
PODZIMNÍ  
NABÍDKA 

Již 68 obchodů po celé ČR 
Více jak 36 let zkušeností s prodejem 
stavebního materiálu po celé Evropě 

SOUDAL 
T-REX GOLD POWER 

Vysoko pevnostní lepidlo s extrémní počáteční 
přilnavostí. Unikátní složení s vlákny pro maximální 

pevnost spoje. Veškeré běžné montážní lepení v 
domácnosti i na stavbě. 

 
Obsah: 290 ml 

Počet ks v kartonu: 12 ks 

   cena po slevě 10%  

403 Kč/ks 
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Keraštuk K40 

Keraštuk K40 je vnitřní štuková omítka  
v pastovitém stavu připravena  

k okamžitému použití. Keraštuk lze aplikovat 
na všechny typy podkladů včetně betonových 

panelů. Obsahuje přírodní materiály. Po 
zaschnutí je šedobílý.  

BIGMAT.CZ 

PARŤÁKOVA PODZIMNÍ 
AKČNÍ NABÍDKA 

Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

   135 Kč/ks 

   cena po slevě 26%  

53 Kč/ks 

Ytong Klasik  
100 x 249 x 599 mm 

Tvárnice z pórobetonu, 
nenosné vnitřní stěny, požární stěny, 
přizdívky a obezdívky v interiérech. 

 
 

Paleta: 90 ks 
 

Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

MONTAKO – obchod s.r.o. 

• Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček 
tel.:  315 721 310, 315 721 311 | e-mail: info@montako.com               

• Jana Maláta 1875, 504 01 Nový Bydžov 
tel.: 724 843 150 | e-mail: info@hons.cz  

MONTAKO – obchod s.r.o. 



KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 
ZÁKLADŮ PO STŘECHU 

PODZIMNÍ 
NABÍDKA 

68 PRODEJEN 
 PO CELÉ ČR 

Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

Ytong Klasik  
150 x 249 x 599 mm 

Tvárnice z pórobetonu, 
nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky  
a obezdívky v interiérech. 

 
 
 

Paleta: 60 ks 
 

    cena po slevě 26%  

79 Kč/ks 

Příčkovka PORFIX P2-500, 
500 x 250 x 100 mm 

Příčkovky z pórobetonu doplňují 
stavební systém PORFIX. 

Vykazují jedinečné 
mikroklimatické a dobré 

zvukově-izolační vlastnosti, 
rychle se s nimi staví a lze je 

velmi snadno opracovat.  
 

Paleta: 120 ks 

    cena po slevě 28%  

39 Kč/ks 

Profil CD 
60 / 0,6 mm 

Kovový konstrukční profil  
pro sádrokartonové konstrukce. 

 
 

    cena po slevě 33%  

22 Kč/bm 

Izolace ze skelné vlny 
Unifit 033 

Top izolace ze skelné vlny určená na 
zateplení šikmé střechy. 

   -55% 

Deska Diamant  
12,5 x 1250 x 2000 mm 

HRAK (40) 
Deska Diamant  

12,5 x 1250 x 2000 mm HRAK (40). 
Protipožární, impregnovaná, 
tvrzená akustická deska EN 

DFH2IR. 

    cena po slevě 26%  

353 Kč/ks 

Profil UD 
28 / 0,6 mm 

Kovový konstrukční profil  
pro sádrokartonové konstrukce. 

 
 

    cena po slevě 33%  

15 Kč/bm 

  
 KNAUF PTS 

Izolace z kamenné vlny určená  
na izolace podlahy veřejné budovy pod 

cementový potěr nebo anhydrit, obytné 
místnosti pod OSB, sádrokartonové desky apod. 

 

   -45% 

 
KNAUF FKD S Thermal 

Izolace z kamenné vlny určená na 
zateplení kontaktní fasády. 

 

-45% 

Pěnový polystyren 
Styro SD 200 

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu 
vypěňované ve speciálních formách, vhodné pro 

soklové části obvodových stěn domů, dále jako 
tepelné izolace průmyslových  
podlah s vysokým zatížením,  

tepelné izolace bazénů  
a tepelné izolace  

v obrácených skladbách  
plochých střech a teras.  

-47% 

Samonivelační hmota na 
podlahy BigMat S300 

Vhodná na vytápěné podlahy. Pro 
tloušťky 2-30mm v jedné vrstvě. 

Vysoká pevnost  
a přídržnost. Snadný rozlev. 

Rychlá zpracovatelnost. 
 
 

Obsah: 1 ks -  25 kg 
Paleta: 42 ks / 1050 kg 

   250 Kč/ks 

Pěnový polystyren  
Styro EPS 70F 

Tepelně izolační desky  
z pěnového polystyrenu  

styro EPS 70F určené pro                     
kontaktní zateplovací  

systémy ETICS. 

   -47% 

Rychletuhnoucí beton 
BN 30 

Rychletuhnoucí beton, rychlý 
nárůst pevnosti, vysoká 

přilnavost k podkladu, zvýšená 
vodotěsnost  

a odolnost vůči agresivnímu 
prostředí (např. síranům). 

 
Balení: 1 ks -  30 kg 

Paleta: 42 ks / 1260 kg 
     cena po slevě 30%  

214 Kč/ks 

 
Mamut Glue High Tack  

Lepidlo na bázi moderních MS 
polymerů s okamžitou fixací až 
500 kg/m2. Vhodné pro lepení 

většiny stavebního materiálu. 
  

Obsah: kartuše  290 ml  
Počet ks v kartonu: 12 ks 

Barva: bílá 

 160 Kč/ks 

Asfaltový penetrační lak - 
DenBit BR - ALP 9kg 

Bitumenová hmota modifikovaná 
syntetickým kaučukem. Vhodná jako 

penetrace pod tepelně svařitelné 
asfaltové pásy nebo pod hydroizolační 

nátěry DenBit DK-ATN.  
 

Obsah: 9 kg  
Počet ks na paletě: 55 ks  

Barva: černá 

   500 Kč/ks 

 
Guttatex 300 g/m2 

Nazelenalá geotextílie  
z netkaného polyesteru  

o gramáži 300 g, s rozměrem 
role (2,0 x 50 m) 100m2. 

    cena po slevě 30% 

2470 Kč/role 

 
Terasová prkna 

Vysoce odolný a bezúdržbový dřevoplastový 
materiál (umělé, dřevo). Jde o směs dřevěných pilin 

se zdravotně nezávadným termoplastickým 
propylenem v poměru 60/40. Nabízené  

tři barevné odstíny a to antracit, světle hnědá, 
tmavě hnědá.  

   -15% 

Asfaltový penetrační lak 
DenBit ALP 300 9kg 

Rychleschnoucí bitumenová hmota 
modifikovaná syntetickým kaučukem. 

Vhodná jako penetrace pod tepelně 
svařitelné asfaltové pásy nebo pod 

hydroizolační nátěry DenBit DK-ATN.  
 

Obsah: 1 ks – 9 kg  
Počet ks na paletě: 75 ks  

Barva: černá 

   500 Kč/ks 

 
Makro SC 

Prosvětlovací trapézové desky z polykarbonátu 
(0,8mm), na spodní straně opatřeno hrubší 

strukturou pro rozptyl světla. Extrémní odolnost 
proti nárazu  

a krupobití, vysoká  
životnost, dlouhá  

záruka (10let  
na krupobití).  

    -20% 

Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 


