
PODZIMNÍ 
NABÍDKA 

Již 69 prodejen po celé ČR 
39 let zkušeností s prodejem 

stavebního materiálu po celé Evropě 

Koupelnová hydroizolace 
VISCOizol 3 kg, 6 kg a 12 kg 

Snadno použitelný hydroizolační nátěr určený  
k tvorbě pružné ochranné vrstvy proti stékající 
vodě v interiéru. Vytváří souvislou vodotěsnou  
a trvale pružnou membránu. Má velmi dobrou 

přídržnost k podkladu a dlouhodobě chrání 
stavební konstrukci před průnikem vody. 

 

3 kg = 197,-Kč/ks 
6 kg = 349,-Kč/ks 

12 kg = 607,-Kč/ks 
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Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

   od 197 Kč/ks 

Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 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  

Izolace z kamenné vlny 
FKD S Thermal 

Izolace z kamenné vlny určená na 
zateplení kontaktní fasády. 

 

Pěnový polystyren  
Styro EPS 70F 

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  
styro EPS 70F určené pro kontaktní zateplovací  

systémy ETICS. 

Izolace ze skelné vlny 
Unifit 033 

Top izolace ze skelné 
vlny určená  

na zateplení šikmé 
střechy. 

 

Podlahová deska  
pod beton PTN 

Kročejová izolace do podlah s betonovou 
roznášecí deskou. Pro užitečné zatížení 

≤200kg/m2. 

SLEVA 57%  
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 

SLEVA 47%  
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 

SLEVA 47%  
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 

SLEVA 47%  
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 



KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 
ZÁKLADŮ PO STŘECHU 

PODZIMNÍ 
NABÍDKA 

69 PRODEJEN 
 PO CELÉ ČR 

Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

Polystyren 
styrotherm plus 70/100 

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s 
příměsí grafitu určené  

pro kontaktní zateplovací systémy ETICS  
s vysokým tepelně izolačním účinkem. 

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.  

 
Styrodeska 

Tepelně izolační desky určené pro teplovodní 
podlahové vytápění. Použití výrobku EPS 200S 

Stabil, který umožnuje vyšší zatížení v tlaku. Desky 
jsou opatřeny rastrem, který umožnuje ukládání 
podlahového systému v roztečích 75 mm. Boční 

strany jsou opatřeny zámky o šířce 20 mm. 

Malířská barva BigMat 
EXTRA, 7,5 a 20kg 

Klasická malířská barva na všechny omítky  
a sádrokartony vyznačující se EXTRA kryvostí a 

EXTRA bělostí 96 %. 
 
 
 

 7,5 kg = 169,-Kč/ks 
20 kg = 407,-Kč/ks  

 

od 169 Kč/ks 

Polystyren 
styro SD 150 

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu 
vypěňované ve speciálních formách  

s oboustrannou perforací povrchu, s nízkou 
nasákavostí a vysokou odolností vůči průrazu, určené 

k izolaci stěn se zvýšeným  
namáháním vlhkostí  

(zejména soklů, balkonů). 

Keraštuk K8, 
K15 a K40 

Kerastuk K40 je vnitřní štuková omítka  
v pastovitém stavu připravena k okamžitému 

použití. Po zaschnutí je šedobílý. 
 
 

K8 = 97,-Kč/ks 
K15 = 177,-Kč/ks 

K40 = 419,-Kč/ks  

 cena po slevě 10%  

od 97 Kč/ks 

Profil CD 
60/0,6 mm 

Kovový konstrukční profil  
pro sádrokartonové konstrukce. 

 
 

 cena po slevě 33%  

18 Kč/bm 

Profil UD 
28/0,6 mm 

Kovový konstrukční profil  
pro sádrokartonové konstrukce. 

 

Ytong Klasik  
150 x 249 x 599mm 

Tvárnice z pórobetonu, 
Nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky  
a obezdívky  

v interiérech. 
 
 
 

Paleta: 60 ks 

 cena po slevě 25%  

84 Kč/ks 

Ytong YQ 375, 
 499 x 249 x 375mm 

Tvárnice z pórobetonu, 
nosné i nenosné 

obvodové stěny, ztužující, 
výplňové  

a požární stěny 
nízkopodlažních  

i vícepodlažních budov. 
 

Paleta: 24 ks 

    cena po slevě 25%  

204 Kč/ks 

Ytong Klasik  
100 x 249 x 599mm 

Tvárnice z pórobetonu, 
Nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky a obezdívky  
v interiérech. 

 
 
 
 

Paleta: 90 ks 

    cena po slevě 25%  

55 Kč/ks 

Ytong YQ 450, 
499 × 249 × 450mm 

Tvárnice z pórobetonu, 
nosné i nenosné 
obvodové stěny, 

ztužující, výplňové  
a požární stěny 

nízkopodlažních  
i vícepodlažních budov. 

 
Paleta: 18 ks 

    cena po slevě 25%  

204 Kč/ks 

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

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 25%  

41 Kč/ks 

Suchý beton 
SB 30, 30 kg 

Pro podkladní  
a opěrné konstrukce, 

pevnost 30 Mpa. 
 
 
 
 
 

Balení:  30 kg  

RENOKITT, 
310ml 

Jednosložkový výplňový tmel pro 
opravu trhlin v omítce, betonu, 

zdivu, dřevě, sádře  
a jiných stavebních materiálech. 

 

Pěna montážní pistolová 
nízkoexpanzní, 750ml 

Pro speciální montáže, kde  
je nutná minimální expanze  

a vyšší hustota vytvrzující pěny 
(obložkové zárubně, parapetní 

desky, schodišťové podstupnice, 
prahy apod.). 

 
Obsah:  750 ml 

Počet ks v kartonu: 12 ks 

   99 Kč/ks 

Rychletuhnoucí beton 
BN 30, 25kg 

Požadavek na rychlý nárust 
pevnosti, vysoká přilnavost k 

podkladu, zvýšená 
vodotěsnost. 

 
 
 
 

Balení : 30 kg 

Pistolová pěna 
BigMat, 750ml 

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 

 

    89 Kč/ks 

Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

SLEVA 47% 
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 

SLEVA 47%  
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 

SLEVA 47% 
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 

SLEVA 47% 
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN 

 cena po slevě 33%  

13 Kč/bm 

 cena po slevě 25%  

202 Kč/ks 

 cena po slevě 15%  

102 Kč/ks 

 cena po slevě 25%  

72 Kč/ks 


