
JARNÍ  
NABÍDKA 

Již 69 obchodů po celé ČR 
39 let zkušeností s prodejem 

stavebního materiálu po celé Evropě 

Pěnový 
polystyren  

Styro EPS 70F 
Tepelně izolační desky  

z pěnového polystyrenu  
styro EPS 70F určené pro                     

kontaktní zateplovací  
systémy ETICS. 
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BIGMAT.CZ 

PARŤÁKOVA JARNÍ 
AKČNÍ NABÍDKA 

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

   SLEVA 47%  
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 

   cena po slevě 25%  

55 Kč/ks 

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2020 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. 

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 25%  

84 Kč/ks 

Keramické kamenivo 
LIAPOR, frakce 4 - 8 mm 

Vyrovnávací podsyp podlah, 
tepelněizolační zásypy. 

                                                                                                     
 
 
 
 

Pytel: 50 l 
Paleta: 36 ks 

   cena po slevě 10%  

141 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 
 

Keramické kamenivo 
LIAPOR, frakce 1 - 4 mm 

    cena po slevě 10%  

165 Kč/ks 

Vyrovnávací podsyp podlah, 
tepelněizolační zásypy. 

 
 
 
 
 

Pytel: 50 l 
Paleta: 36 ks 



KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 
ZÁKLADŮ PO STŘECHU 

JARNÍ 
NABÍDKA 

69 PRODEJEN 
 PO CELÉ ČR 

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

Izolace z kamenné vlny 
FKD S Thermal 

Izolace z kamenné vlny určená na 
zateplení kontaktní fasády. 

 

SLEVA 40%  
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH 
CEN 

Izolace ze skelné vlny 
Unifit 033 

Top izolace ze skelné vlny určená 
na zateplení šikmé střechy. 

 

SLEVA 55%  
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH 
CEN 

Deska Diamant 12,5 X 1250 X 
2000 HRAK (40) 

Deska Diamant 12,5 X 1250 X 2000 
HRAK (40). Protipožární, 

impregnovaná, tvrzená akustická deska 
EN DFH2IR. 

 

 cena po slevě 25%  

132 Kč/ks 

Profil UD 
28/0,6 mm 

Kovový konstrukční profil  
pro sádrokartonové konstrukce. 

 

 cena po slevě 33%  

13 Kč/bm 

RENOKITT 
310 ml 

Jednosložkový výplňový tmel 
pro opravu trhlin v omítce, 
betonu, zdivu, dřevě, sádře  

a jiných stavebních materiálech. 

 cena po slevě 25%  

72 Kč/ks 

Profil CD 
60/0,6 mm 

Kovový konstrukční profil  
pro sádrokartonové konstrukce. 

 
 

 cena po slevě 33%  

18 Kč/bm 

Keraštuk K40 
40 kg 

Kerastuk 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.  

 
 cena po slevě 10%  

419 Kč/ks 

Dlažba VIA TECH  
6 cm COLORMIX 

Moderní betonová dlažba v barevných provedeních 
COLORMIX s hladkým povrchem. Skladba tří 

kamenů různých velikostí. Dlažba je vhodná pro 
pochozí i pro osobní vozy.   

Barvy: alba, amarilla, gracia,  
noarblanc, riente, allegrio,  
naturcolor coral standard 

 

 cena po slevě 15%  

366 Kč/m2 

Dlaždice FORMELA II 5 
šedá standard 

Čtvercový rozměr betonových dlaždic 40x40 cm 
typu FORMELA se standardním povrchem. 
Velkoplošnou dlažbu lze typicky použít pro 

zpevnění v okolí teras, doplnění pochozích ploch  
na střešní zahrady či ji lze použít  

jako vhodný doplněk pro  
pochozí chodníky 

 a plochy okolo bazénů. 

 cena po slevě 15%  

43 Kč/ks 

Obrubník R 5/20/100 
šedý 

Klasický zahradní obrubník se osazuje do 
vytvořeného zámku - pero/drážka, který zajišťuje 

plynulé vedení linie obruby. Hojně se využívá v 
zahradní architektuře pro  

lemování chodníků a  
ohraničení dlážděných ploch.  
V nabídce je v pěti barevných  

provedeních. 

    cena po slevě 20%  

57 Kč/ks 

Dlaždice FORMELA I 5 
šedá standard neskladba  

Dlaždice velkého formátu je ideální pro zpevnění 
teras, střešních zahrad, chodníků v zahradě či ploch 

kolem bazénů. Dlažbu je možné pokládat na 
plastové terče, které  

pomohou vytvořit pod plochou  
drenážní vrstvu. Čtvercová  

dlažba 30x30 cm skvěle  
doplňuje zahradní  

architekturu. 

    cena po slevě 15%  

24 Kč/ks 

Dlaždice FORMELA III 5 
šedá standard 

Betonová velkoplošná dlažba s rozměrem 50x50 cm 
je skvělou volbou pro použití v okolí domu a 

zahrady, stejně tak jako pro použití v městské 
zástavbě. Díky plastovým terčům, na které lze 

dlažbu umístit, se dlažba  často využívá na terasy,  
při tvorbě střešních zahrad,  

ale i pro budování přístupových  
cest a chodníků. 

    cena po slevě 15%  

68 Kč/ks 

Soudabond EASY 
pistolová, 750 ml 
Rychletuhnoucí a vysoce účinné 

polyuretanové lepidlo - lepení 
izolačních materiálů, 

sádrokartonových desek, 
betonových a pórobetonových 
tvárnic při zdění dělících příček. 

 
Obsah:  750 ml 

Počet ks v kartonu: 12 ks 
 

 190 Kč/ks 

Pistolová pěna 
BigMat, 750 ml 

Pro přesnou a úspornou aplikaci aplikační 
pistolí. K montáži dveřních zárubní a 

okenních rámů, vyplňování montážních 
prostorů mezi panely, zděnými příčkami, 

průchodů elektrického vedení. 
 

 
Obsah:  750 ml 

Počet ks v kartonu: 12 ks 

   140 Kč/ks 

BM MALÍŘSKÁ BARVA                                              
EXTRA balení 7,5 kg a 20 kg 

Barva EXTRA - extra bílá a 
extra kryvá malířská barva 

 
 
 
 
        

             7,5 kg za 190 Kč/ks 
   20 kg za 458 Kč/ks 

od 190 Kč/ks 

Latě impregnované 
40x60x4000 

Latě 40x60x4000 mm  
                                  impregnované. 

 
 
 
 
 
 

Počet ks v paketu: 252 ks 

   78 Kč/ks 

T-REX GOLD POWER, 
290 ml 

Vysokopevnostní lepidlo  
s extrémní počáteční přilnavostí. 

Unikátní složení s vlákny pro 
maximální pevnost spoje. Veškeré 

běžné montážní lepení  
v domácnosti i na stavbě. 

Barva: bílá 
Obsah: 290 ml 

Počet ks v kartonu: 12 ks 

   159 Kč/ks 

Lignofix E-Profi,  
1 litr 

Preventivní biocidní 
prostředek proti 

dřevokaznému hmyzu, 
dřevokazným houbám 

a plísním.   
 
 
 

Obsah 1 litr, bezbarvý. 

    260 Kč/ks 

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 


