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STAVEBNINY
ELEKTROMATERIÁL 

VODA–TOPENÍ–PLYN

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

-47 % 4 223,-

ks

2 199, -
1 818, - bez DPH

Šroubovák 
vrtací AKU 
Makita 
DDF453SYX5
Více na str. 15.

-35 % 478,-

bal.

310, -
257, - bez DPH

Lepidlo cementové 
weberfor profiflex LD 

Více na str. 4.

+DÁREK
2× ZÁSUVKA MOSAIC 
BÍLÁ ZDARMA Blok zásuvkový 

pop-up Legrand
Více na str. 18.

-18 % od 1 221,-

ks

od 999, -
od 826, - bez DPH

Více na str. 23.

Akce platí 
od 4. 8. do 30. 8. 2020.

LETNÍ 
REKONSTRUKCE 

A DOSTAVBY
U BOUČKŮ

-29 % od 1 009,-

ks

od 716, -
od 592, - bez DPH

Malba interiérová 
PRIMALEX Polar
Více na str. 10.
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NOVĚ PŮJČUJEME 
STROJE A NÁŘADÍ 

BEZ KAUCE

https://www.dek.cz/produkty/detail/1640109212#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610047770#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3335000727#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/pujcovnabezkauce#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/25716-krabice-do-nabytku#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
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KOTEVNÍ TECHNIKA

SPOJOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ

BROUŠENÍ A FRÉZOVÁNÍ

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

VRTÁNÍ, SEKÁNÍ A BOURÁNÍ

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

STAVEBNÍ VÝPLNĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DÍLNY

PRACOVNÍ ODĚVY A OOPP

ÚKLID A ČIŠTĚNÍ

ZAHRADNÍ PRÁCE

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

JÍDLO

ZEDNICKÉ PRÁCE

MÍCHÁNÍ

MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

TMELENÍ A LEPENÍ

F

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 uplynutí doby potřebné 
pro kompletaci vaší objednávky vám 
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.

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?

Benešov
Hradec Králové
Chrudim
Jihlava
Kladno
Kolín
Mělník
Mladá Boleslav
Mohelnice
Ostrava Hrabová
Ostrava Hrušov
Pardubice
Plzeň Černice
Praha Hostivař

Praha Stodůlky
Prostějov
Přerov
Svitavy Olbrachtova
Tábor Soběslavská
Trutnov
Třebíč

Ve vybraných  
prodejnách  
Stavebnin DEK:

11 000POLOŽEK SKLADEM

Obrovský výběr
skladem

dek.cz/
dekexpres

Zdravím vás! 
Se značkou DEK spolupracuji už deset let 
a jsem rád, že i díky vám zákazníkům mohu 
být součástí jednoho z nejúspěšnějších 
příběhů, co znám. Srpnovým vydáním 
magazínu DEK vás provedu společně 
se svou ženou. Divíte se, co má moje žena 
společného se stavěním? Tak to se teprve 
divit budete. Tradiční role muže a ženy 
vnímám jako zjednodušené šablony. My jsme 
si doma úlohy rozdělili podle svých předností. 
Mě baví vařit, a tak mě celkem často doma 
zahlédnete u plotny. Na těžší manuální práci 
mám ale obě ruce levé, zatímco moji ženu 
vychoval jeden z nejšikovnějších chlapů, co 
jsem kdy potkal. Manželka si tím pádem tyká 

s vrtačkou, šroubovákem nebo obloukovkou, 
které já se s respektem vyhýbám obloukem.

Nežijeme podle stereotypů, jen jsme se 
vzájemně pochopili a dohodli. Mám radost, 
když se manželce podaří sestavit botník, 
a ona si pochvaluje můj guláš.

Nestaňte se obětí konvencí. Jestli se i vaše 
žena zajímá o novinky ve stavebním nářadí, 
tak ji nechte.

Přeji vám krásný zbytek léta, hodně zdraví 
a rozum do hrsti. Každé všední ráno 
se na vás těším na Primě!

Váš Libor Bouček 

Vyzvednutí předem objednaného 
zboží z pohodlí vašeho auta

DEK Drive vyzvednutí probíhá na jedno zastavení, během 
kterého můžete vše vyřídit ze svého auta. Objednávku 
včetně zapůjčených strojů a nářadí vám rádi naložíme. 

Více na
www.dek.cz/ 
dekdrive

JEDNODUŠŠÍ NEŽ      
BYSTE ČEKALI

Libor a Gabriela Boučkovi

http://www.dek.cz/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/dekdrive#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/dekdrive#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/dekexpres/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen


UW CW UDCD

Lepidlo cementové 
weberfor profiflex LD
pro lepení obkladů a dlažeb do 
velikosti 900×900 mm, i pro podlahové 
vytápění, na bázi cementu, 
nízkoprašné, vysoce přilnavé, do 
interiéru i exteriéru, třída C2T S1, 
přídržnost min. 1 MPa, 
spotřeba 4 kg / m², 25 kg / bal. 

 96N89

-35 % 478,-

bal.

310, -
257, - bez DPH

Lepidlo cementové 
weberfor profiplus LD
pro lepení obkladů a dlažeb 
včetně slinutých, i pro 
podlahové vytápění, na bázi 
cementu, nízkoprašné, vysoce 
přilnavé, do interiéru 
i exteriéru, třída C2T, přídržnost 
min. 1 MPa, spotřeba 4 kg / m², 
25 kg / bal. 

 24A36

-35 % 412,-

bal.

267, -
221, - bez DPH

Lepidlo cementové 
weberfor profi LD
pro lepení obkladů a dlažeb do 
velikosti 400×600 mm, i pro 
podlahové vytápění, na bázi cementu, 
nízkoprašné, krátká doba korekce, do 
interiéru, třída C1T, přídržnost min. 
0,5 MPa, spotřeba 4 kg / m², 25 kg / bal. 

 39F46

-35 % 177,-

bal.

115, -
95,10 bez DPH

Lepidlo cementové 
weberfor profiflex R LD
pro lepení obkladů a dlažeb, 
i pro podlahové vytápění, na 
bázi cementu, nízkoprašné, 
rychletvrdnoucí, do interiéru 
i exteriéru, třída C2TF S1, 
přídržnost min. 1 MPa, 
spotřeba 4 kg / m², 25 kg / bal. 

 29F48

-35 % 835,-

bal.

542, -
448, - bez DPH

Lepidlo cementové 
weberfor profi 1000 LD
pro lepení dlažeb na 
anhydritové potěry, i pro 
podlahové vytápění, lité, na 
bázi cementu, nízkoprašné, 
vysoce přilnavé, do interiéru 
i exteriéru, třída C2E, 
přídržnost min. 1 MPa, 
spotřeba 4 kg / m², 25 kg / bal. 

 54B23

-35 % 533,-

bal.

346, -
286, - bez DPH

specifikace položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

základní GKB (A) 63P26 42,40 ks 128, -

protipožární GKF (DF) 62P55 58,50 ks 177, -

impregnovaná GKBi (H2) 28P25 72,10 ks 218, -

Deska sádrokartonová
pro konstrukce příček, podhledů, předstěn, 
rozměry tl. 12,5 mm, délka 2 000 mm, 
šířka 1 250 mm, 2,5 m² / ks 

šířka×výška položka
za bm 

bez DPH MJ s DPH

UD obvodový 30×27×0,6 mm, délka 3 m 99A86 10,40 ks 37,50

CD nosný 60×27×0,6 mm, délka 3 m 49A88 15,50 ks 56,20

UW obvodový 75×40×0,6 mm, délka 4 m 54A48 20,50 ks 100, -

UW obvodový 100×40×0,6 mm, délka 4 m 46A33 23,50 ks 114, -

CW nosný 75×50×0,6 mm, délka 3 m 48A34 23,10 ks 83,80

CW nosný 100×50×0,6 mm, délka 3 m 33A45 26,20 ks 95,10

Profily pro sádrokatonové konstrukce
na připevnění a montáž sádrokartonových desek, 
vyrobené tvářením za studena, pozinkovaná ocel 

 99A86

-53 % od 26,70

bm

od 12,50
od 10,40 bez DPH

balení položka MJ s DPH

5 kg 363N3 ks 106, -

15 kg 29B65 ks 297, -

Tmel finální DEKFINISH
na tenkovrstvou finální úpravu, 
pastovitá stěrková hmota, vysoká 
bělost 

 363N3

-31 % od 155,-

ks

od 106, -
od 87,70 bez DPH

balení položka MJ s DPH

5 kg 55B82 bal. 87,70

25 kg 25B64 bal. 418, -

Tmel spárovací DEKFINISH
na tmelení spár a vrutů 
sádrokartonových desek 

 55B82

-31 % od 128,-

bal.

od 87,70
od 72,50 bez DPH

stavební otvor položka MJ s DPH

120×60 cm 23B38 ks 5 990, -

120×70 cm 24B36 ks 5 990, -

Schody půdní 
DOLLE Click FIX 56
3dílné skládací schody 
s technologií Click FIX, 
materiál dřevo, 
max. zatížení 150 kg, 
max. výška stropu 280 cm, 
0,65 W.m-2.K-1 

 23B38
-11 % od 6 734,-

ks

od 5 990, -
od 4 951, - bez DPH

stavební otvor položka MJ s DPH

120×60 cm 54C23 ks 9 990, -

120×70 cm 53C24 ks 9 990, -

140×70 cm 23C38 ks 9 990, -

110×60 cm 24C36 ks 12 249, -

110×70 cm 54D23 ks 12 249, -

130×60 cm 53D24 ks 12 249, -

130×70 cm 23D38 ks 12 249, -

140×60 cm 24D36 ks 12 249, -

Schody půdní 
DOLLE Click FIX 76
3dílné skládací schody s technologií 
Click FIX, materiál dřevo, 
max. zatížení 150 kg, max. výška 
stropu 274 cm, 0,49 W.m-2.K-1 

+DÁREK
SADA PRO VZDUCHOTĚSNÉ 
A TEPELNĚIZOLAČNÍ 
NAPOJENÍ ZDARMA

 54C23
-10 % od 11 130,-

ks

od 9 990, -
od 8 257, - bez DPH

specifikace položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

základní (RB) 59Z65 42,40 ks 128, -

protipožární (RF) 93Z58 57,70 ks 175, -

impregnovaná (RBI) 38Z93 72,10 ks 218, -

typ, šířka, odstín položka MJ s DPH

pravé, 600 mm, bílý 36P23 ks 779, -

levé, 600 mm, bílý 52N85 ks 779, -

pravé, 700 mm, bílý 95P96 ks 779, -

levé, 700 mm, bílý 22P54 ks 779, -

pravé, 800 mm, bílý 69P46 ks 779, -

levé, 800 mm, bílý 66P52 ks 779, -

pravé, 900 mm, bílý 39P48 ks 779, -

levé, 900 mm, bílý 56P33 ks 779, -

Dveře interiérové 
Solodoor Klasik plné
jednokřídlé, povrch fólie, falcové, plné, 
oblá boční hrana, výška 1 970 mm 

 36P23

-59 % 1 924,-

ks

779, -
644, - bez DPH

typ, šířka, odstín položka MJ s DPH

levé, 700 mm, dub sonoma 68K93 ks 1 309, -

pravé, 700 mm, dub sonoma 85K63 ks 1 309, -

levé, 800 mm, dub sonoma 63K38 ks 1 309, -

pravé, 800 mm, dub sonoma 38K53 ks 1 309, -

levé, 700 mm, andorra white 33M69 ks 1 309, -

pravé, 700 mm, andorra white 56M39 ks 1 309, -

levé, 800 mm, andorra white 33M83 ks 1 309, -

pravé, 800 mm, andorra white 33N96 ks 1 309, -

Dveře interiérové 
Solodoor Klasik plné
jednokřídlé, povrch fólie, falcové, plné, 
oblá boční hrana, výška 1 970 mm, 
kompletní nabídka na dek . cz 

 68K93

-35 % 2 045,-

ks

1 309, -
1 082, - bez DPH

typ, šířka, odstín položka MJ s DPH

pravé, 700 mm, bílý 22U54 ks 2 391, -

levé, 700 mm, bílý 96N35 ks 2 391, -

pravé, 800 mm, bílý 69U46 ks 2 391, -

levé, 800 mm, bílý 54N86 ks 2 391, -

levé, 700 mm, dub sonoma 44K43 ks 2 391, -

pravé, 700 mm, dub sonoma 95K33 ks 2 391, -

levé, 800 mm, dub sonoma 33K69 ks 2 391, -

pravé, 800 mm, dub sonoma 56K39 ks 2 391, -

levé, 700 mm, andorra white 85N63 ks 2 391, -

pravé, 700 mm, andorra white 63N38 ks 2 391, -

levé, 800 mm, andorra white 38N53 ks 2 391, -

pravé, 800 mm, andorra white 36N43 ks 2 391, -

Dveře interiérové 
Solodoor Klasik 5 prosklené
jednokřídlé, povrch fólie, falcové, zasklení 
činčila (pro bílý odstín) nebo satinato (dub 
sonoma, andora white), oblá boční hrana, 
výška 1 970 mm, kompletní nabídka na dek . cz 

 22U54

-35 % 3 679,-

ks

2 391, -
1 976, - bez DPH

LEPENÍ DLAŽBY 
A OBKLADŮ

SÁDROKARTON

INTERIÉROVÉ DVĚŘE

PŮDNÍ SCHODY

bílá

bílá

dub 
sonoma

andorra 
white

dub 
sonoma

andorra 
white

Při stavebních pracích je určitá 
míra nepořádku a znečištění okolí 
běžná a počítá se s úklidem. Ale 
někdy se to v interiéru vážně nehodí. 
Při rekonstrukci koupelny nebo 
kuchyně jsou oblaka prachu při 
vysypávání pytle a míchání lepidla 
vyloženě k vzteku. O nezdravém 
množství vdechnutého prachu 
nemluvě. Řešením je už několik let 
prověřená řada cementových lepidel 
na obklady a dlažby Weber LowDust. 
Funkčně i cenově odpovídají běžným 
„prašným” produktům, ale znečištění 
ostatních částí bytu po práci s nimi je 
minimální.

MÍCHÁNÍ BEZ DUŠENÍ

TIP ODBORNÍKA 
Stanislav Adamec

produkt manažer pro SOMS a stavební chemii

 59Z65

-44 % od 91,30

m²

od 51,20
od 42,40 bez DPH

Míchadlo s metlou 
Stanley FatMax FME190
3 024, -

Vědro plastové
41,70

54 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKUZákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 4. 8. do 30. 8. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
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barva, délka položka MJ s DPH

čirá, 4 000 mm 62L22 deska 2 554, -

čirá, 5 000 mm 85L95 deska 3 193, -

čirá, 6 000 mm 48H24 deska 3 832, -

čirá, 7 000 mm 86L42 deska 4 470, -

bronz, 4 000 mm 94M98 deska 2 810, -

bronz, 5 000 mm 99M82 deska 3 513, -

bronz, 6 000 mm 88M64 deska 4 216, -

bronz, 7 000 mm 35M44 deska 4 917, -

Deska polykarbonátová dutinková 
MULTICLEAR 10 BOX 2
vícevrstvé desky se strukturou 
obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, 
vysoká propustnost světla, nízká 
hmotnost, oboustranná UV ochrana, 
tloušťka 10 mm, šířka 2 100 mm 

 62L22

-30 % od 435,-

m²

od 304, -
od 252, - bez DPH

barva, délka položka MJ s DPH

čirá, 4 500 mm 42L58 deska 4 474, -

čirá, 6 000 mm 64L93 deska 5 966, -

čirá, 7 000 mm 44L84 deska 6 959, -

bronz, 4 500 mm 82M65 deska 4 923, -

bronz, 6 000 mm 25M59 deska 6 564, -

bronz, 7 000 mm 98M38 deska 7 658, -

Deska polykarbonátová dutinková 
MULTICLEAR 16 STRONG 6W ULTRA
vícevrstvé desky s šestistěnnou strukturou, 
zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, 
nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, 
tloušťka 16 mm, šířka 2 100 mm 

 42L58

-30 % od 677,-

m²

od 474, -
od 392, - bez DPH

délka položka MJ s DPH

2 000 mm 83H32 ks 633, -

2 500 mm 23H53 ks 792, -

3 000 mm 46K23 ks 950, -

4 000 mm 83K32 ks 1 266, -

5 000 mm 23K53 ks 1 583, -

6 000 mm 46L23 ks 1 899, -

Deska polykarbonátová trapézová 
MARLON CSE TR 76 / 16
profilovaná polykarbonátová deska s hrubší 
povrchovou strukturou, oboustranná UV ochrana, 
barva čirá, tloušťka 0,8 mm, šířka 1,06 m 

-25 % 399,-

m²

299, -
247, - bez DPH

Souprava pro 
svařování plamenem 
Castolin AeroFlam 
Piezo 6-pack
rukojeť s nástavcem 
délky 600 mm, redukční 
ventil FIX 1,5 bar, 
hořák 57 mm 
s piezoelektrickým 
zapalováním, osazená 
hadice délky 5 m 

 83S32

-13 % 1 801,-

ks

1 566, -
1 295, - bez DPH

Tvárnice zatravňovací 
ECORASTER E 50 černá
zatravňovací dlažba pro vysoce 
namáhané prostory, zatížení až 
do 350 tun / m², hmotnost 0,98 kg, 
330×330×50 mm 

 46P23

-15 % 51,80

ks

44,00
36,40 bez DPH

Geotextilie netkaná 
Geotek N
separační, ochranná a filtrační 
funkce, materiál 100% polyester, 
plošná hmotnost 200 g / m², šířka 2 m, 
100 m² / role, cena  1 455,- / role s DPH 

 23R38

-28 % 20,30

m²

14,60
12,10 bez DPH

Fólie nopová
profilovaná fólie, materiál HDPE, 
barva černá, nopy výšky 8 mm, 
šíře 1 m, délka 20 m, 20 m² / bal., 
cena  434,- / bal. s DPH 

 38T53

-63 % 59,30

m²

21,70
17,90 bez DPH

balení položka MJ s DPH

5 kg 85S28 ks 180, -

10 kg 62S53 ks 320, -

Suspenze asfaltová 
Gumoasfalt SA 12
na povlakové asfaltové krytiny, 
spotřeba 0,75 kg / m² 

 85S28

-17 % od 219,-

ks

od 180, -
od 149, - bez DPH

balení položka MJ s DPH

3,8 kg 42T95 ks 504, -

12 kg 32S54 ks 1 300, -

Nátěr reflexní Reflexol
nátěr asfaltových a plechových prvků, 
asfaltový lak s hliníkovým pigmentem, 
odolný povětrnostním podmínkám, 
spotřeba 0,3 kg / m² 

 42T95

-17 % od 614,-

ks

od 504, -
od 416, - bez DPH

Nátěr asfaltový 
Lutex ATN
na renovace střech nebo jako 
hydroizolační nátěr základů staveb, 
spotřeba 0,7 kg / m², 9,6 kg / bal. 

 64T42

-18 % 614,-

ks

503, -
416, - bez DPH

PROSVĚTLOVACÍ 
SYSTÉMY

HYDROIZOLACE OCHRANNÉ VRSTVY

barva, délka položka MJ s DPH

čirá, 3 000 mm 42E32 ks 893, -

čirá, 4 000 mm 23E54 ks 1 191, -

čirá, 5 000 mm 46F23 ks 1 489, -

bronz, 3 000 mm 83F32 ks 893, -

bronz, 4 000 mm 23F53 ks 1 191, -

bronz, 5 000 mm 46H23 ks 1 489, -

Deska 
polykarbonátová 
trapézová 
TOPLIGHT T Micro 
P / TR 76 / 18
profilovaná polykarbonátová 
deska s hrubší povrchovou 
strukturou, oboustranná UV 
ochrana, tloušťka 0,9 mm, 
šířka 1 040 mm 

 

-30 % 409,-

m²

287, -
237, - bez DPH

délka položka MJ s DPH

2 000 mm 83L32 ks 633, -

2 500 mm 23L53 ks 792, -

3 000 mm 46M23 ks 950, -

4 000 mm 83M32 ks 1 266, -

5 000 mm 23M53 ks 1 583, -

6 000 mm 46N23 ks 1 899, -

Deska polykarbonátová trapézová 
MARLON CSE TR 76 / 16
profilovaná polykarbonátová deska s hrubší 
povrchovou strukturou, oboustranná UV 
ochrana, barva bronz, tloušťka 0,8 mm, 
šířka 1,06 m 

-25 % 399,-

m²

299, -
247, - bez DPH

typ, hmotnost položka MJ s DPH

propan-butan, 10 kg 83N32 ks 321, -

čistý propan, 11 kg 23N53 ks 399, -

Lahev 
plynová
ocelová 
plynová lahev 

 83N32

-36 % od 506,-

ks

od 321, -
od 266, - bez DPH

TLOUŠŤKA 0,9 mm, 
OBOUSTRANNÁ UV OCHRANA

K PC DESKÁM MARLON CSE JE ÚČTOVÁNA DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNIN DEK 
NEBO NA VAŠI STAVBU ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 299 Kč BEZ DPH.

Potřebujete-li zastřešit pergolu, přístřešek, stání pro auto či 
vytvořit průhlednou svislou stěnu, vsaďte na polykarbonátové 
trapézové desky s oboustrannou UV ochranou a jednostrannou 
strukturovanou povrchovou úpravou. Jsou mimořádně 
pružné, pevné, odolné nárazu a mechanickému poškození. 
Jednostranný strukturovaný povrch (MICROPRISMA) lépe 
láme sluneční paprsky a jsou na něm méně patrné nečistoty. 
Desky se standardně dodávají v tloušťce 0,9 mm a kladou se 
strukturovaným povrchem směrem do interiéru.

POLYKARBONÁT JE 
DOBRÁ VOLBA

TIP ODBORNÍKA 
Tomáš Münster

produkt manažer pro prosvětlovací systémy

Nabízíme i kompletní sortiment doplňků a příslušenství.

Asfaltový pás 
hydroizolační 
EXTRASKLOBIT PE
pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka 
ze skleněné tkaniny, horní povrch 
jemnozrnný minerální posyp, spodní 
povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za 
nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4,0 mm, 
10 m² / role, cena  599,- / role s DPH 

 83P32

-63 % 163,-

m²

59,90
49,50 bez DPH

Asfaltový pás 
IPA V60 S35
pás z oxidovaného 
asfaltu, nosná vložka 
ze skleněné rohože, 
horní povrch 
jemnozrnný minerální 
posyp, spodní povrch 
spalitelná PE fólie, 
tloušťka 3,5 mm, 
ohebnost za nízkých 
teplot +5 °C, 10 m² / role, 
cena  400,- / role s DPH 

 63S22-61 % 103,-

m²

40,00
33,00 bez DPH

NÁŘADÍ PRO SVAŘOVÁNÍ

76 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKUZákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 4. 8. do 30. 8. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Šroubovák vrtací AKU 
Makita DDF453SYX5
2 199, -

Žebřík hliníkový Elkop 
VHR 2×7 příček
1 954, -
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barva položka MJ s DPH

přírodní 85C55 ks 57,00

okrová 23S53 ks 62,70

Tvárnice plotová 
štípaná 
DITON A s fazetou
betonová okrasná tvárnice, jedna 
dlouhá strana štípaná, 
hmotnost 22,5 kg, 
spotřeba 12,5 ks / m², 
rozměr 390×190×190 mm 

 85C55

-30 % od 82,30

ks

od 57,00
od 47,20 bez DPH

Dlažba betonová 
BEST OLYMPIA arabica
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá 
dlažba, povrch standard, 5 formátů 
kamenů, barva arabica, výška 80 mm, 
cena  471,- / vrstva s DPH 

 24P36

-28 % 712,-

m²

512, -
424, - bez DPH

Síť zahradní poplastovaná 
Pilonet middle Zn + PVC
pro běžné oplocení zahrad a parků, 
role o délce 25 m, barva zelená, 
oka 50×100 mm, ø drátu 2,2 mm, 
výška 1 500 mm 

 54E24

-15 % 2 366,-

role

2 011, -
1 662, - bez DPH

Sloupek kulatý 
poplastovaný 
Pilclip Zn + PVC
sloupek s montážní 
lištou, zvýšená pevnost 
a tuhost, součástí je 
plastová čepička, 
barva zelená, ø 48 mm, 
délka 2 000 mm 

 53E25

-15 % 295,-

ks

250, -
207, - bez DPH

Vzpěra kulatá poplastovaná 
Ideal Zn + PVC
v horní části seříznutá k upevnění na 
sloupek s plastovou koncovkou, barva 
zelená, ø 38 mm, délka 2 000 mm 

 23E32

-15 % 204,-

ks

173, -
143, - bez DPH

Svorky 
Pilclip
pro uchycení sítě ke sloupkům, 
materiál nerezový drát, 
ø drátu 3,5 mm, 250 ks / bal. 

 24E37

-15 % 617,-

bal.

524, -
434, - bez DPH

Branka jednokřídlá poplastovaná 
Solid Zn + PVC
rám z kulatých profilů průměru 48 mm, 
výplň svařovaná síť, sloupky včetně 
stavitelných závěsů, součástí je dozický 
zámek, plastová klika a kovový doraz 
branky, výška sloupků 2 000 mm, 
šířka 1 073 mm, výška branky 1 450 mm 

 43E32

-15 % 2 892,-

ks

2 458, -
2 031, - bez DPH

Branka dvoukřídlá poplastovaná 
Solid Zn + PVC
rám z kulatých profilů průměru 76 mm, 
výplň svařovaná síť, sloupky včetně 
stavitelných kloubových závěsů, zamykání 
visacím zámkem (není součástí dodávky), 
výška sloupků 2 100 mm, šířka 3 542 mm, 
výška branky 1 450 mm 

 54F23-15 % 5 878,-

ks

4 996, -
4 129, - bez DPH

hmotnost, rozměr položka MJ s DPH

25 kg, 250×250×330 mm 23U53 ks 103, -

33 kg, 300×300×330 mm 46Z23 ks 124, -

49 kg, 400×400×330 mm 83Z32 ks 168, -

Tvárnice pilířová
jednoprůduchové betonové 
tvárnice pro stavbu sloupů, 
pilířů a oplocení  23U53 -13 % od 119,-

ks

od 103, -
od 85,00 bez DPH

frakce, balení položka MJ s DPH

4 – 8 mm, 17,5 kg / bal. 86P53 pytel 133, -

8 – 16 mm, 13,8 kg / bal. 58H46 pytel 133, -

Kamenivo keramické Liapor
lehké pórovité kamenivo z přírodního 
jílu, nízká objemová hmotnost, reakce 
na oheň A1, 50 l / bal. 

 86P53

-15 % 157,-

pytel

133, -
110, - bez DPH

frakce, balení položka MJ s DPH

4 – 8, 20 kg / pytel 23Z53 pytel 187, -

8 – 16, 17,5 kg / pytel 54A23 pytel 187, -

Kamenivo keramické Liaflor
keramický granulát pro zahradní, 
pěstební a dekorační účely, 50 l / bal. 

 23Z53

-15 % 220,-

pytel

187, -
154, - bez DPH

ZDĚNÉ PLOTY

DRÁTĚNÉ PLOTY

Dlažba betonová 
BEST ASPERA brilant
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá 
dlažba, povrch standard, 9 formátů 
kamenů, barva brilant, výška 60 mm, 
cena  496,- / vrstva s DPH 

 54R23

-28 % 651,-

m²

468, -
387, - bez DPH

Dlažba betonová 
DITON Seta areno
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá 
dlažba, povrch standard, 4 formáty 
kamenů, barva areno, výška 60 mm 

 54T23

-23 % 579,-

m²

445, -
368, - bez DPH

barva položka MJ s DPH

přírodní 46T23 ks 56,40

karamel 83T32 ks 68,20

Tvárnice plotová 
BEST LUNETA II
betonová zdicí tvarovka s hladkou 
pohledovou stěnou, povrch standard, 
hmotnost 18 kg, 
rozměr 400×200×200 mm 

 46T23

-30 % od 80,70

ks

od 56,40
od 46,70 bez DPH

barva položka MJ s DPH

créme 53T24 m² 376, -

gris 23T38 m² 376, -

noir 24T36 m² 376, -

Dlažba betonová 
DITON Rimini
povrch standard, rozměr 570×145×80 mm 

 53T24

-23 % 489,-

m²

376, -
311, - bez DPH

Zdicí tvarovky štípané a hladké vytvoří kolem 
každého sídla novodobé hradby, které už neslouží 
pouze k pocitu bezpečí, ale působí zároveň 
esteticky. Nabízené tvarovky vynikají ostře řezanými 
hranami, které podtrhnou celkový vzhled každé 
stavby a navíc umožňují vyzdívání bez nutnosti 
spárování. Dutiny tvárnic doporučujeme vyplnit 
kvalitním betonem pevnostní třídy C 20 / 25 (B25), 
příp. vyšší, s velikostí zrna max. do 8 až 10 mm 
a konstrukci zpevnit použitím ocelové výztuže.

I NEDOBYTNÉ MŮŽE BÝT HEZKÉ

TIP ODBORNÍKA 
Martin Obrtel

produkt manažer pro betonové výrobky

Rukavice Cerva 
PALAWAN
54,90

specifikace 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 101,50

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

36S56 ks 108,70

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 

 69S38

-44 % od 182,-

ks

od 102, -
od 83,90 bez DPH

POJIVO PRO ZDĚNÍ 
V CENĚ MATERIÁLU*

*MALTA SIDI bude poskytnuta zdarma při odběru cihel Family 2in1 nebo 
Family v ceníkových cenách nad 200 000,- Kč bez DPH.

CIHLY 
A TVÁRNICE

NEJSOU-LI V PRODEJNĚ STAVEBNIN DEK DRÁTĚNÉ PLOTY SKLADEM, 
MŮŽE BÝT ÚČTOVÁNA DOPRAVA DO PRODEJNY 300 Kč BEZ DPH. (PŘI 
OBJEDNÁVCE NAD 6 000 Kč BEZ DPH V CC DOPRAVA ZDARMA)

BETONOVÉ DLAŽBY

98 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKUZákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 4. 8. do 30. 8. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
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Brýle iSpector 
ROZELLE čiré
149, -

odstín, balení položka MJ s DPH

bílá, 4 kg 64L36 ks 207, -

bílá, 15 kg 44L95 ks 473, -

bílá, 25 kg 35A64 ks 746, -

bílá, 40 kg 86A44 ks 1 066, -

Malba interiérová 
PRIMALEX Plus
vhodná pro renovační 
a nové nátěry, 
vodouředitelná, zvýšená 
odolnost otěru, vyšší 
bělost, matný vzhled, do 
interiéru, min. 2 vrstvy, 
0,08 kg / m² / nátěr 

 64L36

-30 % od 297,-

ks

od 207, -
od 172, - bez DPH

Malba interiérová 
PRIMALEX Standard bílá 40 kg
na minerální povrchy stěn a stropů, 
na bázi minerálních materiálů, do 
interiéru, min. 2 vrstvy, 
0,08 kg / m² / nátěr 

 53L24

-29 % 1 229,-

ks

872, -
721, - bez DPH

Malba interiérová 
Roko Interier Airless bílá 40 kg
pro aplikaci výhradně vysokotlakým 
stříkáním, na bázi akrylátové disperze 
s obsahem mikromletých plniv, do 
interiéru, 1 vrstva, 0,28 kg / m² / vrstva 

 24L36

-20 % 1 945,-

ks

1 556, -
1 286, - bez DPH

Barva samozákladující 
Rokosil Aqua 3v1 RK 612 stř. šedá 3 l
univerzální nátěrová vodouředitelná hmota, na bázi 
akrylátové pryskyřice, na kovové předměty, hliník, 
mosaz, měď, zinek, pohledový beton a objemově 
stálé dřevo, 0,33 l / m² / nátěr 

 22C46

-12 % 781,-

ks

687, -
568, - bez DPH

Barva základová 
Rokoprim Akryl RK102 RAL 7035 5 kg
rychleschnoucí jednosložkový antikorozní 
základ, na bázi akrylátové pryskyřice 

 54M23

-12 % 755,-

ks

664, -
549, - bez DPH

Barva samozákladující 
Rokosil akryl RK 300 RAL 3011 ≥ 5 kg
antikorozní rychleschnoucí barva, na bázi akrylátové 
pryskyřice s přísadou zinkofosfátu, k provedení 
samozákladujících nátěrů ocelových výrobků, 
profesionální balení na míru od 5 kg, cena  778,- / bal. 
5 kg s DPH 

 53M24

-12 % 177,-

kg

156, -
129, - bez DPH

Membrána flexibilní 
Roko RK665 šedá 25 kg
ÚV ochranná membrána, na bázi 
modifikované akrylátové pryskyřice, na 
stříkané polyuretanové pěny, obnovovací 
nátěry na asfaltové pásy a minerální podklad 

 23M38

-15 % 3 150,-

ks

2 677, -
2 213, - bez DPH

Barva ETERNAL na střechy šedá (302) 10 kg
je určena k údržbě střešní krytiny na bázi vodní disperze 
akrylátových kopolymerů, na střechy o min. sklonu 10 °, 
z vláknocementu, betonových a neglazovaných 
pálených střešních tašek a dřevěných šindelů 

 24M36

-20 % 1 400,-

ks

1 120, -
926, - bez DPH

Barva ETERNAL mat akrylát sv. šedá (02) 5 kg
k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaných plechů, 
nepochozích betonů, vláknocementů a neglazované 
keramiky, na bázi vodní disperze akrylátových 
kopolymerů, matná barva do exteriéru a interiéru 

 54N23

-20 % 1 115,-

ks

892, -
737, - bez DPH

Váleček 
Color Expert PES / ACL
na malířské a fasádní barvy, šitý, 
polstrovaný, polyester / polyakryl 
(PES / ACL), šířka 250 mm, 
ø jádra 60 mm, výška vláken 18 mm, 
ø držáku 8 mm 

 336S8

-15 % 156,-

ks

132, -
110, - bez DPH

tvar, rozměry položka MJ s DPH

kulatá, ø 100 mm 344V8 ks 983, -

hranatá, 180×80×90 mm 95F66 ks 898, -

Štětka Color Expert
univerzální použití, 
plastové tělo, dřevěná 
rukojeť, čínské štětiny 

 344V8

-15 % 1 157,-

ks

983, -
813, - bez DPH

šířka×délka položka MJ s DPH

29 mm × 40 m 99R88 ks 33,30

36 mm × 40 m 536S8 ks 39,60

48 mm × 40 m 326V4 ks 50,50

Páska maskovací 
krepová 
Color Expert
na barvy a laky, do interiéru, na hladké 
a mírně strukturované povrchy, krepový 
papír, lepidlo přírodní kaučuk, doba 
použitelnosti 3 dny, tloušťka středně silná 

 99R88

-15 % od 39,20

ks

od 33,30
od 27,50 bez DPH

Metla na tekuté směsi 
Storch 120 mm M14
pro barvy, laky a lazury, 
spirála, materiál ocel 
s práškovým nástřikem, 
upínání M14, objem 
míchání 16 – 30 kg, 
ø 120 mm, délka 600 mm 

 42U42

-15 % 758,-

ks

644, -
532, - bez DPH

Vědro plastové
kovová rukojeť, měrná 
stupnice, materiál 
polyetylen, objem 20 l 

 223K4

-35 % 64,20

ks

41,70
34,50 bez DPH

BARVY 
A MALÍŘSKÉ 
POTŘEBY

BARVY NA STŘECHY

NÁŘADÍ NA MALOVÁNÍ

Papír zakrývací vlnitý 
Color Expert
pro zakrytí velkých ploch, 
dvouvrstvý (vlnitý), v roli, barva 
hnědá, šířka 1,05 m, délka 20 m, 
plocha 21 m² 

 82S64

-15 % 400,-

ks

340, -
281, - bez DPH

šířka×délka×tloušťka položka MJ s DPH

4×5 m, 7 µm 534K9 ks 20,50

4×5 m, 75 µm 349V3 ks 184, -

4×12,5 m, 50 µm 383K3 ks 346, -

Fólie zakrývací HDPE 
Color Expert
pro zakrytí podlah, nábytku, 
dveří apod., ochrana před 
znečištěním, skládaná, materiál 
HDPE, transparentní 

 534K9

-15 % od 24,20

ks

od 20,50
od 17,00 bez DPH

odstín, balení položka MJ s DPH

S 4502-Y, 10 l 23L38 ks 1 979, -

S 4000-N, 10 l 54U23 ks 1 979, -

S 3000-N, 10 l 53U24 ks 1 979, -

S 3005-R80B, 10 l 23U38 ks 1 979, -

Hmota stěrková 
PRIMALEX Beton EFEKT
vytváří věrnou imitaci 
přírodního „surového“ 
betonu s jeho 
charakteristickou strukturou, 
tónovatelný, do interiéru, 
0,71 l / m² / vrstva 

 23L38

-20 % 2 481,-

ks

1 979, -
1 636, - bez DPH

Ve Stavebninách DEK vám nabízíme 
profesionální stroj Storch Airless 
ST 550. Jedná se o vysokotlaké stříkací 
zařízení, které oceníte nejen při malování 
bytu či domu. Můžete ho použít na 
vodouředitelné i rozpouštědlové 
materiály jako jsou interiérové 
a fasádní barvy, laky, penetrace či 
emaily. Inteligentní elektronika s LED 
displejem vám zobrazuje provozní 
dobu, tlak i spotřebu materiálu. Rychlou 
a snazší výměnu stříkaného materiálu 
umožňuje systém QuickReloaded, 
kterým je přístroj vybaven. S takovým 
pomocníkem je vymalováno raz dva.

MALUJTE JAKO PROFESIONÁL

TIP ODBORNÍKA 
Miroslav Melka

produkt manažer pro nátěrové hmoty

Zařízení stříkací 
Storch Airless ST 550
na menší až střední práce, pružný sací systém, výkon 650 W, 
napětí 230 V, max. výkon 2 l / min, max. tryska 0,023”, 
max. tlak 227 bar, hmotnost 23 kg 

 52K89

-26 % 65 187,-

ks

47 795, -
39 500, - bez DPH

odstín, balení položka MJ s DPH

bílá, 15 kg 42L22 ks 716, -

bílá, 40 kg 62F46 ks 1 611, -

Malba interiérová 
PRIMALEX Polar
na minerální a sádrové omítky, na 
sádrokartonové desky, na bázi disperze, do 
interiéru zejména reprezentativního charakteru, 
min. 2 vrstvy, 0,12 kg / m² / nátěr 

 42L22

-29 % od 1 009,-

ks

od 716, -
od 592, - bez DPH
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barva položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

cihlově červená 68P25  250, - ks 30,20

červenohnědá 92P98  250, - ks 30,20

ebenově černá 63U95  250, - ks 30,20

tmavě hnědá 49P82  250, - ks 30,20

Taška střešní Bramac 
Classic Protector Plus
probarvený beton, velmi hladký povrch, vrchní 
vrstva jemnozrnný beton + speciální nástřik, krycí 
šířka 300 mm, závěsná délka 398 mm, BSK 22 °, 
MSK 12 ° (s doplňkovými opatřeními), cca 10 ks / m², 
3,8 kg / ks, šířka 330 mm, výška 420 mm 

specifikace položka MJ s DPH

taška levá okrajová 24U43 ks 151, -

taška pravá okrajová 68U55 ks 151, -

taška větrací 92U25 ks 228, -

hřebenáč 53U39 ks 114, -

Doplňkové tašky 
a příslušenství Bramac
povrchová úprava Classic Protector 
Plus, barva ebenově černá 

 24U43

-27 % od 209,-

ks

od 151, -
od 125, - bez DPH

délka položka MJ s DPH

30 mm 26R29 bal. 483, -

35 mm 53A24 bal. 483, -

Hřebíky galvanizované IKO
5 kg / bal. 

 26R29

-16 % 575,-

bal.

483, -
399, - bez DPH

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

Chatka 
zahradní Erika 
s terasou 40 mm
severské smrkové 
dřevo, rychlá montáž, 
dodávána v paletovém 
balíku, součástí dodávky jsou 
také okna, dveře, podlaha 
a montážní návod, bez střešní 
krytiny a povrchové úpravy, zatížení 
střechy 80 kg / m², tloušťka 
stěny 40 mm, plocha 15,8 m², venkovní 
rozměry 3 980×5 810×2 610 mm 

 23A38 -15 % 80 278,-

ks

68 236, -
56 394, - bez DPH

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

 88N62

-24 % 22,70

bm

17,20
14,30 bez DPH

Bednění prkenné
impregnovaná smrková prkna 
netříděná, širší než 80 mm, 
22 (24)×80×4 000 mm 

 35N28

-12 % 6 534,-

m³

5 750, -
4 752, - bez DPH

KRYTINY A DOPLŇKY 
KE STŘECHÁM

DESKY A ŘEZIVO

specifikace položka MJ s DPH

žlab lakovaný, půlkulatý, rozvinutá šířka 330 mm, 
délka 4 m, barva RAL 9005 – černá

66L96 ks 629, -

svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m, barva 
RAL 9005 – černá

35M64 ks 176, -

kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, 
ø svodu 100 mm, barva RAL 9005 – černá

44P93 ks 231, -

hák žlabový lakovaný, dlouhý, rozvinutá šířka 
žlabu 330 mm, barva RAL 9005 – černá

64S65 ks 96,60

koleno jednodílné lakované, ø svodu 100 mm, úhel 72 °, 
barva RAL 9005 – černá

38P33 ks 230, -

objímka svodu s trnem lakovaná, délka trnu 140 mm, 
ø svodu 100 mm, barva RAL 9005 – černá

55R56 ks 97,80

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

 66L96

-20 % 787,-

ks

629, -
520, - bez DPH

tloušťka, paleta položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

15 mm, 41 ks / pal. 93R45  242, - deska 913, -

18 mm, 35 ks / pal. 38R89  272, - deska 1 027, -

21 mm, 30 ks / pal. 84R24  317, - deska 1 198, -

Překližka Bříza F / F
z křížem lepených březových dýh, 
vodovzdorná, oboustranně hladká, 
fóliovaná, šířka 1 250 mm, délka 2 500 mm 

 93R45

-36 % od 457,-

m²

od 293, -
od 242, - bez DPH

tloušťka, paleta položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

15 mm, 41 ks / pal. 58R68  245, - deska 926, -

18 mm, 35 ks / pal. 32R92  285, - deska 1 077, -

21 mm, 30 ks / pal. 83S49  333, - deska 1 256, -

Překližka Bříza F / W
z křížem lepených březových dýh, 
vodovzdorná, hladká / protiskluzová, 
šířka 1 250 mm, délka 2 500 mm 

 58R68

-36 % od 464,-

m²

od 297, -
od 245, - bez DPH

Fólie DEKTEN PRO
difuzně propustná fólie pro doplňkové 
hydroizolační vrstvy, polyester / polypropylen, 
odolnost proti impregnaci na dřeva, UV 
odolnost 3 týdny, faktor difuzního 
odporu 166, plošná hmotnost 160 g / m², 
50×1,5 m, tloušťka 0,6 mm, 75 m² / bal., 
cena  4 145,- / role s DPH 

 38L32

-20 % 69,10

m²

55,30
45,70 bez DPH

typ položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

PRO 39Z38 41,30 role 1 499, -

PRO Plus 
(s horizontálními 
samolepicími páskami)

66Z59 49,00 role 1 779, -

Pás podkladní 
IKO Armourbase
podkladní pás pod 
asfaltové šindele, 
z odlehčeného bitumenu 
tloušťky 0,5 mm s nosnou vložkou 
z polyesteru, z obou stran chráněný 
polypropylenovým filmem, 30 m² / role 

 39Z38

-30 % od 71,40

m²

od 50,00
od 41,30 bez DPH

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Volba je jasná – Classic Protector Plus je nejprodávanějším modelem betonové 
tašky od Bramacu. Svou jedinečnou technologii, při níž aplikovaná vrstva 
vysoce probarveného jemnozrnného mikrobetonu vytváří dokonale hladký 
povrch, posouvá ještě dále. Od srpna 2020 dochází k významné inovaci. Díky 
nové konstrukci forem se snížila hmotnost základní tašky Classic Protector Plus 
o 10 % na cca 3,8 kg / ks. Toto výrazné vylepšení s vámi chceme v srpnu oslavit, 
a proto od nás za nákup střešní tašky Bramac Classic Protector Plus získáte 
i nejprodávanější pivo Pilsner Urquell ZDARMA.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL 
NOVĚ SNIŽUJE SVOU VÁHU

TIP ODBORNÍKA 
Jiří Štihel 

produkt manažer pro šikmé střechy

specifikace položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

barva podvojná hnědá 07 84Z23  157, - bal. 569, -

barva cihlově červená 10 93Z83  157, - bal. 569, -

Šindel IKO 
Superglass–3TAB
vysoce kvalitní 
bitumenový šindel na 
skleněné vložce, 
třítabulový, 3 m² / bal., 
plošná hmotnost 9,6 kg / m² 

-30 % 272,-

m²

190, -
157, - bez DPH

specifikace položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

barva podvojná hnědá 53 38Z58  212, - bal. 793, -

barva podvojná černá 52 54U24  212, - bal. 793, -

Šindel IKO 
Cambridge Xpress
laminovaný dvouvrstvý 
asfaltový šindel s prostorovým 
vzhledem a vyznačeným pruhem pro 
přibíjení hřebíků ke zrychlení pokládky, 
3,1 m² / bal., hmotnost 11,6 kg / m² 

-30 % 366,-

m²

256, -
212, - bez DPH

OKAPY

+DÁREK
2 m² = 1× PIVO

-40 % 50,40

ks

30,20
25,00 bez DPH

beton tvořící tělo tašky

vrstva podbarveného 
jemnozrnného betonu

krycí vrstvy 
zabraňující zašpinění
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Postroj bezpečnostní 
Kratos I4002
1 225, -

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+protector+plus#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/3503-doplnkove-tasky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/2678-prislusenstvi?f%5B1%5D%5Bmin%5D=47&f%5B1%5D%5Bmax%5D=557&f%5B1193105952%5D%5B%5D=h%C5%99eb%C3%ADky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020221129#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3028008634#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020200172#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020200204#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
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=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7763-preklizky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7763-preklizky#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/2600201120#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/2678-prislusenstvi?f%5B1%5D%5Bmin%5D=47&f%5B1%5D%5Bmax%5D=557&f%5B1193105952%5D%5B%5D=Podkladn%C3%AD+p%C3%A1s#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/1734-krytina-iko#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/1734-krytina-iko#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen


Kladivo vrtací 
Bosch GBH 2-26 DFR 
Professional
příkon 800 W, příklep 2,7 J, 
ø vrtání 30 / 4 – 26 / 68 / 13 mm 
(dřevo / beton / zdivo / kov), upínání SDS-plus, 
upínání 1,5 – 13 mm, hmotnost 2,9 kg, lze 
použít i pro sekání 

 283B8

-30 % 5 747,-

ks

3 990, -
3 298, - 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

Pistole na PU pěnu 
DEK PK01
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 

 48A86

-30 % 423,-

ks

296, -
245, - bez DPH

Box na nářadí Stanley 1-75518
plastový, kovové přezky, vyjímatelná 
přihrádka, rozměry 400×200×200 mm 

 36P95

-33 % 360,-

ks

238, -
197, - bez DPH

Šroubovák vrtací 
AKU 
Makita DDF453SYX5
1× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah, 
napětí 18 V, krouticí 
moment 42 / 27 Nm (tvrdý / měkký 
materiál), ø vrtání 36 / 13 mm 
(dřevo / kov), sklíčidlo 1,5 – 13 mm, 
239×79×227 mm, hmotnost 1,7 kg, 
nabíječka 

 23R53

-47 % 4 223,-

ks

2 199, -
1 818, - 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, kufr 

 29P89

-25 % 5 990,-

ks

4 451, -
3 678, - bez DPH

Šroubovák 
sádrokartonářský AKU 
DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, 
napětí 18 V, výkon 430 W, 
krouticí moment 30 / 5 Nm 
(tvrdý / měkký materiál), 
4 400 otáček / min, upínání 
šestihran 1 / 4”, 
hmotnost 1,88 kg, zásobník na 
vruty, nabíječka, kufr 

 242R6

-26 % 9 990,-

ks

7 369, -
6 090, - bez DPH

Sada bitů 
DeWALT DT7969M
barevné rozlišení, 
příchytka na opasek, 
držák bitů s pojistkou, 
32 ks / bal. – S, PH, PZ, 
T, Th, H 

 422K2

-33 % 542,-

sada

362, -
299, - bez DPH

Sada šroubováku 
s bity a hlavicemi 
Stanley 0-63-022
ráčnový šroubovák, 
polohovací rukojeť, sada 
bitů S, PH, T, inbusů 
a nástrčných hlavic, 
magnetický adaptér, 
plastový kufr, 0,65 kg, 
22 ks / bal. 

 46S23

-32 % 576,-

ks

386, -
319, - bez DPH

Bruska úhlová 
DeWALT DWE4057
příkon 800 W, ø kotouče 125 mm, závit 
hřídele M14, 11 800 otáček / min, 
rozměry 80×270 mm, hmotnost 1,8 kg, 
ochranný kryt 

 345R4

-43 % 2 891,-

ks

1 634, -
1 350, - bez DPH

Bruska úhlová 
DeWALT DWE492S
příkon 2 200 W, ø kotouče 230 mm, 
závit hřídele M14, 6 600 otáček / min, 
plynulý rozběh, rozměry 490×151 mm, 
hmotnost 5,2 kg, ochranný kryt 

 442N8

-39 % 6 190,-

ks

3 751, -
3 100, - bez DPH

průměr×tloušťka řezu položka MJ s DPH

ø 125×1,6 mm 494S9 ks 294, -

ø 150×2 mm 252N4 ks 431, -

ø 230×2,6 mm 454B4 ks 766, -

Kotouč diamantový univerzální 
Bosch Standard for Universal
na všechny stavební materiály, výška 
segmentu 10 mm, upínací otvor 22,23 mm 

 494S9

-13 % od 339,-

ks

od 294, -
od 243, - bez DPH

Pila kotoučová 
DeWALT DWE575K
příkon 1 600 W, 5 200 otáček / min, 
ø kotouče 190 mm, upínací 
otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm, 
úkos 57 °, hmotnost 4 kg, 
kotouč 24 z., vodítko, kufr 

 396H2

-33 % 7 191,-

ks

4 804, -
3 970, - bez DPH

Nůž s vysouvací čepelí 
DEK HX-97
kovové tělo, kovové poutko, 
šířka čepele 19 mm 

 54P85

-30 % 96,90

ks

67,80
56,10 bez DPH

Nůž odlamovací 
Stanley Interlock 0-10-018
kovové tělo, šroubová aretace, 
šířka čepele 18 mm, 
délka 165 mm 

 225N4

-58 % 236,-

ks

99, -
81,90 bez DPH

Pila Alligator 
DeWALT DWE398 QS
na pórobeton, SDK a duté cihly do 
pevnosti 20 MPa, příkon 1 700 W, 
délka řezu 430 mm, délka 
zdvihu 40 mm, 3 000 zdvihů / min, 
hmotnost 5,5 kg, sada listů DT2976 

 626P3

-39 % 18 490,-

ks

11 205, -
9 260, - bez DPH

NÁŘADÍ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠROUBOVÁNÍ

ŘEZÁNÍ

typ, délka×šířka položka MJ s DPH

plochý RTec Sharp, 
400×25 mm

424H8 ks 971, -

lopatkový, 350×50 mm 343V3 ks 620, -

Sekáč 
Bosch SDS-max
pro sekání do betonu 
a cihel nebo pro 
odstraňování omítek 
a přebytků betonu, 
upínání SDS-max 

 424H8

-13 % 1 117,-

ks

971, -
803, - bez DPH

určení, počet zubů položka MJ s DPH

do 12 MPa, 48 359V4 ks 1 537, -

do 20 MPa, 78 332H9 ks 3 905, -

List pilový na cihly 
DeWALT DT297
břit TC – zuby z tvrdokovu, pro lehčené 
duté cihly do třídy pevnosti 12 / 20 MPa, 
délka 430 mm, 48 / 78 zubů, pro pilu 
DWE398 

 359V4

-49 % od 3 032,-

ks

od 1 537, -
od 1 270, - bez DPH

Vyzkoušejte profesionální kombinované kladivo BOSCH GBH 2-26 DFR pro rychlé a přesné 
vrtání do běžného i armovaného betonu. Silný motor o výkonu 800 W s intenzitou příklepu 2,7 J 
nabízí plynulou regulaci otáček, řídicí bezpečnostní spojku a také pravý a levý chod. Hlavním 
upínáním je SDS, ale v balení najdete i rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou do 
průměru 13 mm. Ke kladivu patří pevný plastový kufr, přídavná rukojeť a hloubkový doraz 210 mm. 
Tohoto odborníka na vrtání a sekání u nás nyní koupíte za jedinečnou cenu 3 990,- Kč s DPH.

I VRTÁNÍ DO BETONU MŮŽE BÝT HRAČKA

TIP ODBORNÍKA 
Petr Liška 

produkt manažer pro el. nářadí

Brýle iSpector 
ROZELLE čiré
149, -

Sluchátka 
F&F MOSEL 
GS–01 – 001
133, -

1× AKUMULÁTOR 
+ NABÍJEČKA V CENĚ

1514 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKUZákaznické centrum:   510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného množství.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 4. 8. do 30. 8. 2020, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

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

REGISTRUJTE SE

https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001301#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001360#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3211000107#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290102021#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3335000727#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247202073#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247203222#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247213209#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290101670#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247204132#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247204122#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260005481#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247203652#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1211101020#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290101058#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247205251#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/11869-sekace-sds-max#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/25215-listy-pilove#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign=MKT-012334&utm_term=srpen


délka položka MJ s DPH

300 mm 94B99 ks 217, -

400 mm 99B88 ks 237, -

500 mm 348N9 ks 262, -

600 mm 88B35 ks 280, -

800 mm 246H8 ks 329, -

1 000 mm 332H8 ks 371, -

1 200 mm 433V8 ks 409, -

1 500 mm 393K2 ks 480, -

1 800 mm 368N2 ks 550, -

2 000 mm 398R4 ks 607, -

Vodováha Horizont
přesnost 0,5 mm / m, tloušťka Al 
profilu 1,5 mm, fluorescenční 
kapalina, odolná nárazu, 
otěruvzdorný povrch 

 94B99

-30 % od 311,-

ks

od 217, -
od 180, - 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

Laser křížový 
DeWALT DW088CG
2 paprsky (zelené), dosah 20 m (s detektorem 50 m), přesnost ± 0,3 mm / m, 
rozsah nivelace ± 4 °, třída laseru 2, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), závit 
stativu 1 / 4”, rozměry 61×112×152 mm, hmotnost 0,5 kg, kufr 

 66D58

-57 % 9 991,-

ks

4 223, -
3 490, - bez DPH

Koště silniční
syntetická vlákna, 
dřevěná násada, 
výška 
vláken 70 mm, 
šířka 340 mm, 
délka 1,4 m 

 45U24

-30 % 314,-

ks

219, -
181, - bez DPH

Hrábě kovové
kované, lakované, 14 zubů, 
dřevěná buková násada, 
délka 160 cm 

 262N4

-30 % 230,-

ks

161, -
133, - bez DPH

Lopata standard 
Komaxit
ocel Komaxit, dřevěná 
buková násada, 
délka 130 cm, 
rozměr 280×280 mm 

 336V4

-30 % 263,-

ks

184, -
152, - bez DPH

Rýč s násadou
špičatý ocelový rýč, 
ocelová násada 
potažená plastem, 
plastová rukojeť, 
šířka 195 mm 

 249A4

-30 % 359,-

ks

251, -
208, - bez DPH

Kolečko stavební bantam
osa kola uložena v kovových 
výkovcích, kolo samonosný 
bantam 400×95 mm, bodově 
svařená lakovaná korba, 
objem 60 l 

 393B8

-35 % 1 849,-

ks

1 201, -
993, - bez DPH

Míchačka stavební 
Lescha STAR 150 230 V
výkon 500 W, napětí 230 V, krytí 
IP 45, objem bubnu 130 l, objem 
směsi 80 / 97 l (suchá / mokrá), 
0,7 m³ směsi / 10 míchání, litinový 
věnec, 1 130×715×1 330 mm, 49 kg 

 83R32

-7 % 11 539,-

ks

10 731, -
8 869, - bez DPH

Kompresor pístový 
Stanley DN 200 / 8 / 6 + Kit Box
sací výkon 180 l / min, max. tlak 6 bar, 3 400 otáček / min, 
výkon 1,1 kW, napětí 230 V / 50 Hz, hmotnost 9 kg, 
rozměry 335×315×370 mm, Kit Box = ofukovací a husticí 
pistole, hadice 5 m, 3 nástavce 

 36T43

-30 % 4 536,-

sada

3 175, -
2 624, - bez DPH

ÚDRŽBA KOLEM DOMU

MĚŘENÍ

šířka×délka položka MJ s DPH

19 mm × 3 m 59Z59 ks 77,90

19 mm × 5 m 38Z38 ks 98,30

25 mm × 5 m 65Z65 ks 149, -

32 mm × 5 m 32Z32 ks 171, -

25 mm × 8 m 84Z84 ks 171, -

25 mm × 10 m 58Z58 ks 240, -

Metr svinovací DEK Supra
profilovaná ocelová páska, přesnost 
EEG II, klip na opasek 

 59Z59

-10 % od 86,60

ks

od 77,90
od 64,40 bez DPH
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velikost 
zubů položka MJ s DPH

4 mm 426A4 ks 60,40

6 mm 223S9 ks 60,40

8 mm 224P3 ks 60,40

10 mm 393R3 ks 60,40

Hladítko nerezové 
zubové 
DEK N10
na podlahy, nanášení 
lepidel, omítek a štuků, 
nerezová ocel, plastová 
rukojeť, šířka 130 mm, 
délka 270 mm 

 426A4-30 % 86,40

ks

60,40
50,00 bez DPH

velikost 
zubů položka MJ s DPH

4 mm 462P3 ks 161, -

6 mm 432P8 ks 161, -

8 mm 252A9 ks 161, -

10 mm 383A4 ks 161, -

Hladítko nerezové 
zubové 
DEK N30
na podlahy, nanášení 
lepidel, omítek a štuků, 
nerezová ocel, gumová 
rukojeť, šířka 130 mm, 
délka 280 mm 

 462P3-30 % 230,-

ks

161, -
133, - bez DPH

Brýle 
iSpector ROZELLE zrcadlové
zrcadlový polykarbonátový zorník (2-1,2 1F), protisluneční filtr, 
úprava proti poškrábání, sportovní vzhled, norma EN 166, 
EN 172, zrcadlový zorník 2,5, optická třída 1, optický filtr 5 
(protisluneční), mechanická odolnost F, hmotnost 24 g 

 455K9

-10 % 164,-

ks

147, -
122, - bez DPH

typ, průměr×délka, počet ks položka MJ s DPH

kroužkové, ø 2,8×63 mm, 3 300 ks 53A23 bal. 1 825, -

hladké, ø 3,1×90 mm, 2 200 ks 642H4 bal. 1 627, -

Lešení pojízdné 
Krause Stabilo 10 výška 3 m
pracovní výška 3 m, nosnost 240 kg, materiál hliník, norma 
ČSN EN 1004, třída III., šířka 0,75 m, délka 2 m, 
výška 2,3 m, výška podlážky 1 m, 49 kg 

 55T35

-15 % 21 269,-

ks

18 078, -
14 941, - bez DPH

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

 62R66

-41 % 170,-

pár

99, -
81,90 bez DPH

velikost položka MJ s DPH

9 222H3 pár 54,90

10 362P4 pár 54,90

11 624P4 pár 54,90

Rukavice Cerva PALAWAN
dlaň a prsty máčené latexem, pletená 
manžeta, nylon, norma EN 388, 
třída 2131X dle EN 388:2016, barva 
žlutá / černá 

 222H3

-10 % 61,00

pár

54,90
45,40 bez DPH

velikost položka MJ s DPH

9 635P3 pár 430, -

10 498R8 pár 430, -

11 343R9 pár 430, -

Rukavice fh CORAX
protiskluzové potisky na prstech, elastická 
manžeta na suchý zip, zesílená dlaň, 
nylon, umělá kůže, barva černá / žlutá 

 635P3

-10 % 478,-

pár

430, -
356, - bez DPH

OCHRANNÉ 
PRACOVNÍ 
POMŮCKY

Hřebíky 
Paslode NFP S
do hřebíkovačky Paslode 
Impulse 350+, plynová 
bombička v balení, 
páskované, 
úhel 34 °, D-hlava  53A23

-40 % 3 042,-

bal.

1 825, -
1 509, - bez DPH

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

 28H23

-9 % 212,-

ks

191, -
158, - bez DPH
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Set zabezpečovacího GSM systému iGET 
M2B SECURITY
centrální zabezpečovací GSM jednotka 
vč. napájecího adaptéru, dálkové ovládání, 
magnetický detektor, pohybový PIR detektor, 
vnitřní siréna 110 dB 

 83L94

-32 % 3 412,-

ks

2 300, -
1 901, - bez DPH

Set zabezpečovacího GSM / Wi-Fi systému 
iGET M4 SECURITY
centrální zabezpečovací GSM / Wi-Fi jednotka, 
integrovaná siréna 100 dB, bezdrátová RFID 
klávesnice, 2× RFID klíč, magnetický detektor, 
pohybový PIR detektor, 2× napájecí adaptér 

 23L99

-31 % 5 849,-

ks

3 990, -
3 298, - bez DPH

Systém kamerový iGET 
Homeguard HGNVK68004
bateriový provoz kamer, detekce 
pohybu, noční vidění, mobilní a PC 
aplikace, rozlišení 1 080 px, IP 66 

 53H24

-25 % 17 996,-

ks

13 333, -
11 019, - bez DPH

Videotelefon H2016
barevný displej 7”, integrovaná paměť pro 
záznam návštěv (100 snímků), napájení 
adaptérem 14,5 V s vidlicí, doporučená 
kabeláž FTP / SYKFY 5×2×0,5, možnost 
připojení CCTV kamer, ovládání 
elektrického zámku / brány, krytí kamerové 
jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, 
přisvícení kamerové jednotky, barva bílá 

 89T35

-31 % 4 887,-

ks

3 370, -
2 786, - bez DPH

Videotelefon H2015
barevný displej 7”, napájení LCD 
monitoru 230 V (vidlice) nebo 12 V, 
doporučená kabeláž 
FTP / SYKFY 5×2×0,5, možnost 
připojení CCTV kamer, ovládání 
elektrického zámku / brány, krytí 
kamerové jednotky IP 44, 
antivandal, barva bílá 

 52T94

-31 % 5 309,-

ks

3 660, -
3 025, - bez DPH

barva položka MJ s DPH

bílá 86T36 ks 7 025, -

zrcadlová 32S34 ks 7 475, -

Videotelefon sada Legrand
povrchový vstupní panel, barevný displej 7“, 
napájení adaptérem 12 V s vidlicí, krytí IP 44, IK 07, 
12 typů zvonění, stříška proti dešti, dva 
beznapěťové 12 – 24V kontakty 

+DÁREK
VIDEOTELEFON
= 6× PIVO

Zásuvka jednonásobná 
Legrand Plexo
2P+T, pro povrchovou montáž, včetně 
montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá 

 386N4

-15 % 210,-

ks

178, -
148, - bez DPH

Přepínač střídavý 
Legrand Plexo
řazení 6, pro povrchovou montáž, 
včetně montážní krabice, krytí IP 55, 
barva šedá 

 495V2

-15 % 227,-

ks

192, -
159, - bez DPH

specifikace položka MJ s DPH

základní provedení 383P4 ks 520, -

časový spínač (0,5 – 25 min) 344P4 ks 574, -

časový spínač (0,5 – 25 min), 
vlhkostní čidlo

98M56 ks 703, -

Ventilátor 
Primo base 100
axiální s automatickou žaluzií, příkon 12 W, jmenovité 
napětí 230 V, krytí IP 44, pro ø potrubí 100 mm, 
objemový průtok > 110 m³ / h, barva bílá 

 383P4

-18 % od 635,-

ks

od 520, -
od 430, - bez DPH

specifikace položka MJ s DPH

základní provedení 436R3 ks 290, -

časový spínač (0,5 – 25 min) 469P9 ks 421, -

Ventilátor Solo 100
axiální, příkon 12 W, 
jmenovité napětí 230 V, krytí 
IP 44, pro ø potrubí 100 mm, 
objemový průtok > 110 m³ / h, 
barva bílá 

 436R3

-22 % od 373,-

ks

od 290, -
od 240, - bez DPH

VYBAVENÍ 
DOMÁCNOSTI

materiál, barva položka MJ s DPH

hliník, matný hliník 23F38 ks 999, -

hliník, bílý lesk 24F36 ks 1 198, -

hliník, černá 92S26 ks 1 198, -

zamak, nerez 49S43 ks 1 318, -

Blok zásuvkový pop-up 
Legrand
pro instalaci do kancelářského nábytku, 
vyhovuje pro montáž do materiálů s třídou 
reakce na oheň D, 4 volné moduly Mosaic, 
krytí IP 30 / 40, IK 07 

 23F38
-18 % od 1 221,-

ks

od 999, -
od 826, - bez DPH

Hlásič oxidu uhelnatého 
Kidde 5CO
hlasitost 85 dB, LED indikace, 
rozměry 118×70×40 mm, 
baterie 3× 1,5 V s životností 7 let 

 84S33

-13 % 797,-

ks

690, -
571, - bez DPH

specifikace položka MJ s DPH

zásuvka UTP, 1× konektor RJ45, CAT5e, 1 modul 33S86 ks 161, -

nabíječka 2× USB, 2 moduly 23Z92 ks 1 128, -

zásuvka HDMI v1.4, 1 modul 23A49 ks 1 216, -

Zásuvka datová 
Legrand Mosaic

barva položka MJ s DPH

barva bílá, 2 moduly 46S99 ks 74,10

barva červená, 2 moduly 52S88 ks 96,70

barva bílá, 2 moduly, s přepěťovou ochranou 48S35 ks 964, -

Zásuvka jednonásobná 
Legrand Mosaic
2P+T, bezšroubové svorky, 
jmenovitý proud 16 A 

 46S99

-15 % od 87,20

ks

od 74,10
od 61,30 bez DPH

Podlahové i nábytkové 
pop-up krabice Legrand 
jsou určeny k montáži 
přístrojů MOSAIC 
v rozměrech 45×45 mm 
(2 moduly) nebo 45×22,5 mm 
(1 modul). V modulu 45 lze 
zvolit variantu od klasických 
zásuvek přes datové RJ 45, 
USB nabíječky, vypínače 
nebo termostaty. Konkrétní 
konfiguraci si zvolíte 
přesně dle svých potřeb. 
K vybraným podlahovým 
a pop-up krabicím vám nyní 
dáme 2 zásuvky ZDARMA.

SESTAVTE SI SVOU 
VLASTNÍ MOZAIKU

TIP ODBORNÍKA 
Jindřich Roedl

produkt manažer pro modulové 
přístroje a rozváděče

+DÁREK
2× ZÁSUVKA MOSAIC 
BÍLÁ ZDARMA

typ, rozměr, napájení položka MJ s DPH

Kidde 29HD-L 93S48 ks 349, -

FireAngel ST-625 24S36 ks 349, -

Hlásič požáru a kouře
testovací tlačítko, LED indikace, 
hlasitost 85 dB, životnost baterie 5 let 

 93S48

-13 % od 404,-

ks

od 349, -
od 289, - bez DPH

+DÁREK
2× ZÁSUVKA MOSAIC 
BÍLÁ ZDARMA

specifikace položka MJ s DPH

A: Kryt univerzální 8 / 12M 44S58 ks 512, -

B: Krabice podlahová 12M horizontální 95S23 ks 816, -

C: Krabice instalační podlahová 54H23 ks 850, -

Sestava podlahové 
krabice Legrand Mosaic

-15 % od 2 565,-

sestava

od 2 309, -
od 1 909, - bez DPH

 86T36
-15 % od 8 265,-

ks

od 7 025, -
od 5 806, - bez DPH

 33S86

-15 % od 190,-

ks

od 161, -
od 134, - bez DPH
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 445N2

-38 % 9 772,-

ks

5 990, -
4 951, - bez DPH

objem, umístění položka MJ s DPH

10 l, pod umyvadlo 534R9 ks 2 905, -

10 l, nad umyvadlo 386K3 ks 2 905, -

Ohřívač vody zásobníkový 
Ariston Andris LUX
regulace teploty otočným 
termostatem, příkon 2 kW 

 534R9

-35 % od 4 529,-

ks

od 2 905, -
od 2 401, - bez DPH

typ, objem položka MJ s DPH

ECO 50 V 2K, 50 l 92H62 ks 3 961, -

ECO 80 V 2K, 80 l 49H28 ks 4 364, -

ECO 100 V 2K, 100 l 94H53 ks 4 813, -

Ohřívač vody elektrický Ariston 
Lydos ECO
příkon 2 kW, energetická třída ohřevu 
vody B, dvojitý bezpečnostní termostat, 
rozměrná hořčíková anoda pro boj proti 
korozi, titanová smaltovaná nádrž, 
polyuretanová izolace, maximální 
provozní tlak 8 bar a teplota 80 °C 

+DÁREK
OHŘÍVAČ = 4× PIVO

 92H62

-35 % od 6 130,-

ks

od 3 961, -
od 3 274, - bez DPH

Ohřívač vody 
elektrický 
Dražice OKCE
závěsný, svislý, topné 
těleso 2,2 kW, energetická 
třída ohřevu C, 
bezpečnostní termostat, 
keramické topné těleso, 
antikorozní úprava, 
tepelná izolace Covestro, 
maximální provozní 
tlak 6 bar a teplota 80 °C 

 263K2

-36 % od 10 005,-

ks

od 6 342, -
od 5 241, - bez DPH

šířka × výška, příkon položka MJ s DPH

450×960 mm, 300 W 458H2 ks 1 624, -

450×1 320 mm, 400 W 483R3 ks 1 950, -

600×960 mm, 400 W 445K3 ks 1 837, -

600×1 320 mm, 600 W 239R9 ks 2 075, -

Radiátor koupelnový elektrický KD-E
nerezová topná tyč bez termostatu, 
kroucená šňůra, tepelná pojistka vratná 
(vypíná při 85 °C), plněno nemrznoucí směsí 

 458H2

-44 % od 2 952,-

ks

od 1 624, -
od 1 342, - bez DPH

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

 699H2

-15 % 499,-

ks

424, -
351, - bez DPH

Umyvadlo ARES 60
s otvorem pro baterii, klasický oblý design, 
rozměry 585×170×425 mm (š×v×h), barva bílá 

 35K32

-55 % 887,-

ks

399, -
330, - bez DPH

Klozet závěsný Jika Lyra Plus
hluboké splachování 6 l, 
šířka 360 mm, délka 530 mm 

 463Z8

-35 % 2 314,-

ks

1 504, -
1 243, - bez DPH

odpad položka MJ s DPH

zadní 495Z2 ks 2 838, -

spodní 298Z8 ks 2 838, -

WC kombinované 
Jika Lyra Plus
s keramickou nádržkou, 
splachování 3 / 6 l, 
rozměry 360×400×630 mm 
(š×v×h), boční napouštění 

 495Z2

-35 % 4 366,-

ks

2 838, -
2 345, - bez DPH

Baterie umyvadlová 
Grohe Eurosmart
páková, s omezovačem průtoku 
a teploty, perlátor, provedení chrom 

 38S28

-52 % 3 369,-

ks

1 617, -
1 337, - bez DPH

šířka položka MJ s DPH

800 mm 255Z8 ks 4 779, -

900 mm 299Z8 ks 4 864, -

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

 255Z8

-20 % od 5 974,-

ks

od 4 779, -
od 3 950, - bez DPH

šířka položka MJ s DPH

800 mm 235Z4 ks 4 696, -

900 mm 388Z4 ks 4 948, -

Kout sprchový čtvercový 
Roth Orlando Neo
posuvné dveře, bezpečnostní sklo ESG 
Matt Glass 4 mm, barva profilu Brillant 

 235Z4

-20 % od 5 870,-

ks

od 4 696, -
od 3 881, - bez DPH

rozměry položka MJ s DPH

800×800×30 mm, R550 44K59 ks 4 392, -

900×900×30 mm, R550 42K38 ks 4 792, -

Vanička sprchová Roth Tahiti-M
litý mramor, včetně nožiček 

 44K59

-20 % od 5 490,-

ks

od 4 392, -
od 3 630, - bez DPH

rozměry položka MJ s DPH

800×800×30 mm 98K39 ks 4 233, -

900×900×30 mm 82K56 ks 4 606, -

Vanička sprchová 
Roth Macao-M
litý mramor, včetně nožiček 

 98K39

-20 % od 5 291,-

ks

od 4 233, -
od 3 498, - bez DPH

rozměry položka MJ s DPH

1 600×700 mm, 
objem 160 l

468Z9 ks 5 201, -

1 700×700 mm, 
objem 170 l

258Z2 ks 5 536, -
Vana akrylátová Vanessa Neo
doporučené příslušenství: nohy 
Exclusive 

 468Z9

-20 % od 6 501,-

ks

od 5 201, -
od 4 298, - bez DPH

OHŘEV VODY 
A SANITA

Vše záleží zejména na počtu členů domácnosti, preferenci sprchy 
nebo vany a také prostoru, do kterého chceme elektrický ohřívač 
vody umístit. Podle toho pak volíme ohřívač úzký, široký, svislý 
nebo ležatý. 
Vycházíme ze spotřeby 25 – 30 l vody o teplotě 60 °C na 
osobu / den. Pro 2 osoby doporučuji ohřívač o objemu 50 – 80 l, 
pro 4 pak 100 – 125 l. Máte-li raději vanu, objem ohřívače 
zdvojnásobte. 
Malé ohřívače do objemu 15 l se používají pro jedno odběrné 
místo, typicky k umyvadlu nebo dřezu. Zde rozlišujeme typ 
instalace nad umyvadlo a pod umyvadlo. 
V naší nabídce naleznete ohřívače vody pro každou variantu.

JAK VELKÝ OHŘÍVAČ VODY VYBRAT?

TIP ODBORNÍKA 
Lukáš Ingr 

produkt manažer pro vytápění a ohřev vody

+DÁREK
OHŘÍVAČ = 2× PIVO

Baterie nástěnná 
Grohe Eurosmart
rozteč 150 mm, zajištěno 
proti zpětnému toku 

 89N35

-52 % od 3 509,-

ks

od 1 650, -
od 1 363, - bez DPH

objem položka MJ s DPH

125 l 263K2 ks 6 342, -

160 l 346S4 ks 6 909, -

200 l 345R9 ks 8 321, -

+DÁREK
OHŘÍVAČ = 12× PIVO

specifikace položka MJ s DPH

sprchová 89N35 ks 1 650, -

vanová 262R6 ks 1 930, -

Ohřívač vody 
elektrický 
plochý Ariston 
Velis EVO 80
displej s LED diodami, 
elektronický termostat 
CoreTECH, příkon 1,5 kW, 
objem 80 l, 
rozměry 106,6×50,6×27,5 cm 
(v×š×h) 
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typ položka MJ 1–3 dny 4–14 dní >14 dní

DD 150–U PSK-00589 den  484,-  436,-  387,-

DD 250 / 350 PSK-00794 den  484,-  455,-  417,-

Stojan pro 
jádrovou vrtačku
s kombinovanou 
kotevní a vakuovou 
deskou a sloupkem, 
možnost vrtání pod 
úhlem do 45 °, pro 
vrtání do betonu 
nebo plného zdiva 

 PSK-00589

-20 % od 484,-

pronájem/den

od 387, -
od 320, - bez DPH

Svářečka na kov
ruční elektrodový svařovací přístroj 
pro používání ve výrobě, na 
montážích, v kovovýrobě, údržbě 
nebo v domácí dílně 

MJ 1–7 dní 8–14 dní >14 dní

den  360,-  309,-  257,-

 PSK-00062

-15 % od 303,-

pronájem/den

od 257, -
od 213, - bez DPH

Vibrátor ponorný mechanický
pro vibrování čerstvého betonu 
v základech a dalších betonových 
konstrukcích, vhodný pro menší 
hloubky a objemy betonu, ø vibrační 
hlavice 35 mm 

MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

den  400,-  350,-  300,-

 PSK-00078-17 % od 363,-

pronájem/den

od 300, -
od 248, - bez DPH

AKU vazač armatur do 
průměru 16×18 mm
vazač armatur umožňuje 
minimalizovat náklady spojené 
s přípravou výztuže betonu snížením 
času potřebným pro její výrobu 

MJ 1–7 dní 8–14 dní >14 dní

den  463,-  412,-  360,-

 PSK-00417

-15 % od 424,-

pronájem/den

od 360, -
od 298, - bez DPH

Vibrační lišta benzínová 2 m
plovoucí vibrační lišta pro 
povrchové zvibrování a srovnání 
řídké betonové směsi 

MJ 1–3 dny 4–30 dní >30 dní

den  463,-  412,-  360,-

 PSK-00076

-15 % od 424,-

pronájem/den

od 360, -
od 298, - bez DPH

PŮJČOVNA
Vrtačka jádrová
motor sestavy jádrového vrtání pro vrtání velkých 
průměrů ze stojanu, ideální pro prostupy 
kanalizace, potrubí, vzduchotechniky, snadná 
manipulace, srozumitelné a jednoduché ovládání 
díky kontrole vrtání v reálném čase 

 PSK-00588

-20 % od 847,-

pronájem/den

od 677, -
od 560, - bez DPH

max. délka řezu položka MJ 1–7 dní 8–30 dní >30 dní

600 mm PSK-00054 den  205,-  185,-  164,-

900 mm PSK-00055 den  258,-  227,-  196,-

1 250 mm PSK-00408 den  360,-  319,-  278,-

Řezačka obkladů 
a dlažby
ruční řezačky 
s ergonomickou 
rukojetí pro efektivní 
řezání obkladů 
a dlažeb až 
do 1 250 mm 

 PSK-00054

-15 % od 194,-

pronájem/den

od 164, -
od 136, - bez DPH

kapacita odsávání položka MJ 1–7 dní 8–14 dní >14 dní

40 – 60 l / s PSK-00084 den  348,-  319,-  290,-

120 – 150 l / s PSK-01011 den  543,-  504,-  465,-

Vysavač průmyslový
pro mokré a suché vysávání, vhodný 
pro odsávání kalu při jádrovém vrtání 
a řezání s vodním výplachem 

 PSK-00084

-20 % od 363,-

pronájem/den

od 290, -
od 240, - bez DPH

KOMPLETNÍ 
PŘISLUŠENSTVÍ PRO 
JÁDROVÉ VRTÁNÍ
jádrové korunky pro prostupy ø 52 až 500 mm 
pro vrtání do cihly, betonu a vyztuženého betonu

ø vrtání do položka MJ 1–3 dny 4–14 dní >14 dní

150 mm PSK-00588 den  774,-  726,-  677,-

350 mm PSK-00793 den 1 162,- 1 065,-  968,-

500 mm PSK-01056 den 1 452,- 1 259,- 1 065,-

Stále častěji a oprávněně 
požadujeme kvalitní 
zabudování materiálů bez 
vzniku tepelných mostů nebo 
snížení statické nosnosti 
zdiva. Prostupy nosnými 
konstrukcemi (digestoř, 
kanalizace, topení apod.) 
dříve zajistilo bourací 
kladivo a statný řemeslník. 
V DEK půjčovně vám jako 
první v ČR plošně nabízíme 
pronájem profesionálních 
sestav jádrového vrtání 
HILTI. Modelové řady DD150, 
DD250 a DD350 s autopojezdem 
umožňují precizně a čistě 
v průměrech od 52 do 500 mm 
odvrtat prostupy cihlou, 
kamenem i armovaným 
betonem.

JÁDROVÁ VRTAČKA PRO 
„ČISTOU“ PRÁCI

TIP ODBORNÍKA 
Jan Štelzig 

produkt manažer pro půjčovnu

produkty cena s DPH

Výměnné DIA korunky  
ø 52 až 202 mm

od 121,- / 0,5 mm

Tubusy pro výměnné DIA 
korunky ø 52 až 202 mm

od 121,- / den

DIA korunky s tubusem  
ø 250 až 500 mm

od 1 452,- / 0,5 mm

Prodloužení tubusů 484,- / den

Sluchátka Cerva 
CIRON ADVANCE 
žlutá / černá
263, -

Rukavice Cerva 
PALAWAN
54,90

Kalhoty s laclem 
Cerva KNOXFIELD 
antracit / žlutá 52
1 258, -

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

5 kg PSK-00021 den  300,-  300,-  300,-

8 kg PSK-00022 den  436,-  388,-  339,-

12 kg PSK-00018 den  484,-  436,-  388,-

15 kg PSK-00019 den  533,-  484,-  436,-

15 / 20 kg PSK-00923 den  581,-  533,-  484,-

30 kg PSK-00020 den  630,-  572,-  514,-

Kladivo bourací
bourací kladivo pro demolice 
kamenných, betonových i cihlových 
zdí, k odstraňování omítky, 
odstraňování dlaždic ze stěn 
a podlahy, vybourávání okenních 
a dveřních otvorů 

 PSK-00021

-38 % od 484,-

pronájem/den

od 300, -
od 248, - bez DPH

NOVĚ PŮJČUJEME 
STROJE A NÁŘADÍ 

BEZ KAUCE
Více informací na 

www.dek.cz/pujcovnabezkauce 
nebo v půjčovnách Stavebnin DEK

Podmínkou zápůjčky bez kauce je uhrazení zálohové faktury platební kartou.
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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!

Ohřívač vody elektrický 
plochý Ariston Velis 
EVO 80
displej s LED diodami, elektronický 
termostat CoreTECH, příkon 1,5 kW, 
objem 80 l, rozměry 106,6×50,6×27,5 cm 
(v×š×h) 

 445N2

-38 % 9 772,-

ks

5 990, -
4 951, - bez DPH

Vrtačka jádrová 
do ø 150 mm
motor sestavy jádrového vrtání pro vrtání 
velkých průměrů ze stojanu, ideální pro 
prostupy kanalizace, potrubí, 
vzduchotechniky, snadná manipulace, 
srozumitelné a jednoduché ovládání díky 
kontrole vrtání v reálném čase 

 PSK-00588

-20 % od 847,-

pronájem/den

od 677, -
od 560, - bez DPH

+DÁREK
OHŘÍVAČ = 12× PIVO

+DÁREK
SADA PRO VZDUCHOTĚSNÉ 
A TEPELNĚIZOLAČNÍ 
NAPOJENÍ ZDARMA

 54C23

-10 % od 11 130,-

ks

od 9 990, -
od 8 257, - bez DPH

Kladivo vrtací 
Bosch 
GBH 2-26 DFR 
Professional
příkon 800 W, příklep 2,7 J, 
ø vrtání 30 / 4 – 26 / 68 / 13 mm 
(dřevo / beton / zdivo / kov), 
upínání SDS-plus, 
upínání 1,5 – 13 mm, 
hmotnost 2,9 kg, lze použít 
i pro sekání 

 283B8

-30 % 5 747,-

ks

3 990, -
3 298, - bez DPH

 PSK-00589

-20 % od 484,-

pronájem/den

od 387, -
od 320, - bez DPH

Stojan pro jádrovou vrtačku
s kombinovanou kotevní a vakuovou deskou 
a sloupkem, možnost vrtání pod úhlem do 45 °, 
pro vrtání do betonu nebo plného zdiva 

Schody půdní 
DOLLE Click 
FIX 76
3dílné skládací schody 
s technologií Click FIX, materiál 
dřevo, max. zatížení 150 kg, 
max. výška stropu 274 cm, 
0,49 W.m-2.K-1 

Asfaltový pás hydroizolační 
EXTRASKLOBIT PE
pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné 
tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, 
spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za 
nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4,0 mm, 10 m² / role, 
cena  599,- / role s DPH 

 83P32

-63 % 163,-

m²

59,90
49,50 bez DPH
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