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 STYREXON® hrúbka zateplenia ceny sú bez DPH
komponenty 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm
STYRCON izolant 2,5 ks 8,73 € 9,43 € 10,13 € 11,05 € 12,00 € 13,00 € 14,03 € 15,10 € 16,28 €
Tanierové hmoždinky 5 ks 0,55 € 0,55 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 0,70 € 0,80 € 0,80 € 0,80 €
Penestyr penetračný náter 0,05 kg 0,17 € 0,17 € 0,17 € 0,17 € 0,17 € 0,17 € 0,17 € 0,17 € 0,17 €
Sklomriežka 1,1 m2 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 €
Lepstyr + lepiaca stierka 9 kg 2,02 € 2,02 € 2,02 € 2,02 € 2,02 € 2,02 € 2,02 € 2,02 € 2,02 €
CENA  systému STYREXON na 1 m2 12,25 € 12,95 € 13,70 € 14,63 € 15,68 € 16,68 € 17,80 € 18,88 € 20,05 €
s DPH 14,71 € 15,55 € 16,45 € 17,56 € 18,82 € 20,02 € 21,37 € 22,66 € 24,07 €

STYRCON®200 sú dosky lisované zo zmesi granulovaného polystyrénu a cementu, ktorého výroba je patentovo chránená. Polystyrénové granule sú obalené 
jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Táto homogénna zmes vďaka cementovému skeletu má:
•     Výbornú difúznu schopnosť, ktorá je je daná veľkou kapacitou intergranulárnych priestorov, do ktorých môžu vodné pary voľne difundovať.
      Materiál spĺňa ako funkciu mikroventilačnú, tak aj expanznú. Preto sa dá použiť aj pri sanovaní negatívnych prejavov vlhkého muriva.
•    Cementová škrupina oddeľuje od seba granule polystyrénu, čím zabraňuje šíreniu plameňa a spôsobuje nehorľavosť materiálu.

STYRCON®200  1 ks 1 m2 polystyrén-cementová tepelnoizolačná
hrúbka cena s DPH cena s DPH  paropriepustná nehorľavá doska
30 mm 3,49 € 4,19 € 8,73 € 10,47 €
40 mm 3,77 € 4,52 € 9,43 € 11,31 € rozmery: 900x450 mm spotr/m2: 2,5 ks
50 mm 4,05 € 4,86 € 10,13 € 12,15 €
60 mm 4,42 € 5,30 € 11,05 € 13,26 €
70 mm 4,80 € 5,76 € 12,00 € 14,40 €
80 mm 5,20 € 6,24 € 13,00 € 15,60 €
90 mm 5,61 € 6,73 € 14,03 € 16,83 €
100 mm 6,04 € 7,25 € 15,10 € 18,12 €
120 mm 6,51 € 7,81 € 16,28 € 19,53 €

LEP-STYR plus Balenie Spotreba/m2

cena 5,61 € 25 kg/vrece 4-5 kg/m2    - pri lepení na rovný a hladký podklad
s DPH 6,73 € 48 vriec/paleta 5-6 kg/m2    - pri armovaní sklomriežkou
Použitie: Cementová zmes na lepenie dosiek STYRCON o podklad a armovanie sklomriežky. 

Vyznačuje sa výbornou paropriepustnosťou, ktorá zachováva difúznosť dosiek STYRCON.
Podklad musí byť rovný, nosný, minerálny. Staré disperzné nátery odstránené a zvetrané omietky sanované/odstránené.  
Pri spracovaní sa do cca. 5 l vody nasype 25kg cementovej zmesi. Po zamiešaní sa nechá stáť cca 10 min. a zamieša znovu.

SKLOMRIEŽKA Balenie Spotreba/m2

cena 0,72 € 55 m2 rolka (Vertex) 1,1-1,2 m2

s DPH 0,86 € 50 m2 rolka (Sklotex)
Použitie: Perlinková sklenená mriežka prenáša mechanické napätia vznikajúce pri tepelnom zaťažení systému.

Sklomriežka sa vtlačí do LepStyr+  naneseného zubovým hladidlom (10x10mm) a pretrie tak, aby bola celá vnorená.
Celková hrúbka vrstvy 3-4 mm, sklomriežka sa má byť v jeho 2/3 hrúbke (od izolantu). Preto je vhodné nanášať lepidlo na dvakrát.

PENESTYR Balenie Spotreba/m2 Výdatnosť
cena 16,81 € 5 kg 0,05 kg 80-100 m2

s DPH 20,17 €
Použitie: Penetračný náter sa aplikuje dosky STYRCON, po ich zabrúsení. Odstraňuje prach vzniknutý brúsením a výrazne  

zlepšuje priľnavosť. Penestyr vytvára adhézny mostík. Riedi sa vodou 1:4 a nanáša sa štetcom, valčekom v jednej vrstve.

TANIEROVÉ PRÍCHYTKY (hmoždinky) Balenie Spotreba/m2

dĺžka 80 mm 110 mm 140 mm 160 mm 180 mm 100 ks 5 ks do 10 m výšky (2ks na dosku)
cena 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,18 € (príchytky a 7,5 ks nad 10 m výšky (3 ks na dosku)
s DPH 0,13 € 0,14 € 0,17 € 0,19 € 0,22 € klince zvlášť)

Použitie: Na ukotvenie dosiek STYRCON o podklad, dĺžka príchytky závisí od hrúbky izolácie. Priemer 10 mm, vŕtanie s príklepom pre pevný materiál
(betón, plná tehla) a bez príklepu pórobetón a dutinové tvárnice. Min. kotevná hĺbka v murive je 45 mm a vŕtaný otvor min. o 2cm dlhší ako príchytka. 
Do otvoru sa tanierová príchytka zatlčie tak, aby tanier bol zapustený v Styrcone a rozopre sa klincom. 

Balenie množstvo styrconových dosiek uložených na palete je závislé od ich hrúbky hrúbka počet plocha
styrconové dosky min. omietky a lepidlá 30 mm 150 ks 60,0 m2 

paleta S (1,0 x1,4 m) paleta EUR ,2 x 0,8 m) 40 mm 129 ks 51,6 m2 

cena 8,33 € 8,33 € 50 mm 108 ks 43,2 m2

s DPH 10,00 € 10,00 € 60 mm 90 ks 36,0 m2 

paleta S (1,0 x1,4 m) 70 mm 78 ks 31,2 m2 

pozn. Styrcon je na palety S ukladaný na väzbu, označený štítkom a fixovaný. 80 mm 69 ks 27,6 m2 

Ak nie je dohodnuté inak, palety sú zálohované po dobu 30 dní. Každý deň naviac 90 mm 63 ks 25,2 m2

bude účtované penále 1 % zo zálohovanej sumy. Za poškodenú paletu sa vyplatí 100 mm 57 ks 22,8 m2

len pomerná časť podľa miery poškodenia, príp. bude vyplatenie zálohy odmietnuté. 120 mm 48 ks 19,2 m3
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SOKLOVÁ LIŠTA 2,5 m
šírka 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
cena 1,77 € 2,05 € 2,07 € 2,36 € 2,71 € 3,13 € 3,26 € 3,80 €
s DPH 2,12 € 2,46 € 2,48 € 2,83 € 3,25 € 3,76 € 3,91 € 4,56 €

pozn. 0,8 mm profilovaný Al plech (s okapovou hranou) potrebný na založenie zateplenia

PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVEJ LIŠTE -   sada potrebná na správne osadenie soklovej lišty. Jedno balenie = jedna soklová lišta.
cena 1,33 € (cena za balenie) balenie obsahuje: spojovník 1 ks podložky 3 mm 4 ks
s DPH 1,60 € zatĺkacia skrutka 4 ks 4 mm 4 ks

5 mm 4 ks
SPOJOVNÍK ZATĹKACIA SKRUTKA PODLOŽKA hrúbka:

PVC 6x80 mm 8x120 mm 3 mm 4 mm 5 mm 10 mm 15 mm
cena 0,08 € 0,06 € 0,08 € 0,07 € 0,09 € 0,09 € 0,11 € 0,11 €
s DPH 0,10 € 0,07 € 0,10 € 0,08 € 0,11 € 0,11 € 0,13 € 0,13 €

pozn. na prepojenie dvoch líšt na ukotvenie lišty k murivu na odsadenie lišty od fasády

ROHOVÁ LIŠTA so sklomriežkou 2,5 m OKENNÁ LIŠTA 2,5 m
Al PVC PVC 6 mm

cena 0,62 € 0,71 € cena 0,83 €
s DPH 0,74 € 0,85 € s DPH 1,00 €

pozn. na vystuženie hrán špaliet, budovy pozn. na dilatáciu medzi okenným rámom a zateplením

OKAPOVÁ LIŠTA so sklomriežkou 2,0 m OBLÚKOVÁ LIŠTA 3,0 m
PVC PVC

cena 2,01 € cena 1,26 €
s DPH 2,41 € s DPH 1,51 €

pozn. Rohová lišta s okapovou hranou pozn. Rohová lišta z PVC tvarovateľná do oblúka

Tanierová podložka 9 ks
spotr/m2 8 ks PVC Ø 60 mm
cena 0,13 €
s DPH 0,16 €

pozn. na rozloženie tlaku, pri kotvení Styrconu pomocou skrutiek

Brúsna doska 1 ks Vrták SDS+ 1 ks
13x60 cm 18x40 cm 13x27 cm 9/260 mm 10/210 mm 10/260 mm

cena 10,39 € 5,83 € 5,55 € cena 8,10 € 9,47 € 9,84 €
s DPH 12,47 € 7,00 € 6,66 € s DPH 9,72 € 11,36 € 11,81 €

Dôležité!

pozn. na zabrúsenie a zarovnanie Styrconu pozn.

Zubové hladidlo 1 ks Oceľové hladidlo 1 ks
13x27 cm 13x50 cm 13x27 cm 13x48 cm

cena 3,12 € 9,00 € cena 1,85 € 5,35 €
s DPH 3,74 € 10,80 € s DPH 2,22 € 6,42 €

pozn. na nanesenie potrebnej                   hrúbky cementové lepidla pozn. na nanášanie cem. lepidla, omietky

Plastové hladidlo 1 ks Miešacia hriadeľ 1 ks
13x27 cm 10/70 cm

cena 1,39 € cena 3,38 €
s DPH 1,67 € s DPH 4,06 €

pozn. na štrukturovanie omietky (ryhovanie) pozn. na miešanie suchých vrecovaných zmesí s vodou

DOPLNKY K ZATEPLENIU

Dôležité!
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FlexKLEBER-STYR Balenie Spotreba/m2 Veľkosť zubov hladidla
cena 8,73 € 25 kg/vrece 2,0 kg       - 6 x 6 mm
s DPH 10,48 € 48 vriec/paleta 3,0 kg       - 8 x 8 mm

Flexibilné cementové lepidlo na dlažbu a kameň, so zníženým sklzom a predĺženou dobou vädnutia, typ C2TE.
Pružné cementové lepidlo so širokým použitím, na lepenie veľkorozmernej dlažby a kameňa vo vnútorných i vonkajších priestoroch.
a na lepenie obkladu na obklad. Tiež pri lepení dlažby na podlahové kúrenie, alebo na balkónoch.

Výhody: - flexibilita - pružnosť lepeného spoja medzi dlažbou a podkladom,
- výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám.

KLEBER-STYR Balenie Spotreba/m2 Veľkosť zubov hladidla
cena 5,04 € 25 kg/vrece 1,6 kg       - 4 x 4 mm
s DPH 6,05 € 48 vriec/paleta 2,0 kg       - 6 x 6 mm

Baukléber na obklad a dlažbu. Mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom, typ C1T
Na upevňovanie povrchovej úpravy podlahy a stien z keramických obkladov. Ručné spracovanie.

Výhody: - svojou prídržnosťou prekračuje parametre svojej triedy lepidiel (C1) v tlaku aj v ťahu,
- výborná trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám, 
- znížený sklz, obkladačka nemá tendenciu sa posunúť, 

PORO-STYR Balenie Spotreba
cena 4,05 € 25 kg/vrece Cca.18 kg / m3 presných tvárnic pri murovaní
s DPH 4,86 € 48 vriec/paleta Cca. 6 kg / m2 plochy pri armovaní tvárnic sklomriežkou

Baukléber na pórobeton. Tenkovrstvová maltová zmes na murovanie z presných tvárnic a ich armovanie sklomriežkou
Výhody: - podstatne vyššia pevnosť a prídržnosť oproti štandardným maltám na pórobetón, 

- okrem murovania pórobetónových tvárnic sa dá použiť aj na ich armovanie sklomriežkou v interiéri, ale i v exteriéri,
- pre vysokú zádrž vody je výnimočne vhodné na vysokosavé podklady ako pórobetón, Krupinit, Heraklith, Durisol a pod.,
- dlhý opravný čas (20 min.), kedy je možné už uloženú tvárnicu posunúť na nové miesto, výborná paropriepustnosť

POLY-STYR Balenie Spotreba/m2

cena 7,56 € 25 kg/vrece 3-4 kg   pri lepení na rovný a hladký podklad
s DPH 9,07 € 48 vriec/paleta 3-4 kg   pri armovaní sklotextilnou mriežkou

Lepiaca a armovacia strierka na polystyrén
Výhody: - flexibilita - pružnosť dodávaná výstužnej vrstve pri armovaní polystyrénu,

- výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám,
- pre vysokú zádrž vody je výborné na lepenie k vysokosavým podkladom ako pórobetón a drevocementové materiály,

MIN-STYR Balenie Spotreba/m2

cena 6,97 € 25 kg/vrece 3-4 kg   pri lepení na rovný a hladký podklad
s DPH 8,36 € 48 vriec/paleta 3-4 kg   pri armovaní sklotextilnou mriežkou

Lepiaca a armovacia strierka na minerálnu vlnu a polystyrén
Výhody: - flexibilita - pružnosť dodávaná výstužnej vrstve na elimináciu objemovej zmeny minerálnej vlny,

- pevnosť potrebná pri armovaní minerálnej vlny, aby nedochádzalo ku zvlneniu,
- výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám,
- pre vysokú zádrž vody je výnimočne vhodné na lepenie k vysokosavým podkladom ako pórobetón a drevocementové materiály,

POTER-STYR Balenie Spotreba/m2

cena 5,90 € 40 kg/vrece 100,0 kg pri 50 mm hrúbke   
s DPH 7,08 € 30 vriec/paleta

Cementový podlahový poter
Pod finálny povrch podlahy, alebo ako konečná úprava povrchu podlahy.
Nanáša sa v hrúbke 15 až 50 mm.

NIVELI-STYR Balenie Spotreba/m2

cena 12,00 € 25 kg/vrece 8,5 kg pri 5 mm hrúbke 
s DPH 14,40 € 48 vriec/paleta

Samonivelizačná podlahová stierka
Na vyhotovenie vyrovnávacej podkladnej vrstvy pod podlahové krytiny, pre podlahové vykurovanie.
Nanáša sa v hrúbke 3 až 10 mm. Doba spracovateľnosti je 30 min.

GRUND-STYR Balenie Spotreba/m2

cena 5,90 € 40 kg/vrece 23,0 kg pri 15 mm hrúbke
s DPH 7,08 € 30 vriec/paleta

Jadrová omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie
Vhodná ako podklad pod štukové, ušľachtilé a syntetické omietky, pod keramický obklad,
tiež ako murovacia malta. Nanáša sa v hrúbke 10 až 25 mm.

ŠTUKA-STYR Balenie Spotreba/m2

cena 3,92 € 25 kg/vrece 2,8 kg pri 2 mm hrúbke 
s DPH 4,70 € 48 vriec/paleta

Štuková omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie
Jemná vápennocementová zmes na ručné vyhotovenie.
Nanáša sa v hrúbke 2 až 4 mm. Doba spracovateľnosti je 120 min.

SUCHÉ CEMENTOVÉ A MALTOVÉ ZMESI



POLYTEX zrnitosť spotreba cena
mm kg/m2 s DPH

Actin FIS THERMO 1,5 2,0 66,00 €
balenie 22 kg vedro 2,5 2,2 66,00 €
Špeciálna termoizolačná omietka, zvyšujúca tepelnoizolačnú schopnosť zatepľovacieho systému o 10-16%.
Farbená podľa vzorkovnice Polytex a NCS. Penetrácia podkladu Penad FIS (riedený vodou 1:1).

POLYTEX zrnitosť spotreba cena
mm kg/m2 s DPH

Actin FIS-S 1,5 2,7 40,50 €
2,0 2,7 40,50 €

balenie 30 kg vedro 2,5 3,0 40,50 €
Vysokokvalitná silikónová omietka, nešpinivá, s výraznou paropriepustnosťou a odolnosťou voči atmosferickým vplyvom.
Farbená podľa vzorkovnice Polytex a NCS. Penetrácia podkladu Penad FIS (riedený vodou 1:1).

WEBER TERRANOVA zrnitosť spotreba cena
mm kg/m2 s DPH

Weber.pas exclusive 1,5 2,5 99,00 €
2,0 2,5 99,00 €

balenie 30 kg vedro 2,0 3,2 99,00 €
Paropriepustná silikónová omietka, nešpinivá (samočistiaci efekt) a odolná voči atmosferickým vplyvom.
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA zrnitosť spotreba cena
mm kg/m2 s DPH

Weber.pas silikátová 1,5 2,5 79,56 €
2,0 2,6 79,56 €

balenie 30 kg vedro 2,0 3,2 79,56 €
Výborne paropriepustná umývateľná  omietka na báze vodného skla, pri aplikácii citlivá na poveternostné podmienky a vyzretosť podkladu.
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova, vo vybraných odtieňoch. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA zrnitosť spotreba cena
mm kg/m2 s DPH

Weber.pas clean 1,5 2,5 95,04 €
2,0 2,5 95,04 €

balenie 30 kg vedro 2,0 3,2 95,04 €
Omietka kombinujúca výhody silikónovej a silikátovej bázy. Výborná paropriepustnosť a "samočistiaci efekt"-nešpinivá. 
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA zrnitosť spotreba
mm kg/m2

Weber.min 2,0 2,8
balenie 25 kg vrece 2,0 2,9
Suchá vrecovaná omietka, s výbornou paropriepustnosťou. Pracnejšia realizácia a obmedzený výber farebných odtieňov.
Minerálna omietka sa odporúča opatriť egalizačným náterom, napr. Weber.ton silikátový. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova vo vybraných odtieňoch, alebo pomocou egalizačného náteru.

pod omietky POLYTEX s DPH
Penad FIS 7,0 kg 0,1 kg/m2 18,48 €

25,0 kg 0,1 kg/m2 60,00 €
Penetračný (napúšťací) náter pod omietky typu ACTIN FIS, je farbený v rovnakom odtieni ako omietka.  Aplikuje sa v jednej vrstve, riedený s vodou 1:1.

pod omietky Weber Terranova s DPH
Weber 705 5,0 kg 0,15 kg/m2 19,50 €
Weber 700 20,0 kg 0,15 kg/m2 64,80 €
Penetračný náter na zlepšenie prídržnosti, dodávaný v odtieňoch: biely, zelený, žltý, červený, sivý. Aplikuje sa priamo v jednej vrstve, bez riedenia.

WEBER TERRANOVA s DPH
Weber.ton silikátový 5 kg 0,6 kg/m2 29,70 €

25,0 kg 0,6 kg/m2 148,50 €
Silikátová fasádna farba na báze draselného vodného skla, s výbornou paropriepustnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, hnilobe a plesniam. 
Priamo farbená podľa vzorkovníka Weber terranova. Penetračný náter sa neriedi.
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