED 
PRACOVNÍ 20 W 
THORSMAN

1 000 Kč = 1 bod

 84R34

-28 % 3 695,-

ks

2 660, -
2 199, - bez DPH

Svítidlo LED pracovní  
Mareld VAPOR
napětí 220 – 240 V, 
životnost 30 000 h, délka 
přívodního kabelu 5 m, 
barva černá, 
rozměry 800×320×169 mm 
80 – 150 W 6 500 – 13 000 lm 6 500 K IP 54

+DÁREK
SVÍTIDLO LED 
VAROVNÉ 1 W 
MARELD GLOW RE

1 000 Kč = 1 bod

 58N49

-20 % od 4 095,-

ks

od 3 276, -
od 2 707, - bez DPH

STAVEBNÍ 
OSVĚTLENÍ

příkon, světelný tok položka MJ s DPH

30 W, 2 700 lm V1398 ks 555, -

50 W, 4 500 lm M3VVJ ks 775, -

Reflektor LED 
Kanlux STATO
stojan+madlo, napětí 220 – 240 V AC, 
životnost 25 000 h, materiál ocel, hliníková 
slitina, tvrzené sklo, přívodní kabel 2 m 
30 – 50 W 2 700 – 4 500 lm 4 000 K
IP 65 A–A++

1 000 Kč = 1 bod

 V1398

-17 % od 676,-

ks

od 555, -
od 458, - bez DPH

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

REGISTRUJTE SE

příkon, světelný tok položka MJ s DPH

30 W, 3 000 lm 43P59 ks 1 290, -

50 W, 5 000 lm 55P38 ks 1 362, -

100 W, 10 000 lm 25P65 ks 1 905, -

Reflektor LED DEK
se dvěma zásuvkami včetně stojanu 
a výsuvného madla, napětí 230 V 
30 – 100 W 3 000 – 10 000 lm 5 000 K IP 54

300 Kč = 1 bod

 43P59

-25 % od 1 724,-

ks

od 1 290, -
od 1 066, - bez DPH

Reflektory LED na stativu DEK
dvojitý reflektor na stativu o maximální 
výšce 178 cm, napětí 230 V 
2× 50 W 10 000 lm 5 000 K IP 54

300 Kč = 1 bod

 98P93

-25 % 3 519,-

ks

2 633, -
2 176, - bez DPH

+DÁREK
1× PIVO

příkon, světelný tok položka MJ s DPH

30 W, 2 100 lm 433N3 ks 568, -

50 W, 3 500 lm 368A8 ks 777, -

100 W, 8 000 lm 99R25 ks 1 267, -

Reflektor LED 
s podstavcem
stojan + madlo, 
napětí 230 V, 
životnost 30 000 h, materiál 
hliník, plast 
30 – 100 W 2 100 – 8 000 lm 4 000 K IP 44

1 000 Kč = 1 bod

 433N3

-24 % od 756,-

ks

od 568, -
od 469, - bez DPH

příkon, světelný tok položka MJ s DPH

80 W, 6 500 lm 58N49 ks 3 276, -

100 W, 9 000 lm 32N94 ks 4 067, -

150 W, 13 000 lm 83P99 ks 5 508, -

ovládání položka MJ s DPH

pouze manuální 93N68 ks 6 386, -

s powerboxem, i přes mobilní aplikaci 65N24 ks 8 703, -

Svítidlo LED pracovní Mareld 
STARBURST 16000
6 polohovatelných světelných zdrojů, 
napětí 220 – 240 V, životnost 30 000 h, 
přívodní kabel H07RN-F 3G 1,0 mm, 
délka 10 m, rozměry 490×175×175 mm 
200 W 16 000 lm 6 500 K IP 65

1 000 Kč = 1 bod

 93N68

-20 % od 7 983,-

ks

od 6 386, -
od 5 278, - bez DPH

Svítidlo LED pracovní Thorsman
kabelový organizér, chránící kabel od 
poškození, kombinovaný držák 
s podstavcem, úhel vyzařování 110 °, 
životnost 50 000 h, IK 05, přívodní 
kabel 2 m H05RN-F 3G1,0, 
rozměry 235×210×48mm, 
hmotnost 850 g 
20 W 2 000 lm 4 000 K IP 65

1 000 Kč = 1 bod

 M9Y4P

-28 % 1 081,-

ks

778, -
643, - bez DPH

Tripod 
Mareld
nastavitelný robustní stojan 2,3 m 
s kovovými deskami na nohou pro 
extra stabilitu, závěsné háky pro 
kabely, vhodný pro svítidla 
STARBURST a VAPOR 

1 000 Kč = 1 bod

 26P29

-20 % 2 013,-

ks

1 610, -
1 331, - bez DPH

Stativ teleskopický 
Thorsman
pro pracovní svítidla 
Thorsman, 
nastavitelná 
výška 1,1 – 3,1 m 1 000 Kč = 1 bod

 32R24

-28 % 2 450,-

ks

1 764, -
1 458, - bez DPH

Limituje vás na stavbě to, že začíná 
být brzy tma? Nemusí, nabízíme 
vám řešení. Na venkovní osvětlení 
staveniště vám doporučujeme 
výkonný reflektor STARBURST 
APP s výkonem 16 000 lm, který je 
možné ovládat aplikací v telefonu. 
S kvalitním stativem výšky 2,3 m 
bude tento švédský krasavec 
ozdobou vaší stavby. Navíc 
získáte ke všem svítidlům Mareld 
magnetický varovný puk GLOW 
jako dárek. Reflektory značky 
DEK pro změnu nabízí (díky 
integrovaným zásuvkám na 230 V) 
možnost připojit další světlo 
či nářadí. Vysoké IP a kvalitní 
pryžový přívod je u všech DEK 
světel samozřejmostí. Nebojte se 
tmy, z naší neodolatelné nabídky 
stavebního osvětlení si vybere 
určitě každý z vás.

ROZSVIŤTE SVÉ STAVBY!

TIP ODBORNÍKA 
Pavel Holeček

produkt manažer pro svítidla a světelné zdroje

+DÁREK
SVÍTIDLO LED 
VAROVNÉ 1 W 
MARELD GLOW RE

Tuba světelná 
LED 360 ° DEK
se zásuvkou, trojnohý stojan, 
nastavitelný popruh na 
přenášení, výška 149 cm, 
napětí 230 V, vyzařovací 
úhel 360 ° 
72 W 6 400 lm 6 500 K IP 54

300 Kč = 1 bod

 82P84

-25 % 3 540,-

ks

2 650, -
2 190, - bez DPH

1918 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 6. 10. do 1. 11. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.
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objem položka MJ s DPH

50 l 458A3 ks 5 390, -

80 l 445N2 ks 5 890, -

100 l 489H2 ks 6 290, -

Ohřívač vody elektrický plochý 
Ariston Velis EVO
displej s LED diodami, elektronický 
termostat CoreTECH, příkon 1,5 kW, 
instalace univerzální (vodorovná 
nebo svislá), hloubka 27 cm 

1 ks = 4 body

 458A3

-40 % od 9 046,-

ks

od 5 390, -
od 4 455, - bez DPH

objem položka MJ s DPH

125 l 263K2 ks 6 190, -

160 l 346S4 ks 6 790, -

200 l 345R9 ks 8 290, -

Ohřívač vody elektrický 
Dražice OKCE
závěsný, svislý, keramické topné 
těleso o příkonu 2,2 kW ovládané 
termostatem, ø 524 mm 

 263K2

-38 % od 10 005,-

ks

od 6 190, -
od 5 116, - bez DPH

jm. světlost, délka položka MJ s DPH

DN 100, 1 m 69E30 ks 97,70

DN 100, 2 m 66E60 ks 186, -

DN 125, 1 m 59E85 ks 114, -

DN 125, 2 m 38E59 ks 211, -

Trubka KGEM
s hrdlem, pro kanalizaci 

1 000 Kč = 1 bod

 69E30

-42 % od 169,-

ks

od 97,70
od 80,70 bez DPH

průměr×tloušťka stěny položka MJ s DPH

20×2,3 mm 293A8 ks 97,00

25×2,8 mm 366B4 ks 154, -

PP-RCT trubka Unibeta
odolnější krystalická struktura 
polypropylenu, pro životnost 50 let je 
max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 
20 °C a 8,5 bar při teplotě 70 °C, délka 4 m 

1 500 Kč = 2 body

 293A8-36 % od 152,-

ks

od 97,00
od 80,20 bez DPH

rozměry (š×v×h) položka MJ s DPH

500×145×435 mm DNV89 ks 548, -

600×155×440 mm K9W6B ks 641, -

Umyvadlo keramické
s otvorem pro baterii a přepadem 

 DNV89

-37 % od 871,-

ks

od 548, -
od 453, - bez DPH

WC keramické závěsné
hluboké splachování 3 / 6 l, 
vodorovný odpad, rozměry (š×v×h) 
360×370×515 mm 

 U7NTF
-37 % 1 830,-

ks

1 152, -
952, - bez DPH

WC keramické kombinované
s keramickou nádržkou, vodorovný 
zadní odpad a přívod vody z boku 
nádrže, splachování 3 / 6 l, rozměry 
(š×v×h) 360×775×635 mm 

 FBZ0S

-37 % 2 357,-

ks

1 485, -
1 228, - bez DPH

VODA 
TOPENÍ 
PLYN

Koleno KGB
pro kanalizační potrubí 1 000 Kč = 1 bod

 89F68

-42 % od 63,80

ks

od 37,00
od 30,60 bez DPH

jm. světlost, úhel položka MJ s DPH

DN 100, 15 ° 89F68 ks 37,00

DN 100, 30 ° 92F88 ks 38,90

DN 100, 45 ° 35F62 ks 38,90

DN 100, 87,5 ° 55F64 ks 44,60

DN 125, 15 ° 34F92 ks 56,90

DN 125, 30 ° 49F35 ks 57,90

DN 125, 45 ° 86F28 ks 57,90

DN 125, 87,5 ° 25F44 ks 73,00

Baterie umyvadlová stojánková 
Titania Iris 92001 / 1,0
bez uzávěru výpusti, povrchová 
úprava chrom 

800 Kč = 1 bod

 699H2

-15 % 499,-

ks

424, -
351, - bez DPH

Víte, že od 1. 9. 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle 
na tuhá paliva v emisní třídě 1 a 2? Toto datum se nezadržitelně blíží, přitom zastaralých 
neekologických kotlů je v ČR v provozu stále více než 200 000. Ve Stavebninách DEK 
svým zákazníkům už nyní doporučujeme nahradit starý kotel moderním litinovým 
zplyňovacím kotlem Viadrus U22 Economy a ušetřit ekonomickým provozem za palivo již 
nadcházející zimu. Tento kotel splňuje přísné normy „Ekodesign“ a také podmínky emisní 
třídy 5. Certifikovaný je pro spalování dřeva, dřevěných briket, hnědého i černé uhlí.

IDEÁLNÍ ČAS NA VÝMĚNU KOTLE

TIP ODBORNÍKA 
Lukáš Ingr

produkt manažer pro vytápění a ohřev vody

Fólie s rastrem 
pro podlahové vytápění
materiál polypropylen BOPP a LDPE, 
s rastrem pro uchycení potrubí 
pomocí spon Tacker, šířka 1,05 m, 
50 bm / bal., cena  1 307,- / ks s DPH 

 283A9

-27 % 36,30

bm

26,20
21,60 bez DPH

Tepelněizolační deska 
pro podlahové vytápění 
DEKPERIMETER PV NR-75
pěnový polystyren EPS 200, horní 
povrch opatřen nopy, strany desek 
opatřeny zámky, šířka 600 mm, 
délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 
7,56 m² / bal., cena  1 049,- / bal. s DPH 

10 m² = 1 bod

 36C39

-37 % 221,-

m²

139, -
115, - bez DPH

Trubka plastová pro podlahové 
vytápění PE-RT / EVOH / PE-
RT 16×2 mm
potrubí tvoří PE-RT s bariérou proti 
difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, 
max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), 
ø 16×2 mm, kotouč 200 m, 
cena  2 963,- / bal. s DPH 

 64T33

-27 % 20,60

bm

14,90
12,30 bez DPH

Trubka plastohliníková 
pro podlahové vytápění 
PE-Xb / Al / PE-Xb 16×2 mm
zesíťovaný polyetylen s bariérou proti 
difuzi kyslíku z hliníku, max. provozní 
tlak 10 bar (při 70 °C), 
rozměry 16×2 mm, kotouč 200 m, 
cena za bm, cena  3 572,- / bal. s DPH 

 95U33

-28 % 24,90

bm

17,90
14,80 bez DPH

Rukavice 
kožené Pallida
265,-

Brikety 
dřevěné
6,20

délka ramínka položka MJ s DPH

150 mm 662A9 ks 569, -

200 mm 665H4 ks 569, -

Baterie 
dřezová 
stojánková 
Titania Iris
povrchová 
úprava chrom 

800 Kč = 1 bod

 662A9

-15 % od 670,-

ks

od 569, -
od 471, - bez DPH

tvarovka položka MJ s DPH

koleno 20 mm G3G81 bal. 46,50

nátrubek 20 mm JY7GD bal. 42,90

T-kus 20 mm 8B6TS bal. 61,00

PP-R tvarovka FF
pro spojování trubek svařováním, 
FF (vnitřní / vnitřní závit), 10 ks / bal. 

 G3G81-40 % 77,50

bal.

46,50
38,40 bez DPH

s ručním přikládáním, pro tuhá 
paliva (dřevo / hnědé uhlí / černé 
uhlí), přirozený odtah spalin bez 
nutnosti podpory ventilátoru, 
emisní třída 5 dle ČSN EN 303-5, 
splňuje podmínky Ekodesign, 
energetická třída A+ 

šířka položka MJ s DPH

800 mm 255Z8 ks 4 182, -

900 mm 299Z8 ks 4 256, -

Kout sprchový čtvrtkruhový 
Roth Houston Neo
dvoudílné posuvné dveře, bezpečnostní 
sklo ESG Matt Glass 4 mm, barva profilu 
Brillant, poloměr 550 mm 

1 000 Kč = 1 bod

 255Z8

-30 % od 5 974,-

ks

od 4 182, -
od 3 456, - bez DPH

typ, použití položka MJ s DPH

AM115 / 1000, pro zazdívání 466Z9 ks 2 642, -

AM101 / 1120, do sádrokartonu 366Z3 ks 3 577, -

Prvek montážní pro závěsné WC 
Alcaplast
pro závěsné WC s připojovací 
roztečí 180 nebo 230 mm, malé 
spláchnutí 2,5 – 3,5 l, velké spláchnutí 6 – 9 l 

+DÁREK
TLAČÍTKO 
M670

1 ks = 4 body

 466Z9

-45 % od 4 804,-

ks

od 2 642, -
od 2 184, - bez DPH

výkon, hmotnost, rozměry (š×v×h) položka MJ s DPH

16 kW, 348 kg, 
625×1 130×890 mm

94A44 ks 30 900, -

21 kW, 410 kg, 
625×1 130×1 000 mm

99A42 ks 33 290, -

25 kW, 410 kg, 
625×1 130×1 000 mm

88A36 ks 34 288, -

Kotel univerzální 
litinový zplyňovací 
Viadrus 
U22 Economy

+DÁREK
KE KAŽDÉMU KOTLI 24× PIVO

1 ks = 20 bodů

 94A44

-14 % od 35 988,-

ks

od 30 900, -
od 25 538, - bez DPH

2120 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 6. 10. do 1. 11. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.

https://www.dek.cz/produkty/vypis/12228-tlakove?f%5B1%5D%5Bmin%5D=290&f%5B1%5D%5Bmax%5D=49682&f%5B762226845%5D%5B%5D=Ariston&f%5B902218147%5D%5Bmin%5D=6&f%5B902218147%5D%5Bmax%5D=455#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/12228-tlakove?f%5B1%5D%5Bmin%5D=290&f%5B1%5D%5Bmax%5D=49682&f%5B762226845%5D%5B%5D=DRA%C5%BDICE&f%5B902218147%5D%5Bmin%5D=6&f%5B902218147%5D%5Bmax%5D=455#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/12165-kanalizacni-potrubi-kg?f%5B1%5D%5Bmin%5D=18&f%5B1%5D%5Bmax%5D=1333&f%5B1193105952%5D%5B%5D=trubka#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/4647-potrubi-ppr?f%5B1%5D%5Bmin%5D=20&f%5B1%5D%5Bmax%5D=234&f%5B350675982%5D%5Bmin%5D=20&f%5B350675982%5D%5Bmax%5D=63&f%5B1290361046%5D%5B%5D=UNIBETA#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/produkty/vypis/3686-umyvadla-a-vylevky?f%5B1%5D%5Bmin%5D=602&f%5B1%5D%5Bmax%5D=5554&f%5B714854702%5D%5Bmin%5D=400&f%5B714854702%5D%5Bmax%5D=850&f%5B762226845%5D%5B%5D=Cersanit#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/6000036470-cersanit-arteco-wc-kombi-371zo-bez-sedatka-k667-003?tab_id=parametry#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/6000036470-cersanit-arteco-wc-kombi-371zo-bez-sedatka-k667-003?tab_id=parametry#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/12165-kanalizacni-potrubi-kg?f%5B1%5D%5Bmin%5D=18&f%5B1%5D%5Bmax%5D=1333&f%5B1193105952%5D%5B%5D=koleno#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/6000038530#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/6000112110#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1415401001#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/6001094000#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/6001092307#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/21655-drezove-baterie?f%5B1%5D%5Bmin%5D=568&f%5B1%5D%5Bmax%5D=4071&f%5B1311377378%5D%5B%5D=Titania+Iris#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/6097-tvarovky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/20403-ctvrtkruhy?f%5B1%5D%5Bmin%5D=4779&f%5B1%5D%5Bmax%5D=24491&f%5B714854702%5D%5Bmin%5D=800&f%5B714854702%5D%5Bmax%5D=900&f%5B762226845%5D%5B%5D=Roth#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/4101-predstenove-moduly?f%5B1%5D%5Bmin%5D=36&f%5B1%5D%5Bmax%5D=5788&f%5B762226845%5D%5B%5D=Alcaplast#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/5348-kotle-na-tuha-paliva?f%5B1%5D%5Bmin%5D=628&f%5B1%5D%5Bmax%5D=186334&f%5B762226845%5D%5B%5D=VIADRUS&f%5B1731765421%5D%5Bmin%5D=14&f%5B1731765421%5D%5Bmax%5D=105#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen


Topidlo plynové 
terasový sálač
plynové topidlo 
pro venkovní 
posezení, terasy 
a společenské 
akce, nezávislé na 
elektrickém 
proudu 

MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

den  182,-  146,-  109,-

 PSK-00928

-25 % od 146,-

pronájem/den

od 109, -
od 90,00 bez DPH

výkon položka MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

4 kW PSK-00070 den  136,-  109,- 90,70

5 – 10 kW PSK-00069 den  182,-  155,-  136,-

Topidlo elektrické
vhodné pro malé 
i středně velké prostory, 
při provozu nevzniká 
kouř ani zápach, 
nespotřebovává kyslík 
a má nízkou hlučnost 

 PSK-00070

-25 % od 121,-

pronájem/den

od 90,70
od 74,90 bez DPH

výkon položka MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

31 – 50 kW PSK-00071 den  454,-  409,-  363,-

51 – 80 kW PSK-00577 den  629,-  581,-  532,-

50 kW, infračervené PSK-00581 den  500,-  427,-  363,-

Topidlo naftové
vhodné i pro větší prostory, přímé spalování, vysoký 
průtok vzduchu a nízká spotřeba, při provozu je nutné 
zajistit ventilaci vytápěných prostor 

 PSK-00071

-25 % od 484,-

pronájem/den

od 363, -
od 300, - bez DPH

kapacita odvlhčení položka MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

31 – 50 l / den PSK-00210 den  330,-  278,-  237,-

31 – 50 l / den ECO PSK-00507 den  360,-  308,-  277,-

51 – 70 l / den PSK-00557 den  391,-  339,-  298,-

Odvlhčovač
pro vysoušení staveb po 
haváriích, záplavách, ke zkrácení 
technologických přestávek a pro 
vysoušení sklepů 

 PSK-00210-15 % od 279,-

pronájem/den

od 237, -
od 196, - bez DPH

Teploměr infračervený
aku infračervený teploměr pro 
bezdotykové měření teploty 

MJ 1–3 dny 4–14 dní >14 dní

den  257,-  226,-  195,-

 PSK-00975

-15 % od 230,-

pronájem/den

od 195, -
od 162, - bez DPH

Vlhkoměr stavební
pro měření hmotnostní vlhkosti 
stavebních materiálů, ideální pro 
sledování průběhu vysychání 
podlah, zdí a povrchů, měření 
bez poškození povrchu 

MJ 1–3 dny 4–14 dní >14 dní

den  155,-  134,-  113,-

 PSK-00559

-15 % od 134,-

pronájem/den

od 113, -
od 93,40 bez DPH

Topidlo naftové 31 – 50 kW – nepřímé 
spalování
středně výkonné topidlo s nepřímým 
spalováním, spaliny lze odvést mimo 
vytápěný prostor, jsou tedy vhodné do špatně 
větraných místností, stanů, provozoven 

MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

den  716,-  626,-  535,-

 PSK-00927

-25 % od 714,-

pronájem/den

od 535, -
od 442, - bez DPH

Minirypadlo do 1 t
kompaktní minirypadlo pro základní 
výkopové práce na stavbě a v terénu, 
rypadlo s otevřenou kabinou 

MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

den 1 837,- 1 451,- 1 257,-

 PSK-00864-20 % od 1 573,-

pronájem/den

od 1 257, -
od 1 039, - bez DPH

Minirypadlo do 2 t
kompaktní minirypadlo pro rychlé a pohodlné 
nasazení na stavbě a terénu, přídavný 
hydraullický okruh, natáčení výložníku pro práci 
přímo podél stěn 

MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

den 2 514,- 2 031,- 1 644,-

 PSK-00686
-20 % od 2 057,-

pronájem/den

od 1 644, -
od 1 359, - bez DPH

hmotnost / nosič položka MJ 1–3 dny 4–14 dní >14 dní

90 kg / 1 – 1,7 t PSK-00835 den 1 161,-  774,-  629,-

110 kg / 1,1 – 2,2 t PSK-00839 den 1 451,-  967,-  774,-

150 kg / 1,5 – 3,7 t PSK-00836 den 1 451,-  967,-  774,-

Kladivo bourací hydraulické
hydraulické bourací kladivo pro demoliční 
práce, kladiva v odhlučněném provedení, 
hmotnost kladiva se volí podle váhové 
kategorie stroje 

 PSK-00835

-20 % od 787,-

pronájem/den

od 629, -
od 520, - bez DPH

typ položka MJ 1–3 dny 4–14 dní >14 dní

vrtací zařízení – 
Augertorque 1200

PSK-00932 den  968,-  678,-  484,-

vrták S2 150 mm PSK-00947 den  484,-  339,-  242,-

vrták S2 200 mm PSK-00948 den  580,-  387,-  290,-

vrták S2 300 mm PSK-00949 den  774,-  581,-  387,-

Vrtáky a vrtací zařízení  
pro minirypadla 1 t
vrtací zařízení pro hloubení 
děr v jemnozrnných 
zeminách (hlína, jíl, prach), 
upínání MS01 

 PSK-00932

-20 % od 605,-

pronájem/den

od 484, -
od 400, - bez DPH

PŮJČOVNA

Deska vibrační reverzní do 200 kg
reverzní deska pro hutnění zemin a dlažby, ideální 
pro stavby chodníků, podloží a základů, při hutnění 
dlažeb se využije tlumicí podložka 

 PSK-00075

-20 % od 817,-

pronájem/den

od 653, -
od 540, - bez DPH

MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

den  822,-  726,-  653,-

Deska vibrační 
jednosměrná do 120 kg
jednosměrná vibrační deska pro základní 
hutnění zemin, asfaltu a dlažby, nádržka 
skrápění se využívá při hutnění asfaltu, při 
hutnění dlažeb se využívá tlumicí podložka 

 PSK-00073

-20 % od 605,-

pronájem/den

od 484, -
od 400, - bez DPH

MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

den  581,-  533,-  484,-

Pěch vibrační
pro hutnění malých ploch a ve 
špatně přístupných místech ve 
výkopech, kolem základů apod., 
zajišťuje kvalitní hutnění do větší 
hloubky 

 PSK-00077

-20 % od 605,-

pronájem/den

od 484, -
od 400, - bez DPH

MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

den  630,-  533,-  484,-

prezentační
video

JAKO JEDINÍ VŠEM PŮJČUJEME 
STROJE A NÁŘADÍ BEZ KAUCE

Více informací na 
www.dek.cz/pujcovnabezkauce 
nebo v půjčovnách Stavebnin DEK

Podmínkou zápůjčky je uhrazení zálohové faktury platební kartou.

typ položka MJ 1–3 dny 4–14 dní >14 dní

vrtací zařízení – 
Augertorque X1500

PSK-00933 den 1 160,-  822,-  580,-

vrták HD 150 mm PSK-00937 den  580,-  387,-  290,-

vrták HD 200 mm PSK-00938 den  580,-  387,-  290,-

vrták HD 300 mm PSK-00939 den  678,-  484,-  339,-

Vrtáky a vrtací zařízení  
pro minirypadla 2 t
vrtací zařízení pro hloubení děr v různých 
typech zeminy, upínání nástrojů MS01 

 PSK-00933

-20 % od 726,-

pronájem/den

od 580, -
od 480, - bez DPH

výkon položka MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

30 kW PSK-00072 den  182,-  164,-  145,-

51 – 80 kW PSK-00576 den  227,-  204,-  181,-

Topidlo 
plynové
vhodné pro malé 
a středně velké místnosti, 
ovládání topení pomocí 
regulace výkonu, provoz 
z externí PB láhve 

 PSK-00072

-25 % od 194,-

pronájem/den

od 145, -
od 120, - bez DPH

Zajistit správnou teplotu na stavbě pomocí mobilních 
topidel je důležité nejen pro pracovní pohodu řemeslníků, 
ale hlavně pro správné zpracování mnoha stavebních 
materiálů. Při velkém množství mokrých procesů, jakými 
je například lití podlah, provádění omítek nebo malování, 
je nasazení odvlhčovačů urychlujících vysychání stavby 
více než žádoucí. Ušetříte čas, náklady na stavbu a rychleji 
můžete provádět další etapy výstavby. Pro vytápění staveb 
a odvlhčování prostor vám v DEK půjčovně nabízíme 
širokou škálu mobilních topidel a odvlhčovačů.

PRACUJTE KOMFORTNĚ A EFEKTIVNĚ

TIP ODBORNÍKA 
Lubomír Topolánek

produkt manažer pro půjčovnu

2322 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 6. 10. do 1. 11. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.

TOPIDLA

ZEMNÍ PRÁCE

HUTNĚNÍ

https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00928#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/pujcovna/vypis/1052-topidla#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/pujcovna/vypis/1052-topidla#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/pujcovna/vypis/45-odvlhcovace#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00975#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00559#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00927#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00864#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00686#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/pujcovna/vypis/1522-prislusenstvi-kladiva#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/pujcovna/vypis/1516-prislusenstvi-vrtaky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00075#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00073#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00077#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/pujcovna/vypis/1516-prislusenstvi-vrtaky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/pujcovna/vypis/1052-topidla#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen


Aktuální kontakty naleznete na: 

www.dek.cz/kontakty

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, Č Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, 
D Dačice, Děčín, F Frýdek-Místek, H Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, CH Cheb, Chomutov, Chrudim, J Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův 
Hradec, K Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, L Liberec, Louny, Lovosice, M Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, N Nový Jičín, 
Nymburk, O Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, P Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, 
Praha  Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, S Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, 
T Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, U Uherské Hradiště 
(voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, V Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, Z Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

510 000 100    stavebniny@dek.cz          Nevíte si rady? Kontaktujte 
naše Zákaznické centrum:

84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

Omítka dekorativní 
weberpas marmolit
jednoduše zpracovatelná dekorativní 
omítka s přírodními mramorovými zrny, 
omyvatelná, barva dle vzorkovnice, 
spotřeba cca 3,5 – 9,5 kg / m² dle zrnitosti, 
20 kg / bal., uvedená sleva platí na všechny 
odstíny a zrnitosti 

 VZV5S

-37 % 1 949,-

bal.

1 220, -
1 009, - bez DPH

Podlaha laminátová Castello
do interiéru se střední zátěží třídy 23 / 32 AC4 dle 
EN 13329, antibakteriální vrstva, systém zámku twin 
click, 192×1 285×8 mm, 2,22 m² / bal. (9 ks) 

4 m² = 1 bod -37 % 315,-

m²

199, -
165, - bez DPH

Taška střešní 
Tondach Figaro 11
pálená taška základní, dvojité boční drážkování, 
povrchová úprava glazura Amadeus černá, 
posuvná až o cca 45 mm, rozměr 277×470 mm, 
spotřeba 11 ks / m², balení 240 ks / pal. 

21,8 ks = 1 bod

 93P68

-45 % 78,70

ks

43,20
35,70 bez DPH

Kotel univerzální litinový zplyňovací 
Viadrus U22 Economy
s ručním přikládáním, pro tuhá paliva (dřevo / hnědé uhlí / černé 
uhlí), přirozený odtah spalin bez nutnosti podpory ventilátoru, 
emisní třída 5 dle ČSN EN 303-5, splňuje podmínky Ekodesign, 
energetická třída A+ 

+DÁREK
KE KAŽDÉMU KOTLI 24× PIVO

1 ks = 20 bodů

 94A44

-14 % od 35 988,-

ks

od 30 900, -
od 25 538, - bez DPH

Komínový systém 
SCHIEDEL UNI SMART
těsný třísložkový komínový systém s přívodem 
vzduchu mezerou mezi tvárnicí a tepelně 
izolovanou izostatickou keramickou vložkou, 
ø průduchu 160 mm, pro všechna paliva až do 
teploty spalin 400 °C 

850 Kč = 1 bod

-30 % 37 360,-

sestava 6 m

26 152, -
21 614, - bez DPH

Cena dopravy do prodejny Stavebnin DEK 1 200 Kč bez DPH, 
Cena dopravy na stavbu 1 600 Kč bez DPH

https://www.dek.cz/produkty/vypis/598-marmolit#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020300100#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1230133007#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/5348-kotle-na-tuha-paliva?f%5B1%5D%5Bmin%5D=628&f%5B1%5D%5Bmax%5D=186334&f%5B762226845%5D%5B%5D=VIADRUS&f%5B1731765421%5D%5Bmin%5D=14&f%5B1731765421%5D%5Bmax%5D=105#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=rijen

