
JARNÍ 
NABÍDKA

Keramické kamenivo 
LIAPOR, frakce 4 - 8 mm

Vyrovnávací podsyp podlah, tepelněizolační zásypy   

pytel 50 l                                                                                                    
1 pal / 36 ks
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Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.

cena po slevě 10%

143 Kč/pyt

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.

Ytong Klasik 
150 x 249 x 599 mm

Tvárnice z pórobetonu,
nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky 
a obezdívky 

v interiérech.

cena po slevě 25%

85 Kč/ks

Ytong YQ 375
599 x 249 x 375 mm

Tvárnice z pórobetonu, nosné i 
nenosné obvodové stěny, 

ztužující, výplňové a požární 
stěny nízkopodlažních 

i vícepodlažních budov.

cena po slevě 25%

213 Kč/ks

Ytong Klasik 
100 x 249 x 599 mm

Tvárnice z pórobetonu,
nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky 
a obezdívky 

v interiérech.

cena po slevě 25%

55 Kč/ks

Ytong YQ 450
499 x 249 x 450 mm

Tvárnice z pórobetonu, nosné i 
nenosné obvodové stěny, 

ztužující, výplňové a požární 
stěny nízkopodlažních 

i vícepodlažních budov.

cena po slevě 25%

213 Kč/ks

Téměř 70 obchodů po celé ČR
40 let zkušeností s prodejem

stavebního materiálu po celé Evropě

BIGB I G M A T . C Z

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              

MONTAKO 
– obchod s.r.o.



KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 
ZÁKLADŮ PO STŘECHU

JARNÍ
NABÍDKA

JARNÍ
NABÍDKA

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.

Keraštuk
K40

Keraštuk K40 je vnitřní štuková omítka 
v pastovitém stavu připravena k okamžitému použití. Lze 

aplikovat na všechny typy podkladů včetně betonových 
panelů. 

Obsahuje přírodní materiály. 
Po zaschnutí je šedobílý.

cena po slevě 10% 

420 Kč/ks

Soudabond EASY 
pistolová

Rychletuhnoucí a vysoce 
účinné polyuretanové lepidlo 
- lepení izolačních materiálů, 

sádrokartonových desek, 
betonových a 

pórobetonových tvárnic při 
zdění dělících příček.

236 Kč/ks

Tmel
RENOKITT 310 ml

Jednosložkový výplňový tmel pro 
opravu trhlin v omítce, betonu, 

zdivu, dřevě, sádře 
a jiných stavebních materiálech.

cena po slevě 20% 

77 Kč/ks

Jádrová omítka
MV-1 BigMat 30kg

Ruční jádrová vápenocementová 
omítky jemná , pro venkovní i vnitřní 

použití.

cena po slevě 30% 

93 Kč/ks

SB 30 suchý beton 
30kg

Suchý mrazuvzdorný beton pro 
podkladní a opěrné konstrukce, 

pevnost 30 Mpa.

cena po slevě 30% 

87 Kč/ks

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.

115 Kč/ks

Prémiová skelná izolace 
Unifit 033

Jedna z nejlepších skelných izolací 
na trhu, bez obsahu formaldehydu 
a akrylátů, se sníženou prašností a 

s jemným vláknem, které nekouše, 
ʎ=0,033W / m*K.

SLEVA 50%
Z AKTUÁLNÍCH KATALOGOVÝCH 

CEN

Podlahová deska 
pod beton PTN

Kročejová izolace do podlah s betonovou roznášecí deskou. 
Pro užitečné zatížení ≤200kg/m2.

SLEVA 35%
Z AKTUÁLNÍCH KATALOGOVÝCH 

CEN

Pěnový polystyren
Styro 70F

Z pěnového polystyrenu styro EPS  určené 
pro kontaktní zateplovací 

systémy ETICS.

SLEVA 47%
Z AKTUÁLNÍCH KATALOGOVÝCH 

CEN

Polystren Styro
Perimetr 200

Styro PERIMETR BÍLÁ 200 je určen pro tepelně izolační vrstvy 
podzemních částí budov 

a základů nechráněné izolací proti vodě, dále jako tepelná izolace 
průmyslových podlah 
s vysokým zatížením, 

tepelné izolace bazénů 
a tepelné izolace 

v obrácených skladbách 
plochých střech a teras.

SLEVA 47%
Z AKTUÁLNÍCH KATALOGOVÝCH 

CEN

Fasádní min. izolece
FKD S Thermal

Fasádní minerální izolace, podélná vlákna, TR 10. Pro systémy s 
certifikací kvalitativní třídy "A". ʎ=0,035W / m*K.

SLEVA 35%
Z AKTUÁLNÍCH KATALOGOVÝCH 

CEN

Styrotherm plus 
70/100

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu 
s příměsí grafitu určené pro kontaktní zateplovací systémy 

ETICS s vysokým tepelně izolačním účinkem.

SLEVA 47%
Z AKTUÁLNÍCH KATALOGOVÝCH 

CEN

Extrudovaný polystyren
Styro XPS 300

Izolace z XPS -
extrudovaného polystyrenu.

Použití pro 
obvodové izolace stěn a 

podlah, podlahy, základové 
pásy

SLEVA 47%
Z AKTUÁLNÍCH KATALOGOVÝCH 

CEN

Dlažba VIA TECH 6cm 
COLORMIX noarblanc

Moderní betonová dlažba v barevných provedeních 
COLORMIX s hladkým povrchem najde své využití v okolí 

rodinných domů, 
ale i velkých 

administrativních 
budov. 

Standard 
skladba 6cm.

cena po slevě 15%

380 Kč/m2

SOLOBLOK 40/20/20 
šedá základní

Tento typ zdících tvárnic je systémem výstavby totožný s 
prvkem CSBLOK. Prvky mají dutiny, které se prolévají 

betonovou směsí a je opatřen otvory pro ukládání podélné 
výztuže. 

cena po slevě 25%

59 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.

cena po slevě 25%

55 Kč/ks

Dlažba LEGANTO 5 colormix
noarblanc

Velkoplošná dlaždice s elegantním podélným tvarem s hladkým 
povrchem. Vedle výrazné černé barvy je nabízena 

i v teplých zemitých 
tónech COLORMIX 

nebo NATURCOLOR, 
které působí velmi 

příjemným, 
přírodním dojmem.

cena po slevě 15%

133 Kč/ks

Dlaždice FORMELA III 5 šedá 
standard (50x50)

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.

cena po slevě 15%

72 Kč/ks

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.


