
PODZIMNÍ
NABÍDKA

Samonivelační hmota 
na podlahy BigMat

25 kg
Vhodná na vytápěné podlahy. Pro tloušťky 

2 – 30 mm v jedné vrstvě. Vysoká pevnost 
a přídržnost. Snadný rozlev. 

Rychlá zpracovatelnost.
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Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

250 Kč/pyt

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Pěnový 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.

SLEVA 47 %
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN

Pěnový polystyren
Styro SD 200

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu, 
vhodné pro soklové části obvodových stěn domů, 

dále jako tepelné 
izolace bazénů 

a tepelné izolace 
v obrácených skladbách 
plochých střech a teras. 

SLEVA 47 %
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN

Pěnový polystyren
Styro 70 F

Z pěnového polystyrenu styro EPS  určené 
pro kontaktní zateplovací 

systémy ETICS.

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

Již 71 obchodů po celé ČR
40 let zkušeností s prodejem

stavebního materiálu po celé Evropě

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.

BIGBIG MAT.C Z



KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 
ZÁKLADŮ PO STŘECHU

PODZIMNÍ
NABÍDKA

PODZIMNÍ
NABÍDKA

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

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 % 

59 Kč/ks

SB 30 suchý beton 
30 kg

Suchý mrazuvzdorný 
beton pro podkladní a 

opěrné konstrukce, 
pevnost 30 Mpa.

cena po slevě 25 % 

97 Kč/pyt

Jádrová omítka
MV-1 BigMat 30 kg

Ruční jádrová 
vápenocementová 
omítky jemná, pro 

venkovní 
i vnitřní použití.

cena po slevě 25 % 

100 Kč/pyt

Keramické kamenivo 
LIAPOR, frakce 8 – 16 mm

Vyrovnávací 
podsyp podlah, 
tepelněizolační 

zásypy, drenáže. 

Balení: pytel 50 l.

cena po slevě 10 % 

143 Kč/pyt

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 % 

91 Kč/ks

HASIT 160 FEIN-Kalkputz 
zrnitost 0 - 0,5 mm

Jemná vápenná omítka 
(štuk), určená pro 

povrchovou úpravu všech 
typů jádrových omítek, 

konečná úprava 
filcováním. Maximální 
tloušťka vrstvy 2 mm.

Balení: pytel 30 kg. 

cena po slevě 15 % 

151 Kč/pyt

Profil CD
60/0,6 mm

Kovový konstrukční profil pro sádrokartonové 
konstrukce. Pro ukotvení tvoří rastr 

pro upevnění 
sádrokartonových 

a sádrovláknitých desek.

cena po slevě 31 % 

40 Kč/bm

Keraštuk K 8
8 kg

Keraštuk K 8 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 % 

113 Kč/ks

Keraštuk K 15
15 kg

Keraštuk K 15 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 % 

206 Kč/ks

Keraštuk K 40 
40 kg

Keraštuk K 40 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 % 

483 Kč/ks

Profil UD
28/0,6 mm

Kovový konstrukční profil pro sádrokartonové 
konstrukce. Je určen k montáži 

sádrokartonových konstrukcí jako vodící lišta. 
Montujeme po obvodu. UD slouží jako pomocná 

lišta pro ukotvení profilů CD.

cena po slevě 31 % 

27 Kč/bm

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

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.

120 Kč/ks

TVÁRNICE PORFIX P2 –
400, 500 x 250 x 300 mm

Tvárnice z pórobetonu,  rychlé zpracování, 
lehké opracování běžným nářadím. Tvárnice se 

vyrábí v provedení hladká (HL) 
a pero-drážka kapsa (PDK).

cena po slevě 27 %

117 Kč/ks

Příčkovka PORFIX P2-500 
500 x 250 x 100 mm

Příčkovky z pórobetonu, rychlé zpracování, lehké 
opracování běžným nářadím. Pro příčky, přizdívky, 

obezdívky.

cena po slevě 27 %

42 Kč/ks

VELBIT THERM XPS 35 
– FW, tl. 20 mm

XPS deska s povrchovou úpravou wafle, 
rovnou hranou a retardérem hoření. 

Tloušťky 20 mm. Použití jako tepelná 
izolace do podlah, základových desek, 

střech, teras, balkónů. 
Rozměr desky 1250x600 mm.

SLEVA 47 %
Z AKTUÁLNÍCH 

KATALOGOVÝCH CEN

Pěna montážní
trubičková BigMat 750 ml

Pro montáže dveřních zárubní a 
okenních rámů, vyplňování 

dutin mezi zděnými příčkami a 
stropem.

110 Kč/ks

Pěna montážní pistolová 
nízkoexpanzní, 750 ml

Pro speciální montáže, 
kde je nutná minimální expanze 

a vyšší hustota vytvrzující pěny 
(obložkové zárubně, parapetní 

desky, schodišťové podstupnice, 
prahy apod.).

125 Kč/ks

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.


