
PODZIMNÍ
NABÍDKA

RE 50 
samorozlivný potěr

184 Kč/ks

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2022  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Již 77 prodejen po celé ČR
41 let zkušeností s prodejem 

stavebního materiálu po celé Evropě

MAMUT HIGH 
TACK bílá 290ml 

PU lepidlo na cihly 
750 ml Bigmat

Samonivelační hmota 
S300 25kg Bigmat

PU lepidlo na polystyren 
750ml Bigmat

Jeho největší výhodou je okamžitá 
fixace 500 kg/m2. Využijete ho 

všude tam, kde potřebujete něco 
rychle přilepit a nemůžete předmět 

z jakýchkoliv důvodů zatížit, než 
lepidlo vytvrdne.

Lepidlo na cihly, na zdění 
příček. Pro zděná jádra, ploty 

a další konstrukce. Vhodné pro 
broušené a duté keramické 

cihly. Pro pórobeton, betonové 
tvarovky a stavební desky.

Obsah balení: 750 ml.

Vhodná na vytápěné 
podlahy. Pro tloušťky 

2-30mm v jedné 
vrstvě. Vysoká pevnost 

a přídržnost. Snadný rozliv. 
Rychlá zpracovatelnost.

Lepidlo na polystyren pro 
lepení bílého i šedého EPS. 

Lepení XPS. Pro fasádní izolace. 
Kotvení a stěrkování již po 

2 hodinách. Vydatnost na cca 
10m2 izolačních desek.

Obsah balení: 750 ml.

185 Kč/ks

145 Kč/ks

300 Kč/ks

145 Kč/ks

BIGBIGBIGBIG
PODZIMNÍ NABÍDKA

BIGMAT.CZ

Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček
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Vyrovnávací betonový potěr se zlepšeným 
rozlivem pro aplikaci od 10-50mm v 

jednom kroku. Lehce zpracovatelná hmota 
určená i pro vytápěné podlahy. MONTAKO - obchod s.r.o.

www.montako-obchod.com
315 746 132-133, 315 721 805-806 | info@montako.com

MONTAKO - obchod s.r.o.

cena po slevě 20%



Ytong Klasik 
150x249x599 mm

Premiová skelná 
izolace Unifit 033

Styro SD 150 - 
spodní stavba

TVÁRNICE PORFIX 
P2-400 500x250x300

Špičková skelná 
izolace Unifit 035

Styro SD 200 - 
spodní stavba

Tvárnice z pórobetonu. 
Nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky a obezdívky v 
interiérech. 

Paleta: 60 kusů

Jedna z nejlepších skelných 
izolací na trhu, bez obsahu 

formaldehydu a akrylátů, se 
sníženou prašností a s jemným 

vláknem, které nekouše, tep. 
vodivost 0,033W / m*K. Pro 
premiové řešení zateplení 

šikmých střech.

Desky z pěnového polystyrenu 
vypěňované ve speciálních formách 

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

k izolaci stěn se zvýšenou vlhkostí.

Tvárnice z pórobetonu, rychlé 
zpracování, lehké opracování 

běžným nářadím. Tvárnice 
se vyrábí v provedení hladká 

(HL) a pero-drážka kapsa 
(PDK).

Paleta: 40 ks

Špičková skelná izolace,bez 
obsahu formaldehydu 
a akrylátů, se sníženou 

prašností a s jemným 
vláknem, které nekouše, 
�=0,035W / m*K. Nejlepší 

poměr cena/výkon pro 
zateplení šikmých střech.

Desky z pěnového polystyrenu  
vypěňované ve speciálních 

formách s oboustranou 
perforací povrchu, s nízkou 

nasákavostí a vysokou 
odolností vůči průrazu, určené 

k izolaci stěn se zvýšenou 
vlhkostí.

104 Kč/ks -50% -47% 151 Kč/ks -50% -47% 

Ytong 
YQ 500

SB 30 suchý 
beton 30kg

Knauf Blue Akustik 
12,5/1250/2000 HRAK

TVÁRNICE PORFIX 
P2-400 500x250x375

MV-1 BigMat 
30kg

RENOKITT 
310 ml

Tvárnice z porobetonu, nosné 
i nenosné obvodové stěny, 

ztužující, výplňové a požární 
stěny nízkopodlažních 

i vícepodlažních budov.

Paleta: 18 kusů

Suchý mrazuvzdorný beton 
pro podkladní a opěrné 
konstrukce, pevnost 30 

Mpa.

Použití modré sádrokartonové 
desky KNAUF Blue Akustik 
je jedním z nejúčinnějších 

a nejlevnějších prostředků, jak 
redukovat hluk.

Tvárnice z pórobetonu, rychlé 
zpracování, lehké opracování 

běžným nářadím. Tvárnice 
se vyrábí v provedení hladká 

(HL) a pero-drážka kapsa 
(PDK).

Paleta: 32 ks

Ruční jádrová vápenocementová 
omítky jemná , pro venkovní 

i vnitřní použití.

Jednosložkový výplňový 
tmel pro opravu trhlin 

v omítce, betonu, zdivu, dřevě, 
sádře a jiných stavebních 

materiálech.

285 Kč/ks 115 Kč/ks 316 Kč/ks182 Kč/ks 120 Kč/ks 88 Kč/ks

Ytong Klasik 
100x249x599 mm

Profil CD 
60/0,6mm

Styro EPS 70F, 
100F - fasády

Příčkovka PORFIX 
P2-500 500x250x200

Profil UD 
28/0,6mm

styrotherm plus 
70, 100 - fasády

Tvárnice z pórobetonu. 
Nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky a obezdívky 
v interiérech. 

Paleta: 90 kusů

Kovový konstrukční profil 
pro sádrokartonové 

konstrukce.

Tepelně izolační desky 
z pěnového polystyrenu styro 

EPS určené pro kontaktní 
zateplovací systémy ETICS.

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

přizdívky, obezdívky. 

Paleta: 42 ks

Kovový konstrukční profil 
pro sádrokartonové 

konstrukce.

Tepelně izolační desky 
z pěnového polystyrenu 

s příměsí grafitu 
určené pro kontaktní 

zateplovací systémy 
ETICS s vysokým tepelně 

izolačním účinkem.

68 Kč/ks -37% -47% 98 Kč/ks -37% -47% 

PODZIMNÍ
NABÍDKA

PODZIMNÍ
NABÍDKA

77 PRODEJEN 
PO CELÉ ČR

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

cena po slevě 17% cena po slevě 20%

cena po slevě 17% cena po slevě 20%

cena po slevě 17% cena po slevě 20% cena po slevě 25% cena po slevě 25% cena po slevě 26% cena po slevě 25%


