
VĚRNOSTNÍ
program



Vážení zákazníci,
velice si vážíme Vaší přízně a právě proto jsme pro Vás připravili 
VĚRNOSTNÍ PROGRAM.

PRŮBĚH A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:
 
Za nákup prémiových produktů v období od 1. března do 30. listopadu 2018 
získáváte body. Za body získané těmito nákupy máte nárok na odměny ve 
formě kvalitního vybavení pro Vaši práci.

• Počet získaných bodů za každých 1 000 Kč (bez DPH) Vašeho nákupu je pro  
   každého zapojeného výrobce jiný a konkrétní  hodnotu naleznete v tomto katalogu  
   na stránkách jednotlivých výrobců
• Při dosažení hranic jednotlivých kategorií získáte nárok na jednu odměnu
    z příslušné nabídky.
• Body se v průběhu celého období načítají, máte možnost získat až 5 hodnotných  
    odměn během celého roku.
• Termín pro uplatnění bodů je do 10. prosince 2018, po tomto datu již nelze body  
   uplatnit.
• Věrnostní program se vztahuje pouze na zákazníky s uzavřenou rámcovou -  
   odběratelskou smlouvou.
• Pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout náhradní odměnu srovnatelné hodnoty,  
   kvality a druhu v případě, že vybraná odměna nebude dostupná.
• Pořadatel akce si vyhrazuje právo nepřiznat odměnu z věrnostního programu
   v případě neuspokojivé platební morálky účastníka.    

Doufáme, že Vás věrnostní program zaujme a budete sbírat body společně
s námi.
       Uvedené částky jsou bez DPH.



SBÍREJ A ZÍSKEJ

› u každého prémiového produktu získáte jiný počet bodů ‹
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získané body vyměňte za následující
ODMĚNY

ISO 9001



SET PELIKÁNKY oplastované 350 mm
+ Vystřihovací nůžky pravé/levé 250 mm

- STUBAI

ODMĚNA - KATEGORIE 1
 500 W příklepová vrtačka / přídavná
rukojeť otáčena až o 360° - RYOBI

600 W 115 mm úhlová bruska - RYOBI 500W  přímočará pila - RYOBI

1/3 vibrační bruska / 2x 60, 1x 100
a 1x 150 brusné papíry, taška - RYOBI

PHONE WORKS Laserový měřič
+ stativ - RYOBI

VÁLEČEK na PVC - FREUND 

SET pásmo + Bodací nůž - MILWAUKEE Na břidlici 35mm s děrovačkou
DIMOS

Rozvíječ rolí R3 délka 74cm - KOMA

1
300
bodů



ODMĚNA - KATEGORIE 2

Přítlačný válec W2 10kg 100mm - KOMA

Hřebíky F-PACK (IM90i) 3,1x90 hladké
PASLODE

Hřebíky F-PACK (IM90i) 2,8x63 kroužkové
PASLODE

Slim LED reflektor, 2530 lumenů
BRENNENSTUHL

750W hoblík 82mm - RYOBI SET ručního nářadí - STUBAI Ohýbačka háků 600 mm - STUBAI

2
750
bodů



ODMĚNA - KATEGORIE 3
18V kompaktní rázový utahovák,

bez aku a nabíječky - AEG 
3,6V inline šroubovák,

2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka,
kufr - AEG 

750W příklepová vrtačka, sklíčidlo,
boční rukojeť, hloubkový doraz,

4 m kabel, kufr - AEG 

720W šroubovák, hloubkový doraz,
držák bitu, PH2 bit, klip na opasek,

4m kabel - AEG 

1300W malá úhlová bruska/LLO,
přídavné madlo, příruba, matice,

klíč, 4 m kabel - AEG 

Silikonový ohřívač lahví 11kg - KOMA

3
1 500
bodů



ODMĚNA - KATEGORIE 4
1600W 66 mm okružní pila/Taška,

4 m kabel, paralelní doraz,
24 zuby TCT kotouč, klíč - AEG 

600W přímočará pila s horním
držením/plátek, ochrana proti otřepu,

vak na piliny, 4 m kabel, adaptér odsávání,
kluzna patka, kufr - AEG 

14,4V kompaktní vrtačka/šroubovák,
2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka,

kufr - AEG 

12V kompaktní rázový utahovák,
2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka,

kufr - AEG 

Uzavírač dvojité úhlové drážky
s oplastovanými čelistmi - BIEGETEC 

MINI BENDER 2050 - WUKO

EC 58 kompresor - HITACHI SET CeloTitanový odlehčený
hořák 70mm L-700mm 912L+5m hadice 

+ přítlačný válec W2 - KOMA 

800W kombinované kladivo SDS-plus
s FIXTEC sklíčidlem, kufr, příd. madlo,

kovový hloubkový doraz, 4 m kabel - AEG 

1300W šavlová pila/Kufr, 4 m kabel,
2 plátek - AEG 

4
3 000
bodů



ODMĚNA - KATEGORIE 5
18V kompaktní bezuhlíková

vrtačka/šroubovák, 2 x 2,0 Ah PRO
Li-Ion aku, nabíječka, kufr - AEG

18V kompaktní bezuhlíková příklepová
vrtačka, 2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku,

nabíječka, kufr - AEG

18V kompaktní rázový utahovák,
2 x 4,0 Ah  PRO Li-Ion aku, nabíječka,

kufr - AEG

18V 115 mm úhlová bruska, 2 x 4,0 Ah
PRO Li-Ion aku, nabíječka, boční

madlo s AVS, FIXTEC, ochranný kryt,
kufr - AEG

Ruční rolnová ohýbačka L-250
 PERFECT BENDER

 Nářadí na PVC folie Rion Digital
230 VAC 1,6kW - HERZ - RION

1010W kombinované kladivo SDS-plus
s FIXTEC sklíčidlem,  kufr, příd. madlo,

kovový hloubkový doraz,
4 m kabel - AEG

CLASSICO 3,8 m klasický
teleskopický opěrný žebřík - TELESTEPS

5
5 000
bodů



SEZNAM ODMĚN
KATEGORIE 1

KATEGORIE 2

• RYOBI 500 W příklepová vrtačka / přídavná rukojeť  
   otáčena až o 360°
• RYOBI 600 W 115 mm úhlová bruska
• RYOBI 500W  přímočará pila
• RYOBI 1/3 vibrační bruska / 2x 60, 1x 100 a 1x 150    
   brusné papíry, taška
• RYOBI PHONE WORKS Laserový měřič + stativ
• FREUND VÁLEČEK na PVC
• STUBAI SET PELIKÁNKY oplastované 350 mm +  
   Vystřihovací nůžky pravé/levé 250 mm
• MILWAUKEE SET pásmo + Bodací nůž 
• DIMOS Na břidlici 35mm s děrovačkou 
• KOMA  Rozvíječ rolí R3 délka 74cm 

• PASLODE Hřebíky F-PACK (IM90i) 3,1x90 hladké
• PASLODE Hřebíky F-PACK (IM90i) 2,8x63 kroužkové
• BRENNENSTUHL Slim LED reflektor, 2530 lumenů  
• RYOBI750W hoblík 82mm 
• STUBAI SET ručního nářadí  
• STUBAI Ohýbačka háků 600 mm 
• KOMA Přítlačný válec W2 10kg 100mm   
 

KATEGORIE 3

KATEGORIE 4

• AEG 18V kompaktní rázový utahovák, bez aku a   
   nabíječky 
• AEG 3,6V inline šroubovák, 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion   
   aku, nabíječka, kufr 
• AEG 750W příklepová vrtačka, sklíčidlo, boční   
   rukojeť, hloubkový doraz, 4 m kabel, kufr 
• AEG 720W šroubovák, hloubkový doraz, držák  
   bitu, PH2 bit, klip na opasek, 4m kabel
• AEG 1300W malá úhlová bruska/LLO, přídavné  
   madlo, příruba, matice, klíč, 4 m kabel 
• KOMA Silikonový ohřívač lahví 11kg  

• AEG 1600W 66 mm okružní pila/Taška, 4 m  
   kabel, paralelní doraz, 24 zuby TCT kotouč, klíč 
• AEG 600W přímočará pila s horním 
   držením/Plátek, ochrana proti otřepu, vak na     
   piliny, 4 m kabel, adaptér odsávání, kluzna   
   patka,  kufr 
• AEG 14,4V kompaktní vrtačka/šroubovák,
   2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr 
• AEG 12V kompaktní rázový utahovák, 2 x 2,0 Ah  
   PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr 
• AEG 800W kombinované kladivo SDS-plus
   s FIXTEC s klíčidlem, kufr, příd. madlo, kovový  
   hloubkový doraz, 4 m kabel 
• AEG 1300W šavlová pila/Kufr, 4 m kabel, 2 plátek 
• BIEGETEC Uzavírač dvojité úhlové drážky
   s oplastovanými čelistmi 
• HITACHI  EC 58 kompresor 
• KOMA SET CeloTitanový odlehčený hořák 70mm    
    L-700mm 912L+5m hadice  + přítlačný válec W2 
• WUKO MINI BENDER 2050  

KATEGORIE 5
• AEG 18V kompaktní  bezuhlíková vrtačka/šroubovák, 
    2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr 
• AEG 18V kompaktní bezuhlíková příklepová  
   vrtačka, 2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr
• AEG 18V kompaktní rázový utahovák, 2 x 4,0 Ah   
   PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr
• AEG 18V 115 mm úhlová bruska, 2 x 4,0 Ah PRO  
   Li-Ion aku, nabíječka, boční madlo s AVS, FIXTEC,   
   ochranný kryt, kufr
• AEG 1010W kombinované kladivo SDS-plus
   s FIXTEC s klíčidlem, kufr, příd. madlo, kovový  
   hloubkový doraz, 4 m kabel 
• TELESTEPS CLASSICO 3,8 m klasický teleskopický  
    opěrný žebřík 
• BENDER  Ruční rolnová ohýbačka L-250 
• HERZ - RION Nářadí na PVC folie Rion Digital
   230 VAC 1,6kW



odměny získáte nákupem
vybraných prémiových produktů

• AEG 18V kompaktní  bezuhlíková vrtačka/šroubovák, 
    2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr 
• AEG 18V kompaktní bezuhlíková příklepová  
   vrtačka, 2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr
• AEG 18V kompaktní rázový utahovák, 2 x 4,0 Ah   
   PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr
• AEG 18V 115 mm úhlová bruska, 2 x 4,0 Ah PRO  
   Li-Ion aku, nabíječka, boční madlo s AVS, FIXTEC,   
   ochranný kryt, kufr
• AEG 1010W kombinované kladivo SDS-plus
   s FIXTEC s klíčidlem, kufr, příd. madlo, kovový  
   hloubkový doraz, 4 m kabel 
• TELESTEPS CLASSICO 3,8 m klasický teleskopický  
    opěrný žebřík 
• BENDER  Ruční rolnová ohýbačka L-250 
• HERZ - RION Nářadí na PVC folie Rion Digital
   230 VAC 1,6kW

®

PRÉMIOVÉ PRODUKTY



PRÉMIOVÉ PRODUKTY

z a  k
a ž d ých  1  0 0 0  K č  utra

ce
n

ých
 za prémiový pro

d
u

k
t 

zí
sk

át

e ∙

10
bodůTPO střešní fólie THERMOFIN

nadkrokevní izolace PIR PLUS / PIR SF / PIR SDS 

BauderTHERMOFIN
FPO střešní plastové fólie Bauder THERMOFIN jsou vhodné 
k mechanickému kotvení nebo pod přitížení např. kačírkem 
nebo vegetačním souvrstvím. Střešní fólie je vyráběna na 
nejmodernějším výrobním zařízení kalandrováním. Při vývoji 
této termoplastické fólie na bázi FPO-PP byl kladen důraz na 
ekologii. Bauder Thermofin neobsahuje těžké kovy, chlór 
a jiné halogeny. Současně neobsahuje žádná změkčovadla 
a tím dosahuje výrazně vyšší životnosti  oproti běžným střeš-
ním fóliím. Je vhodný i pro použití v zelených střechách 
s certifikátem zkoušky FLL . Proti působení mikroorganismů 
je biocidně vybaven.

Produkty
• BauderTHERMOFIN F (FPO střešní fólie nejvyšších kvalit)
• BauderTHERMOFIN F TL (FPO  detailová fólie)
BauderPIR nadkrokevní izolace
BauderPIR PLUS
Robustní tepelně izolační prvek
• na horní straně jako DHV robustní a neoslnivý asfaltový
   modifikovaný pás s protiskluznou úpravou
• 10cm široké vertikální a horizontální samolepícími přesahy se  
   speciální technologií lepení - hmota do hmoty
• izolační jádro: polyuretanová tvrdá pěna (PIR) WLS 022
• celoobvodově pero/drážka
• rozměr 1800x1200 mm  nabízené tloušťky 80-200 mm        
 
BauderPIR SF
Osvědčený tepelně izolační prvek
• na horní straně jako DHV difúzně otevřený neoslnivý speciální pás
• 10cm široké vertikální a horizontální samolepícími přesahy se  
   speciální technologií lepení - hmota do hmoty
• izolační jádro: polyuretanová tvrdá pěna (PIR) WLS 022
• celoobvodově pero/drážka
• rozměr 1800x1200 mm  nabízené tloušťky 80-240 mm

BauderPIR SDS
Difúze schopný tepelně izolační prvek
• na horní straně jako DHV difúzně otevřený neoslnivý speciální pás
• 10cm široké vertikální a horizontální samolepícími přesahy se speciální   
   technologií lepení - hmota do hmoty
• izolační jádro: polyuretanová tvrdá pěna (PIR) WLS 025
• celoobvodově pero/drážka
• rozměr 1800x1200 mm  nabízené tloušťky 80-180 mm

 

www.bauder.cz
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CLASSIC STAR, TEGALIT STAR 
Povrch: 
• velmi hladký a atraktivní povrch
• povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu  
   a speciální pigmenty
• speciální pigmenty zajišťují odraz infračerv. záření
Technické údaje Classic STAR:
• krycí šířka: 300 mm | • závěsná délka: 398 mm
• bezpečný sklon: 22° | • minimální sklon: 12°

Technické údaje Tegalit STAR:
• krycí šířka: 300 mm | • závěsná délka: 396 mm
• bezpečný sklon: 25° | • minimální sklon: 15°

CLASSIC PROTECTOR PLUS
Povrch: 
• hladký, estetický povrch
• povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu
Technické údaje:
• krycí šířka: 300 mm
• závěsná délka: 398 mm
• hmotnost: cca 4,3 kg/ ks
• bezpečný sklon: 22°

NOVINKA ROKU 2018 LEHKÁ PLECHOVÝ KRYTINA DECRA
• Decra® CLASSIC
   Plechové šablony Decra® Classic zajistí trvanlivou a pevnou    
   střechu odolnou vůči povětrnostním vlivům. Povrch z přírodního  
   kamenného granulátu snižuje riziko sjíždění sněhu a tlumí  
   hluk deště. Krytina je vhodná pro všechny typy střech od sklonu    
   12° až po svislou plochu. Decra® Classic je ideální pro      
   novostavby i rekonstrukce.

• Decra® ELEGANCE A DECRA ELEGANCE ACOUSTIC S
   Plechové šablony Elegance jsou lehké ale pevné, s mimořádnou   
   odolností vůči povětrnostním vlivům, trvanlivostí a stálobarevností.   
  Jsou vhodné pro střechy se sklonem od 12° až po svislé   
  plochy. Lepších akustických vlastností  u varianty Acoustic S  
 bylo dosaženo nalepením bitumenového magnetického pásu  
  s povrchovou úpravou Antiblok ze spodní strany šablony.

www.bramac.cz

Betonové tašky - základní* 
Plechová krytina Decra**

Decra® CLASSIC Decra® ELEGANCE

Decra® ELEGANCE

CLASSIC STAR

Decra® CLASSIC

CLASSIC PROTECTOR PLUS

cihlově červená ebenově černá

ebenově černámocca metalic

kaštanováterracotta granit metalic

červenohnědá tmavohnědá

červenohnědá matná

měděná matná

grafit matný

tmavohnědá matná

černá matná

černá lesklá

černá lesklá

*

**

TEGALIT STAR

ebenově černá zinkově šedá

terracotta granit metalic

červenohnědá
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7
bodůDacora všechny tvary a barvy 

v hladké a strukturované povrchové úpravě

DACORA 
je maloformátová skládána vláknocementová krytina. 
Používá se pro pokrývání šikmých střech a pro obkládání
fasád. Jedná se o tradiční krytinu, která je oblíbená nejen 
v našich zeměpisných šířkách.

Krytina DACORA je určena nejen pro novostavby, ale díky 
nízké hmotnosti je vhodná i pro rekonstrukci střešního 
pláště bez zesilování krovu. Krytinu DACORA ocení zejména 
ti, kteří upřednostňují výrazný vzhled objektu s využitím 
tvarové a barevné rozmanitosti nabídky.

DACORA se vyrábí ze směsi portlandského cementu, vody, 
buničiny a PVA vláken. Směs je probarvena do odstínu tmavé 
šedi. Vláknocementové střešní desky jsou opatřeny barev-
nou povrchovou úpravou. Střešní desky se vyrábí ve dvou 
povrchových provedeních - s hladkým a strukturovaným 
povrchem.

„Eternit – tradiční materiál pro střechy i fasády“

www.creaton.cz

®

Tmavě hnědá

Červená Šedá

Tvar/
Parametr

Rozměr
(cm)

Tvar Povrch

Čtverec 
s obloukem
- pravý, levý
 

30x30

40x40

Šablona 40x40

Obdélník 60x30

Dánský 
obdélník

60x30

Modročerná

DAKORA hladká

DAKORA strukturovaná

Jednoduché krytí ve vodorovných řadách

Jednoduché krytí ve stoupajících řadách

Dvojité krytí ve vodorovných řadách

strukturovaný

strukturovaný

strukturovaný

strukturovaný

strukturovaný
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20
bodůStavební chemie

www.denbraven.cz

PISTOLOVÉ PUR PĚNY
• Nízkoexpanzní pěna 750 ml
• Pistolová pěna 750 ml
• Thermo Kleber 750 ml
-  WOOD 750 ml
- ROOF 750 ml
 
TRUBIČKOVÉ PUR PĚNY
• Maxi trubičková nízkoexpanzní  
   pěna 500 | 825 ml
• Montážní pěna 750 ml

ČISTIČ PUR PĚNY
 - dóza (čistič) 500ml

MS LEPIDLA A TMELY
• MAMUT GLUE 290 ml
• MS UNIFIX  290 ml
• MS UNIFIX CLEAR 290 ml
• MS UNIFIX METAL 290 ml

KOTVÍCÍ TECHNIKA (kartuše) 
• Chemická kotva POLYESTER
   300 | 380 ml
• Chemická kotva bez styrenu  
   POLYESTER SF 280 | 380 ml
• Chemická kotva VINYLESTER  
   SF 280 | 380 ml
• Chemická kotva ARCTIC 280 ml                          
 
TMELY A SILIKONY (kartuše) 
• Neutrální silikon OXIM 310 ml
• PU 50 FC polyuretanový tmel
   300 ml

BITUMENOVÉ A BUTYLENOVÉ 
TMELY (kartuše) 
• Střešní bitumenový tmel 310 ml
• Střešní bitumenové lepidlo  
  (Tixoplast) 310 ml
• Stavbařský butylenový tmel  
  310 ml

SPECIÁLNÍ TMELY (kartuše)
• Klempířský tmel PU PROFI 
   300 ml
• Stavební tmel PROFI 310 ml
• Tmel na opravy 310 ml

ASFALTOVÁ PENETRACE
• Asfaltový penetrační lak      
  DenBit BR - ALP - plechovka    
  4,5 kg| 9 kg | 19 kg
• Asfaltový penetrační lak      
  DenBit ALP 300 - kanystr 9 kg
  
BITUMENOVÉ LEPIDLO
• Bitumenové lepidlo na 
  plechy, parapety a klempířské   
  prvky DenBit EN ("Enkolit")
- plechovka 9 kg

POLYURETANOVÉ LEPIDLO
• Střešní polyuretanové lepidlo 
   PU-ROOFFIX ("Vedapuk")  
   plechovka 5 kg

PROFI a PLUS  
•  Ochranný nátěr na dřevo
   PROFI 
- láhev 1kg zelená, hnědá, 
  transparent
- kanystr 5 kg zelená, hnědá,
  transparent
- kanystr 25 kg zelená
•  Ochranný nátěr na dřevo     
  PLUS - láhev 1 kg transparent     
  kanystr 5 kg transparent

ZAKRÝVACÍ PLACHTA
S KOVOVÝMI OKY PROFI 
• v těchto rozměrech (m
   - 2 x 3 | 3 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 
   - 5 x 6 | 5 x 8 | 6 x 10 | 8 x 12 
   - 10 x 15
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KOMINICKÁ LÁVKA UNI – SET
délka 1m
pro skládané krytiny
provedení rovné nebo boční
varianty: cihlově červená, 
červeno-hnědá, hnědá, antracit, 
černá

UNIVERZÁLNÍ NÁŠLAP 
TRAPAC
šířka 250mm
pro skládané krytiny
pro 3 různé šířky vlny krytiny
varianty: pozink, červená, 
hnědá, černá

BEZPEČNOSTNÍ HÁKY
pro zajištění bezpečného 
pohybu po střeše
• za kontralať (typ A)
   pro skládané krytiny
   varianty: pozink, červená,   
   červeno-hnědá, hnědá,     
   antracit, černá
• pro břidlici a šindel
   varianty: pozink, antracit
• pro bobrovku
   varianty: červená

TĚSNÍCÍ PÁSY ÚŽLABÍ
samolepící
materiál polyuretan
délka 1m, šířka základny 30mm
výška 50mm/60mm/75mm
varianty: červená, antracit

TĚSNÍCÍ PÁS EASY-FORM®

flexibilní těsnící pás
materiál hliník/butyl
roztažitelnost až 60%
návin 5m/role
šířka 250mm/300mm
varianty: červená, hnědá, 
šedá, antracit, černá

VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE
A NÁROŽÍ VPS 310
k intenzivnímu větrání 
hřebene a nároží
se středovým výztužným 
páskem
návin 5m/role šířka 310mm
varianty: červená, hnědá, 
antracit

VENTILAČNÍ TURBÍNY 
LOMANCO
pro trvalé odvětrávání 
střešních plášťů bez nutnosti 
použití elektrické energie
• komplety ventilačních turbín
   BIB 12, BIB 14
   varianty: hliník, bílá,
   červená (pouze BIB 12), 
   hnědá, černá
   BEB 14 – hliník
• samostatné ventilační hlavice
   TIB 12, TIB 14
   varianty: hliník, bílá, hnědá,     
   černá
   hlavice IB8 + základna
   VP8 – hliník
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RAPI-TEC 2010
speciální dvouchodý závit
s asymetrickou geometrií pro velmi 
rychlé šroubování vrutů. Povrchová 
úprava bílý zinek. Zápustná hlava. 
- Ø 3 mm x16 , 20, 25, 30, 35, 40, 45 
mm
- Ø 3,5 mm x16, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
   50 mm
- Ø 4 mm x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60,    
   70 mm
- Ø 4,5 mm x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,  
   60, 70, 80 mm
- Ø 5 mm x20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70,  
   80, 90, 100, 110, 120 mm
- Ø 6 mm x50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,  
   120, 130, 140, 150, 160, 180, 200,  
   220, 240, 260, 280, 300 mm

RAPI-TEC 2020
nová generace vrutů s unikátní 
geometrií hlavy pro velmi čisté 
zapuštění do dřeva. Speciální 
dvouchodý závit s asymetrickou 
geometrií pro velmi rychlé 
šroubování vrutů. Povrchová 
úprava bílý zinek.
- Ø 5 mm x40, 50, 60, 80 mm
- Ø 6 mm x100 mm

RAPI-TEC SK
stavební vrut se speciálním 
jednochodým rychlým závitem. 
Díky talířové hlavě velká svěrná síla 
ve spoji. Povrchová úprava bílý 
zinek.
- Stavební vrut  Ø 6 mm x30, 40, 50,  
   60, 70, 80, 100, 120, 140, 180, 200,  
   220, 240 mm 
- Stavební vrut Ø 8 mmx60, 80, 100,  
  120, 140, 160, 180, 200, 220, 240,  
  260, 280, 300, 320, 340, 360, 380,   
  400 mm
- Stavební vrut Ø 10 mmx100, 120,  
  140, 160, 200, 220, 240, 260, 280,  
  300, 320, 340, 380, 400 mm

RAPI-TEC SK TopTherm
Specializovaná varianta 
stavebních vrutů vhodná pro 
nadkrokevní izolace. Vysoce 
odolná povrchová úprava pro 
náročné prostředí. Talířová 
hlava.
- Ø 8 mm x240, 280, 320 mm

RAPI-TEC SK PLUS
nová generace vrutů s talířovou 
hlavou a speciálním dvoucho-
dým závitem s asymetrickou 
geometrií pro velmi rychlé 
šroubování vrutů. Povrchová 
úprava bílý zinek.
- Ø 4 mm x40/25, 50/30, 60/35,    
  80, 100 mm
- Ø 5 mm x50/27, 60/32, 70/37,       
  80/47 100/55, 120, 140, 160 mm

RAPI-TEC HBS
stavební vrut se speciálním 
jednochodým rychlým závitem. 
Určen pro všechny typy spojů. 
Povrchová úprava bílý zinek. 
Zápustná hlava.
-  Ø 8 x80, 100, 120, 140, 160, 180,  
  200, 220, 240, 260, 280, 300, 320,  
  340, 360, 380, 400 mm
-  Ø 10 x80, 100, 120, 140, 160,      
  180, 200, 220, 240, 260, 280, 300,   
  320, 340, 360, 380, 400 mm
- Ø 12 x80, 100, 120, 140, 160, 180,  
   200, 220, 240, 260, 280, 300, 320,  
   340, 360, 380, 400 mm

RAPI-TEC DO TESAŘSKÉHO 
KOVÁNÍ
Specializovaná varianta vrutu 
určená pro upevňování 
tesařského kování.
- 5x40 TX20 ZB
- 5x50 TX20 ZB
- 8x40 TX40 ZB
- 8x50 TX40 ZB
- 8x60 TX40 ZB
- 8x80 TX40 ZB

KLEMPÍŘSKÝ (FARMÁŘSKÝ) 
VRUT



BauderPIR nadkrokevní izolace
BauderPIR PLUS
Robustní tepelně izolační prvek
• na horní straně jako DHV robustní a neoslnivý asfaltový
   modifikovaný pás s protiskluznou úpravou
• 10cm široké vertikální a horizontální samolepícími přesahy se  
   speciální technologií lepení - hmota do hmoty
• izolační jádro: polyuretanová tvrdá pěna (PIR) WLS 022
• celoobvodově pero/drážka
• rozměr 1800x1200 mm  nabízené tloušťky 80-200 mm        
 
BauderPIR SF
Osvědčený tepelně izolační prvek
• na horní straně jako DHV difúzně otevřený neoslnivý speciální pás
• 10cm široké vertikální a horizontální samolepícími přesahy se  
   speciální technologií lepení - hmota do hmoty
• izolační jádro: polyuretanová tvrdá pěna (PIR) WLS 022
• celoobvodově pero/drážka
• rozměr 1800x1200 mm  nabízené tloušťky 80-240 mm

BauderPIR SDS
Difúze schopný tepelně izolační prvek
• na horní straně jako DHV difúzně otevřený neoslnivý speciální pás
• 10cm široké vertikální a horizontální samolepícími přesahy se speciální   
   technologií lepení - hmota do hmoty
• izolační jádro: polyuretanová tvrdá pěna (PIR) WLS 025
• celoobvodově pero/drážka
• rozměr 1800x1200 mm  nabízené tloušťky 80-180 mm

 

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA IM90Ci LITHIUM
Délka/Šířka / Výška: 328 / 127 / 381 mm 
Hmotnost (včetně akumulátoru): 3,80 kg 
Kapacita zásobníku: 47 hřebíků, 85 hřebíků v dlouhém zásobníku
Délka hřebíku: 50 – 90 mm 
Průměr drátu: 2,5 – 3,1 mm 
Typ hřebíku: páskované hřebíky 34º, v papírovém pruhu 
Kapacita plynu: 1.250 upevnění 
Kapacita akumulátoru: 13.000 výstřelů 
Doba nabíjení akumulátoru: 90 min 
Rychlost vstřelování: 2 – 3 hřebíky/s 

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA IM100Ci LITHIUM
Délka/Šířka / Výška: 328/127/388 mm 
Hmotnost (včetně akumulátoru): 3,80 kg 
Kapacita zásobníku: 47 hřebíků
Délka hřebíku: 63 – 100 mm 
Průměr drátu: 2,8 – 3,4 mm 
Typ hřebíku: páskované hřebíky 34º, v papírovém pruhu 
Kapacita plynu: 1.250 upevnění 
Kapacita akumulátoru: 13.000 výstřelů 
Doba nabíjení akumulátoru: 90 min 
Rychlost vstřelování: 2 – 3 hřebíky/s 

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA NA LEPEŇÁKY IM45 CW
Délka/Šířka / Výška: 296/127/315 mm 
Hmotnost (včetně akumulátoru): 3,15 kg 
Kapacita zásobníku: 125 hřebíků
Délka hřebíku: 22 – 45 mm 
Průměr drátu: 3,0 mm 
Typ hřebíku: hřebíky ve svitku 16º, na drátku 
Kapacita plynu: 1.000 Upevnění 
Kapacita akumulátoru: 2.200 výstřelů 
Doba nabíjení akumulátoru: 120 min 
Rychlost vstřelování: 2 hřebíky/s

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA NA FALCOVANOU KRYTINU IM45GN
Délka/Šířka / Výška: 296 /135 / 335mm 
Hmotnost (včetně akumulátoru):  2,87 kg
Kapacita zásobníku: 125 hřebíků
Délka hřebíku: 25 – 45 mm 
Průměr drátu: 2,5 – 2,8 mm 
Typ hřebíku: hřebíky ve svitku, GN-Tape 
Kapacita plynu: 1.000 Upevnění 
Kapacita akumulátoru: 2.200 výstřelů 
Doba nabíjení akumulátoru: 120 min 
Rychlost vstřelování: 2 hřebíky/s

RAPI-TEC SK TopTherm
Specializovaná varianta 
stavebních vrutů vhodná pro 
nadkrokevní izolace. Vysoce 
odolná povrchová úprava pro 
náročné prostředí. Talířová 
hlava.
- Ø 8 mm x240, 280, 320 mm

RAPI-TEC SK PLUS
nová generace vrutů s talířovou 
hlavou a speciálním dvoucho-
dým závitem s asymetrickou 
geometrií pro velmi rychlé 
šroubování vrutů. Povrchová 
úprava bílý zinek.
- Ø 4 mm x40/25, 50/30, 60/35,    
  80, 100 mm
- Ø 5 mm x50/27, 60/32, 70/37,       
  80/47 100/55, 120, 140, 160 mm

RAPI-TEC HBS
stavební vrut se speciálním 
jednochodým rychlým závitem. 
Určen pro všechny typy spojů. 
Povrchová úprava bílý zinek. 
Zápustná hlava.
-  Ø 8 x80, 100, 120, 140, 160, 180,  
  200, 220, 240, 260, 280, 300, 320,  
  340, 360, 380, 400 mm
-  Ø 10 x80, 100, 120, 140, 160,      
  180, 200, 220, 240, 260, 280, 300,   
  320, 340, 360, 380, 400 mm
- Ø 12 x80, 100, 120, 140, 160, 180,  
   200, 220, 240, 260, 280, 300, 320,  
   340, 360, 380, 400 mm

RAPI-TEC DO TESAŘSKÉHO 
KOVÁNÍ
Specializovaná varianta vrutu 
určená pro upevňování 
tesařského kování.
- 5x40 TX20 ZB
- 5x50 TX20 ZB
- 8x40 TX40 ZB
- 8x50 TX40 ZB
- 8x60 TX40 ZB
- 8x80 TX40 ZB

KLEMPÍŘSKÝ (FARMÁŘSKÝ) 
VRUT
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cihlová višňová

šedá černá

hnědá

Betonová střešní krytina KMB BETA BRILIANT
KMB BETA  – je elegantní a přitom vysoce účelná střešní krytina.  
Tašky jsou vyráběny osvědčenými technologiemi a dosahují prvotříd-
ní kvality. O tom svědčí i vzrůstající zájem realizačních firem, projek-
tantů i koncových uživatelů o tyto výrobky.
Profilované tašky KMB BETA mají zvýšenou podélnou vodní drážku
a patní žebrování z rubové strany krytiny, které zabraňují zafukování 
sněhu a vody v příčném a podélném směru. Výraznou vlastností 
betonové krytiny je také její vysoká pevnost a mrazuvzdornost. 
Plynulé posouvání překrývané části tašek umožňuje použít krytinu
i při rekonstrukcích střech, bez nutnosti výměny latění. Přesné tvary 
tašek a široký sortiment doplňků pak nabízí rychlou a jednoduchou 
pokládku.

Krycí délka: 320 – 340 mm
Sklon střechy: 12° – 90°
Bezpečný sklon krytiny (BSK): 22°
Doporučený rozměr latí: 40/60 mm
Povrchová úprava BRILIANT – 
speciální dvojitý akrylový nástřik
s leskem

Technické údaje:
Rozměry: 420 x 331 mm
Spotřeba: 10 ks/m 2
Hmotnost: 4,25 kg/ks, 42,5 kg/m2
Únosnost: 2000 N
Mrazuvzdornost: 25 cyklů
Krycí šířka: 301 mm

Krycí šířka: 300 mm
Krycí délka: 396 – 416 mm
Sklon střechy: 15° – 90°
Bezpečný sklon krytiny (BSK): 25°
Minimální rozměr latí: 40/60 mm

Technické údaje:
Rozměry: 496,5 x 330 mm
Spotřeba: 8 ks/m 2
Hmotnost: 6,3 kg/ks, 50,4 kg/m 2
Únosnost: 1200 N
Mrazuvzdornost: 25 cyklů

Betonová střešní krytina KMB Rota
Nová  střešní taška KMB ROTA  naplňuje požadavky současných 
architektonických trendů a je vhodná pro moderní stavby s hladkou, 
jednoduchou linií.
Od zažitých rozměrů betonových střešních krytin se odlišuje 
prodlouženým formátem, který umožňuje rychlejší pokládku
(8 ks/m2 ) a má i menší počet spár ve střeše při srovnatelné hmotnosti 
(50,4 kg/m2 ).
Důmyslné profilování rubové strany tašky zajišťuje vysokou pevnost
i při prodlouženém, plochém tvaru krytiny. Standardem k základní 
tašce je celá řada střešních doplňků pro řešení různých funkčních
a konstrukčních požadavků. Krytinu lze použít pro sklony střechy
od 15°do 90°.
Tašky se zatím vyrábí jen v černé barvě v lesklém provedení - 
Briliant. Kvalitní povrchová úprava zajišťuje u tašek Rota dlouhou 
životnost, rovnoměrnou barevnost v celé ploše a barevnou stálost.

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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Ze zkušeností lze říci, že betonová krytina KMB BETA i KMB ROTA má
životnost až 100 let, k čemuž kromě jiného přispívá i vysoká
mrazuvzdornost krytiny.
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UNIFIT řada izolací pro šikmé střechy
• Vynikající tepelně technické vlastnosti 
    λD 0,037 do 0,032 W/m·K

• Difúzně otevřená
   difúzní odpor minerální vlny je srovnatelný se vzduchem

• Akustický komfort
  minerální vlna pohlcuje hluk, přispívá tak vždy k zvýšení
  neprůzvučnosti stavební konstrukce

UNIFIT 32 |  UNIFIT 33

UNIFIT 35 |  UNIFIT 37

 Unifit 032 
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.

Tloušťka
[mm]

Šířka
[mm]

Délka
[mm] rolí/paleta m2/paleta

60 1200 6900 1,85 8,2800 18 149,00
80 1200 5200 2,50 6,2400 18 112,32
100 1200 4200 3,10 5,0400 18 90,70
120 1200 3500 3,75 4,2000 18 75,60
140 1200 3000 4,35 3,6000 18 64,80
160 1200 2500 5,00 3,0000 18 54,00
180 1200 2200 5,60 2,6400 18 47,50
200 1200 2000 6,25 2,4000 18 43,20
220 1200 2000 6,90 2,4000 18 43,20
240 1200 2000 7,50 2,4000 18 43,20
260 1200 2000 8,10 2,4000 18 43,20

 Unifit 035 
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.

Tloušťka
[mm]

Šířka
[mm]

Délka
[mm] m2R

[m2·K/W] /role

m2R
[m2·K/W] /role

rolí/paleta

60 1200 9000 1,70 10,8000 24 259,20
80 1200 7000 2,25 8,4000 24 201,60
100 1200 6300 2,85 7,5600 24 181,44
120 1200 5300 3,40 6,3600 24 152,64
140 1200 4500 4,00 5,4000 24 129,60
160 1200 4000 4,55 4,8000 24 115,20
180 1200 3500 5,10 4,2000 24 100,80
200 1200 3200 5,70 3,8400 24 92,16
240 1200 3000 6,85 3,6000 18 64,80

 Unifit 037 
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.
Tloušťka

[mm]
Šířka
[mm]

Délka
[mm] rolí/paleta

60 1200 12100 1,60 14,5200 24 348,48
80 1200 9200 2,15 11,0400 24 264,96
100 1200 7400 2,70 8,8800 24 213,12
120 1200 6200 3,20 7,4400 24 178,56
140 1200 5300 3,75 6,3600 24 152,64
160 1200 4700 4,30 5,6400 24 135,36
180 1200 4100 4,85 4,9200 24 118,08
200 1200 3700 5,40 4,4400 24 106,56
220 1200 3400 5,90 4,0800 24 97,92
240 1200 3100 6,45 3,7200 24 89,28

NOVÉ 
BALENÍ



Unifit 032
Top výrobek 
pro zateplování 
šikmých střech. 



Unifit 035
Optimální 

 

kvalita

 Unifit 033 
Speciální značení pro snadné řezání. Zvýšená hydrofobizace materiálu.

Tloušťka
[mm]

Šířka
[mm]

Délka
[mm] rolí/paleta

50 1200 8700 1,50 10,4400 24 250,60
60 1200 7300 1,80 8,7600 24 210,20
80 1200 5500 2,40 6,6000 24 158,40
100 1200 4400 3,00 5,2800 24 126,72
120 1200 3700 3,60 4,4400 24 106,56
140 1200 3100 4,20 3,7200 24 89,28
160 1200 2800 4,80 3,3600 24 80,64
180 1200 2500 5,45 3,0000 24 72,00
200 1200 2200 6,05 2,6400 24 63,36



Unifit 033
Prémiová kvalita 



Unifit 037
Standardní 
minerální 

 

izolace

m2/paleta

m2/paleta

m2/paletam2R
[m2·K/W] /role

m2R
[m2·K/W] /role



ROOFSPECIAL MONOFIX S5-25 PŘÍRODNÍ / ČERVENÝ
• Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS, určený
  na vytvoření jednovrstvé mechanicky kotvené vodotěsné 

izolace plochých střech se spřaženou vložkou z polyestero-
vé rohože vyztužené skelnou mřížkou, má tloušťku 5,2 mm. 
Pás, který má  napojovací  pruh  široký  120 mm,  je  na  horním  
povrchu opatřen  posypem  z  drcené  břidlice  šedé  barvy 
(ROOFSPECIALMONOFIX S5 -25 červený z břidlice červené 
barvy).

Parametry pásu: ohebnost -25°C a odolnost proti stékání 
+100°C. Protažení (podélně / příčně) 45/45 % a maximální 
tahová síla (podélně / příčně) 1000/1000 N/50 mm. 

ROOFSPECIAL PV S5-25 PŘÍRODNÍ / ČERVENÝ
• Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS, určený 

jako vrchní pás hydroizolačního souvrství ze dvou a více 
asfaltových pásů střech a spodních staveb s vložkou 
z polyesterové rohože, má tloušťku 5,2 mm. Na horním 
povrchu je opatřen posypem z drcené břidlice šedé barvy 
(ROOFSPECIAL PV S5 -25 červený z břidlice červené 
barvy). 

Parametry pásu: ohebnost -25°C a odolnost proti stékání 
+100°C. Protažení (podélně / příčně) 40/40 % a maximální 
tahová síla (podélně / příčně) 1000/700 N/50 mm. 

ROOFSPECIAL G 30 -20 FIX 
• samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás určený jako 

spodní vrstva v hydroizolačním souvrství, s vložkou ze 
skleněné tkaniny, o tloušťce 3 mm. Horní povrch má jemné 
popískování. Zdola je nalepená snímatelná fólie.

Parametry pásu: ohebnost -20°C a odolnost proti stékání
+100°C. Protažení (podélně / příčně) 12/12 % a maximální
tahová síla (podélně / příčně) 1000/1100 N/50 mm.

Výhody samolepících asfaltových pásů:
+ úspora plynu a času
+ možnost vyrovnání podkladu před pokládkou asfaltových pásů
+ minimální riziko poškození tepelné izolace
+ možnost rychlého zajištění skladby střechy proti zatečení 

vody

PRÉMIOVÉ PRODUKTY

z a  k
a ž d ých  1  0 0 0  K č  utra

ce
n

ých
 za prémiový pro

d
u

k
t 

zí
sk

át

e ∙

10
bodůModifikované asfaltové pásy

www.kvkparabit.com

Šedý přírodní Červený barvený



OKAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE
Osvědčený okapový systém vyrobený ve Švédsku.
• MONTÁŽ: přesné, propracované prvky, které se rychle
   sestavují a pevně drží
• MATERIÁL: povrchová úprava Elite, nejlepší ochrana proti    
   korozi i poškození při montáži
• PŘESNOST: přesnost prvků zkracuje dobu montáže,        
   technologie výroby z předlakované oceli zvyšuje životnost
• DESIGN: značkový výrobek, atraktivní vzhled, 10 barevných    
   odstínů + zink – magnéziový povrch MajesticTM

 

PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní 
způsob jak zajistit Váš domov před nepřízní počasí. Krytiny 
Lindab se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, nízkou 
hmotností a minimálními nároky na údržbu. 
• Lindab Ideal
• Lindab Mega
• Lindab Topline
• Lindab Goodlock

DRÁŽKOVANÉ (FALCOVANÉ) STŘEŠNÍ KRYTINY
• Lindab Seamline - je unikátní materiál, jehož použití se 

neomezuje pouze na dvojitou stojatou drážku, ale možnosti 
jeho aplikace jsou, díky výjimečné flexibilitě, téměř neome-
zené. Na jeho výrobu je použita jemnozrnná, tažná ocel 
a celá řada revolučních technologií a výsledkem je produkt, 
jehož vlastnosti daleko předčí ostatní exteriérové materiály 
používané ve stavebnictví. V nabídce v tloušťce 0,6 mm 
s povrchovou úpravou PREMIUM a Elite, kde je možné volit

   i mezi několika matnými odstíny. Zcela unikátní volbou je pak 
luxusní hliníkové provedení krytiny o tl. 0,8 mm s povrchem 
PVDF, které představuje špičku v UV odolnosti a barevné 
stálosti.

• Lindab SRP Click - Inspirací pro Lindab SRP Click je tradiční  
   falcovaná krytina se stojatými drážkami.

PRÉMIOVÉ PRODUKTY

Okapový systém RAINLINE*
Krytiny v řadě PREMIUM**

www.lindab.cz

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura matná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura matná

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura matná

Lindab Seamline | Lindab SRP Click

Lindab Topline, Ideal, Mega a Goodlock

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná

001 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS   S 1502-Y
RAL   9002
struktura jemně strukturovaná

022 světle šedá

kód barvy SVSE
NCS   S 2005-G60Y
RAL   7044
struktura jemně strukturovaná

044 šedá metalíza

kód barvy SEME
NCS   S 600-N
RAL   7037
struktura jemně strukturovaná

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura jemně strukturovaná

778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS   S 4030-Y60R
RAL   8003
struktura jemně strukturovaná

* půlkruhový okapový systém velikosti 190/120 a čtvercový okapový systém velikosti 136 není v barvě 830 k dispozici

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná

778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS   S 4030-Y60R
RAL   8003
struktura jemně strukturovaná

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura jemně strukturovaná

044 antracitová

kód barvy ANTR
NCS   S 600-N
RAL   7037
struktura jemně strukturovaná

078 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS   S 1502-Y
RAL   9002
struktura jemně strukturovaná

830 břidlicově šedou

kód barvy BOZE
NCS   S 7010-G30Y
RAL    7016
struktura jemně strukturovaná

*

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS   -----
RAL   8004
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

M MM M

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS  S 5040-Y90R
RAL   3009
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

M
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• Dlouhá životnost bez nátěrů, bez údržby
• Půlkulaté i hranaté prvky, speciální tvary a 
   příslušenství pro individuální použití
• Systém odvodnění na trhu - více než 500 prvků
• Estetický vzhled
• Snadná montáž díky přesnému lícování prvků
• Ražení na každém produktu potvrzuje kvalitu originálu

PATINA LINE
• RHEINZINK - prePATINA blaugrau - původní název  
   předzvětralý pro modrošedý. Inovativní proces předzvě-    
   trávání využívá již ve výrobě přírodní změnu barvy povrchu  
   na modrošedou patinu. Přírodní patinace vlivem klimati-    
   ckých podmínek dále pokračuje během celého životního  
   cyklu materiálu. 

• RHEINZINK - prePATINA schiefergrau - původní název  
   předzvětralý pro břidlicově šedý. Inovativní proces před- 
   zvětrávání využívá již ve výrobě přírodní změnu barvy  
   povrchu na břidlicově šedou patinu. Jde o tmavý přírodní  
   barevný tón povrchu. Povrch se standardní formou  
   patinace trvale obnovuje a díky základnímu složení  
   materiálu zůstává na povrchu stále tmavý odstín.

PRÉMIOVÉ PRODUKTY

Odvodnění střech - prePATINA blaugrau,
prePATINA schiefergrau

www.rheinzink.cz
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Kvalita Made in Germany. Investice i pro další generace.

Hit léta: sběrač dešťové vody



Všechny lehké střešní krytiny od firmy Ruukki jsou díky 
své dlouhé životnosti a nízké hmotnosti velmi často využí-
vány při zastřešení šikmých či plochých střech. Jsou 
vyrobeny z kvalitní finské žárově pozinkované oceli. Mate-
riál je navíc opatřen speciání ochrannou vrstvou na bázi 
plastů, která zaručuje vysokou životnost při prakticky 
nulové údržbě. Díky tomu se plechové střešní krytiny 
Ruukki vyznačují dlouhou životností.

Díky těmto charakteristikám nezpůsobí voda, sníh, mech, 
listí či běžné znečištění plechové střešní krytině Ruukki 
žádné škody. Široký výběr barev rozšiřuje možnosti archi-
tektonického řešení střech s ohledem na případnou 
barevnost fasády.

TAŠKOVÉ KRYTINY 
• Adamante
• Decorrey Grand
• Finnera  
• Monterrey
• Monterrey FEB Forma 

KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU
• CLASSIC C
• CLASSIC D

TRAPÉZOVÉ PLECHY
• T20  (Pural Matt)
• T20  (Purex)

FALCOVANÁ KRYTINA
• Ruukki Emka 

PRÉMIOVÉ PRODUKTY

Střešní krytina povrchové úpravy 
Ruukki® 40, Ruukki® 50, Ruukki Emka  

www.ruukkistrechy.cz

z a  k
a ž d ých  1  0 0 0  K č  utra

ce
n

ých
 za prémiový pro

d
u

k
t 

zí
sk

át

e ∙

10
bodů



Novinkou na trhu jsou střešní světlíky s rovným zasklením 
bez vrchní kopule. Moderní design těchto světlíků udává nový 
trend v moderní architektuře. Jsou vhodné pro ploché 
střechy se sklonem mezi 2°a 15°. 

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Skylux iWindow2™

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Skylux iWindow3™

Nový Skylux iDome™ nabízí perfektní izolaci a maximální 
průnik světla díky kombinaci nové technologie rámu. Určený 
pro ploché střechy se sklonem do 25°.

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Skylux iDome™
Střešní světlík Skylux iDome
nabízí perfektní izolaci a maximální 
průnik světla díky spojení moder-
ního iWindow2 a adekvátní kopule.

Střešní světlíky typu Skylux 
iWindow / iDome jsou nabízené 
v kombinaci se zastíněním a LED 
osvětlením, fixní nebo otevírací.

Uváděná manžeta typu PVC 20/00 
EP je vrstvitelná po 20-ti cm až do 
výšky 80 cm.

Plochý světlík s elegantním, 
moderním designem. Skylux 
iWindow2 značně vyniká pokud 
jde o izolaci díky kompaktní 
podsadě z PVC a termo-izolační-
mu bezpečnostnímu dvojsklu.

Nový světlík Skylux iWindow3 
přináší tu nejlepší izolaci a 
elegantní design. Tento plochý 
světlík je superizolační díky 
kompaktní izolační PVC podsadě 
a termo-izolačnímu bezpečnost-
nímu trojsklu.

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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www.skylux.cz



PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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nátěry dřeva, odstraňování plísní

www.stachema.cz

SILCOLOR O 25 kg
je extra silikonová rýhovaná omítkovina mnichovského typu, 
dlouhodobě chráněná proti výskytu řas a plísní. Je určená pro 
finální úpravu omítek, betonových panelů, zateplovacích 
systémů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených 
stavebních materiálů. Je vkusnou a elegantní úpravou 
stavebních konstrukcí, která je vysoce hydrofobní a zůstává 
dlouho čistá. Podle tahů stěrkou lze docílit různých dekora-
tivních efektů. Vyrábí se s velikostí zrna 2 mm.

SILCOLOR RS 25 kg
je silikonová dekorativní omítkovina rustikálního typu (nazývá 
se též zatíraná nebo zrno na zrno) určená pro finální úpravu 
omítek, betonových panelů, zateplovacích systémů, sádro-
kartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiá-
lů. Je efektní úpravou všech stavebních konstrukcí. Ošetřený 
povrch je vysoce hydrofobní a zůstává dlouho čistý. Vyrábí se 
ve velikosti zrna 1,5 a 2; mm.

LIGNOFIX E-PROFI 0,5-5 kg
Vysoce účinný přípravek určený k preventivní povrchové 
ochraně dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným 
houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  (např. červotoč, 
tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), 
dřevozbarvujícím houbám a plísním. 

LIGNOFIX SILNOVRSTVÁ LAZURA 0,75-2,5 kg
Silnovrstvá vodou ředitelná lazura Lignofix je určena pro 
všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech  jako 
obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, 

SANATOP LIKVID 1-5 l
Kapalný přípravek určený k likvidaci řas, plísní mechů a 
bakterií ze stavebních materiálů zdi, omítky, beton, střechy 
apod. Přípravek je určen pro použití v exteriéru.  

• SANATOP LIKVID 1:4
• SANATOP LIKVID PROFI 1:9
• SANATOP LIKVID HOBBY APL.



COMAX FALC s hliníkovým jádrem určeným pro falcování
Hliníkový COMAX FALC je s širokou použitelností a ideální
tvárností slitiny, vhodný pro veškeré detaily šikmých střech 
se sklonem již od 4°. Sloučenina s přesným poměrem stopo-
vých prvku manganu a hořčíku vytváří tvrzený materiál
s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a ideální 
odolností vůči korozi.

• Povrchová úprava - PES Texturní s 30 μm, záruka 50 let
• Povrchová úprava - PUR/PA s 50 μm, záruka 65 let
• Přírodní (nelakované) provedení – záruka 40 let

COMAX FALC s ocelovým pozinkovaným jádrem
Lakované ocelové svitky s nánosem ochranné vrstvy zinku 
275 g/m2 s povrchovou úpravou PUR/PA s měkčeným jádrem 
určeným k falcování drážkové krytiny COMAX FALC 25. Hlavní 
předností tohoto materiálu určeného k falcování je nižší 
tepelná roztažnost, kdy plech v důsledku teplotních změn 
výrazně méně mění svůj objem a velice dobrá tvárnost mate-
riálu pro složité detaily.

• Povrchová úprava - PUR/PA 50 μm, záruka 40 let

COMAX TAŠKA
Nový design profilované střešní krytiny COMAX TAŠKA
s kvalitním hliníkovým jádrem a jedinečnou povrchovou
úpravou PES Texturní (MAT), která svým tvarem i vzhledem 
připomíná klasické skládané střešní krytiny. Použitelnost 
tohoto profilu pro krytí šikmých střech začíná již na sklonu 
14°. Právem tuto krytinu radíme mezi vysoce kvalitní, odolné 
a bezpečné velkoformátové krytí šikmých střech. Profil je
velmi estetickým řešením pro zastřešení novostaveb i pro
rekonstrukci a odlehčení starší střešní konstrukce.

• Povrchová úprava - PES Texturní s 30 μm, záruka 50 let
• Záruka na spojovací materiál 50 let

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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COMAX TAŠKA – hliníková střešní krytina

www.strechycomax.cz
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závodů TONDACH Česká republika

www.tondach.cz

Figaro 11 posuvná taška
Povrch: 
• Glazura Amadeus černá
Technické údaje:
• formát: 277x470 mm
• krycí šířka: 238 mm | krycí délka: 340 - 385 mm
• hmotnost: cca 4,1 kg/ ks
• bezpečný sklon: 30°
• minimální sklon: 20°
Samba 11 posuvná taška
Povrch: 
• Glazura Amadeus červená
• Glazura Amadeus černá
• Glazura Amadeus hnědá
Technické údaje:
• formát: 280x470 mm
• krycí šířka: 238 mm | krycí délka: 355 - 380 mm
• hmotnost: cca 3,7 kg/ ks
• bezpečný sklon: 22°
• minimální sklon: 12°
Stodo 12  posuvná taška
Povrch: 
• Glazura kaštanově hnědá
• Glazura břidlicově černá
• Glazura Amadeus černá
• Glazura Amadeus Natur
Technické údaje:
• formát: 275x433 mm
• krycí šířka: 230 mm | krycí délka: 343 - 363 mm
• hmotnost: cca 3,6 kg/ ks
• bezpečný sklon: 30°
• minimální sklon: 20°
Hranice 11  posuvná taška
Povrch: 
• Glazura Amadeus červená
• Glazura Amadeus černá
Technické údaje:
• formát: 277x465 mm
• krycí šířka: 232 mm | krycí délka: 340 - 400 mm
• hmotnost: cca 3,6 kg/ ks
• bezpečný sklon: 30°
• minimální sklon: 20°



PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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sanační i jednostěnné vpusti a nástavce

www.topwet.cz

• S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU
• S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU
• S INTEGROVANOU MANŽETOU NA ZAKÁZKU

STŘEŠNÍ VPUSTI (STŘEŠNÍ VTOKY)
• Dvoustěnná konstrukce z polyamidu PA6
• Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu, fólie nebo   
   parotěsné zábrany
• Ochranný koš součástí každého balení
• Přímé napojení na svislé střešní svody průměrů DN 70,  
   DN 100, DN 125 a DN 150
TERASOVÉ VPUSTI (TERASOVÉ VTOKY)
• Svislé a vodorovné provedení DN 50-125
• Zvýšená odtoková kapacita
• Konstrukce z polyamidu PA 6
• Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
• Nízká stavební výška
• Speciální nízký ochranný koš součástí každé vpusti, s  
   možností úpravy na plochý koš
• Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v  
  zimním období

BALKÓNOVÉ VPUSTI (BALKÓNOVÉ VTOKY)
• Svislé a vodorovné provedení DN 70
• Konstrukce z polyamidu PA 6
• Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
• Nízká stavební výška
• Vhodné k odvodnění menších ploch
• Ochranná a vyjímatelná mřížka součástí každé vpusti
• Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění
   i v zimním období

JEDNOSTĚNNÉ STŘEŠNÍ VPUSTI (STŘEŠNÍ VTOKY)
• Standardní délka 40 cm
• Na zakázku délka až 200 cm
• Možnost úpravy délky přímo na stavbě
• Jednoduchá montáž
• Nelze kombinovat s nástavci do vpustí a zápachovou   
   klapkou
• Lze kombinovat s doplňky TWOK a TW TER
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STŘEŠNÍ OKNO GGL/GGU S HORNÍM OVLÁDÁNÍM
Střešní okno GGL v dřevěném provedení nebo GGU v bílém 
bezúdržbovém provedení (unikátní kombinace dřeva a polyu-
retanu) se otevírá pomocí horního madla.  Díky unikátnímu 
hornímu ovládacímu madlu je vhodné pro montáž téměř
v jakékoli výšce a navíc pod něj, právě díky hornímu ovládání, 
můžete umístit stůl nebo pohovku, aniž by vám to bránilo
v pohodlném otevírání okna.

• Horní ovládací madlo
• Integrovaná ventilace
• Filtr proti prachu a hmyzu
• Systém izolace ThermoTechnologyTM

• Speciální těsnění
• Bezpečné izolační trojsklo (GGL 3068 / GGU 0068)
• Redukce venkovního hluku
• Nízkoenergetické bezpečné trojsklo (GGL 3066 / GGU 0066)
• Samočisticí vrstva a vrstva proti rosení venkovního skla  
   (GGL 3066 / GGU 0066)
• Zasklení typu -62, -66, -68
• Dálkové ovládání - VELUX INTEGRA®, VELUX SOLAR®

VÝKLOPNĚ-KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO S PANORAMATICKÝM 
VÝHLEDEM
Celodřevěné střešní okno GPL nebo bílé bezúdržbové okno 
GPU se spodním poskytuje nerušený panoramatický výhled. 
Toto výklopně-kyvné střešní okno se otevírá ven, takže do něj 
můžete vstoupit a podívat se na okolní svět. Střešní okno GPL 
je v celodřevěném provedení, okno GPU je v bílém bezúdržbo-
vém provedení s dřevěným jádrem, které kryje vodotěsná 
polyuretanová vrstva. 

• Spodní ovládací klika
• Integrovaná ventilace
• Filtr proti prachu a hmyzu
• Systém izolace ThermoTechnologyTM

• Speciální těsnění
• Dvojí možnost otevírání
• Panoramatický výhled
• Nízkoenergetické bezpečné trojsklo (GPL 3066 / GPU 0066)
• Prémiové izolační dvojsklo (GPL 3050 / GPU 0050)
• Zasklení typu -50,-62*, -66, -68
*k dispozici pouze u GPU
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Největší síť specializovaných prodejců střešních krytin.
Více než 300 specialistů.

www.strecha-special.cz


