
Akční nabídka na stavební materiál 
 

Pórobeton Termalica –  
je materiál, ze kterého můžete postavit prakticky jakýkoli typ stěn, od vnější stěny počínaje, přes vnitřní stěny 
nosné a příčkami konče. Umožňuje rychlou a efektivní stavbu stěn uložením materiálu na lepidlo či maltu. 
Výsledné stěny jsou charakterizovány jak dokonalou přesností, tak tepelnou izolací. 
 

         

 

Lepidla Soudal: 
PROFI - FLEX - stavební lepidlo   
Mrazuvzdorné cementové lepidlo pro profesionální lepení obkladu a dlažeb vystavených zvýšenému namáhání. 
Vynikající přídržnost k většině podkladu, výborná přilnavost na nesavé povrchy, vysoká pevnost v tahu i v 
tlaku, se sníženým skluzem, pro interiér i exteriér, nehořlavé.  
1 pytel 25kg = 199,- 
 

TILE - FLEX - lepidlo na obklady a dlažby 
Mrazuvzdorné cementové lepidlo se sníženým skluzem na obklady a dlažby. Vhodné pro exteriér i interiér 
včetně lepení na podlahy s teplovodním vytápěním.  
1 pytel 25kg = 119,- 
 

ETICS - FLEX – fasádní stěrkový tmel  
Tmel na bázi cementu pro tvorbu základní vrstvy nebo lepení izolantu při realizaci zateplovacích systémů. 
Vhodný pro plošné vyrovnávání stavebních povrchů .  
1 pytel 25kg = 117,- 
 

Baumit: 
Baumit Ratio Glatt –  
Jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.  
1 kg = 6,- 
1 pytel 30kg = 180,- 
 

Baumit vyrovnávač nasákavosti -   
Vodou ředitelný základní nátěr pod materiály se sádrovým pojivem při silně nebo nerovnoměrně nasákavém 
podkladu.                                                                                                                                                                                     
1 kg = 69,- 
1 kbelík 10kg = 690,- 
 

Baumit Betón kontakt –  
Prostředek na zvýšení přilnavosti sádrových omítek na betonovém podkladě 
1 kg = 69,- 
1 pytel 20kg = 1 380,- 
 

Ceník je platný od 1.5.2017.  
V případě větší zakázky poskytujeme slevy a zpracováváme cenové kalkulace na rodinné domy! 

 

MIROSLAV MIKÉSKA 
  Prodejna: Horní Lideč 294 
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rozměr tvárnice v mm Cena s DPH za 1ks 

50 x 249 x 599 23,- 

100 x 249 x 599 35,- 

120 x 249 x 599 38,- 

200 x 249 x 599 69,- 

240 x 249 x 599 77,- 


