
Podstřešní fólie a pásky EUROVENT
ceník platný od 1.6.2020

Podtřešní fólie Název Použití Technické parametry Balení a rozměr MJ cena bez 
DPH

cena vč. DPH 
21%

Eurovent® CLASSIC                         
odvětrávané šikmé 

střechy, kontaktní na 
tepelnou izolaci

Hmotnost ca. 120g/m2 
Hodnota Sd  ca. 0,02 m       3-vrstvá 

podstřešní membrána vysoce 
paropropustná  (ca 3000 g/m2/24hodin)

1,5 m x 50 m = 
75 м²                               m² 29,20   35,40   

Eurovent® MAXI                                                        

odvětrávané šikmé 
střechy, kontaktní na 
tepelnou izolaci i plné 

bednění

Hmotnost ca. 140g/m2 
Hodnota Sd  ca. 0,02 m  

3-vrstvá podstřešní membrána vysoce 
paropropustná  (ca 3000 g/m2/24hodin)

1,5 m x 50 m = 
75 м²                               m² 35,40   42,90   

Eurovent® MAXI SK m² 39,40   47,70   

Eurovent® SUPER

odvětrávané šikmé 
střechy, kontaktní na 
tepelnou izolaci i plné 

bednění

Hmotnost ca. 170g/m2 
Hodnota Sd  ca. 0,02 m  

3-vrstvá podstřešní membrána vysoce 
paropropustná a extrémně odolná proti 

protržení

1,5 m x 50 m = 
75 м²                               m² 45,60   55,20   

Eurovent® SUPER  SK m² 51,00   61,80   

Eurovent® METALLIC  
SK                             

škmé střechy s plným 
bedněním,  pod falcované 

krytiny 

Hmotnost ca. 450g/m2 
Hodnota Sd  ca. 0,02 m                         4-

vrstvá podstřešní membrána vysoce 
paropropustná se samolepícími páskami 

1,5 m x 25 m 
=37,5 м²                                   m² 164,00   198,50   

Lepící pásky Název Popis Použití Rozměr a 
balení MJ cena bez 

DPH
cena vč. DPH 

21%

Eurovent® TOPBAND        jednostranná  
polypropylenová  lepící 

páska, akrylátové lepidlo 

lepení a opravy poškození 
polypropylenových podstřešních 

membrán
50 mm х 25 m ks 252,00   305,00   

Eurovent® UNO                                                                         

jednostranná polyesterová 
lepící páska zpevněná 
polyesterovou mřížkou, 

akrylátové lepidlo

lepení a opravy polypropylenových 
podstřešních membrán a jejich napojení 
na další stavební materiály - dřevo, kov, 

SDK apod.

50 mm х 25 m ks 252,00   305,00   

Eurovent® DUO                                                                 
oboustranná polyesterová 
lepící páska, akrylátové 

lepidlo

 spojování a lepení parotěsných zábran a 
podstřešních membrán 20 mm х 25 m ks 146,00   176,70   

Eurovent® BUTYL                                                              oboustranná butylová 
páska

 přilepení  a utěsnění spoje  podstřešních 
membrán k ostatním materiálům - zdivo, 
cihla, kov. Těsnění klempířských prvků a 

nopových fólii

15 mm х 25 m ks 172,00   208,20   

Eurovent® HYDRAL                                                                         
jednostranná lepící 

voděodolná papírová 
páska, akrylátové lepidlo

přelepení a utěsnění spár na dřevěných 
materiálech, OSB,  SDK pro zamezení 

vstupu vlhkosti do konstrukce 
60 mm х 40 m ks 493,00   596,60   

Eurovent® UNISAN                                                                         

univerzální jednostranná 
lepící  páska vystužená 
PE vlákny, akrylátové 

lepidlo

přelepení a utěsnění všech prostupů 
fóliemi (trubky, ventilace, instalace), 

ideální pro kulaté či nepravidelné tvary.
60 mm х 25 m ks 300,00   363,00   

Eurovent® PUR                                                                           

jednostranně lepící těsnící 
páska z uzavřené 

polyetylenové pěny, 
akrylátové lepidlo

jednostranná páska pro těsnění spoje 
mezi podstřešní membránou a střešní 

konstrukcí, těsnění pod kontralatě 
50 mm х 30 m ks 257,00   311,00   

Eurovent® COMPRI                                           
jednostranná lepící a 

expanzní páska z elastické 
PUR pěny

utěsnění mezer v konstrukcích, ochrana 
proti vstupu vlhkosti a větru

15 mm х 30 mm 
x 5 m                                                   ks             126,00   152,50   

Eurovent® ALUFIX                                            
jednostranná 

polyetylenová  páska s 
hliníkovou vrstvou

lepení a opravy hliníkových folií a dalších 
prvků s hliníkovým povrchem 75 mm х 50 m                                                   ks             108,00   130,70   

Eurovent® FLEXBIT                                           
samolepící bitumenový 

pás s hliníkovým 
povrchem

opravy a utěsnění konstrukcí  
procházejících střechou. Barvy: cihlová, 

hnědá, grafitová
150 mm x 10 m                                                   ks             425,00   514,30   

Eurovent® FLEX 4D                                           
profilovaný hliníkový 

samolepící pás, butylová 
lepící vrstva

komínový pás, napojení stěny na střechu, 
profilovaný povrch zajišťuje flefibilitu a  

dobrou zpracovatelnost. Barvy: cihlová, 
hnědá, černá

300 mm x 5 m                                                   ks             717,00   867,60   

sklad Kbely Polaneckého 931/12,  197 03 Praha 9 - Kbely tel.: 246 051 500 kbely@stavinvest.cz
sklad Slivenec K Austisu 680, 154 00  Praha 5 – Slivenec tel.: 246 051 510 slivenec@stavinvest.cz
sklad Uhříněves Františka Diviše 771, 104 00 Praha 10 - Uhříněves tel.: 246 051 520 uhrineves@stavinvest.cz
sklad Kladno Na Kopci 763, 272 01 Kladno tel.: 246 051 530 kladno@stavinvest.cz

varianta se samolepícími páskami na vodorovném přesahu

varianta se samolepícími páskami na vodorovném přesahu


