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-43 % 2 033,-

m³

1 158, -
957, - bez DPH

Tepelná 
izolace 
Isover  
UNIROL 
PROFI 
Více na str. 6.

Reflektor AKU LED 
s powerbankou DEK 

Více na str. 23.
-19 % 705,-

ks

565, -
467, - bez DPH

Bruska úhlová 
Bosch GWS 7-125 
Professional 
Více na  
str. 14.

HYNEK  
ČERMÁK

Téma: práce v interiéru  
a zařízení staveniště

„Řídil jsem i parní válec“

STAVEBNINY
ELEKTROMATERIÁL 

VODA–TOPENÍ–PLYN

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

-34 % 1 834,-

ks

1 199, -
991, - bez DPH

Deska OSB 3 P+D 
Více na 
str. 18.

-48 % od 286,-

m²

od 149, -
od 123, - bez DPH

+DÁREK
PALETA = 
24× PIVO

Akce platí od 9. 2. do 7. 3. 2021.

WC mobilní
Více na str. 29.

TÝDEN ZDARMA
V OBDOBÍ OD 1. 2. DO 25. 4. 
KAŽDÝ ČTVRTÝ TÝDEN 
NEPLATÍTE.

-10 % 121,-

pronájem/den

108, -
89,30 bez DPH

https://www.dek.cz/produkty/detail/8500086250#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1443000700#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001556#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00172#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7368-drevostepkove-desky-osb#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3010301405#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
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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. 
Až vše připravíme, mailem vám 
pošleme výzvu k vyzvednutí. 

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

CHRAŇTE  
SEBE, I SVÉ 
OKOLÍ 
před viry a bakteriemi

Rouška jednorázová třívrstvá
prodyšná, materiál netkaná textilie, 
třívrstvá, tvarovací nosní drátek, gumičky 
pro uchycení, 25 ks / bal. 

 62M33

-13 % 259,-

bal.

225,
 
-

186, - bez DPH

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 

 28H23

-10 % 212,-

ks

190,
 
-

157, - bez DPH

Jídla nakoupíte  
v prodejnách 

Stavebnin DEK
nebo online na 
www.dek.cz/

jidlo

Přihlaste se  
pod svým IČO zdarma 
na www.skoleni.dek.cz 
a rozšiřte si své znalosti pod vedením 
odborníků z Atelieru DEK a jejich hostů. 

Školení 
2021
pro realizační firmy a OSVČ

ONLINE

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

Poděkování a rok 2021 
Vážení přátelé a stavitelé,

máme za sebou velice náročný rok plný 
nečekaných zvratů, který dokonale prověřil 
naši schopnost reagovat na rychlé změny 
podmínek, za kterých působíme. Soudě 
podle našich vzájemných obratů se nám to 
společně podařilo zvládnout dobře a já velice 
děkuji za důvěru, kterou jste nám prokázali 
pravidelnými nákupy i v těch nejtěžších 
chvílích loňského roku.

K nové sezóně vzhlížím s  optimismem, 
protože vidím, že prakticky všichni naši 
profesionální zákazníci mají zajištěnou práci 
minimálně do poloviny roku 2021, a zároveň 
věřím, že v druhé polovině roku dojde díky 
očkování a promoření společnosti k oživení 
našeho hospodářství.

A co od nás můžete letos čekat? Nadále 

pracujeme na politice atraktivních 
a transparentních cen pro celý sortiment 
stavebnin. V naší půjčovně jsme rozšířili 
množství strojů a mechanizace o více než 
třetinu. Připravili jsme řadu nových produktů 
a výhodných akcí. V průběhu roku plánujeme 
naši síť dále rozšířit o deset moderních 
poboček s rychlým odbavením pod 
zastřešenými terminály. A pro inspiraci jsme 
oslovili řadu českých osobností a požádali je, 
aby se s námi v našem Magazínu podělili 
o vlastní stavařské zkušenosti. 

Věřím, že nejenom toto přispěje ke zkvalitnění 
a zvýšení dostupnosti našich služeb. Jak se 
nám to daří posuďte sami v tomto čísle 
našeho stavařského magazínu, který je 
věnován práci v interiéru a zařízení staveniště.

Velice se těším na spolupráci.

Vít Kutnar

Vít Kutnar
generální ředitel DEK a.s.

e-mail: v.kutnar@dek.cz

do
25. 2.

http://www.dek.cz/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/dekdrive#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1698271917#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1698271917#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/sekce/29-jidlo#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://skoleni.dek.cz/#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/7300019000#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor


Máš relativně nový dům. Kdo vybíral 
vzhled domu? Ty, nebo spíš žena?
Ten můj dům není relativně novej, je 

relativně starej. Zjistili jsme s architektem, že 
je z roku 1590. Žena taky rozhodovala, ale já 
od svých 23 let toužím po domě, kterej bude 
bílej a bude to statek. Tenhle je v katastrofál-
ním stavu, tak se ho snažím s architekty dát 
do původního stavu.
To asi nebude úplně snadné…
No myslel jsem si, že to bude jednoduchý. 
Jenže ono to není jednoduchý, ono je to 
strašně drahý. Ale to je každá stavba. Kdy-
bych si stavěl novej dům, tak by musel bejt 
něčím šíleně zajímavej, a  byl by asi strašně 
drahej. Takže jsem zvolil tuhle variantu.
Máš staré věci raději než nové?
Mám rád, když můžu starejm věcem znovu 
vdechnout život. Proto mám třeba starýho De-
fendra (pozn. redakce: Land Rover Defen-
der), kterýho mám radši než toho novýho. Ten 
starej furt něco chce, ale ten 
novej nic nepotřebuje. U toho 
starýho mi to přijde, jakože 
mu vracím jeho služby.
Co ti jde na  stavbě nejlíp 
od ruky?
Já mám strojírenský vzdělání, 
stavební mám nulový. Ohánět 
krumpáčem se umím, proře-
zat zahradu taky, ale třeba po-
stavit zeď je pro mě problém. 
Nikdy jsem to nedělal a straš-
ně rád koukám na práci těch 
Ukrajinců, protože jsou hroz-
ně šikovný.
Jaký máš vztah ke  stavaři-
ně, obecně?
Hele, nikdy jsem se tím neza-
bejval. Mám spíš takovej uměleckej pohled. 
Nesnáším necitlivý rekonstrukce a  nevkus, 

takže mě zajímá všechno, co je citlivě a zají-
mavě udělaný. Když vidím takový ty stavařský 
hnusy, tak se u  toho zastavím, a když vidím 
krásnou stavbu, tak se u toho zastavím taky.
Jsi domácí kutil?
Domácí kutil nejsem. Když, tak už spíš skrz 
svýho starýho Land Rovera. Párkrát v životě 
jsem postavil poličku nebo něco takovýho, 
ale že bych jako stavěl domy, tak to ne.
A když už na to přijde, kdo doma opravuje?
Když už na  to přijde, tak to udělám já. Ale 
hrozně prokrastinuju. Teď nedávno jsem 
opravoval elektrický rozvody v bytě, protože 
jsou šíleně zbastlený. Tak jsem to celý od-
montoval a zjistil jsem, že to někdo stavěl fakt 
narychlo. Třeba jsem tam našel smotanej nu-
lák, co měl skoro dva metry. Proč to ten člo-

věk neustřih? Podle mě byla větší makačka to 
tam namotat, než to ustřihnout.
Studoval jsi strojárnu, ke strojům máš blíz-
ko. Umíš řídit auto, motorku i traktor… Řídil 
jsi někdy třeba vysokozdvižný vozík nebo 
bagr?
Bagr jsem neřídil, řídil jsem parní válec. Kdysi 
dávno jsem točil nějakou reklamu, a  tam mi 
řekli: „Tady pojedeš s  tím parním válcem.“ 
A  tam ti je páka. Dopředu. Dozadu. A  to je 
celý. Ale! Uprostřed je neutrál. I setina milime-
tru rozhoduje o  tom, jestli ten válec pojede 
rychlostí setinu milimetru nebo ne. Je to vlast-
ně takovej plyn, ale ten střed než najdeš, aby 
ten válec fakt stál. To je děsivý. Protože pak 
z toho vylezeš, s někým si povídáš, a zjistíš, 
že za půl hodiny ten válec sám ujel třeba čtvrt 
metru. Což může být u parního válce fatální.
Hraješ na kytaru. Máš doma akustické příč-
kovky?
To nemám, ale znám to z nahrávacích studií. 
Na tom statku stavím stodolu, tak spíš možná 
tam. Třeba do fotokomory, že bych si to dal? 
Já nehraju tak nahlas, ale asi by se to spíš 
hodilo mýmu synovi, kterej bubnuje. Takže, 
až si jednou bude pořizovat byt, řeknu mu: 
„Musíš si pořídit akustický příčkovky!“
Co je těžší? Hrát na kytaru nebo používat 
vrtačku?
Hele, já si myslím, že těžší je hrát na kytaru. 
Když máš třeba něco vyrobit, a  používáš 
k  tomu vrtačku, máš prostě jasnej technolo-
gickej postup, nějakej plán a kóty, který musíš 
dodržet, normy pro vrták, nějaký otáčky. A to 
když dodržíš, tak to dobře dopadne.
Ale u  hudby žádnej rozkaz není. Můžeš 
všechno správně zahrát, ale přesto to třeba 
nedopadne dobře, protože nemáš uměleckej 
vhled.
Hraješ fyzicky náročné role. Jak se udržu-
ješ v kondici?
Cvičím doma něco jako jógu, abych se trochu 
protáhl. A ze silovejch cviků dělám pouze kli-
ky a shyby. Dělám to v  řádu třeba 200 kliků 
denně. Doporučuju, abyste to zkusili, protože 
200 kliků za den udělá každej. I kdyby to mělo 
být po deseti. Deset, pak pauza, pak deset, 
jak si člověk vzpomene. A najednou za 14 dní 

zjistíš, že uděláš 50 kliků v tahu. Když 
jsem začínal, tak to pro mě bylo neu-
věřitelný.
Utíkáš z  Prahy někdy do  přírody? 
Na chalupu?
Do přírody utíkám často, proto mám 
toho Land Rovera se spacím prosto-
rem, a proto mám i obytný auto. Taky 
máme chalupu v Krkonoších, kde by-
dlej rodiče mojí ženy. Taky máme 
psa, ten potřebuje furt běhat. Takže 
přírody máme dost.
Trávíš hodně času v koupelně? Jak 
moc jako herec řešíš svůj vzhled?
Neřeším, to řeší maskéři, já ne. Ale 
když třeba točím film, tak si musím 
dávat bacha, abych měl stejně dlou-
hý fousy první natáčecí den i  po-
slední, aby to navazovalo. A radši se 
holím doma, protože v  maskérně  
nezamezíš tomu, aby ti vousy neza-
padaly za triko, a celej den seš vypru-
zelej, že jo. Takže je lepší se oholit, 
potom si dát sprchu, a  až pak jít 
na plac.
Měl jsi možnost účastnit se i natá-
čení velkých zahraničních formátů, 
jako například Johanka z Arku nebo 
Stalingrad. Jak bys porovnal práci 
v Čechách se zahraniční produkcí?
To je nebe a dudy. Na zahraniční pro-
dukci se všichni snažej, aby herec 
přišel před kameru v tý nejlepší kon-
dici. Začíná to jak ubytováním, tak 
jeho stravou, ale i tím, kolik hodin trá-
ví na place a kolik hodin spí.
V Český republice je to všem jedno. 
Ale mám vlastní karavan, kterým jez-
dím na  plac, takže tam mám svoje 
jídlo, svoje topení, svoje oblečení. 
Prostě dojedu kamkoliv a vím, že tam 
mám zázemí.
Napadlo tě živit se i  něčím jiným 
než uměním?
O mně už se asi dlouho ví, že jsem se 
dlouho živil jako osobní strážce a my-
slel jsem si, že tam bude směřovat 
i můj život. To herectví si mě nakonec 
našlo samo, ne já jeho.
Jaké sporty jsi dělal?
Hodně dlouho jsem dělal boj zblízka, 
jmenuje se to Musado. Skákal jsem 
na padáku, protože jsem ve 14 vstou-
pil do  Svazarmu. A  vůbec se to se 
mnou tak táhlo. Řídil jsem letadla, 
chtěl jsem být pilot. Pak mi nevyšly 
zdravotní testy. Naštěstí, protože 
dneska myslím, že bych byl špatnej 
pilot. 
Ale lidi jsem chránil dlouho, založil 
jsem s  kamarádem velkou bezpeč-
nostní službu, dělali jsme různý osob-
ky a bavilo mě to hrozně dlouho.
Co je pro tebe těžší? Pustit někomu 
svůj film, nebo někomu ukázat svo-
je fotky?
Hele, ten film si spíš někdo pustí sám. 
Mně se ještě nestalo, že bych něko-
mu pustil svůj film. Ale ukazuju lidem 
fotky, protože potřebuju zpětnou vaz-
bu. Ale já ty fotky dělám, protože mě 
to baví. To, že se to někomu líbí, mě 

těší, nicméně jsem fakt amatér, ne-
musím fotit tak, jak někdo chce.
Nemáš ani ambici dělat komerci?
Ne, vůbec. Je to fakt jenom zábava.
Architekturu zatím nefotíš, neuva
žoval jsi o  kombinaci architektury 
a aktu?
Jo, to zkouším. Ta architektura tomu 
aktu dává perspektivu. Teď jsem v tý 
fázi, že už utíkám z ateliéru a spíš ty 
holky beru do plenéru. Což s sebou 
samozřejmě nese i adrenalin, protože 
vyfoť nahou holku venku. Je to vlast-
ně i důvod, proč mám obytňák, pro-
tože přesně můžu tý modelce potom 
poskytnout nějaký zázemí. Můžu vě-
dět, že vyběhne nahatá, uděláme 
i v zimě cvak cvak a zase běží zpátky.
Ta produkce k tomu je vlastně nejslo-
žitější. Najít lokaci, najít holku, v  ten 
správnej čas tam bejt, ve  správným 
světle. Já třeba nepoužívám umělý 
svícení, používám jenom denní svět-
lo, takže o to je to ještě složitější.
Byla nějaká role, kdy jsi měl pocit, 
že hraješ sám sebe?
Myslím, že Rapl do jistý míry jsem já. 
Kdybych si mohl dělat, co chci, kdy-
bych nebyl vychovanej, tak se asi 
chovám jako on. To byla do jistý míry 
svoboda. Myslím, že jsme si docela 
podobný. Já teda nejsem takovej bu-
ran.
Důvěru, kterou k  tobě mají model-
ky, nesmíš zklamat. Cítíš tohle 
i u filmu? Že nesmíš zklamat divá-
ka?
No nejenom diváka, ale nesmíš zkla-
mat ani ty lidi, co jsou na  place. To 
natáčení filmu stojí půl milionu den-
ně. A  když přijde herec nepřiprave-
nej, je to ztracený. Nesmíš onemoc-
nět, nesmíš se tam zhroutit. A musíš 
to zvládnout. Speciálně u  natáčení 
takových seriálů jako je Rapl, který 
víš, že budeš točit 150 dní. Musíš vy-
držet nejenom živej a  zdravej, ale 
i fresh, abys to dal. A pak musíš třeba 
rok odpočívat, aby sis mohl dovolit 
další takovej projekt…
Divadlo je asi hlavně láska. Z filmu 
bude přeci jen víc peněz…
V Český republice se ani u filmu, ani 
na  divadle nedají vydělat takzvaně 
velký peníze. Ale je to na  nájem 
a možná i na to, že zrekonstruuju ten 
barák. Jako nestěžuju si, žiju si doce-
la dobře, ale stojí mě to hodně ener-
gie. Ale to každá práce.
Máš narozeniny na  Valentýna. Jak 
se ti líbí přejímání cizích svátků?
Valentýn pro mě neznamená nic. My-
slím si, že svátek lásky jednou za rok 
je prostě málo. Já ho slavím každej 
den.
Co obdivuješ na ženách?
Na  ženách nejvíc obdivuju, když 
uměj být ženou. Takže já ženy miluju 
pro jejich ženství. Když se za něj ne-
styděj. 
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Zajímá mě 
všechno, 
co je citlivě 
a zajímavě 
udělaný.

Jsem fakt amatér.  
Fotky dělám,  
protože mě to baví.

HYNEK  
ČERMÁK

„Řídil jsem i parní válec“



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  131,  bal. 609, 

Tepelná izolace 
DEKWOOL G 035
role ze skleněných vláken, pro šikmé střechy 
(mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů 
a nezatížených podlah, součinitel tepelné 
vodivosti l 0,035 W.m-1.K-1, šířka 1 200 mm 

-58 % 1 888,-

m³

793,
 -

655, - bez DPH

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 22,30 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 44,60 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 89,20 bal. 622, 

Tepelná izolace 
DEKWOOL G 039
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 

-61 % 1 385,-

m³

540,
 -

446, - bez DPH

typ, tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

role, 40 mm, 15 m² / bal. 66B54 23,00 bal. 417, 

deska, 40 mm, 23,44 m² / bal. 56B52 23,00 bal. 651, 

role, 50 mm, 15 m² / bal. 39B46 28,80 bal. 521, 

deska, 50 mm, 18,75 m² / bal. 34D49 28,70 bal. 651, 

role, 60 mm, 15 m² / bal. 48D24 34,50 bal. 625, 

deska, 60 mm, 15,63 m² / bal. 45D94 34,50 bal. 651, 

role, 80 mm, 10 m² / bal. 33D68 46,00 bal. 556, 

deska, 80 mm, 11,72 m² / bal. 24D99 45,90 bal. 651, 

role, 100 mm, 8,75 m² / bal. 89D92 57,50 bal. 608, 

deska, 100 mm, 9,38 m² / bal. 68D88 57,40 bal. 651, 

Tepelná izolace DEKWOOL DW
ze skleněných vláken, do příček a předstěn, součinitel 
tepelné vodivosti l 0,037 W.m-1.K-1, šířka 625 mm 

-54 % 1 511,-

m³

695,
 -

575, - bez DPH
tloušťka, balení položka

za m² 
bez DPH MJ s DPH

50 mm, 11,4 m² / bal. 62B22 47,90 bal. 660, 

60 mm, 9,6 m² / bal. 54D89 57,60 bal. 669, 

80 mm, 7,2 m² / bal. 28B69 76,40 bal. 665, 

100 mm, 5,4 m² / bal. 53B66 95,70 bal. 625, 

120 mm, 4,8 m² / bal. 46D34  116,  bal. 669, 

140 mm, 3,96 m² / bal. 26B39  134,  bal. 642, 

160 mm, 3,48 m² / bal. 52D45  154,  bal. 645, 

180 mm, 3,12 m² / bal. 43B56  173,  bal. 650, 

200 mm, 2,88 m² / bal. 55B29  192,  bal. 667, 

220 mm, 2,76 m² / bal. 25B59  211,  bal. 704, 

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

-43 % 2 033,-

m³

1 158,
 -

957, - bez DPH

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

2× 50 mm, 20,16 m² / bal. 98B38 25,40 bal. 619, 

2× 60 mm, 17,28 m² / bal. 82B65 30,60 bal. 639, 

2× 80 mm, 13,68 m² / bal. 64B93 40,40 bal. 669, 

100 mm, 10,08 m² / bal. 44B84 50,80 bal. 619, 

120 mm, 8,88 m² / bal. 42B58 61,10 bal. 656, 

140 mm, 7,68 m² / bal. 36B32 70,90 bal. 658, 

160 mm, 6,72 m² / bal. 95B83 80,80 bal. 657, 

180 mm, 6 m² / bal. 22B23 91,20 bal. 662, 

200 mm, 5,34 m² / bal. 69B96  102,  bal. 656, 

220 mm, 4,68 m² / bal. 88M42  112,  bal. 633, 

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

-53 % 1 307,-

m³

614, -
508, - bez DPH

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

40 mm, 8,64 m² / bal. 48B63 41,80 bal. 436, 

50 mm, 7,2 m² / bal. 33B85 52,20 bal. 455, 

60 mm, 5,76 m² / bal. 89B62 62,60 bal. 436, 

80 mm, 4,32 m² / bal. 66A93 83,50 bal. 436, 

100 mm, 3,6 m² / bal. 56A58  105,  bal. 455, 

120 mm, 2,88 m² / bal. 29A32  126,  bal. 436, 

140 mm, 2,16 m² / bal. 59A83  147,  bal. 382, 

160 mm, 2,16 m² / bal. 39A84  167,  bal. 436, 

180 mm, 1,44 m² / bal. 38C54  188,  bal. 327, 

200 mm, 1,44 m² / bal. 65C46  209,  bal. 364, 

Tepelná izolace Isover UNI
desky z minerálních vláken, do provětrávaných 
fasád, součinitel tepelné vodivosti 
l 0,035 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, délka 1 200 mm 

-42 % 2 178,-

m³

1 262, -
1 043, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

20 mm, 11,52 m² / bal. 43A56 57,90 bal. 806, 

25 mm, 8,64 m² / bal. 55A29 72,30 bal. 755, 

30 mm, 7,2 m² / bal. 25A59 86,70 bal. 755, 

40 mm, 5,76 m² / bal. 98A38  116,  bal. 806, 

50 mm, 4,32 m² / bal. 93C23  145,  bal. 755, 

Tepelná izolace Isover N
desky z minerálních vláken, pro zlepšení 
kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích 
podlah, užitné zatížení do 2 kN / m², součinitel 
tepelné vodivosti l 0,036 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, 
délka 1 200 mm 

-49 % 6 861,-

m³

3 498, -
2 891, - bez DPH

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

20 mm, 7,2 m² / bal. 54N34 79,10 bal. 689, 

25 mm, 5,76 m² / bal. 46N45 99,00 bal. 690, 

30 mm, 5,04 m² / bal. 52N24  119,  bal. 724, 

40 mm, 4,32 m² / bal. 32C46  159,  bal. 829, 

Izolace kročejová do podlah Isover T-P
desky z minerální vaty, pro lehké a těžké plovoucí 
podlahy s kročejovým útlumem, užitné zatížení 
do 5 kN / m², součinitel tepelné vodivosti 
l 0,039 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, délka 1 200 mm 

-49 % od 9 378,-

m³

od 4 783, -
od 3 953, - bez DPH

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

10 mm, 25 m² / bal. 59C33 10,80 bal. 327, 

20 mm, 12,5 m² / bal. 38C89 21,60 bal. 327, 

30 mm, 8 m² / bal. 65C34 32,40 bal. 314, 

40 mm, 6 m² / bal. 93C45 43,20 bal. 314, 

50 mm, 5 m² / bal. 84C24 54,00 bal. 327, 

60 mm, 4 m² / bal. 58C68 64,80 bal. 314, 

80 mm, 3 m² / bal. 53F82 86,40 bal. 314, 

100 mm, 2,5 m² / bal. 56C52  108,  bal. 327, 

Tepelná izolace EPS 100
desky z expandovaného polystyrenu, 
pevnost v tlaku 100 kPa při 10% 
stlačení, šířka 500 mm, délka 1 000 mm 

-55 % 2 953,-

m³

1 307, -
1 080, - bez DPH

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

30 mm, 12 m² / bal. 84U45 48,90 bal. 710, 

40 mm, 9 m² / bal. 58U24 65,20 bal. 710, 

50 mm, 7,5 m² / bal. 32U68 81,50 bal. 740, 

60 mm, 6 m² / bal. 83Z92 97,80 bal. 710, 

80 mm, 4,5 m² / bal. 64C22  131,  bal. 710, 

100 mm, 3,75 m² / bal. 44C69  163,  bal. 740, 

120 mm, 3 m² / bal. 42C66  196,  bal. 710, 

140 mm, 2,25 m² / bal. 23Z49  229,  bal. 622, 

Tepelná izolace 
DEKPERIMETER SD 150
pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou 
strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel 
tepelné vodivosti l 0,034 W.m-1.K-1, 
šířka 600 mm, délka 1 250 mm 

-54 % 4 356,-

m³

1 972, -
1 630, - bez DPH

tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

30 mm, 10,5 m² / bal. 69Z23 78,90 bal. 1 003, 

40 mm, 7,5 m² / bal. 66Z96  106,  bal. 955, 

50 mm, 6 m² / bal. 39Z54  132,  bal. 955, 

60 mm, 5,25 m² / bal. 56Z46  158,  bal. 1 003, 

80 mm, 3,75 m² / bal. 42K39  211,  bal. 955, 

100 mm, 3 m² / bal. 36K56  263,  bal. 955, 

Tepelná izolace XPS 300 kPa
extrudovaný polystyren s hladkým povrchem, 
s polodrážkou, součinitel tepelné vodivosti 
l 0,032 – 0,036 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, 
délka 1 250 mm 

-38 % 5 143,-

m³

3 183, -
2 630, - bez DPH

tloušťka, balení položka MJ s DPH

30 mm, 11,52 m² / bal. 85M69 bal. 1 752, 

40 mm, 8,64 m² / bal. 62M66 bal. 1 752, 

50 mm, 7,20 m² / bal. 28M39 bal. 1 825, 

60 mm, 5,76 m² / bal. 53M56 bal. 1 752, 

Tepelná izolace DEKPIR Floor 022
deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu 
(PIR) pro podlahové konstrukce, součinitel 
tepelné vodivosti l 0,022 W.m-1.K-1, 
šířka 600 mm, délka 1 200 mm 

-43 % 8 893,-

m³

5 069, -
4 190, - bez DPH

IZOLACE

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

50 mm, 7,5 m² / bal. GHV30 47,20 bal. 428, 

60 mm, 6 m² / bal. 58A68 56,70 bal. 411, 

80 mm, 4,5 m² / bal. 49S63 75,50 bal. 411, 

100 mm, 3,6 m² / bal. 83B49 94,40 bal. 411, 

120 mm, 2,88 m² / bal. 23B94  114,  bal. 395, 

140 mm, 2,16 m² / bal. 96B99  132,  bal. 345, 

160 mm, 2,16 m² / bal. 54B88  152,  bal. 395, 

180 mm, 1,44 m² / bal. 46B35  170,  bal. 296, 

200 mm, 1,44 m² / bal. 52B86  189,  bal. 329, 

Tepelná izolace Isover ORSIK
desky z minerálních vláken, do šikmých střech, 
větraných fasád, dřevostaveb, stropů či podhledů, 
součinitel tepelné vodivosti l 0,037 W.m-1.K-1, 
šířka 600 / 625 mm, délka 1 200 mm 

-41 % od 1 936,-

m³

od 1 142, -
od 944, - bez DPH

PODLAHOVÉ IZOLACE

Se začátkem roku každý stavebník 
vyhlíží pěkné počasí, aby mohl 
nerušeně pokračovat ve stavbě 
domu. Ale počasí bývá v tomto 
období značně nestálé. Proto 
přicházíme s nabídkou izolací 
určených hlavně pro práci v interiéru. 
Jedná se převážně o izolanty na 
bázi skleněného vlákna a čediče 
a nezapomněli jsme samozřejmě ani 
na podlahové izolanty. Prohlédněte 
si, co vám nabízíme v tomto 
Magazínu. Vše máme skladem 
v prodejnách, případně s doručením 
do 48 hodin z našeho centrálního 
skladu. Oblíbená akce VATOHRANÍ 
vám navíc k nákupu vybraných 
izolací přinese i pěkný dárek.  
A můj soukromý tip? Izolace Isover 
UNIROL PROFI, na kterou jsme pro 
vás připravili velmi pěknou cenu.

NA JAŘE VSAĎTE NA 
INTERIÉROVÉ IZOLACE 2021

TIP ODBORNÍKA 
Kamil Kracík

produkt manažer pro tepelné izolace

Platnost akce od 2. 2. 
do 3. 3. 2021, nebo 

do vyprodání zásob.  
Akce probíhá 

ve všech prodejnách 
Stavebnin DEK.

VATO
HRANÍ

2021

Za každou zakoupenou paletu 
produktů DEKWOOL 039, 
DEKWOOL 035, ISOVER DOMO PLUS, 
KNAUF NATUROLL PRO nebo 
UNIROL PROFI získáte rum Heffron 0,7 l.
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Geotextilie netkaná FILTEK HOME
separační, ochranná, filtrační a zpevňovací 
funkce, 100% polypropylen, plošná 
hmotnost 100 g / m², plocha 20 m², šířka 1 m, 
délka 20 m, hmotnost role 2 kg, 
cena  360,- / role s DPH 

 59P33

-25 % 24,00

m²

18,00
14,90 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

balení položka MJ s DPH

5 kg 85S28 ks 179, 

10 kg 62S53 ks 319, 

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

-18 % od 219,-

ks

od 179, -
od 148, - bez DPH

balení položka MJ s DPH

3,8 kg 42T95 ks 503, 

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 

-18 % od 614,-

ks

od 503, -
od 416, - bez DPH

Fólie hydroizolační z PVC-P 
ALKORPLAN 35034
homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P) 
určená pro realizace povlakových hydroizolací 
základů a podzemních konstrukcí staveb, 
tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 43 m² / role, 
cena  7 830,- / role s DPH 

 96Z48-28 % 253,-

m²

183, -
151, - bez DPH

Fólie hydroizolační z PVC-P 
SIKAPLAN WP 1100-15 HL
flexibilní homogenní fólie z měkčeného PVC 
(PVC-P) se signální vrstvou, hydroizolace tunelů 
a podzemních staveb, barva horní povrch žlutá 
a spodní povrch tmavě šedá, tloušťka 1,5 mm, 
šířka 2,2 m, 44 m² / role, cena  8 664,- / role s DPH 

 2990H

-28 % 274,-

m²

197, -
163, - bez DPH

Fólie hydroizolační z PVC-P 
MAPEPLAN UG 15
jednovrstvá syntetická fólie z měkčeného PVC 
(PVC-P), hydroizolace spodní stavby, barva 
černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 
42 m² / role, cena  6 784,- / role s DPH 

 FMTJ5

-25 % 216,-

m²

162, -
134, - bez DPH

Hmota lepicí a těsnicí 
wedi 610
pro utěsnění spojů 
stavebních desek WEDI, 
310 ml / bal. 

 65K23

-45 % 647,-

ks

355, -
294, - bez DPH

Páska armovací wedi Tools
samolepicí speciální tkaný pás k fixaci 
spojů, šířka 125 mm, délka 25 m 

 58K46

-45 % 737,-

ks

405, -
335, - bez DPH

balení položka MJ s DPH

10 ks / bal. 84K54 bal. 56,60

100 ks / bal. 33Z63 bal. 453, 

Podložka tlumicí wedi Tools
pozinkovaná, ø 35 mm 

-45 % od 103,-

bal.

od 56,60
od 46,80 bez DPH

Fólie hydroizolační z LDPE 
PENEFOL 750
jednovrstvá fólie z lehčeného nízkohustotního 
polyetylenu LDPE, hydroizolace spodní stavby, 
barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 1,4 m, 
56 m² / role, cena  6 888,- / role s DPH 

 KJ759

-5 % 130,-

m²

123, -
102, - bez DPH

Fólie hydroizolační z HDPE 
JUNIFOL
fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE, 
hydroizolace spodní stavby, barva černá, 
tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 50 m² / role, 
cena  6 782,- / role s DPH 

 Y6S0T

-17 % 165,-

m²

136, -
113, - bez DPH

Geotextilie netkaná FILTEK 300
separační, ochranná, filtrační a zpevňovací 
funkce, materiál 100% polypropylen, plošná 
hmotnost 300 g / m², šířka role 2 m, 
100 m² / role, cena  3 434,- / role s DPH 

 58L54

-28 % 47,70

m²

34,40
28,40 bez DPH

IZOLACE SPODNÍ STAVBY

velmi nízká 
objemová hmotnost

vysoká pevnost 
a zatížitelnost

úspora až 50 % času 
při zpracování

100% voděodolnost 
všech komponentů

přesně provedený 
rovnoměrný spád

vysoká rozměrová 
přesnost

kompletní a spolehlivé 
systémové řešení

tepelněizolační 
vlastnosti

Konstrukční desky 
a doplňky wedi  
pro koupelny 
a wellness

Fólie nopová DEKDREN N8
profilovaná nopová fólie, materiál HDPE, barva 
černá, nopy výšky 8 mm, šíře 1 m, délka 20 m, 
20 m² / bal., cena  448,- / bal. s DPH 

 38T53

-62 % 59,30

m²

22,
40

18,50 bez DPH

Penetrace PARAMO 
Penetral ALP
asfaltový lak určený k penetraci suchých 
a očištěných podkladů pod asfaltové izolační 
krytiny, spotřeba 0,3 – 0,4 kg / m², 9 kg / bal. 

 42R42

-23 % 607,-

ks

467,
 -

386, - bez DPH

5l SOUDEK PIVA 
při odběru nad 
8 000 Kč vč. DPH

ASFALTOVÉ NÁTĚRY PARAMO

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ VRSTVY

rozměry, hmotnost, plocha položka MJ s DPH

1 250×600×6 mm, 2,64 kg / ks, 0,75 m² / ks 56K84 ks 308, 

2 500×600×6 mm, 1,76 kg / ks, 1,5 m² / ks YHNS8 ks 615, 

1 250×600×10 mm, 2,5 kg / ks, 0,75 m² / ks 89L49 ks 330, 

2 500×600×10 mm, 3,554 kg / ks, 1,5 m² / ks MG9GL ks 660, 

2 500×625×12,5 mm, 5,1 kg / ks, 1,5 m² / ks 22K59 ks 665, 

2 500×600×20 mm, 5,78 kg / ks, 1,5 m² / ks 69K38 ks 662, 

2 500×600×30 mm, 6,47 kg / ks, 1,5 m² / ks 66K65 ks 795, 

2 500×600×50 mm, 7,1 kg / ks, 1,5 m² / ks 39K93 ks 1 027, 

Deska 
konstrukční wedi
deska oboustranně armovaná, 
s jádrem z XPS a cementovým 
povrchem 

-45 % od 560,-

ks

od 308,
 -

od 255, - bez DPH
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specifikace položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

Rigips RB 12,5 59Z65 42,70 ks 129, 

Knauf GKB 12,5 63P26 42,70 ks 129, 

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

-43 % 91,30

m²

51,
60

42,70 bez DPH

specifikace položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

protipožární GKF 62P55 55,60 ks 168, 

impregnovaná GKBi 28P25 71,10 ks 215, 

protipožární 
impregnovaná GKFi

96U99 87,20 ks 264, 

šířka položka MJ s DPH

30 mm 59A93 ks 71,60

45 mm 38A84 ks 106, 

65 mm 65A58 ks 155, 

90 mm 93A32 ks 216, 

Páska pěnová akustická
pod sádrokartonové profily, 
tloušťka 3 mm, délka 30 m 

-30 % od 103,-

ks

od 71,60
od 59,20 bez DPH

Bandáž tkaninová Vertex
na spáry sádrokartonových desek, 
výztužná, nelepicí, délka 25 m 

 94B35

-29 % 22,90

ks

16,10
13,30 bez DPH

Bandáž tkaninová
na spáry sádrokartonových desek, 
výztužná, samolepicí, délka 45 m 

 92B99

-29 % 72,40

ks

50,70
41,90 bez DPH

typ, tloušťka, šířka položka MJ s DPH

ORIGINAL, 0,53 mm, 61 mm 62B26 ks 873, 

MID-FLEX 300, 1 mm, 76 mm 28B43 ks 1 048, 

Páska výztužná pro 
rohy Strait-Flex
na vnitřní nebo vnější rohy 
sádrokartonových konstrukcí, na 
dřevostavby, kompozitní materiál, 
voděodolná, nepraská, délka 30 m 

-21 % od 1 105,-

ks

od 873, -
od 722, - bez DPH

balení položka MJ s DPH

5 kg 363N3 ks 100, 

15 kg 29B65 ks 275, 

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

-35 % od 155,-

ks

od 100, -
od 82,00 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH
na tmelení spár a vrutů 
sádrokartonových desek, 5 kg / bal. 

 55B82

-36 % 128,-

bal.

81,40
67,20 bez DPH

Tmel spárovací Rigips Rifino Top
na tmelení spár a vrutů 
sádrokartonových desek, s použitím 
výztužné pásky, vhodné i pro 
celoplošné finální tmelení bez broušení, 
vysoká pevnost ve spárách, hladká 
struktura povrchu, sádrový, barva bílá, 
5 kg / bal. 

 64B36

-30 % 248,-

ks

173, -
143, - bez DPH

Tmel spárovací Knauf 
Uniflott
na tmelení spár a vrutů 
sádrokartonových desek, 
sádrový, 5 kg / bal. 

 98B44

-30 % 262,-

ks

183, -
152, - bez DPH

typ, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

Planet, 6,48 m² / bal. 43P64 97,20 bal. 763, 

Orbit, 5,76 m² / bal. 25P42  112,  bal. 781, 

Kazeta podhledová AMF ECOMIN
minerální vlna, barva bílá, světelná 
odrazivost 87 – 88 %, zakončení hran SK 
(rovná), třída reakce na oheň A2-s1, d0, 
600×600×13 mm 

-27 % od 164,-

m²

od 118, -
od 97,20 bez DPH

Kazeta podhledová akustická 
Ecophon OPTA A
materiál skleněné vlákno, barva bílá, 
světelná odrazivost 80 %, zvuková 
pohltivost Lw = 0,9, zakončení hran 
A (rovná), třída reakce na oheň 
A2-s1, d0, 600×600×15 mm, 
2,5 kg / m², 14,4 m² / bal., 
cena  2 533,- / bal. s DPH 

typ, rozměry, balení položka MJ s DPH

vedlejší, 
24×32×600 mm, 40 ks

45R94 ks 13,60

vedlejší, 
24×38×1 200 mm, 50 ks

34R49 ks 27,10

hlavní, 
24×38×3 700 mm, 24 ks

89R92 ks 83,40

Nosný profil DEKSOFFIT T24
pozinkovaná a lakovaná ocel 
tl. 0,3 mm, barva bílá 

-23 % od 17,80

ks

od 13,60
od 11,20 bez DPH

Profil obvodový DEKSOFFIT
L profil pro ukončení podhledu po 
obvodě místnosti, lakovaná ocel 
tl. 0,5 mm, 20×25×3 050 mm, 
40 ks / bal. 

 24R99

-23 % 71,30

ks

54,20
44,80 bez DPH

KAZETOVÉ PODHLEDY

UW CW UDCD

typ, průřez, délka položka
za bm 

bez DPH MJ s DPH

UD obvodový, 30×27×0,6 mm, 3 m 99A86 13,50 ks 49,00

CD nosný, 60×27×0,6 mm, 3 m 49A88 20,20 ks 73,40

CD nosný, 60×27×0,6 mm, 4 m 94A35 20,20 ks 97,80

UW obvodový, 50×40×0,6 mm, 4 m 96A52 22,70 ks 110, 

UW obvodový, 75×40×0,6 mm, 4 m 54A48 26,80 ks 130, 

UW obvodový, 100×40×0,6 mm, 4 m 46A33 30,70 ks 149, 

CW nosný, 50×50×0,6 mm, 3 m 52A89 26,80 ks 97,20

CW nosný, 50×50×0,6 mm, 4 m 89A24 26,80 ks 130, 

CW nosný, 75×50×0,6 mm, 3 m 48A34 30,20 ks 110, 

CW nosný, 75×50×0,6 mm, 4 m 34A68 30,20 ks 146, 

CW nosný, 100×50×0,6 mm, 3 m 33A45 34,30 ks 125, 

CW nosný, 100×50×0,6 mm, 4 m 45A92 34,30 ks 166, 

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

-50 % od 32,70

bm

od 16,
40

od 13,50 bez DPH

Výbornou alternativou ke klasickým zděným příčkám z cihel či 
pórobetonu jsou příčky ze sádrokartonových konstrukcí. Jejich 
výhodou je nejen výrazně nižší hmotnost a šířka celé konstrukce 
(což oceníte zejména při rekonstrukcích), ale i časová nenáročnost 
a absence mokrého procesu.  
V kombinaci s vhodně zvolenou akustickou izolací dosáhneme také 
dobrých hodnot vzduchové neprůzvučnosti konstrukce. 
Vzhledem k aktuálně nepříznivým venkovním podmínkám je únor 
ideální období na přesun stavebních aktivit do interiéru.  
Z tohoto důvodu vám právě teď nabízíme široký výběr 
sádrokartonářského sortimentu za zvýhodněné ceny.

MÍSTO ZDĚNÍ ZKUSTE 
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

TIP ODBORNÍKA 
Daniel Veirauch

produkt manažer pro suchou výstavbu

Šroubovák sádrokartonářský 
AKU DeWALT DCF620D2K

7 369, -

Rukavice 
F&F BUNTING LIGHT 

HS-04-003
14,40

specifikace položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

protipožární RF 93Z58 55,60 ks 168, 

impregnovaná RBI 38Z93 71,10 ks 215, 

protipožární 
impregnovaná RFI

58Z83 87,20 ks 264, 

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

-39 % od 111,-

m²

od 67,20
od 55,60 bez DPH

 26P82

-13 % 205,-

m²

176, -
146, - bez DPH

 93Z58

 59Z65
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Hmota samonivelační 
weberfloor 4150
na bázi cementu, pevnost C25, 
pochozí po 4 h, pro ruční i strojní 
zpracování, do interiéru, 
tloušťka 2 – 30 mm, 
spotřeba 1,7 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 9KWZC

-28 % 669,-

bal.

481, -
398, - bez DPH

Hmota samonivelační 
webernivelit S
na bázi síranu vápenatého, 
pevnost 30 Mpa, pochozí po 6 h, pro 
ruční i strojní zpracování, do interiéru, 
tloušťka 2,5 – 30 mm, 
spotřeba 1,7 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 T9LFC

-32 % 421,-

bal.

286, -
237, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Baumit Nivello Quattro
na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, 
ruční i strojové zpracování, do interiéru, 
pochozí po 3 h, tloušťka 1 – 25 mm, 
spotřeba 1,5 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 29K52

-40 % 503,-

bal.

299, -
248, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Baumit Nivello 10
na bázi cementu, pevnost C30, ruční 
i strojové zpracování, do interiéru, 
pochozí po 8 h, tloušťka 1 – 15 mm, 
spotřeba 1,5 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 0G3R2

-32 % 448,-

bal.

304, -
252, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Cemix Nivela
na bázi cementu, pevnost C20, 
pochozí po 12 h, pro ruční i strojní 
zpracování, do interiéru, 
tloušťka 2 – 10 mm, zrnitost 0,7 mm, 
spotřeba 1,7 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 89H28

-32 % 430,-

bal.

292, -
242, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Cemix Nivela Easy jemná
na bázi kalciumsulfátu, pevnost C25, 
pochozí po 4 h, pro ruční i strojní 
zpracování, do interiéru, 
tloušťka 1 – 30 mm, zrnitost 0,4 mm, 
spotřeba 1,7 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 HG07J

-32 % 430,-

bal.

292, -
242, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Sikafloor 1100 Level
na bázi síranu vápenatého, 
pevnost 20 MPa, pro ruční 
zpracování, do interiéru, pochozí 
po 4 h, tloušťka 2 – 20 mm, 
zrnitost 0,2 mm, 
spotřeba 1,5 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 32T92

-32 % 475,-

bal.

323, -
267, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Ceresit CN 68
na bázi cementu, pevnost C20, 
pochozí po 4 – 6 h, pro ruční i strojní 
zpracování, do interiéru, 
tloušťka 2 – 15 mm, 
spotřeba 1,5 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 69T39

-32 % 509,-

bal.

346, -
286, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Knauf BP 4
na bázi síranu vápenatého, 
pevnost 20 MPa, ruční i strojové 
zpracování, do interiéru, pochozí 
po 3 h (při tloušťce 2 mm), 
tloušťka 2 – 25 mm, 
spotřeba 1,6 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 637RN

-28 % 403,-

bal.

290, -
240, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Mapei Planolit 315
na bázi cementu, pevnost C20, 
pochozí po 3 h, pro ruční i strojní 
zpracování, do interiéru, 
tloušťka 3 – 15 mm, 
spotřeba 1,5 kg / m² / mm, 23 kg / bal. 

 95T69

-25 % 513,-

bal.

384, -
318, - bez DPH

Malta vyrovnávací 
Mapei Planitop Fast 330
pro vyrovnání podkladů podlah i stěn, 
na bázi cementu, pevnost C20, ruční 
zpracování, použití v interíéru i exteriéru, 
pochozí po 4 h, tloušťka 3 – 30 mm, 
spotřeba 1,5 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 32T23

-25 % 811,-

bal.

608, -
503, - bez DPH

Hmota samonivelační 
webernivelit
na bázi cementu, pevnost C25, ruční 
zpracování, pochozí po 12 – 24 h, 
tloušťka 2 – 12 mm, 
spotřeba 1,7 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 65F34

-32 % 418,-

bal.

284, -
235, - bez DPH

NIVELAČNÍ HMOTY CEMENTOVÉ

NIVELAČNÍ HMOTY SÁDROVÉ

Malba interiérová 
PRIMALEX Polar bílá 15 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodouředitelná disperze, do interiéru 
zejména reprezentativního charakteru, min. 2 nátěry, ~0,12 kg / m² / nátěr 

 42L22

-20 % 866,-

ks

690,
 -

571, - bez DPH

Malba interiérová 
HET Klasik bílá 15+3 kg
pro obývací a komerční prostory, 
na bázi akrylové pryskyřice, 
odolná otěru za sucha, matný 
vzhled, min. 2 nátěry, 
~0,13 kg / m² / nátěr 

 66L29

-29 % 752,-

ks

533, -
441, - bez DPH

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

 98L44

-35 % 678,-

ks

440, -
364, - bez DPH

Malba interiérová 
HET Brillant 100 bílá 15+3 kg
pro reprezentativní prostory, na bázi 
akrylové pryskyřice, odolná otěru za 
mokra, do interiéru, matný vzhled, 
min. 2 nátěry, ~0,13 kg / m² / nátěr 

 262A2

-20 % 1 144,-

ks

915, -
756, - bez DPH

Přípravek biocidní  
HET Likvisan 0,5 l
k sanaci materiálů 
napadených plísněmi 
a řasami, prevence 
vzniku napadení, neobsahuje 
chlór, do interiéru i exteriéru, 
0,18 l / m² / nátěr 

PROTI PLÍSNÍM

 464V9

-20 % 108,-

ks

86,20
71,20 bez DPH

Malba interiérová 
HET San Active bílá 7 kg
s biocidním přípravkem proti 
plísním, na bázi disperze, do 
interiéru s vyšší vlhkostí, 
tónovatelná, 1 – 2 nátěry, 
~0,13 kg / m² / nátěr 

PROTI PLÍSNÍM

 25M65

-29 % 561,-

ks

398, -
329, - bez DPH

Balení položka MJ s DPH

1 kg 48T49 bal. 11,40

5 kg 33T94 bal. 52,90

30 kg 89T99 bal. 166, 

Sádra 
stavební DEK
prášková hmota, 
pro zednické, 
instalatérské, 
štukatérské, 
elektrikářské 
práce a drobné 
opravy stěn 

-30 % od 16,40

bal.

od 11,40
od 9,50 bez DPH

Barva samozákladující 
Rokosil Aqua 3v1 RK 612 bílá 0,6 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 

 65N58 -10 % 171,-

ks

153, -
127, - bez DPH

Lak podlahový 
Remmers Premium 
bezbarvý 2391 matný 0,75 l
chrání dřevo silným a odolným 
povrchem, na bázi PU 
akrylátové disperze, do interiéru, 
2 – 3 nátěry, ~0,12 l / m² / nátěr 

 44M95 -10 % 308,-

ks

277, -
229, - bez DPH

Váleček s držákem + mřížka 
DOIT PES / ACL
na malířské a fasádní barvy, šitý, 
polstrovaný, váleček pevně 
smontovaný s držákem, 
polyester / polyakryl (PES / ACL), 
šířka 250 mm, ø jádra 48 mm, výška 
vláken 18 mm 

 22H39

-20 % 172,-

set

137, -
114, - bez DPH

Fólie CQ 
CoverMasq LightBlue
pro silně strukturované povrchy, 
na barvy a omítky, do interiéru 
i exteriéru, na středně hrubé 
povrchy, extra silná tkaninová 
páska + HDPE fólie, lepidlo 
přírodní kaučuk, doba 
použitelnosti 21 dní, UV 
odolnost 21 dní, ø 200 mm, 
šířka 2,1 m, délka 14 m 

 43S55

-20 % 188,-

ks

150, -
124, - bez DPH

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

-20 % 420,-

ks

336, -
278, - bez DPH

Štětka hranatá Color Expert
pro profesionální použití, plastové 
tělo, dřevěná rukojeť, čínské štětiny, 
tops 80 %, šířka 180 mm, 
tloušťka 80 mm, délka vláken 90 mm 

 95F66

-20 % 1 110,-

ks

888, -
734, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Sika Sikafloor 102 Level
na bázi cementu, pevnost C20, 
pochozí po 3 h, pro ruční i strojní 
zpracování, do interiéru, 
tloušťka 2 – 15 mm, zrnitost 0,5 mm, 
spotřeba 1,5 kg / m² / mm, 25 kg / bal. 

 36T22

-32 % 409,-

bal.

278, -
230, - bez DPH

Samonivelační stěrky jsou velmi populární pro vytvoření dokonale 
rovného podkladu pro následnou pokládku interiérových 
podlahových krytin. Dle charakteru podkladu se nejvíce používají 
dva druhy. Jsou to buď stěrky cementové nebo stěrky na bázi 
síranu vápenatého (lidově řečeno sádrové). Abyste dosáhli co 
nejlepšího výsledku, věnujte před výběrem pozornost druhu 
podkladu, na který budete nivelační stěrku aplikovat. Pokud 
váháte, přijďte se poradit do kterékoliv z našich prodejen.

VÍTE, NA JAKÝ PODKLAD BUDETE APLIKOVAT 
SAMONIVELAČNÍ STĚRKU?

TIP ODBORNÍKA 
Stanislav Adamec

produkt manažer pro SOMS a stavební chemii

NÁŘADÍ PRO MALOVÁNÍ

BARVY
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VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

ŠROUBOVÁNÍ

Bruska úhlová 
Bosch GWS 7-125  
Professional
příkon 720 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček / min, 
obvod rukojeti 176 mm, rozměry 318×103 mm, hmotnost 1,9 kg 

 223H4

-34 % 1 834,-

ks

1 199,
 -

991, - bez DPH

Bruska úhlová 
DeWALT DWE4579
příkon 2 600 W, ø kotouče 230 mm, 
závit hřídele M14, 6 500 otáček / min, 
plynulý rozběh, 
rozměry 520×145 mm, 
hmotnost 5,9 kg, ochranný kryt 

 233N2

-32 % 7 690,-

ks

5 187, -
4 287, - bez DPH

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ

Bruska excentrická 
DeWALT DWE6423
příkon 280 W, výkon 120 W, 
ø talíře 125 mm, excentricita 1,3 mm, 
8 000 – 12 000 kmitů / min, 
rozměry 140×170 mm, 
hmotnost 1,28 kg 

 528S6

-20 % 2 690,-

ks

2 152, -
1 779, - bez DPH

Pila kotoučová 
Bosch GKS 190 Professional
příkon 1 400 W, 5 500 otáček / min, 
ø kotouče 190 mm, upínací 
otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 
úkos 56 °, hmotnost 4,2 kg 

 528H3

-23 % 4 102,-

ks

3 134, -
2 590, - bez DPH

NÁŘADÍ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Každý uživatel u této brusky ocení menší obvod rukojeti, než bývá 
zvykem u úhlových brusek v této wattové třídě. Lze ji snadno ovládat 
jednou rukou a tím je při práci mimořádně příjemná. Úhlová bruska 
je ideálním nářadím pro dělení, broušení a řezání různých materiálů. 
Pro zvýšení životnosti motoru a jeho optimální chlazení má speciálně 
vyvinuté větrací otvory.  
Součástí balení je odolný ochranný kryt a přídavná rukojeť, zabalena 
je v papírové krabici.  
Další výhodou je možnost registrace produktu a prodloužení záruky 
na tři roky. Více informací najdete v informacích o značce Bosch na 
www . dek . cz

ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH 
GWS 7125 VÁM PADNE DO RUKY

TIP ODBORNÍKA 
Petr Liška

produkt manažer pro elektrické nářadí

Kotouče diamantové Bosch
na všechny stavební materiály 
(Universal), beton, pórobeton, 
cementovlákno (Concrete), výška 
segmentu 10 mm, upínací 
otvor 22,23 mm 

-20 % 386,-

ks

308, -
255, - bez DPH

typ, průměr×tloušťka řezu položka MJ s DPH

Concrete, ø 125×1,6 mm 288P4 ks 308, 

Universal, ø 150×2 mm 252N4 ks 396, 

Universal, ø 230×2,6 mm 454B4 ks 680, 

Rukavice zateplené 
Cerva PALAWAN 

WINTER
93,40

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

ø 6×150×210 mm 446V8 ks 135, 

ø 8×250×310 mm 624P3 ks 208, 

ø 10×250×310 mm 354H4 ks 192, 

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

-20 % od 169,-

ks

od 135, -
od 112, - 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, -
1 290, - bez DPH

Kladivo kombinované 
DeWALT D25134K
příkon 800 W, příklep 2,8 J, 
ø vrtání 30 / 26 / 65 / 13 mm 
(dřevo / beton / zdivo / kov), upínání 
SDS-plus, hmotnost 3 kg, kufr, lze 
použít i pro sekání 

 388K2

-43 % 8 191,-

ks

4 659, -
3 850, - bez DPH

Kladivo sekací 
Bosch GSH 500 Professional
příkon 1 100 W, příklep 7,5 J, upínání 
SDS-max, 2 900 příklepů / min, 
460×103×235 mm, hmotnost 5,7 kg, 
špičatý sekáč SDS-max 280 mm, kufr 

 H39FJ

-23 % 10 768,-

ks

8 228, -
6 800, - bez DPH

Šroubovák AKU 
Bosch GO Professional
akumulátor Li-Ion, napětí 3,6 V, 
360 otáček / min, krouticí 
moment 2,5 / 5 (měkký / tvrdý 
materiál), upínací systém 
šestihranná stopka (HEX), 
ø šroubování 5 mm, šířka 40 mm, 
délka 190 mm, hmotnost 0,3 kg 

 63N60

-32 % 2 298,-

ks

1 561, -
1 290, - 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

-35 % 3 738,-

ks

2 420, -
2 000, - 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

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 % 8 889,-

ks

7 648, -
6 320, - bez DPH

Topidlo 
elektrické 
Master 
B 3,3 EPB
výkon max. 3,3 kW, průtok 
vzduchu 510 m³ / h, 
teplota 5 – 35 °C, napětí 230 V, 
krytí IP X4, hlučnost 56 dB, 
hmotnost 5,1 kg, 
rozměry 260×260×420 mm 

 224K4

-3 % 2 904,-

ks

2 817,
 -

2 328, - bez DPH

Topidlo plynové 
Master BLP 17 M
nutná ventilace místnosti, 
výkon max. 16 kW, průtok 
vzduchu 300 m³ / h, 
spotřeba 1,16 kg / h, 
napětí 230 V, hmotnost 4,5 kg, 
rozměry 471×188×293 mm 

 464B2

-3 % 4 442,-

ks

4 308, -
3 561, - bez DPH

Topidlo plynové 
Master BLP 33 M
nutná ventilace místnosti, výkon 
max. 33 kW, průtok 
vzduchu 1 000 m³ / h, 
spotřeba 2,4 kg / h, napětí 230 V, 
hmotnost 7,5 kg, 
rozměry 552×220×342 mm 

 694P8

-3 % 6 786,-

ks

6 582, -
5 440, - bez DPH

TOPIDLA

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

4 450, -
3 678, - bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU 
DeWALT DCD795D2
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, 
výkon 360 W, krouticí moment 60 / 23 Nm 
(tvrdý / měkký materiál), 
ø vrtání 38 / 13 / 13 mm (dřevo / zdivo / kov), 
sklíčidlo 1,5 – 13 mm, 197×67×218 mm, 
hmotnost 1,62 kg, nabíječka, kufr 

 LZS7B

-57 % 11 990,-

ks

5 155, -
4 260, - bez DPH
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Nůž odlamovací 
AL DEK FX-83
hliníkové 
pogumované tělo, 
oboustranně 
drážkovaná ocelová 
vodicí lišta, 
šířka 18 mm, čepel 
pevnosti SK5 

 58L49

-25 % 93,60

ks

70,20
58,00 bez DPH

Pistole na PU pěnu 
DEK PT01 PROFI
regulace množství pěny, upínací hlavice 
pro dózu s pěnou, vyměnitelná tryska 
s možností nasazení trubičky, teflonová 
vrstva pro snadné čištění, hliníkové tělo, 
hlaveň z nerezové oceli, měděná tryska 
a regulátor, gumoplastová rukojeť 

 52A35

-25 % 792,-

ks

594, -
491, - bez DPH

PODLAHÁŘ

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

-18 % 3 500,-

ks

2 850,
 -

2 356, - bez DPH

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

 223K4

-25 % 64,20

ks

48,10
39,80 bez DPH

Nádoba plastová 
obdélníková
materiál polyetylen, objem 65 l 

 463S9

-25 % 151,-

ks

113, -
93,00 bez DPH

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

 45U24

-25 % 331,-

ks

248, -
205, - bez DPH

Váleček nivelační
k odvzdušnění samonivelačních 
stěrek, plastová rukojeť, kovový 
držák, otvor na tyč, ø 69 mm, 
výška 12 mm, šířka 250 mm 

 49M99

-25 % 358,-

ks

268, -
222, - bez DPH

Provázek stavební
materiál polypropylen, pletený, 
plastová rotační cívka, voděodolný, 
barva oranžová, ø 2 mm, délka 50 m 

 52C48

-25 % 53,50

ks

40,10
33,20 bez DPH

Hladítko polyuretanové
na zpracování betonu, zahlazení 
jádra, polyuretan, plastová rukojeť, 
šířka 200 mm, délka 360 mm 

 36H22

-25 % 186,-

ks

139, -
115, - bez DPH

Hladítko nerezové zubové 
DEK N30
na podlahy, nanášení lepidel, omítek 
a štuků, nerezová ocel, gumová 
rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm, 
velikost zubu 8 mm 

 252A9

-25 % 230,-

ks

172, -
143, - bez DPH

Čepel odlamovací 
B018
plastový box, 
tloušťka 0,5 mm, 
šířka 18 mm, 10 ks / bal. 

 536S4

-25 % 19,00

bal.

14,20
11,80 bez DPH

Sada pro opakované použití 
LEVELYS LEVEL+
pro vyrovnání obkladů 
a dlaždic 2 – 16 mm, do interiéru 
i exteriéru, materiál polypropylen 
(PP), nerezová ocel, plast, 50 ks / bal. 

 9DKZM

-25 % 725,-

bal.

543, -
449, - bez DPH

velikost položka MJ s DPH

9 95Z38 pár 14,40

10 22Z65 pár 14,40

11 85C82 pár 14,40

9, 12 ks 66N33 bal. 147, 

10, 12 ks 39N89 bal. 147, 

11, 12 ks 56N34 bal. 147, 

Rukavice 
F&F BUNTING LIGHT 
HS-04-003
dlaň a prsty máčené polyuretanem, 
pletená manžeta, PES, norma 
EN 388, třída 4131X dle EN 388:2016, 
barva bílá -30 % 20,60

pár

14,
40

11,90 bez DPH

velikost položka MJ s DPH

9 432N9 pár 93,40

10 528P4 pár 93,40

11 68E93 pár 93,40

Rukavice zateplené 
Cerva PALAWAN WINTER
dlaň a prsty máčené latexem, 
polyakryl, norma EN 388, EN 511, 
třída 1121X dle EN 388:2016 

-25 % 125,-

pár

93,40
77,20 bez DPH

velikost položka MJ s DPH

9 529R8 pár 105, 

10 462A8 pár 105, 

11 522K2 pár 105, 

Rukavice neprořezné 
F&F ROOK LIGHT HS-04-018
dlaň a prsty máčené polyuretanem, 
pletená manžeta, PES, Spandex, 
nylon, skleněné vlákno, norma 
EN 388, třída 4X43C dle EN 388:2016 

-10 % 117,-

pár

105, -
86,70 bez DPH

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 

-10 % od 86,60

ks

od 77,90
od 64,40 bez DPH

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

 64Z39

-20 % 561,-

pár

448, -
371, - bez DPH

barva položka MJ s DPH

oranžová 532R4 ks 66,80

žlutá 535K3 ks 66,80

Vesta reflexní 
F&F BRUNO BE-04
materiál 100% PES, zapínání na 
suchý zip, norma EN ISO 20471 
(třída 2), velikost UNI 

 532R4

-30 % 95,50

ks

66,80
55,20 bez DPH

příčky, max. pracovní výška položka MJ s DPH

2, 2,34 m, 2,6 kg 49K94 ks 540, 

3, 2,56 m, 3 kg 94K99 ks 622, 

4, 2,78 m, 3,7 kg 99K88 ks 727, 

5, 2,99 m, 4,3 kg 88K35 ks 883, 

6, 3,21 m, 5 kg 35K86 ks 1 088, 

7, 3,42 m, 5,5 kg 86K63 ks 1 269, 

8, 3,64 m, 6,7 kg 63K85 ks 1 424, 

Schůdky hliníkové DEK ALW
jednostranné, protiskluzové stupačky 
a patky, materiál hliník, 
nosnost 150 kg 

 49K94

-13 % od 621,-

ks

od 540, -
od 447, - bez DPH

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

délka položka MJ s DPH

2 m 396H4 ks 539, 

2,5 m 322P3 ks 657, 

3 m 64L42 ks 785, 

Lať stahovací s libelami 
Horizont SL2
hliníkový vyztužený profil, plastové 
koncovky, 2 libely (horizontální 
a vertikální), fluorescenční kapalina 

-25 % od 719,-

ks

od 539, -
od 446, - 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, -
1 740, - 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

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

MĚŘENÍ

Žebřík kloubový 
Krause Corda 4×3
opěrný / oboustranný žebřík nebo pracovní plošina, 
protiskluzové patky, pracovní výška 2,95 / 3,05 / 4,4 m, 
nosnost 150 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 131, 
šířka 0,37 m, délka 1 m, výška 1,75 / 3,55 m, 12,2 kg 

 84H22

-16 % 4 282,-

ks

3 597,
 -

2 973, - bez DPH

1716 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 9. 2. do 7. 3. 2021, 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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rozměry, paleta položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

675×2 500×12 mm, 
84 ks / pal.

29M84  123,  deska 251, 

675×2 500×15 mm, 
68 ks / pal.

59M58  152,  deska 309, 

675×2 500×18 mm, 
56 ks / pal.

38M32  182,  deska 372, 

675×2 500×22 mm, 
44 ks / pal.

65M83  223,  deska 454, 

675×2 500×25 mm, 
40 ks / pal.

93M23  253,  deska 515, 

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 

+DÁREK
PALETA = LÁHEV 
RUMU

 253B4

-22 % 8,40

kg

6,
50

5,70 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  58,50 / bal. s DPH 

 3BTL0
-10 % 6,50

kg

5,90
5,10 bez DPH

DŘEVO 
A DOPLŇKY 
KE STŘECHÁM

rozměry, paleta položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

625×2 500×12 mm, 
59 ks / pal.

84M96  123,  deska 232, 

625×2 500×15 mm, 
47 ks / pal.

58M54  152,  deska 287, 

625×2 500×18 mm, 
39 ks / pal.

32M46  182,  deska 345, 

625×2 500×22 mm, 
32 ks / pal.

83N52  223,  deska 420, 

625×2 500×25 mm, 
28 ks / pal.

23N48  253,  deska 477, 

Deska 
OSB 3 P+D
výrobky značky KRONOSPAN nebo EGGER, typ 
OSB 3, pero+drážka 

+DÁREK
PALETA = 24× PIVO

-48 % od 286,-

m²

od 149,
 -

od 123, - bez DPH

Pás podkladní 
IKO Armourbase Pro
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, 
hmotnost 8,1 kg / role, 
cena  1 499,- / role s DPH 

 39Z38

-30 % 71,40

m²

50,00
41,30 bez DPH

Šindel IKO Superglass–3TAB
vysoce kvalitní bitumenový šindel 
na skleněné vložce, třítabulový, 
3 m² / bal., plošná 
hmotnost 9,6 kg / m², barva cihlově 
červená 10, cena  569,- / bal. s DPH 

 3PW9S

-30 % 272,-

m²

190, -
157, - bez DPH

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, barva podvojná 
černá 52, cena  793,- / bal. s DPH 

 4XGJY

-30 % 366,-

m²

256, -
212, - bez DPH

Šindel IKO Cambridge Xtreme
samolepicí laminovaný dvouvrstvý 
šindel s prostorovým vzhledem, 
zvláště odolný proti větru a hnanému 
dešti, vhodný pro nízké sklony 
od 9,5 °, 3,1 m² / bal., 
hmotnost 11,6 kg / m², barva podvojně 
hnědá 53, cena  882,- / bal. s DPH 

 4BASY

-30 % 407,-

m²

285, -
236, - bez DPH

Vrut se zápustnou hlavou T 
RAPI-TEC 2020
materiál galvanicky pozinkovaná ocel, 
zápustná hlava („kyblíček”), 
dvouchodový závit, utahovací bit T20 
(ø 4 mm), T25 (ø 5 mm), T30 (ø 6 mm) 

typ, výška, skladebná šířka položka MJ s DPH

trapézový TR18 R / W, 18 mm, 1 100 mm WBCU2 m² 208, 

vlnitý CR18 76 / 1064, 18mm, 1 064 mm FFK2H m² 233, 

trapézový TR35 R / W, 35 mm, 1 035mm G0F4R m² 229, 

Plechy DEKPROFILE
povrchová úprava polyesterový lak 
SP25, RAL 8017, tloušťka 0,5 mm 

-32 % od 306,-

m²

od 208, -
od 172, - bez DPH

průměr×délka položka MJ s DPH

ø 2,8×63 mm 642R6 bal. 230, 

ø 3,1×90 mm 642S9 bal. 230, 

ø 4×100 mm 23LHS bal. 230, 

ø 4×120 mm 4B3VK bal. 230, 

Hřebík stavební DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový, 
bez povrchové úpravy, 5 kg / bal. 

-15 % 271,-

bal.

230, -
190, - bez DPH

ASFALTOVÉ ŠINDELE

specifikace položka MJ s DPH

žlab lakovaný, rozvinutá 
šířka 330 mm, délka 4 m

66L96 ks 590, 

hák žlabový lakovaný, dlouhý, pro 
žlab r. š. 330 mm

64S65 ks 90,60

čelo žlabu lakované, pro žlab 
r. š. 330 mm

36N58 ks 78,00

kotlík oválný lakovaný, pro žlab 
r. š. 330 mm, ø svodu 100 mm

44P93 ks 216, 

svod lakovaný, ø svodu 100 mm, 
délka 4 m

98M59 ks 658, 

koleno výtokové lakované, 
ø svodu 100 mm, úhel 72 °

99R98 ks 192, 

objímka svodu s trnem lakovaná, 
délka trnu 140 mm, ø svodu 100 mm

55R56 ks 91,70

klapka výklopná lakovaná, 
ø svodu 100 mm

92S43 ks 536, 

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

-25 % 787,-

ks

590, -
488, - bez DPH

KLEMPÍŘSKÉ 
DÍLNY
• ve vybraných prodejnách

• odvíječka

• dělička

• ohýbačka plechu

• profilovačka

• služby profi klempíře

www.dek.cz/sluzby

OSB desky se mezi stavebníky těší stále 
větší oblibě. A není divu, vždyť díky 
perodrážce jsou ideální pro rychlou 
a snadnou pokládku podlah, realizaci 
stropů, montáž střešních záklopů nebo 
opláštění stěn dřevostaveb. 
Pro výrobu OSB se používají výhradně 
velkoplošné třísky orientované 
v několika na sebe kolmých vrstvách. 
Jen tak lze zaručit, že si deska ponechá 
pevnost rostlého dřeva, je plošně 
stabilní, má vysokou nosnost a pružnost, 
ale zároveň i relativně nízkou hmotnost.  
Ekologicky naladěné uživatele jistě 
potěší „zelené“ certifikáty námi 
nabízených OSB desek i fakt, že 
výroba těchto desek probíhá plně bez 
formaldehydu.

VLASTNOSTI OSB DESEK 
VÁS PŘESVĚDČÍ

TIP ODBORNÍKA 
Tibor Makovický

produkt manažer pro dřevěné prvky

typ, rozvinutá šířka položka MJ s DPH

okapnice, 138 mm G1HRZ ks 134, 

závětrná lišta, 312 mm AH9JB ks 349, 

úžlabí, 625 mm 8R6ZP ks 566, 

Klempířské prvky
povrchová úprava polyeterový lak 
SP25, RAL 9005, tloušťka 0,5 mm, 
délka 2 m 

-10 % od 149,-

ks

od 134, -
od 111, - bez DPH

Pila kotoučová 
Bosch GKS 190 Professional

3 134, -

PLECHY

průměr×délka, balení položka MJ s DPH

5×50 mm, 250 ks 682Z8 bal. 368, 

5×60 mm, 250 ks 682Z9 bal. 442, 

5×70 mm, 200 ks 684A2 bal. 488, 

5×80 mm, 200 ks 684A6 bal. 547, 

6×100 mm, 100 ks 684B8 bal. 426, 

-10 % od 409,-

bal.

od 368, -
od 304, - bez DPH

SPOJOVACÍ MATERIÁL

1918 BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 9. 2. do 7. 3. 2021, 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.

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.
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https://www.dek.cz/produkty/detail/3010301405#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3820100081#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3820100069#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7368-drevostepkove-desky-osb#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210101035#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210102162#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210102081#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210102132#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/56559-rapi-tec-2020#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210901320#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/3517-lakovane-dekrain?f%5B1%5D%5Bmin%5D=42&f%5B1%5D%5Bmax%5D=585&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-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/konfigurator/12050-klempirske-prvky/?f%5B1%5D=1&f%5B2%5D=13&f%5B3%5D=1&f%5B4%5D=&f%5B6%5D=&f%5B7%5D=2&f%5B8%5D=2&a=1#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor


Cihla akustická 
Porotherm AKU 
broušená / nebroušená
pro akustické příčkové zdivo, v případě odběru neucelených palet 
bude účtován poplatek 1 000 Kč 

-28 % od 102,-

ks

od 73,
00

od 60,30 bez DPH

ZDĚNÉ PŘÍČKY

AKUSTICKÉ

KLASICKÉ

Kamenivo keramické 
Liapor 4 – 8 mm
lehké pórovité kamenivo 
z přírodního jílu, objemová 
hmotnost 350 kg / m³ v sypkém 
stavu, reakce na oheň A1, 
součinitel tepelné vodivosti 
l 0,10 W.m-1.K-1, nasákavost 
w60 = max. 7 % hm., frakce 4 – 8 mm, 
17,5 kg / bal. 

 86P53

-10 % 159,-

pytel

143, -
118, - bez DPH

Beton lehký Liapor Mix
suchá směs pro výrobu 
lehkého betonu, objemová 
hmotnost 600 kg / m³, 
spotřeba 34 kg / m² / 50 mm, 
součinitel tepelné vodivosti 
l 0,14 W.m-1.K-1, 21 kg / bal. 
(30 l / bal.) 

 35P28
-10 % 235,-

pytel

211, -
175, - bez DPH

Beton lehký 
Liapor Mix final
rychleschnoucí suchá 
směs pro přípravu 
lehkého betonu, 
objemová hmotnost 
cca 750 kg / m³, reakce na 
oheň A1, součinitel 
tepelné vodivosti 
l 0,16 W.m-1.K-1, 23 kg / bal. 
(30 l / bal.) 

 83K48 -10 % 261,-

pytel

234, -
194, - bez DPH

typ, rozměry, pevnost, počet na paletě položka MJ s DPH

8, 497×80×238 mm, 10 MPa, 120 ks / pal. 29C33 ks 34,20

8 Profi Dryfix, 497×80×249 mm, 10 MPa, 120 ks / pal. 74C7Z ks 54,20

8 Profi, 497×80×249 mm, 10 MPa, 120 ks / pal. WM260 ks 54,20

11,5, 497×115×238 mm, 10 MPa, 100 ks / pal. 56C48 ks 41,90

11,5 Profi Dryfix, 497×115×249 mm, 10 MPa, 100 ks / pal. 96D88 ks 49,10

11,5 Profi Dryfix, 497×115×249 mm, 12 MPa, 100 ks / pal. X61LL ks 49,10

11,5 Profi, 497×115×249 mm, 10 MPa, 100 ks / pal. 44C58 ks 49,10

11,5 Profi, 497×115×249 mm, 10 MPa, 80 ks / pal. YZLF5 ks 49,10

14, 497×140×238 mm, 10 MPa, 80 ks / pal. 39C52 ks 43,60

14 Profi Dryfix, 497×140×249 mm, 8 MPa, 80 ks / pal. 38C34 ks 56,50

14 Profi, 497×140×249 mm, 8 MPa, 80 ks / pal. 64C84 ks 56,50

17,5, 372×175×238 mm, 10 MPa, 84 ks / pal. 66C46 ks 42,40

17,5 Profi Dryfix, 372×175×249 mm, 10 MPa, 84 ks / pal. 54D35 ks 53,80

17,5 Profi, 372×175×249 mm, 10 MPa, 84 ks / pal. 42C32 ks 53,80

Cihla Porotherm
pro příčkové zdivo, v případě 
odběru neucelených palet bude 
účtován poplatek 1 000 Kč 

-36 % od 53,90

ks

od 34,20
od 28,30 bez DPH

typ, rozměry, pevnost, počet na paletě položka MJ s DPH

nebroušená, 375×80×238 mm, 12,5 MPa, 180 ks / pal. 82F93 ks 25,90

broušená, 375×80×249 mm, 12,5 MPa, 180 ks / pal. 98F65 ks 36,30

nebroušená, 497×115×238 mm, 10 MPa, 120 ks / pal. 94B85 ks 43,60

broušená, 497×115×249 mm, 10 MPa, 120 ks / pal. 49B63 ks 50,90

nebroušená, 497×140×238 mm, 10 MPa, 100 ks / pal. 92B86 ks 45,90

broušená, 497×140×249 mm, 10 MPa, 100 ks / pal. 25F38 ks 59,70

nebroušená, 497×175×238 mm, 10 MPa, 80 ks / pal. Z0MJL ks 58,80

broušená, 497×175×249 mm, 10 MPa, 80 ks / pal. CHU1Y ks 70,60

nebroušená, 497×200×238 mm, 10 MPa, 70 ks / pal. 55F59 ks 60,80

broušená, 497×200×249 mm, 10 MPa, 70 ks / pal. 43F29 ks 85,80

broušená, 400×200×249 mm, 15 MPa, 72 ks / pal. AG651 ks 158, 

Cihla HELUZ
pro vnitřní zdivo a příčky, 
cena platí při odběru 
ucelených palet 

-46 % od 48,00

ks

od 25,90
od 21,40 bez DPH

typ, rozměry, neprůz., hmotnost, balení položka MJ s DPH

P2-500, 50×250×500 mm, 35 dB, 4,4 kg, 240 ks / pal. 62A25 ks 20,30

P2-500, 75×250×500 mm, 37 dB, 6,6 kg, 160 ks / pal. 28A98 ks 30,00

P2-500, 100×250×500 mm, 40 dB, 8,8 kg, 120 ks / pal. 53A82 ks 37,30

P2-500, 125×250×500 mm, 42 dB, 11 kg, 96 ks / pal. 26A64 ks 47,00

P2-500, 150×250×500 mm, 44 dB, 13,2 kg, 80 ks / pal. 43A44 ks 56,70

P2-500, 200×250×500 mm, 45 dB, 17,6 kg, 60 ks / pal. 55A42 ks 73,00

Příčkovka Porfix
pro nenosné stěny, příčky, 
přizdívky a obezdívky 

-33 % od 30,30

ks

od 20,30
od 16,80 bez DPH

typ, rozměry, neprůzvučnost, balení položka MJ s DPH

P4-550, 50×249×599 mm, 32 dB, 156 ks / pal. 98E66 ks 35,40

P2-500, 75×249×599 mm, 34 dB, 1,389 W.m-2.K-1, 120 ks / pal. 24Z99 ks 45,60

P2-500, 100×249×599 mm, 37 dB, 1,111 W.m-2.K-1, 90 ks / pal. 68Z88 ks 55,90

P2-500, 125×249×599 mm, 39 dB, 0,926 W.m-2.K-1, 72 ks / pal. 92Z35 ks 75,50

P2-500, 150×249×599 mm, 41 dB, 0,794 W.m-2.K-1, 60 ks / pal. 49Z86 ks 86,70

Příčkovka Ytong Klasik
pro nenosné stěny, příčky, přizdívky 
a obezdívky 

-23 % od 46,00

ks

od 35,40
od 29,30 bez DPH

LEHKÉ BETONOVÉ SUCHÉ SMĚSI

Ještě donedávna jsme ve vlastním domě trávili 
v průměru 10 až 12 hodin denně. Trendem dnešní doby 
se ale stává práce z domova, takže se tato doba výrazně 
prodlužuje. I proto bychom měli věnovat pozornost tomu, 
kde trávíme svůj čas, a zaměřit se na akustický komfort, 
který v současnosti patří mezi nejdůležitější vlastnosti 
domů a bytů. Řešením je využití akustických cihel 
Porotherm, které poskytují tiché a vysoce nadstandardní 
bydlení. Porotherm AKU Profi se vyrábí z čistě přírodních 
materiálů, a kromě akustických vlastností a přírodního 
původu u nich najdete také vyšší pevnost, vyšší tepelnou 
kapacitu a bezpečnost. Tak proč si nedopřát dostatek 
klidu pro spánek a chvíle strávené v pohodlí domova.

KLID PRO POHODLNÉ BYDLENÍ A ZDRAVÝ DOMOV

TIP ODBORNÍKA 
Petr Šebek

produkt manažer pro keramické zdivo

typ, rozměry, pevnost, počet na paletě položka MJ s DPH

11,5 AKU Profi Dryfix, 497×115×249 mm, 
15 MPa, 96 ks / pal.

86F95 ks 73,00

11,5 AKU Profi, 497×115×249 mm, 
15 MPa, 96 ks / pal.

35F36 ks 73,00

19 AKU Profi Dryfix, 372×190×249 mm, 
15 MPa, 72 ks / pal.

88F42 ks 86,20

19 AKU Profi, 372×190×249 mm, 15 MPa, 
72 ks / pal.

99F44 ks 86,20

25 AKU Z Profi Dryfix, 330×250×249 mm, 
20 MPa, 60 ks / pal.

49F82 ks 121, 

25 AKU Z Profi, 330×250×249 mm, 
20 MPa, 60 ks / pal.

68F25 ks 121, 

30 AKU Z Profi Dryfix, 247×300×249 mm, 
15 MPa, 80 ks / pal.

94F64 ks 100, 

30 AKU Z Profi, 247×300×249 mm, 
15 MPa, 80 ks / pal.

24F55 ks 100, 

typ, rozměry, pevnost, počet na paletě položka MJ s DPH

11,5 AKU, 497×115×238 mm, 15 MPa, 
80 ks / pal.

59C89 ks 49,90

19 AKU, 372×190×238 mm, 15 MPa, 
72 ks / pal.

94S63 ks 68,00

25 AKU SYM, 372×250×238 mm, 
15 MPa, 60 ks / pal.

68S88 ks 104, 

25 AKU Z, 330×250×238 mm, 15 MPa, 
60 ks / pal.

49S86 ks 103, 

30 AKU SYM, 247×300×238 mm, 
15 MPa, 80 ks / pal.

24S99 ks 84,40

30 AKU Z, 247×300×238 mm, 15 MPa, 
80 ks / pal.

92S35 ks 84,50

-36 % od 78,00

ks

od 49,
90

od 41,30 bez DPH

typ, pevnost, vzd. neprůz., rozměry položka MJ s DPH

S12-1400 115 PD, 12 MPa, 
47 dB, 115×248×498 mm

G19ZN ks 88,80

S20-2000 150 PD, 20 MPa, 
52 dB, 150×248×248 mm

XHKC9 ks 58,10

S20-2000 175 PD, 20 MPa, 
53 dB, 175×248×248 mm

55L42 ks 67,60

Tvárnice Ytong Silka
pro nosné a ztužující stěny s vysokou 
únosností a akustické dělicí stěny, 
pero + drážka + kapsa 

-12 % od 102,-

ks

od 88,80
od 73,40 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 9. 2. do 7. 3. 2021, 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.

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.
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https://www.dek.cz/produkty/vypis/36478-vnitrni-zdivo?f%5B1%5D%5Bmin%5D=33&f%5B1%5D%5Bmax%5D=125&f%5B568731868%5D%5B%5D=AKU+Profi&f%5B568731868%5D%5B%5D=AKU+Profi+Dryfix&f%5B568731868%5D%5B%5D=AKU+Z+Profi&f%5B568731868%5D%5B%5D=AKU+Z+Profi+Dryfix#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610050020#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610049890#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610049880#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/40897#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/24382#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/16137#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/11816#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4400905740#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/36478-vnitrni-zdivo?f%5B1%5D%5Bmin%5D=33&f%5B1%5D%5Bmax%5D=125&f%5B568731868%5D%5B%5D=AKU#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor


typ, šířka položka MJ s DPH

levé, 800 mm 66P52 ks 799, 

pravé, 800 mm 69P46 ks 799, 

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

-58 % 1 924,-

ks

799, -
660, - bez DPH

typ, šířka, odstín položka MJ s DPH

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

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

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

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

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

-35 % 2 045,-

ks

1 309, -
1 082, - bez DPH

typ, šířka položka MJ s DPH

levé, 800 mm 52P86 ks 3 578, 

pravé, 800 mm 29L58 ks 3 578, 

Dveře interiérové 
protipožární Solodoor bílá
do objektů s požadavkem na požární 
odolnost EI / EW 30, jednokřídlé, rám 
smrkové dřevo s požárně odolnou 
výplní (Grenamat), povrch bílá fólie, 
3 závěsy, vložkový protipožární 
zámek (rozteč 90 mm), klika a kování 
nejsou součástí balení 

-21 % 4 586,-

ks

3 578, -
2 957, - bez DPH

použití, šířka, pro dveře položka MJ s DPH

YH, 800 mm, levé 68C25 ks 1 218, 

YH, 800 mm, pravé 92C98 ks 1 218, 

S, 800 mm, levé 92R86 ks 1 253, 

S, 800 mm, pravé 49R63 ks 1 253, 

Zárubeň ocelová DEK DV
pro přesné zdění (YH) nebo do 
sádrokartonu (S), s těsněním, průchozí 
výška 1 970 mm, tloušťka plechu 1,5 mm 

-18 % od 1 503,-

ks

od 1 218, -
od 1 007, - bez DPH

typ, šířka, odstín položka MJ s DPH

levá, 800 mm, andorra white 53P48 ks 2 000, 

pravá, 800 mm, andorra white 45P34 ks 2 000, 

levá, 800 mm, dub sonoma 55L35 ks 2 000, 

pravá, 800 mm, dub sonoma 98L83 ks 2 000, 

Zárubeň obložková Solodoor
do stěny tloušťky 100 mm, materiál 
dřevodeska, povrch fólie, 
výška 1 970 mm 

-32 % 2 941,-

ks

2 000, -
1 653, - bez DPH

použití, šířka, pro dveře položka MJ s DPH

YH, 800 mm, levé GN68U ks 1 665, 

YH, 800 mm, pravé WZC27 ks 1 665, 

S, 800 mm, levé T4X7G ks 1 691, 

S, 800 mm, pravé D6LW8 ks 1 691, 

Zárubeň ocelová DEK 150 DV-PO
protipožární, pro přesné zdění (YH) nebo do 
sádrokartonu (S), s těsněním, průchozí 
výška 1 970 mm, tloušťka, plechu 1,5 mm 

-18 % od 2 055,-

ks

od 1 665, -
od 1 376, - bez DPH

šířka položka MJ s DPH

600 mm LU5T0 ks 6 249, 

700 mm 8FWUC ks 6 681, 

800 mm 15DSC ks 6 738, 

900 mm 4GSJ8 ks 7 525, 

1 000 mm 0N077 ks 8 064, 

1 100 mm DRY6G ks 8 481, 

1 200 mm 896BV ks 9 071, 

Pouzdro stavební 
Profikit Standard SDK
skládáné stavební pouzdro pro posuvné 
dveře, do sádrokartonových příček 

-22 % od 8 012,-

ks

od 6 249, -
od 5 165, - bez DPH

typ, průchozí šířka položka MJ s DPH

do zdiva, 600 mm 59N33 ks 6 790, 

do zdiva, 700 mm 38N89 ks 7 243, 

do zdiva, 800 mm 65N34 ks 7 695, 

do zdiva, 900 mm 93N45 ks 8 146, 

do zdiva, 1 000 mm 84N24 ks 8 729, 

do zdiva, 1 100 mm 58N68 ks 9 181, 

do zdiva, 1 200 mm 32N92 ks 9 823, 

do sádrokartonu, 600 mm 33L68 ks 6 790, 

do sádrokartonu, 700 mm 89L92 ks 7 243, 

do sádrokartonu, 800 mm 34L49 ks 7 695, 

do sádrokartonu, 900 mm 45L94 ks 8 146, 

do sádrokartonu, 1 000 mm 24L99 ks 8 729, 

do sádrokartonu, 1 100 mm 68L88 ks 9 181, 

do sádrokartonu, 1 200 mm 92L35 ks 9 823, 

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

-24 % od 8 934,-

ks

od 6 790, -
od 5 612, - bez DPH

typ, průchozí šířka položka MJ s DPH

do zdiva, 600 mm 98R93 ks 16 475, 

do zdiva, 700 mm 82R84 ks 16 964, 

do zdiva, 800 mm 64R58 ks 17 575, 

do zdiva, 900 mm 44R32 ks 18 183, 

do zdiva, 1 000 mm 42R83 ks 18 795, 

do zdiva, 1 100 mm 36R23 ks 19 405, 

do zdiva, 1 200 mm 95R96 ks 20 015, 

do sádrokartonu, 600 mm 66R52 ks 16 475, 

do sádrokartonu, 700 mm 22R54 ks 16 964, 

do sádrokartonu, 800 mm 69R46 ks 17 575, 

do sádrokartonu, 900 mm 39R48 ks 18 183, 

do sádrokartonu, 1 000 mm 56R33 ks 18 795, 

do sádrokartonu, 1 100 mm 29R89 ks 19 405, 

do sádrokartonu, 1 200 mm 59R34 ks 20 015, 

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

-24 % od 21 678,-

ks

od 16 475, -
od 13 616, - bez DPH

stavební otvor položka MJ s DPH

120×60 cm 43K29 ks 3 653, 

120×70 cm 75A2S ks 3 653, 

140×70 cm NB0ZZ ks 4 417, 

Schody půdní 
DOLLE KOMPAKT
3dílné skládací schody, materiál 
dřevo, max. zatížení 150 kg, počet 
nášlapů 12, max. výška stropu 285 cm 

-10 % od 4 059,-

ks

od 3 653, -
od 3 019, - bez DPH

Schody půdní protipožární 
JAP Lusso PP
plechové víko s vnitřní protipožární, 
protihlukovou a zateplovací vložkou, 
harmoniková nůžková sestava schodnic, 
standardní rozměry hrubého stav. otvoru 
od 700×500 mm do 1 200×700 mm 
(kompletní přehled na dek . cz), výška 
stropu v rozmezí 2 200 – 3 200 mm (při 
objednání nutné uvést přesnou výšku), 
U = 1,7 W.m-2.K-1 

 94L63

-24 % 17 795,-

ks

13 524, -
11 177, - bez DPH

PŮDNÍ SCHODY

STAVEBNÍ POUZDRAINTERIÉROVÉ STAVEBNÍ VÝPLNĚ

dub 
sonoma dub 

sonoma

andorra 
white andorra 

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

 82P84

-19 % 3 540,-

ks

2 834,
 -

2 342, - bez DPH

Reflektor AKU LED 
s powerbankou DEK
přepínání intenzity světla 25 / 50 / 100 %, lithiová baterie 3,7 V, 
4 400 mAh, USB kabel 600 mm, rozměry 170×125 mm 
15 W 1 200 lm 5 000 K IP 54

 94L64

-19 % 705,-

ks

565,
 -

467, - bez DPH

ELEKTROMATERIÁL

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

 98P93

-19 % 3 519,-

ks

2 817, -
2 328, - bez DPH

příkon, světelný tok položka MJ s DPH

30 W, 3 000 lm 43P59 ks 1 206, 

50 W, 5 000 lm 55P38 ks 1 457, 

100 W, 10 000 lm 25P65 ks 2 038, 

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

-30 % od 1 724,-

ks

od 1 206, -
od 997, - bez DPH

Svítidlo pracovní Thorsman
stojan + madlo + závěsný popruh, 
dobíjecí, napájení baterie 230 V, 
baterie 9,6 V 3 200 mAh, 
provoz 1,5 / 3 hod, třída ochrany II, 
IK 07, životnost 50 000 h, 
rozměry 315×270×130 mm, 
hmotnost 1,86 kg 
17 W 750/1 500 lm 4 000 K IP 54

 58R45

-28 % 4 272,-

ks

3 076, -
2 542, - bez DPH

STAVEBNÍ OSVĚTLENÍ

23BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU

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

REGISTRUJTE SE
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průřez vodičů [mm²], délka položka MJ s DPH

1,5, 50 m 63M95 bal. 1 180, 

1,5, 100 m 355P4 bal. 2 360, 

2,5, 50 m 85M22 bal. 1 926, 

2,5, 100 m 334S4 bal. 3 852, 

Kabel CYKY-J 5× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních 
prostorách, UV odolný, odolný šíření plamene, třída 
reakce na oheň Eca, PVC izolace, 5 žil (hnědá, šedá, 
černá, modrá, zeleno-žlutá), pevné kruhové měděné 
vodiče typu RE 

-18 % od 1 439,-

bal.

od 1 180, -
od 975, - bez DPH

Krabice elektroinstalační 
do zateplení Kopos KEZ KB
pro montáž přístrojů (zásuvky, 
vypínače), materiál polypropylen, 
šířka 120 mm, výška 120 mm, 
hloubka 200 mm – pro tloušťku 
zateplení 50 – 200 mm, tepelná izolace 
součástí balení 

 259N2

-10 % 432,-

ks

388, -
321, - bez DPH

Deska montážní do zateplení 
Kopos MDZ KB
k instalaci venkovních světel, 
pohybových čidel, zásuvek, plocha 
pro montáž zařízení 120×120 mm, 
zatížení na desce až 40 N (4 kg), 
samozhášivá, pro tloušťku 
zateplení 50 – 200 mm, tepelná izolace 
součástí balení 

 396B3

-10 % 432,-

ks

388, -
321, - bez DPH

typ, velikost, šířka, hloubka položka MJ s DPH

KUL 68-45 / LD NA, 
jednonásobná, 73 mm, 45 mm

366R9 ks 26,00

KPL 64-50 / LD NA, 
dvojnásobná, 138 mm, 50 mm

324N2 ks 59,00

Krabice do SDK Kopos
do dutých příček, prostupy z pružného 
materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, 
samozhášivá, materiál PVC 

-9 % od 28,80

ks

od 26,00
od 21,50 bez DPH

Krabice přístrojová pod 
omítku Kopos KP 68 KA
lze spojit až 3 krabice v jedné 
řadě, samozhášivá z PVC, 
hloubka 43 mm, ø vrtaného 
otvoru 80 mm 

 458A2

-9 % 7,40

ks

6,70
5,50 bez DPH

délka položka MJ s DPH

25 m 29L46 ks 741, 

50 m 59L52 ks 1 221, 

Kabel prodlužovací PVC 
na bubnu 3× 1,5 mm² IP 20
zásuvky 4× 230 V, s vypínačem, kabel 
H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, 
max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, 
rozvinutý 16 A / 3 680 W, tepelná pojistka, 
vodicí oko pro snadné navíjení 

-30 % od 1 068,-

ks

od 741, -
od 613, - bez DPH

délka položka MJ s DPH

25 m 394H3 ks 646, 

50 m 522K4 ks 1 141, 

Kabel prodlužovací 
PVC na bubnu 
3× 1,5 mm² IP 20
tepelná pojistka, krytí IP 20, 
zásuvky 4× 230 V, max. zátěž 
navinutý 4,8 A / 1 100 W, 
rozvinutý 16 A / 3 680 W, vodič 
H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V 

délka položka MJ s DPH

20 m 369S8 ks 349, 

30 m 235S8 ks 543, 

Kabel prodlužovací 
PVC spojka
max. zátěž 3 680 W, vodič 
H05VV–F 3G 1,5 mm², jmenovitý 
proud 16 A, napětí 250 V, barva oranžová 

provedení, průřez vodičů [mm²], délka položka MJ s DPH

J, 1,5, 50 m 35M42 bal. 662, 

J, 1,5, 100 m 495H4 bal. 1 324, 

J, 2,5, 50 m 86M36 bal. 1 086, 

J, 2,5, 100 m 229S8 bal. 2 172, 

O, 1,5, 50 m 29Z33 bal. 662, 

O, 1,5, 100 m 383P8 bal. 1 324, 

Kabel CYKY 3× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních 
prostorách, UV odolný, odolný šíření plamene, třída 
reakce na oheň Eca, PVC izolace, pevné kruhové 
měděné vodiče typu RE, 3 žíly 

-18 % od 808,-

bal.

od 662, -
od 547, - bez DPH

plocha, délka, příkon položka MJ s DPH

1,3 m², 2,6 m, 210 W 85U53 ks 3 048, 

2,1 m², 4,2 m, 340 W 62U26 ks 3 408, 

2,6 m², 5,2 m, 410 W 92A63 ks 3 870, 

3,0 m², 6 m, 500 W 28U43 ks 4 153, 

3,4 m², 6,7 m, 560 W 49A85 ks 4 436, 

4,2 m², 8,3 m, 760 W 94A62 ks 4 672, 

5,1 m², 10,2 m, 810 W 99A28 ks 5 097, 

6,1 m², 12,3 m, 1 000 W 88A53 ks 5 673, 

8,8 m², 17,6 m, 1 400 W 86A43 ks 7 335, 

Sada topná rohož + termostat Fenix Comfort Mat 160
obsahuje dotykový programovatelný digitální termostat TFT, 
podlahovou sondu, ohebnou trubku pro uložení sondy, 
dvoužilovou topnou rohož LDTS 160 W / m², s ochranným 
opletením (vhodné do koupelny), šířka 0,5 m 

-20 % od 3 810,-

ks

od 3 048, -
od 2 519, - bez DPH

tloušťka, balení položka MJ s DPH

6 mm, 4,32 m² 289R2 bal. 1 669, 

6 mm, 7,2 m² 2Z19R bal. 2 643, 

10 mm, 4,32 m² 322B3 bal. 1 864, 

10 mm, 7,2 m² S5SGL bal. 2 949, 

Izolace doplňková Fenix F-Board
doplňková izolace z extrudovaného 
polystyrenu pod topné rohože a kabely 
ECOFLOOR, rozměry desky 1 200×600 mm -20 % od 2 087,-

bal.

od 1 669, -
od 1 380, - bez DPH

Termostat dotykový 
digitální Fenix TFT
barevný dotykový 
displej, volitelná barva 
pozadí, PWM regulace, 
podlahová sonda 3 m 
součástí balení, snímá 
teplotu prostoru 
i podlahy, týdenní 
program, spínací 
kontakt 16 A, záložní 
baterie 

 485P2

-19 % 2 367,-

ks

1 894, -
1 565, - bez DPH

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 W 2 700 lm 4 000 K IP 65 A–A++

-17 % od 676,-

ks

od 555,
 -

od 458, - bez DPH

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, barva světla 
neutrální bílá 4 000 K, napětí 230 V, 
krytí IP 44, životnost 30 000 h, 
materiál hliník, plast 
30 W 2 100 lm 4 000 K IP 44

-24 % od 756,-

ks

od 568, -
od 469, - bez DPH

Svítilna LED  
Mareld RADIATE 300
výkonná svítilna s funkcí nastavení ostrosti, 
s klipem a páskem na ruku, materiál hliník, 
eloxovaný a žebrovaný povrch, baterie 3× AAA 
(nejsou součástí), doba svícení 100 % / 2 h, 
50 % / 5 h, úsporný režim 25 h, dosvit 150 m, 
životnost 30 000 h, délka 120 mm, ø 35 mm 
5 W 300 lm 6 500 K IP 64

 D6P90
-19 % 663,-

ks

531, -
439, - bez DPH

Svítilna čelová LED 
Mareld GLEAM 145 RE
dobíjecí čelová svítilna, různé 
nastavení světla, vybavena červeným 
výstražným světlem, napájení 3,7 V, 
doba nabíjení 3 h, doba 
svícení 100 % / 3 h, 50 % / 6 h, úsporný 
režim 15 h, dosvit 16 m, 
životnost 30 000 h, 
rozměry 68×22×27 mm 
2 W 145 lm 6 500 K IP 64

 RZY34-19 % 796,-

ks

637, -
526, - bez DPH

Svítilna LED  
Mareld NIMBUS 1000 RE
výkonná dobíjecí svítilna s malými 
rozměry, napájení 3,7 V, doba 
nabíjení 3 h, doba svícení 100 % / 4 h, 
50 % / 15 h, úsporný režim 50 h, 
dosvit 250 m, životnost 30 000 h, 
délka 148 mm, ø 25 mm 
10 W 1 000 lm 6 500 K IP 66

 FHTY0
-19 % 1 596,-

ks

1 277, -
1 055, - bez DPH

KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud se v zimních měsících 
potýkáte s rampouchy na okapech 
nebo návějemi sněhu, které mohou 
poškodit nadměrně zatíženou 
střechu, zajistěte si ve Stavebninách 
DEK systém vytápění okapů 
a střešních prvků. Funguje zcela 
automaticky (spíná při dané teplotě) 
a těchto problémů vás jednou pro 
vždy zbaví.  
Návrh na míru vám vypracujeme 
po zaslání projektu vašeho domu 
na stavebniny@dek . cz. Nemáteli 
projekt k dispozici, technik přijede 
přímo k vám, celé řešení s vámi 
ZDARMA prokonzultuje a navrhne 
vám ho přesně dle vašich potřeb.

TRÁPÍ VÁS MRÁZ A SNÍH 
NA STŘEŠE? NEMUSÍ

TIP ODBORNÍKA 
Jindřich Roedl

produkt manažer pro modulové 
přístroje a rozváděče

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

délka×šířka položka MJ s DPH

140×3,5 mm 529N3 bal. 26,20

200×3,5 mm 689P9 bal. 40,70

200×4,5 mm 359R9 bal. 49,20

280×4,5 mm 422B8 bal. 67,80

360×4,5 mm 535V4 bal. 92,30

360×7,5 mm 462A9 bal. 173, 

Páska vázací černá UV
odolná UV záření, materiál polyamid, 
netoxická, bez halogenů, 
samozhášecí (UL 94 – V 2), provozní 
teplota –40 °C až 105 °C, 100% 
recyklovatelná, 100 ks / bal. 
(1 000 mm – 50 ks / bal.) 

-19 % od 32,70

bal.

od 26,20
od 21,60 bez DPH

počet propojených vodičů, 
barva krytu, balení položka MJ s DPH

2, bílá, 40 ks 684P8 bal. 150, 

3, oranžová, 30 ks 439B4 bal. 127, 

4, červená, 20 ks 339S2 bal. 112, 

5, žlutá, 20 ks 428V3 bal. 150, 

Svorka krabicová WAGO 2273
pro připojení pevných vodičů 
průřezu 0,5 – 2,5 mm², transparentní 

-14 % od 176,-

bal.

od 150, -
od 124, - bez DPH

počet propojených vodičů, 
balení položka MJ s DPH

2 vodiče, 16 ks 653P8 bal. 120, 

3 vodiče, 12 ks 228H2 bal. 129, 

5 vodičů, 8 ks 259S4 bal. 138, 

Svorka krabicová páčková 
WAGO 221
pro připojení pevných a jemně laněných 
vodičů průřezu 0,2 – 4 mm², transparentní 

-14 % od 141,-

bal.

od 120, -
od 98,60 bez DPH

Ochrana střech, 
okapů a vpustí 
proti zamrzání

Stavebniny DEK ve spolupráci 
se specializovaným partnerem 
zajistí vedle dodání kompletního 
systému pro vytápění i 
vypracování návrhu na míru.

-38 % od 1 054,-

ks

od 646,
 -

od 534, - bez DPH

-44 % od 627,-

ks

od 349,
 -

od 289, - bez DPH

KABELY A PRODLUŽOVÁKY

+DÁREK
KE VŠEM SADÁM 
FLEXIBILNÍ 
LEPIDLO C2TS1 
25 kg V HODNOTĚ 
325 Kč
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Set předstěnový 5v1 
Alcaplast 
AM115 / 1000
prvek montážní pro zazdívání Alcaplast Renovmodul 
AM115 / 1000, závěsné WC Alca, sedátko A60, ovládací 
tlačítko bílé M1710 a izolační deska M91 

 56H39

-40 % 5 998,-

ks

3 599,
 -

2 975, - bez DPH

Set předstěnový 5v1 
Alcaplast AM101 / 1120
prvek montážní pro suchou instalaci 
Alcaplast Sádromodul AM101 / 1120, 
závěsné WC Alca, sedátko A60, ovládací 
tlačítko bílé M1710 a izolační deska M91 

 86T55

-40 % 8 012,-

ks

4 807, -
3 973, - bez DPH

WC závěsné Jika Euroline
s uzavřeným oplachovým 
kruhem, hluboké splachování, 
šířka 355 mm, výška 370 mm, 
hloubka 530 mm 

 243Z2-30 % 1 682,-

ks

1 177, -
973, - bez DPH

WC závěsné Uno Rimless
vodorovný odpad, bez oplachového 
kruhu, včetně sedátka Softclose, 
šířka 350 mm, výška 400 mm, 
hloubka 530 mm 

 246Z8-30 % 4 390,-

ks

3 073, -
2 540, - bez DPH

WC závěsné Nova Rimless
bez oplachového kruhu, sedátko 
Softclose, vodorovný odpad, 
šířka 345 mm, výška 320 mm, 
hloubka 510 mm 

 42U69-30 % 4 989,-

ks

3 492, -
2 886, - bez DPH

jm. světlost, délka položka MJ s DPH

DN 50, 1 000 mm WX5RF ks 74,50

DN 75, 1 000 mm 4PHMN ks 104, 

DN 100, 250 mm 7SP70 ks 92,50

DN 100, 500 mm U3MJ4 ks 124, 

DN 100, 1 000 mm H1H84 ks 205, 

Trubka Master 3 Plus
třívrstvé potrubí pro odhlučněný 
odpadní systém, materiál 
polypropylen kopolymer a minerálně 
obohacený polypropylen 

-40 % od 125,-

ks

od 74,
50

od 61,60 bez DPH

typ, připojení, dopravní výška položka MJ s DPH

25-40, G 1 1 / 2”, 4 m 243V8 ks 2 991, 

25-60, G 1 1 / 2”, 6 m 448P8 ks 3 426, 

Čerpadlo oběhové 
Grundfos Alpha1 L
elektronicky regulované, 
jednofázové, vestavná 
délka 180 mm, napětí 230 V 

-54 % od 6 502,-

ks

od 2 991, -
od 2 472, - bez DPH

Čerpadlo cirkulační 
Grundfos Comfort 15-14 B PM
jednofázové, s úsporným elektromotorem, 
včetně tepelné izolace, DN 15, dopravní 
výška 1,4 m, vestavná délka 80 mm, bez 
příslušenství 

 283S4

-54 % 5 718,-

ks

2 630, -
2 174, - bez DPH

jm. světlost, délka položka MJ s DPH

DN 100, 0,5 m 22E57 ks 60,10

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 210, 

Trubka KGEM
s hrdlem, pro kanalizaci 

-42 % od 104,-

ks

od 60,10
od 49,60 bez DPH

průměr×tloušťka stěny položka MJ s DPH

20×2,3 mm 293A8 ks 97,00

25×2,8 mm 366B4 ks 154, 

32×3,6 mm 356H9 ks 246, 

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

-36 % od 152,-

ks

od 97,00
od 80,20 bez DPH

průměr×tloušťka stěny položka MJ s DPH

20×2,8 mm 348A3 ks 181, 

25×3,5 mm 528B9 ks 271, 

PP-RCT trubka Carbo
prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými 
vlákny, pro rozvody pitné, studené a teplé 
vody, chladicího média pro klimatizace 
a stlačeného vzduchu, délka 4 m 

-36 % od 283,-

ks

od 181, -
od 150, - bez DPH

KOMPATIBILITA S KG, HT

NIŽŠÍ HLUČNOST

SNADNÁ MONTÁŽ

Při koupi dvou kusů hrdlové trubky jednoho 
typu od nás dostanete třetí kus zdarma.

AKCE 2+1  
ZDARMA
Platí od 18. 1. do 31. 3. 2021 pro realizační firmy a individuální 
stavebníky. Není určeno pro obchodní firmy.

sleva
40 %

na kompletní  sortiment

Vysoce odhlučněný 
třívrstvý odpadní 
systém

model, provedení položka MJ s DPH

Nova, základní provedení 449S4 ks 2 556, 

Nova A, s uzavíracím ventilem 65Z24 ks 2 737, 

Nova T, s uzavíracím ventilem a časovačem 89B93 ks 4 344, 

Čerpadlo cirkulační 
Wilo-Star-Z Nova
mokroběžné, s připojením na závit a synchronním 
motorem odolným vůči zablokování, max. dopravní 
výška 1 m, max. průtok 0,4 m³ / h 

-54 % od 5 558,-

ks

od 2 556, -
od 2 113, - bez DPH

typ, dopravní výška položka MJ s DPH

25 / 1-4, 4 m 58Z49 ks 3 118, 

25 / 1-6, 6 m 32Z94 ks 3 427, 

25 / 1-8, 8 m 83A88 ks 4 499, 

Čerpadlo oběhové 
Wilo Yonos Pico
elektronicky regulované, přesné nastavení výtlačné 
výšky po 0,1 m, jednofázové, napětí 230 V, vestavná 
délka 180 mm, připojení G 1 1 / 2” 

-55 % od 6 930,-

ks

od 3 118, -
od 2 577, - bez DPH

Předstěnový instalační WC modul 
je dnes již standardem každého 
moderního sociálního zařízení. 
Pro diskrétní udržování čistoty 
toalet se dokonce k většině WC 
modulů dá jako nadstandardní 
výbava dokoupit dávkovač tablet. 
Toaleta se tak udržuje ve svěžím 
stavu mnohem praktičtěji, než 
když se čisticí přípravky vkládají 
přímo do mísy.  
Společnost ALCAPLAST 
přichází na trh s inovovaným 
WC modulem, jehož nedílnou 
součástí už je i dávkovač 
tablet. Cena celého kompletu 
navíc zůstává nezměněna. Je 
na samotném uživateli, zda 
dávkovač tablet při údržbě své 
toalety využije, či ne. Dávkování 
je jednoduché a použít lze 
veškeré tablety dostupné na trhu.

S MODULEM ALCAPLAST 
ZÍSKÁTE DÁVKOVAČ TABLET 
ZDARMA

TIP ODBORNÍKA 
Jaroslav Souček

produkt manažer pro 
sanitu a čerpací techniku

NOVĚ DÁVKOVAČ 
TABLET JIŽ 
SOUČÁSTÍ MODULU

typ, použití položka MJ s DPH

AM115 / 1000, 
pro rekonstrukce

466Z9 ks 2 882, 

AM101 / 1120, 
do sádrokartonu

366Z3 ks 3 902, 

AM102 / 1120, do jádra (mezi 
dvě stěny)

446Z8 ks 4 025, 

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 

-40 % od 4 804,-

ks

od 2 882, -
od 2 382, - bez DPH
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šířka × výška, příkon položka MJ s DPH

450×960 mm, 300 W 458H2 ks 1 781, 

450×1 320 mm, 400 W 483R3 ks 1 985, 

600×960 mm, 400 W 445K3 ks 1 871, 

600×1 320 mm, 600 W 239R9 ks 2 113, 

600×1 680 mm, 800 W 389S3 ks 2 399, 

Radiátor elektrický 
Thermal Trend KD-E
nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka, 
svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná 
trubka ø 20 mm, napuštěný nemrznoucí směsí 

-43 % od 3 179,-

ks

od 1 781, -
od 1 472, - bez DPH

výška × délka položka MJ s DPH

600×800 mm 498V4 ks 2 350, 

600×1 000 mm 224N8 ks 2 616, 

600×1 200 mm 463A4 ks 2 881, 

600×1 400 mm 435N4 ks 3 150, 

600×1 600 mm 689P4 ks 3 484, 

Radiátor univerzální 
Novello 22
dostupný ve výškách 300 – 900 mm, 
v délkách 400 – 3 000 mm, spodní univerzální připojení 
(pravé i levé), vestavěný termostatický ventil 

-36 % od 3 672,-

ks

od 2 350, -
od 1 942, - bez DPH

ø × tl. stěny, balení položka MJ s DPH

16×2 mm, 200 m 64T33 bal. 2 963, 

16×2 mm, 500 m 83U53 bal. 7 406, 

Trubka pro podlahové vytápění 
PE-RT / EVOH / PE-RT
plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT 
s bariérou proti difuzi kyslíku 
z etylvinylalkoholu, max. provozní 
tlak 6 bar (při 70 °C) 

-27 % od 20,60

bm

od 14,90
od 12,30 bez DPH

průměr×tloušťka stěny, 
délka položka MJ s DPH

16×2 mm, 100 m 483H9 bal. 2 562, 

16×2 mm, 200 m 335A9 bal. 5 124, 

Trubka plastohliníková 
Uponor MLC Uni Pipe Plus
potrubí tvoří polyetylen PE-RT 
s bariérou proti difuzi kyslíku 
z bezešvého hliníku, max. provozní 
tlak 10 bar (při 80 °C) 

-26 % od 35,10

bm

od 25,70
od 21,20 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 

 36C39

-37 % 221,-

m²

139, -
115, - bez DPH

typ, tloušťka, balení položka MJ s DPH

ND11, 33 mm, 
15,68 m² / bal.

459R8 bal. 3 975, 

ND30-2, 52 mm, 
8,96 m² / bal., 
s kročejovou izolací

425R3 bal. 2 438, 

Deska systémová 
Uponor Tecto ND
pro potrubí průměru 14 – 17 mm, 
s tepelnou izolací z expandovaného 
polystyrenu pokrytého fólií z černého 
polystyrenu, rozměry 1 450×850 mm 

-27 % od 348,-

m²

od 254, -
od 210, - bez DPH

typ roštu, perforace položka MJ s DPH

rošt Simple 8, kroužky 654V9 ks 1 974, 

rošt Simple 9, čtverečky 665A2 ks 1 974, 

rošt Simple 10, drážky 84D45 ks 1 974, 

Žlab podlahový 
Alcaplast APZ Simple
plastový, okraj pro perforovaný rošt, 
včetně nerezového roštu, stavební výška 
od 62 mm, šířka 60 mm, délka 750 mm 

-35 % 3 038,-

ks

1 974, -
1 632, - bez DPH

průměr×tloušťka stěny, délka položka MJ s DPH

15×1 mm, 2,5 m 95K96 ks 246, 

18×1 mm, 2,5 m 22K54 ks 311, 

22×1 mm, 2,5 m 69K46 ks 403, 

15×1 mm, 5 m 236B3 ks 487, 

18×1 mm, 5 m 283N4 ks 614, 

22×1 mm, 5 m 435B3 ks 792, 

Trubka měděná
bezešvá, pro rozvody vody a plynu, 
spojování pájením nebo lisováním, 
polotvrdá 

-12 % od 280,-

ks

od 246, -
od 204, - bez DPH

model položka MJ s DPH

Velis Evo 50 458A3 ks 5 390, 

Velis Evo 80 445N2 ks 5 990, 

Velis Evo 100 489H2 ks 6 290, 

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

-40 % od 9 046,-

ks

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

model položka MJ s DPH

Velis Wi-fi 50 256N2 ks 7 190, 

Velis Wi-fi 80 346K9 ks 7 690, 

Velis Wi-fi 100 539H2 ks 8 290, 

Ohřívač vody elektrický plochý 
Ariston Velis EVO WIFI
dotykový LCD displej, elektronický 
termostat CoreTECH, možnost 
týdenního programování, Wi-Fi 
připojení, příkon 1,5 kW, hloubka 
pouze 27,5 cm 

-34 % od 10 934,-

ks

od 7 190, -
od 5 942, - bez DPH

model položka MJ s DPH

Lydos R 50 V 45H86 ks 3 490, 

Lydos R 80 V 24H63 ks 3 790, 

Lydos R 100 V 68H85 ks 3 990, 

Ohřívač vody elektrický 
Ariston Lydos R
příkon 2 kW, energetická třída ohřevu 
vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, 
rozměrná hořčíková anoda pro boj proti 
korozi, titanová smaltovaná nádrž, 
polyuretanová izolace, maximální 
provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C 

-34 % od 5 368,-

ks

od 3 490, -
od 2 884, - bez DPH

model položka MJ s DPH

OKHE ONE / E 50 BN2N2 ks 6 490, 

OKHE ONE / E 80 PGK4X ks 6 790, 

OKHE ONE / E 100 BVD34 ks 7 289, 

Ohřívač vody elektrický 
plochý Dražice OKHE ONE / E
k instalaci v omezených prostorách, 
lze instalovat do kuchyňské linky, 
rychlý ohřev vody díky konceptu 
dvou nádob 

-36 % od 10 204,-

ks

od 6 490, -
od 5 363, - bez DPH

APZ8 Simple

APZ9 Simple

APZ10 Simple
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PŮJČOVNA

Oplocení drátěné 3,5×2 m
drátěné oplocení slouží 
k oplocení stavenišť nebo pro 
různé společenské akce, 
samotné pletivo je osazené 
do silného ocelového rámu, 
cena za 1 bm 

 PSK-00170

-50 % 7,30

pronájem/bm/den

3,60
3,00 bez DPH

typ položka MJ 1-14 dní 15-30 dní nad 30 dní

skladový 6 m PSK-00168 den  272,  182, 90,60

kancelářský 6 m PSK-00163 den  453,  272,  136,

Kontejner skladový 6 m
skladový kontejner s optimálním 
lakováním, dodáván s dřevěnou 
a ocelovou podlahou, umožňuje 
stohování až 3 kontejnerů na sebe, 
manipulaci lze realizovat jeřábem 
a vysokozdvižným vozíkem, 
uskladnění až do 10 tun 

-25 % od 121,-

pronájem/den

od 90,60
od 74,80 bez DPH

Na začátku roku začínáme 
přemýšlet o jednotlivých 
projektech a stavbách a zařízení 
staveniště je rozhodně téma, 
o kterém stojí za to popřemýšlet.  
Nedílnou součástí dnešních 
staveb je vyřešit otázku 
sociálních zařízení. U nás 
v půjčovnách Stavebnin DEK 
vám můžeme nabídnout 
krásná nová mobilní WC. 
Nejdůležitějším parametrem 
u tohoto vybavení je servis, 
který držíme na nejvyšší úrovni.  
Letos jsme si pro vás připravili 
další novinku pro zvýšení kvality 
našeho servisu: SMS portál, 
který vás vždy před servisem 
upozorní na příjezd servisního 
technika. 
Jsem přesvědčen, že jsme 
jediní, kdo vám toto v ČR dokáže 
nabídnout.

KAM S TÍM, ANEB WC NA 
STAVENIŠTI JE ZÁKLAD

TIP ODBORNÍKA 
Rudolf Kreidl

produkt manažer pro zemní techniku

WC mobilní
určeno především pro dlouhodobé 
pronájmy na staveniště, vývoz 
realizován 1× týdně, obsahuje pisoár, 
držák toaletního papíru, odvětrání, 
min. délka pronájmu 4 týdny 

TÝDEN ZDARMA
V OBDOBÍ  
OD 1. 2. DO 25. 4. 
KAŽDÝ ČTVRTÝ 
TÝDEN NEPLATÍTE.

 PSK-00172

-10 % 121,-

pronájem/den

108,
 -

89,30 bez DPH

29BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU
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kapacita odvlhčení položka MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

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

31 – 50 l / den ECO PSK-00507 den  358,  307,  277,

51 – 70 l / den PSK-00557 den  390,  339,  298,

Odvlhčovač 31 – 50 l / den 
STANDARD
pro vysoušení staveb po 
haváriích, záplavách, ke 
zkrácení technologických 
přestávek a pro vysoušení 
sklepů 

-15 % od 279,-

pronájem/den

od 237, -
od 196, - bez DPH

Pila ocaska
pro řezání při demolicích, řezání 
zdiva, vyřezávání okenních rámů 
a obecné řezání ve stavebnictví, typ 
listu se volí podle řezaného materiálu 

MJ 1-3 dny 4-14 dní nad 14 dní

den  409,  382,  354,

 PSK-00409

-25 % od 472,-

pronájem/den

od 354, -
od 293, - bez DPH

AKU šroubovák 
sádrokartonářský
pro rychlé upevnění 
sádrokartonových desek ke kovovým 
nebo dřevěným konstrukcím na 
stěnách a stropech a vzájemné 
spojování kovových profilů 

MJ 1-3 dny 4-7 dní nad 7 dní

den  155,  137,  118,

 PSK-00002

-25 % od 158,-

pronájem/den

od 118, -
od 97,50 bez DPH

Zásobník na SDK šrouby
zásobníky pro páskované šrouby 
do sádrokartonu, příslušenství ke 
šroubováku HILTI SD 5000-A22 

 PSK-01197

-25 % 36,30

pronájem/den

27,20
22,50 bez DPH

Bruska na sádrokarton
pro broušení sádrokartonu a stěrky na 
sádrokarton nebo k odstraňování zbytků 
tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě 

MJ 1-3 dny 4-14 dní nad 14 dní

den  444,  408,  372,

 PSK-00176

-25 % od 497,-

pronájem/den

od 372, -
od 307, - bez DPH

Laser multiliniový (zelený)
multiliniový laser se 4 liniemi vhodný pro 
vymezování sádrokartonářských příček na 
podlahách, stropech a stěnách, přenášení 
referenčních výškových bodů, svislé 
vyrovnávání potrubí, nivelace zásuvek 
a vyrovnávání dveří, oken zeleným paprskem 

MJ 1-3 dny 4-14 dní nad 14 dní

den  273,  246,  227,

 PSK-01035

-25 % od 303,-

pronájem/den

od 227, -
od 188, - bez DPH

Stříkací zařízení  
AIRLESS – pístové
pístový vysokotlaký malířský stroj pro veškeré vnitřní 
malířské a lakýrnické práce, zpracování 
vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály 
rozpouštědlových nitro či syntetických emailů a mořidel 

MJ 1-7 dní 8-14 dní nad 14 dní

den 1 358, 1 177,  906,

 PSK-00546

-25 % od 1 210,-

pronájem/den

od 906, -
od 748, - bez DPH

rozměry (š×d) / typ / výška podlahy položka MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

0,7×1,8 m / základna / 1 m PSK-00373 den  197,  175,  153,

0,7×1,8 m / prodloužení / 1 m PSK-00177 den 54,40 48,90 43,50

AL lešení interiérové
malé skládací lešení pro montáže a údržbu 

-10 % od 170,-

pronájem/den

od 153, -
od 126, - bez DPH

výkon položka MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

4 kW elektrické PSK-00070 den  153,  123,  102,

9 kW elektrické PSK-00069 den  206,  175,  154,

30 kW plynové PSK-00072 den  205,  185,  164,

51 – 80 kW plynové PSK-00576 den  256,  231,  205,

31 – 50 kW naftové PSK-00071 den  307,  256,  205,

51 – 80 kW naftové PSK-00577 den  616,  565,  514,

50 kW infračervené PSK-00581 den  565,  483,  411,

31 – 50 kW nepřímé 
spalování

PSK-00927 den  811,  708,  606,

Topidlo elektrické 
do 4 kW
vhodné pro malé i středně 
velké prostory, při provozu 
nevzniká kouř ani zápach, 
nespotřebovává kyslík 
a má nízkou hlučnost 

-15 % od 121,-

pronájem/den

od 102, -
od 84,20 bez DPH

PRÁCE V INTERIÉRU

Plech přejezdový 2×3 m
přejezdový plech pro zajištění 
provozu přes výkopy 

MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

den  451,  271,  181,

 PSK-01202

-25 % od 242,-

pronájem/den

od 181, -
od 149, - bez DPH

průtok položka MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

200 l / min PSK-00190 den  257,  226,  195,

400 l / min PSK-00191 den  411,  360,  308,

Čerpadlo ponorné 
kalové do 200 l / min
pro čerpání znečištěné 
vody, vhodné při zatopení 
sklepů, studní apod. 

-15 % od 230,-

pronájem/den

od 195, -
od 162, - bez DPH

výkon položka MJ 1-3 dny 4-30 dní nad 30 dní

4 kVA PSK-00012 den  399,  358,  307,

8 kVA PSK-00011 den  503,  462,  401,

15 kVA PSK-00010 den  873,  770,  667,

24 kVA PSK-01154 den 1 232, 1 078,  924,

Elektrocentrála 4 kVA
profesionální benzínová jednofázová 
elektrocentrála s ručním startem, objem 
nádrže 3,1 l, zásuvky 2× 16 A-230 V 

-15 % od 363,-

pronájem/den

od 307, -
od 254, - bez DPH

Čistič 
vysokotlaký 150 bar
vysoce výkonný vysokotlaký 
studenovodní čisticí stroj 

MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

den  309,  278,  247,

 PSK-00085

-15 % od 291,-

pronájem/den

od 247, -
od 204, - bez DPH

Kladivo bourací 5 kg SDS-MAX
pro sekání do betonových, kamenných 
a cihlových zdí, sekání drážek v betonu 
a zdivu, dále je určeno pro odstraňování 
omítek, dlaždic a obkladů, vysekávání 
otvorů a prostupů na potrubí ve stěnách 
a podlahách 

MJ 1-3 dny 4-14 dní nad 14 dní

den  387,  338,  290,

 PSK-00021

-20 % od 363,-

pronájem/den

od 290, -
od 240, - bez DPH

Kladivo bourací 12 kg TE-SP
pro demolice betonu a zdiva na 
úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu, 
dále pro renovaci všech druhů 
podlah, odstraňování dlaždic 
a vytváření průrazů 

MJ 1-3 dny 4-14 dní nad 14 dní

den  483,  435,  387,

 PSK-00018

-20 % od 484,-

pronájem/den

od 387, -
od 320, - 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 nad 30 dní

den 1 720, 1 358, 1 177,

 PSK-00864

-25 % od 1 573,-

pronájem/den

od 1 177, -
od 973, - 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 nad 30 dní

den 2 354, 1 901, 1 539,

 PSK-00686

-25 % od 2 057,-

pronájem/den

od 1 539, -
od 1 272, - bez DPH

nosnost / rozměry / typ položka MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

600 kg / 1,1×2 m / nebrzděný PSK-00694 den  257,  206,  154,

1 000 kg / 1,5×3 m / brzděný PSK-00693 den  411,  349,  308,

1 200 kg / 1,5×3 m / brzděný PSK-01040 den  411,  349,  308,

1 500 kg / 1,5×2,5 m / brzděný 
v hydraulickým podvozkem

PSK-01162 den  514,  462,  411,

2 300 kg / 2×4 m / brzděný PSK-00695 den  719,  616,  514,

Přívěs nebrzděný 1,1×2 m – nosnost 600 kg
nebrzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 750 kg, konstrukční 
nosnost max. 614 kg, bočnice 30 cm, 4 kotvicí oka v podlaze 

-15 % od 182,-

pronájem/den

od 154, -
od 128, - bez DPH

ZEMNÍ PRÁCE

Rozváděč staveništní  
s elektroměrem
staveništní rozváděč pro napájení elektrických 
spotřebičů jako jsou stavební stroje a ruční elektrické 
nářadí, přívodka 32 A 400 V 5p, podružný elektroměr, 
chránič, jištění char. C, zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 
2× 16 A 400 V 5p, 4× 16 A 230 V 

MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

den  353,  317,  272,

 PSK-01132

-25 % od 363,-

pronájem/den

od 272,
 -

od 225, - bez DPH

rozměry (š×d) / typ / výška podlahy položka MJ 1-7 dní 8-30 dní nad 30 dní

0,7×2,5 m / základna / 2,3 m PSK-00428 den  218,  196,  174,

0,7×2,5 m / prodloužení / 2 m PSK-00429 den  109, 97,80 87,00

1,3×2,5 m / základna / 2,3 m PSK-00436 den  326,  294,  261,

1,3×2,5 m / prodloužení / 2 m PSK-00437 den  109, 98,10 87,20

AL lešení pojízdné
pojízdné lešení pro montáže a práci ve výškách, 
udávané výšky jsou výšky podlahy 

-10 % od 194,-

den

od 174, -
od 144, - bez DPH
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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), Tišnov, 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:

85 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

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 

+DÁREK
PALETA = LÁHEV 
RUMU

 253B4

-22 % 8,40

kg

6,
50

5,70 bez DPH

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

-43 % 91,30

m²

51,
60

42,70 bez DPH

Žebřík kloubový 
Krause Corda 4×3
opěrný / oboustranný žebřík nebo 
pracovní plošina, protiskluzové patky, 
pracovní výška 2,95 / 3,05 / 4,4 m, 
nosnost 150 kg, materiál hliník, norma 
ČSN EN 131, šířka 0,37 m, délka 1 m, 
výška 1,75 / 3,55 m, 12,2 kg 

 84H22

-16 % 4 282,-

ks

3 597,
 -

2 973, - bez DPH

Set 
předstěnový 5v1 
Alcaplast 
AM115 / 1000
prvek montážní pro zazdívání 
Alcaplast Renovmodul 
AM115 / 1000, závěsné WC Alca, 
sedátko A60, ovládací tlačítko bílé 
M1710 a izolační deska M91 

 56H39

-40 % 5 998,-

ks

3 599,
 -

2 975, - bez DPH

-28 % od 102,-

ks

od 73,
00

od 60,30 bez DPH

NOVĚ DÁVKOVAČ 
TABLET JIŽ 
SOUČÁSTÍ MODULU

 59Z65

Cihla akustická 
Porotherm AKU 
broušená / nebroušená
pro akustické příčkové zdivo, v případě 
odběru neucelených palet bude účtován 
poplatek 1 000 Kč 

-36 % od 78,00

ks

od 49,
90

od 41,30 bez DPH

 59C89

https://www.dek.cz/produkty/detail/3820100081#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/2835-desky-bez-zvlastnich-naroku#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290401080#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/6000110102#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/36478-vnitrni-zdivo?f%5B1%5D%5Bmin%5D=33&f%5B1%5D%5Bmax%5D=125&f%5B568731868%5D%5B%5D=AKU#utm_source=virtual-browser&utm_medium=magazine&utm_campaign= MKT-013877&utm_term=unor

