PODZIM 2021

JSME TU PRO VÁS JIŽ 25 LET!

Široký sortiment stavebního materiálu
u
Ruční i elektrické stavební nářadí
o
ouče,
Malířské potřeby, vrtáky, brusné kotouče,
měřící a jiná technika
ýttahy
Zapůjčení nářadí a strojů, stavební výtahy
Nový e-shop www.stavmi.cz
Cemix betonový potěr bp 020
25 kg

Cemix zdící malta mvc 011
0
25 kg

Cementový potěr určen pro vnitřní stavební
podlahové konstrukce.

Určena pro zdění obvodových,
nosných i výplňových zdí a příčekk
z klasických materiálů.

Akční cena

70,-

bal.
Cena bez DPH 58 Kč

Akční
k
kční
cena

6
62,-

bal.
Cenaa bezz DPH 51 Kč

Weber Nivelit
25 kg

Ceresit lepidlo ﬂex CM 14
25 kg

Cemix cementové lepidlo
Standard mct 025

Zlepšené cementové
lepidlo vyztužené
vlákny k lepení
obkladů a dlažeb
z keramiky, přírodního
i umělého kamene.

Mrazuvzdorné lepidlo kategorie C1T pro
lepení středně a vysoce
Akční cena
nasákavých keramických
obkladů a dlažeb.

101,-

bal.
Cena bez DPH 83 Kč

Akční cena

245,-

bal.
Cena bez DPH 202 Kč

Akční nabídka platí do vyprodání zásob.
Tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.

Sledujte nás

Hmota s velmi dobrými
nivelačními vlastnostmi,
lehce zpracovatelná,
je v krátké době
pochůzná.
Pevnost 25 Mpa.

Akční cena

264,-

bal.
Cena bez DPH 218 Kč

www.stavmi.cz
www.izolcentrum-cb.cz

Best Parkán II 1m/20 přírodní

Příčkovka hladká Ytong

Betonové zahradní obrubníky
z vibrolisovaného betonu optimální
poměr vrchní pohledové a spodní jádrové
vrstvy betonu zaručuje vysokou pevnost
mrazuvzdornost a odolnost proti působení
vody i chemických rozmrazovacích látek.
Využití pro veškeré parkové a zahradní úpravy
nebo na chodníky u rodinných domů.

Tloušťka

Akční cena/ks
s dph

Akční cena/ks
bez dph

tl. 5 cm

35 Kč

29 Kč

tl. 7,5 cm

45 Kč

38 Kč

tl. 10 cm

54 Kč

45 Kč

tl. 15 cm

84 Kč

70 Kč

Příčkovka Ytong je určena pro přizdívky
v interiérech a exteriérech. Povrch příčkovky
je hladký. Rozměry 24,9 x 59 cm.

Akční cena

Akční cena

55,-

od 35,-

ks

Cena bez DPH 46 Kč

Cena bez DPH 29 Kč

Desky Norgips 12,5 mm
(1250/2000 mm)

EUROFLEX
hrubozrný
břidličný
modrozelený
posyp
5 m2/bal.
(5000x1000x5,2 mm))

Typ

Akční cena/ks
s dph

Akční cena/ks
bez dph

RB - Standardní

137 Kč

113 Kč

RBI - Impregnované

215 Kč

178 Kč

RF - Protipožární

166 Kč

137 Kč

Sádrokartonové desky tloušťky 12,5 mm
vyznačující se vyšší hustotou sádrového jádra
a větší tvrdostí.

Vrchní pás z SBS
modiﬁkovaného
asfaltu. Jako vrchní
pás do vícevrstvých
hydroizolačních
systémů plochých
střech.

Akční cena

Akční cena

139,-

od 116,-

m2

Cena 695 Kč s DPH/role

Samořezný šroub
oub (1
(1000 ks)

Akční cena/bal.
bez dph

TN 25 - 3,5 x 25 mm

180 Kč

149 Kč

TN 35 - 3,5 x 25 mm

240 Kč

199 Kč

Samořezný dvouchodový vrut s jemným
závitem pro montáž sádrokartonových desek
do kovové podkonstrukce o tl. 0,75 mm.

Akční cena

od 180,Cena bez DPH 149 Kč

ks

Cena bez DPH 96 Kč

Zahradnický substrát 70 L

Akční cena/bal.
s dph

Typ

ks

Mulčovací kůra 60 L

Všestranně
použitelný
zahradnický
substrát pro
výsadbu
a přesazování
květin do truhlíků,
ale také zeleniny,
stromů a keřů.

100% přírodní
materiál určený
hlavně k mulčování
záhonů. Zabraňuje
růstu plevelů
a odpařování vláhy
z půdy.

Akční cena

Akční cena

83,-

83,-

bal.

bal.

Cena bez DPH 69 Kč

Akční nabídka platí do vyprodání zásob.
Tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.

Sledujte nás

bal.

Cena bez DPH 69 Kč

www.stavmi.cz
www.izolcentrum-cb.cz

Spárovací sádrokartonový
tmel SUPER
5 kg

Rokoﬁnal pasta

Jemný sádrový
tmel Super RIGIPS
vhodný pro tmelení
spár a spojů
sádrokartonových
konstrukcí
s výztužnou
páskou.

Přímý závěs DC 120/08

Balení

Akční cena/ks
s dph

Akční cena/ks
bez dph

5 kg

125 Kč

103 Kč

15 kg

290 Kč

237 Kč

Závěs přímý je používán pro přímé uchycení
sádrokartonových proﬁlů na strop či stěnu,
nejčastěji do dřeva. Je vyráběn
z pozinkovaného plechu.

P t itá stavební
Pastovitá
t b í hhmota
t ROKO je
j určená
č á
pro tenkovrstvou ﬁnální povrchovou úpravu.

Akční cena

Akční cena

133,-

od 125,-

ks
Cena bez DPH 110 Kč

Akční cena

Cena bez DPH 103 Kč

Úhlová bruska M18CAG125X-0X

Berner svítilna čelová 2v1 AKU

•Čelová svítilna pro profesionály se silným
světelným tokem 250 lumenů
•Umožňuje osvětlit pracovní plochu a zároveň
ponechat obě ruce volné
•Na rozdíl od běžných čelových svítilen,
které vytvářejí světelný kužel, zajišťuje čelová
svítilna 2 v 1 optimální světlo tím, že osvětluje
celou pracovní plochu

4,-

ks
Cena bez DPH 3,30 Kč

ks

Míchadlo UM16VST 1600W

Profesionální míchadlo
HIKOKI s dvourychlostní
převodovkou. Ideální pro
míchání o max. objemu
200 litrů.

Úhlová bruska
s kolébkovým přepínačem.
Vhodná pro kotouče do Ø 125 mm.

Akční cena

Akční cena

Akční cena

549,-

ks

6 486,-

ks

3 267,-

Cena bez DPH 453,70 Kč

Cena bez DPH 5 361 Kč

Cena bez DPH 2 700 Kč

Akrylový tmel na sádrokartony
310 ml ((bílý)

Ceresit WhiteTeQ
pistolová pěna celoroční

ks

Multikleber pistolová pěna
750 ml

Jednosložková
trubičková pěna
WhiteTeq se
sníženou expanzí.

Jednokomponentní,
víceúčelové PUR
lepidlo, speciálně
vyvinuto pro
lepení a ﬁxaci
obkladových
a konstrukčních
stavebních desek
např. Light-Board
a podobných
systémů.

Akční cena

Akční cena

Akční cena

60,-

173,-

160,-

Jednosložkový
spárovací tmel,
na bázi
speciálních
akrylů. Vytvrzuje
vulkanizací
vzdušné vlhkosti,
vytváří trvale
pevný, elastický
spoj.

Cena bez DPH 50 Kč

ks

ks
Cena bez DPH 143 Kč

Akční nabídka platí do vyprodání zásob.
Tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.

Sledujte nás

ks
Cena bez DPH 133 Kč

www.stavmi.cz
www.izolcentrum-cb.cz

Mamut Glue
jednosložkové lepidlo

Značkovací sprej BERNER
500 ml

Petrax rukavice Double
vel. 10

Reﬂexní značkovací ekologický sprej BERNER
umožňující stříkat v jakékoli poloze, i svisle.

Jednosložkové
lepidlo na bázi
MS polymeru
s okamžitou ﬁxací
a mimořádně
vysokou počáteční
přídržností
až 500 kg/m2.

Pevné nylonové
rukavice PETRAX
DOUBLE. Ideální
jako rukavice
dílenské, stavební,
montážní, zahradní,
ale například i jako
zátěžové rukavice
do domácnosti.

Akční cena

Akční cena

Akční cena

157,-

159,-

59,-

ks
Cena bez DPH 130 Kč

ks
Cena bez DPH 134 Kč

Stavební výtah
tah Geda
19M Comfort
rt 150

Kotouč DIA Diabolik
230 x 22,4

Řezný kotouč na beton a běžné stavební
materiály.

Akční cena

799,-

ks
Cena bez DPH 661 Kč

Vibrační deska Tremix MV 80 kg
Lehké, ale účinné stroje vhodné na opravy
povrchů vozovek nebo zhutňování zemin
a živičných směsí.

Půjč
si mě

Základní díl shozu
na suť Geda

Půjč
si mě

Půjč
si mě

Šikmý výtah GEDA
A
LIFT 250 Comfortt
je ideálním
transportním
ením
a zvedacím zařízením
na každé stavbě.
Snadný transport,
montáž a použití
jakéhokoli nářadí.

Základní díl
sestavy shozu na
suť. Obsahuje dva
zavešovací držáky
se závěsnými řetězy..
Vyrobeno z pevného
o
materiálu, zvyšuje
tuhost a odlonost
shozu.

GEDA

Pronájem/den

484,-

ks
Cena bez DPH 400 Kč

GEDA

Bourací kladivo Hitachi H60
9 kg

60,-

ks

Cena bez DPH 50 Kč

Prosinec - Březen:
Po - Pá: 7 - 16 hod

Půjč
si mě

Pronájem/den

Pronájem/den

400,-

200,-

ks
Cena bez DPH 331 Kč

Pronájem/den

Prodejna
IZOL CENTRUM-CB s.r.o.
Nám. Bratří Čapků 1192/2
370 07 České Budějovice

Kompaktní a lehké sekací kladivo s novým
bezuhlíkovým motorem 1500W.
Stejně jako všechny výrobky ﬁrmy Hitachi se
kladivo vyznačuje maximálním důrazem na
kvalitu a dlouhou životnost.

TREMIX

ks

Cena bez DPH 49 Kč

ks
Cena bez DPH 166 Kč

Akční nabídka platí do vyprodání zásob.
Tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.

Sledujte nás

Duben - Listopad:
Po - Pá: 7 - 16 hod
So: 7 - 11.30 hod
Telefonické objednávky
+420 386 466 173
+420 723 273 992
E-mail
info@izolcentrum-cb.cz

www.stavmi.cz
www.izolcentrum-cb.cz

