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Sídlo:
Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: 511 120 310

e-mail: info@profibaustoffe.cz
www.profibaustoffe.com

IČ: 47912162
DIČ: CZ 47912162

Provozní doba:
Pondělí–pátek     7:00–15:30 hod. 

Kontakty:
Obchodní oddělení:    tel.: 720 942 844, 511 120 316

     e-mail: obchod@profibaustoffe.cz

Technické poradenství:   tel.: 602 702 042, 607 101 187

     e-mail: technickyporadce@profibaustoffe.cz

Prodejna, odbyt:    tel.: 511 120 315, 724 859 705, 728 569 981 

     e-mail: prodejna@profibaustoffe.cz

Objednávky:    e-mail: objednavky@profibaustoffe.cz

Tónovací centrum:    tel.: 602 449 588

     e-mail: tonovacicentrum@profibaustoffe.cz

Logistika:     tel.: 725 116 360

     e-mail: logistika@profibaustoffe.cz

Strojní zařízení:     tel.: 602 977 206

     e-mail: servis@profibaustoffe.cz

Marketing:    tel.: 724 950 586

     e-mail: marketing@profibaustoffe.cz

VÁŠ PARTNER Odstínění elektro- 
magnetického záření Vysoká zatížitelnost Vhodné pro přírodní kámen

Vnitřní použití Nehořlavý Vhodné pro velké formáty

Venkovní použití
A

Dvoukomponentní produkt Organické

Použití na podlahu Rychlé vytvrzení Minerální

Použití na strop Překlenutí trhlin Hydrofilní

Použití na stěnu Aplikace stříkáním/airless Propustné pro vodu

Difúzně otevřená Odolná pojezdu  
kolečkovou židlí Tepelněizolační

Možnost probarvení Vhodné pod obklady Ekologický certifikát rakouského institutu IBO

Zvýšená flexibilita Ruční zpracování Označení pro energeticky aktivní stavební hmoty

Mrazuvzdorné Strojní zpracování
Označení kvality trvanlivých stavebních produktů  
tolerantních ke zdraví, sestávajících z obnovitelných 
surovin

Odolné vůči zmrazování 
a rozmrazování Hydrofóbní Voděodolné balení

Vhodné pro podlahové 
vytápění Vodotěsné

Vlastnosti produktu odpovídají požadavkům  
mezinárodní směrnice WTA na vlhké a prosolené  
zdivo
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vební biologii a ekologii (IBO) komplexním zkouškám a byl jim 
udělen certifikát IBO. Tento certifikát je považován za nezávislé 
označení pro produkty, které splňují přísná biologická  
a ekologická kritéria. To umožňuje transparentní rozhodnutí  
o výběru těch nejvhodnějších produktů. Na rozdíl od běžných 
zkoušek vhodnosti k používání, zahrnují zkoušky biologických 
produktů vliv na člověka, přírodu, výrobu, použití a jejich 
likvidaci.

VITAL sTAVební PROdUKTY
pro lepší zdraví

Pro lepší zdraví ve vašich čtyřech stěnách, vyvinula společnost  
Profibaustoffe energeticky aktivní stavební hmoty, jejichž surovinové 
složení a výroba jsou založeny na znalostech radiosteze a nauce  
o působení záření na lidský organismus. Přírodní, minerální omítky  
a suché malty splňují mimo to všechny stavebně technické 
požadavky.

nATURePLUs - OznAčení KVALITY 
pro trvanlivé produkty

Natureplus představuje mezinárodní označení kvality trvanlivých 
stavebních produktů tolerantních ke zdraví, pro energeticky efektivní 
a předpisům pro ochranu životního prostředí vyhovující výrobu, 
šetrnou ke zdrojům. Produkty s tímto označením sestávají převážně 
z obnovitelných a  k životnímu prostředí šetrných surovin.

ekologicky
               produkty

PROFI MP2 Glättputz 0,8 mm                13
PROFI MP4 0,8 mm 13
PROFI MGZ 0,8 mm 14
PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) 79
PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) s vlákny 79
PROFI Zementfließestrich 81
PROFI Alphafließestrich 4 mm 82
PROFI Alphafließestrich 2 mm 81

PROFI MK1 0,8 mm 14
PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm                              14
PROFI FARAdAYUs MK1 17
PROFI MK2 1,2 mm 18
PROFI Feinputz 0,6 mm 21

strana strana

certifikované
PŘínOs PRO
zdRAVÉ bYdLení

Vzrůstající zátěž životního prostředí v posledních letech 
celosvětově negativně ovlivňuje ekologickou rovnováhu  
a tím stoupá povědomí o ekologických produktech.  
Z tohoto důvodu se společnost Profibaustoffe Austria 
GmbH zabývá vývojem ekologických materiálů a produktů, 
jejichž prostřednictvím je tato zátěž utlumována a může 
tak přispět ke zdravému bydlení. Tato aktivita byla již 
vícekrát oceněna. Značný počet produktů s označením 
Profibaustoffe byl podroben v rakouském institutu pro sta-
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omítky
Dlouhá životnost omítkových systémů PROFI zaručuje trvanlivost vašich staveb. 

Tak vytváříte trvale hodnotnou investici pro mnoho dalších generací.

omítky
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materiály pro úpravu podkladu, tmely strana 10

omítky pro vnitřní použití 
 

strana 13

ochrana proti elektrosmogu
 

strana 17

omítky pro venkovní použití
 

strana 18

Lehčené a tepelně izolační omítky strana 20

tenkovrstvé a štukové omítky strana 21

Interiérové barvy strana 24

omítkové profily a příslušenství strana 25
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ProfI mP2 Leicht 
0,8 mm

vápenosádrová, 
hlazená  

ProfI mP4  
0,8 mm

vápenosádrová, 
filcovaná

ProfI mGZ  
0,8 mm

vápenocementová  
s přídavkem sádry

ProfI mk1 
0,8 mm

vápenocementová, 
filcovaná 

ProfI faradayus 
mk1

vápenocementová, 
filcovaná

ProfI uNImaLta 
2 a 4 mm

vápenocementová,
jádrová

ProfI mk8  
klimaputz 0,8 mm vápenná, filcovaná

ProfI mP2 
0,8 mm

vápenosádrová, 
hlazená

ProfI feinputz 
0,6 mm

vápenná, filcovaná 
0,6 mm

ProfI fINaLsPaCHtEL pastovitá, hlazená
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ProfI mk2 
1,2 mm vápenocementová

ProfI muP-L  
Leichtgrundputz

vápenocementová 
lehčená

ProfI mZ2  
2 mm cementová

ProfI uNImaLta 
2 a 4 mm vápenocementová

ProfI therm-Putz vápenocementová, 
tepelně izolační

tE
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ProfI Naturfein 
0,6 mm

vápenocementová 
0,6 mm, filcovaná

ProfI Edelweiss 
1mm

vápenocementová,
minerální, filcovaná

ProfI uNI am LEICHt vápenocementová 
1,2 mm, stěrka

ProfI monospachtel vápenocementová 
0,6 mm, filcovaná

ProfI silikatputz pastovitá

ProfI silikonharzputz pastovitá

ProfI kunstharzputz 
(akrylatputz) pastovitá

ProfI anti-aging Putz pastovitá

omítky
 PŘEHLEd

o
m

ítk
y

ProfI omítky Pro VŠECHNy oBLastI PouŽItí
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

omítky
 matErIÁLy Pro úPraVu PodkLadu, tmELy

Venkovní omítky chrání vaši fasádu před vlivy okolního prostředí po mnoho let a tvoří základ pro její zářivý 
vzhled. Masivní stěny s omítnutými plochami zajišťují ve vnitřním prostředí zvýšenou akumulaci tepla a snížení 
přenosu zvuku.

staBILIta a oCHraNa 
− Pro INtErIér I fasÁdu

 

ProfI sPrItZEr 4 mm 
Kontaktní cementový postřik pod omítky na všechny typy zdiva, pro strojní 
a ruční nanášení

Postřik zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních 
a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).
Vlastnosti: Dobrá přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává 
jeho nadměrnou savost.
tloušťka aplikace: Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu.
Zpracování: Omítací stroj, bubnová míchačka
složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

2000 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 8 kg/m² 
(celoplošné pokrytí)

Skl. ks 178 Kč 215 Kč

 

 

ProfI sPrItZEr 2 mm 
Kontaktní cementový postřik pod omítky na všechny typy zdiva, pro strojní 
a ruční nanášení

Postřik zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních 
a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).
Vlastnosti: Výborná přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává 
jeho nadměrnou savost.
tloušťka aplikace: Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu
Zpracování: Omítací stroj, bubnová míchačka
složení: Cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady

   

2021 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 8 kg/m² 
(celoplošné pokrytí)

Skl. ks 178 Kč 215 Kč
2022 silo Obj. t 4.450 Kč 5.385 Kč

 

 

ProfI kaNtENkLEBEr 0,8 mm 
Rychletuhnoucí cementová malta pro rychlou fixaci instalačních vedení 
a omítkových profilů

Pro rychlé osazení omítníků, rohovníků, omítkových profilů, instalací technických sítí 
a elektroinstalací v omítkách (zvláště sanačních) ve vnitřním i vnějším prostředí.
Vlastnosti: Krátká doba tuhnutí (cca 30 minut), vysoká pevnost a přídržnost k podkladu.
tloušťka aplikace: max. 50 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo
složení: Cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady

   

2900 pytel (30 kg); 1.200 kg/paleta podle použití Skl. ks 285 Kč 345 Kč
 

 

ProfI HaftmörtEL 0,6 mm 
Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka

Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným 
povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových 
míst v podkladu.
Vlastnosti: Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní 
použití.
tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka
složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady

   

2850 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m²/3 mm Skl. ks 294 Kč 356 Kč
 

 

ProfI HaftmörtEL 1,2 mm 
Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka

Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným 
povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových 
míst v podkladu.
Vlastnosti: Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní 
použití.
tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka
složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

   

2870 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m²/3 mm Skl. ks 294 Kč 356 Kč
 

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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omítky
 omítky Pro VNItŘNí PouŽItí

omítky
 matErIÁLy Pro úPraVu PodkLadu, tmELy

 

ProfI adHEZNí můstEk+ 
ProfI sPaCHtELkoNtakt
Univerzální kontaktní můstek na hladké a problematické podklady ve vnějším 
i vnitřním prostředí

Spojovací vrstva mezi podklady (OSB nebo CETRIS desky, keramické podklady, hladký beton, 
plochy se zbytky asfaltových lepidel apod.) a omítkou. Také jako můstek na podlahy 
před pokládkou další vrstvy.
Vlastnosti: Vynikající přídržnost k podkladu, snadná aplikace, v konzistenci k okamžitému 
použití.
Zpracování: Váleček, štětec
složení: Organické pojivo, písek 0–0,4 mm, přísady.

   

6030 kbelík (1 kg)

0,3–0,4 kg/m² Skl. kg

110 Kč 133 Kč
6031 kbelík (3 kg) 93 Kč 113 Kč
6032 kbelík (5 kg) 87 Kč 105 Kč
6035 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta 85 Kč 103 Kč

 

 

ProfI PutZkoNtakt 
Spojovací můstek mezi hladkými podklady a cementovými a sádrovými omítkami

Disperzní můstek bez obsahu rozpouštědel pro přípravu hladkých nebo nevhodných 
podkladů (beton apod.) před nanášením omítek v interiéru i exteriéru.
Vlastnosti: Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.
Zpracování: Váleček, štětka
složení: Organické pojivo, písek 0–0,4 mm, přísady

   

6021 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 0,3–0,4 kg/m² Skl. kg 75 Kč 91 Kč
 

 

ProfI PrImEr 2802 
Univerzální penetrační nátěr pro snížení savosti minerálních podkladů 
a zvýšení přídržnosti následujících vrstev

Snižuje nasákavost běžných minerálních podkladů (pórobetonu, cihelného zdiva, 
původních omítek apod.), před aplikací lepicích a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů. 
Zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.
Vlastnosti: Pro okamžité upotřebení, schopnost pronikat do podkladu, použití ve vnitřním 
a vnějším prostředí.
Zpracování: Váleček, štětka
složení: Vodní disperze styren-akrylátového kopolymeru

   

6810 láhev (1 kg)
cca 0,1–0,2 kg/m² 
na nátěr

Obj.

kg

79 Kč 96 Kč
6811 kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta

Skl.
64 Kč 77 Kč

6812 kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta 58 Kč 70 Kč
 

 

ProfI mP2 LEICHt 
ProfI mP2 GLättPutZ LEICHt
Lehčená jednovrstvá strojní vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená 
pro vnitřní prostředí

Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. 
Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze 
v suchých prostorách.
Vlastnosti: Nízká spotřeba, velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.
tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Sádra, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, perlit, zušlechťující přísady

   

1365 pytel (30 kg); 1.050 kg/paleta
cca 8 kg/m²/cm

Skl. ks 204 Kč 247 Kč
1356 silo Obj. t 6.800 Kč 8.228 Kč

 

 

ProfI mP2 0,8 mm 
ProfI mP2 GLättPutZ 0,8 mm
Jednovrstvá vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro strojní 
i ruční zpracování ve vnitřním prostředí

Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. 
Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Lze použít pouze 
v suchých prostorách. Vhodná pro stěnové vytápění.
Vlastnosti: Velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.
tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Vápenný hydrát, sádra, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady

   

1360 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 11 kg/m²/cm

Skl. ks 230 Kč 278 Kč
1350 silo Obj. t 5.750 Kč 6.958 Kč

 

 

ProfI mP4 0,8 mm 
Jednovrstvá vápenosádrová omítka s filcovaným povrchem určená pro strojní 
i ruční zpracování ve vnitřním prostředí

Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí filcováním. 
Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze 
v suchých prostorách. Vhodná pro stěnové vytápění.
Vlastnosti: Paropropustnost, snadná zpracovatelnost.
tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Vápenný hydrát, sádra, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady

   

1280 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 12 kg/m²/cm

Skl. ks 216 Kč 261 Kč
1270 silo Obj. t 5.400 Kč 6.534 Kč

 

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

omítky
 omítky Pro VNItŘNí PouŽItí

omítky
 omítky Pro VNItŘNí PouŽItí

 

ProfI mGZ 0,8 mm 
Jednovrstvá vápenocementová omítka s přídavkem sádry s kletovaným 
nebo filcovaným povrchem

Pro strojní nebo ruční omítání všech běžných podkladů v interiéru. Lze nanášet 
i vícevrstvou technologií jako jádro a následnou vrchní omítku. Vhodná také pro stěnové 
vytápění (do 40 °C).
Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost.
tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Vápenný hydrát, sádra, cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady

   

1295 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 12 kg/m²/cm Obj.

ks 192 Kč 232 Kč
1290 silo t 4.800 Kč 5.808 Kč

 

 

ProfI mk1 0,8 mm 
Lehce zpracovatelná vápenocementová omítka pro jednovrstvé omítání 
všech typů zdiva v interiéru

Pro novostavby i rekonstrukce, také do vlhkých prostor a jako štuk na sanační omítky. 
Lze nanést jako vícevrstvou omítku (jádrová vrstva + štuk s filcovaným povrchem). 
Slouží jako podklad pod obklady, nepraská.
Vlastnosti: Vynikající zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, šetrná ke strojnímu zařízení, 
nízká spotřeba, možnost zpracovávat i ručně. 
tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady

   

1110 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 14 kg/m²/cm

Skl. ks 164 Kč 198 Kč
1100 silo Obj. t 4.100 Kč 4.961 Kč

 

 

ProfI mk8 kLImaPutZ 0,8 mm 
Vápenocementová přírodně bílá omítka s filcovaným povrchem, velmi příznivě 
ovlivňuje bytové klima

Strojní a ruční interiérová jádrová omítka na všechny typy zdiva, lze použít také 
jako štukovou omítku. Vhodná do vlhkých prostor (sklepy, prádelny, koupelny apod.). 
Nelze použit pod obklady.
Vlastnosti: Reguluje vlhkost v místnosti, vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, 
šetrná ke strojnímu zařízení, možnost zpracovávat i ručně.
tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Vápenný hydrát,  bílý cement, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady

   

1180 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 14 kg/m²/cm Obj.

ks 184 Kč 223 Kč
1170 silo t 4.600 Kč 5.566 Kč

 

PROFI MK8 - KlIMaPutz 0,8 MM
VnItřní VáPennOCeMentOVá OMítKa  

Provádíte rekonstrukci bytových prostor?

Potřebujete rychle rekonstruovat a vybrat  
správnou omítku pro vnitřní prostředí?

omítka Pro ZdraVé VNItŘNí kLIma

 Vynikající zpracovatelnost
 Velmi nízký difúzní odpor příznivě ovlivňující bytové klima
 V případě požadavku na větší tloušťku vrstvy možno aplikovat vícevrstvě
 Na nové zdivo není třeba aplikovat kotvicí postřik

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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omítky
 omítky ProtI ELEktrosmoGu

omítky
  omítky Pro VNItŘNí PouŽItí

 

ProfI uNImaLta 2 mm 
ProfI GruNdPutZ 2 mm
Vápenocementová jádrová ruční omítka pro vnitřní i vnější použití

Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, 
případně jako podklad pod keramické obklady. Lze použít také pro zdění 
a pro drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm, 
Venkovní použití: stěna 15 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–2 mm, přísady

   

1901 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta

cca 15 kg/m²/cm
Skl. ks

144 Kč 174 Kč
1902 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta 95 Kč 115 Kč
1911 silo Obj. t 3.600 Kč 4.356 Kč

 

 

ProfI uNImaLta 4 mm 
ProfI GruNdPutZ 4 mm
Vápenocementová jádrová ruční omítka s větší zrnitostí pro vnitřní i vnější použití

Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, 
případně jako podklad pod keramické obklady. Lze nanášet ve větší tloušťce 
a také použít pro zdění a pro drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm, 
Venkovní použití: stěna 15 mm, strop min. 10 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

1900 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 15 kg/m²/cm

Skl. ks 144 Kč 174 Kč
1910 silo Obj. t 3.600 Kč 4.356 Kč

 

 

ProfI faradayus mk1 
Lehce zpracovatelná vápenocementová vnitřní omítka určená k odstínění 
elektrosmogu

Zejména pro pálené zdivo a pórobeton v obytných prostorách, sklepech a garážích. 
Jako jednovrstvá omítka, nebo jako jádro a štuk s filcovaným povrchem. 
Odstiňuje elektromagnetické pole a záření.
Vlastnosti: Vynikající zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, šetrná ke strojnímu zařízení, 
nízká spotřeba, chrání lidské zdraví.
tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady, funkční plniva a vlákna

   

1111 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 14 kg/m²/cm Obj.

ks 596 Kč 721 Kč
1101 silo t 14.900 Kč 18.029 Kč

 

bezpečná ochrana před  
     elektrosmogem

použitelné pro novostavby,  
     pro sanaci a rekonstrukci

žádné dodatečné pracovní kroky

žádné dodatečné materiálové 
     náklady
 

Technologie Faradayus vám 
nabízí spolehlivou ochranu před 
externím elektromagnetickým 
zářením (redukce až o 99,99 %). 
Bezdrátové přístroje uvnitř domu 
fungují přesto bezchybně. 

24h
OCHRANA před

ElEktRO
smOgEm

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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omítky
 omítky Pro VENkoVNí PouŽItí

omítky
 omítky Pro VENkoVNí PouŽItí

 

ProfI mk2 1,2 mm 
Vápenocementová přírodně bílá omítka pro ruční i strojní zpracování s možností 
zafilcování povrchu

Pro omítání všech běžných druhů zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Jako jednovrstvá omítka, 
ale také jako jádrová vrstva a štuk. Velmi vhodná při rekonstrukcích nebo jako hrubší štuk 
na fasády a sanační omítky.
Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná paropropustnost, krémová barva.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm  
Venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Vápenný hydrát,  bílý cement, perlit, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

   

1160 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 14 kg/m²/cm

Skl. ks 184 Kč 223 Kč
1150 silo Obj. t 4.600 Kč 5.566 Kč

 

 

ProfI mZ2 2 mm 
Cementová jádrová omítka pro ruční a strojní zpracování určená zejména
pro omítání soklů

Pro omítání všech běžných druhů zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. 
Ideální pro plochy s požadavkem na vyšší pevnost a tvrdost omítky. 
Vhodná jako podklad pod těžké kamenné obklady.
Vlastnosti: Trvanlivost, vysoká pevnost, odolnost proti povětrnosti.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm  
Venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady

   

1310 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 13 kg/m²/cm Obj.

ks 196 Kč 237 Kč
1300 silo t 4.900 Kč 5.929 Kč

 

 

ProfI PutZ 1,2 mm 
Univerzální vápenocementová ruční směs pro omítání a zdění všech běžných 
typů zdiva

Jako jádrová omítka, povrch lze zafilcovat. Také pro drobné opravy zdiva a omítek, 
zazdívání drážek a prostupů. Při zdění pro zdivo z pálených nebo cementem pojených tvárnic. 
Pro vnitřní i vnější prostředí.
Vlastnosti: Univerzální použití, hrubší povrch při filcování.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm  
Venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

   

2310 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta

cca 13 kg/m²/cm Obj.
ks

103 Kč 125 Kč
2300 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta 152 Kč 184 Kč
2330 silo t 3.800 Kč 4.598 Kč

 

 

ProfI uNImaLta 2 mm 
ProfI GruNdPutZ 2 mm
Vápenocementová jádrová ruční omítka pro vnitřní i vnější použití

Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, 
případně jako podklad pod keramické obklady. Lze použít také pro zdění 
a pro drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm, 
Venkovní použití: stěna 15 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–2 mm, přísady

   

1901 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta

cca 15 kg/m²/cm
Skl. ks

144 Kč 174 Kč
1902 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta 95 Kč 115 Kč
1911 silo Obj. t 3.600 Kč 4.356 Kč

 

 

ProfI uNImaLta 4 mm 
ProfI GruNdPutZ 4 mm
Vápenocementová jádrová ruční omítka s větší zrnitostí pro vnitřní i vnější použití

Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, 
případně jako podklad pod keramické obklady. Lze nanášet ve větší tloušťce 
a také použít pro zdění a pro drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm, 
Venkovní použití: stěna 15 mm, strop min. 10 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

1900 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 15 kg/m²/cm

Skl. ks 144 Kč 174 Kč
1910 silo Obj. t 3.600 Kč 4.356 Kč

 

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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omítky
 tENkoVrstVé a ŠtukoVé omítky

omítky
 LEHČENé a tEPELNĚ IZoLaČNí omítky

 

ProfI mP2 LEICHt 
ProfI mP2 GLättPutZ LEICHt
Lehčená jednovrstvá strojní vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená 
pro vnitřní prostředí

Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. 
Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze 
v suchých prostorách.
Vlastnosti: Nízká spotřeba, velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.
tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Sádra, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, perlit, zušlechťující přísady

   

1365 pytel (30 kg); 1.050 kg/paleta
cca 8 kg/m²/cm

Skl. ks 204 Kč 247 Kč
1356 silo Obj. t 6.800 Kč 8.228 Kč

 

 

ProfI muP-L LEICHtGruNdPutZ 
Lehčená vápenocementová jádrová omítka pro strojní i ruční zpracování se 
zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi

Pro všechny běžné typy zdiva, ideální na fasádu na vysoce tepelněizolační podklady, 
např. cihly typu THERM. Lze použít i v interiéru. Při strojní aplikaci na fasádu není třeba 
používat kotvicí postřik.
Vlastnosti: Velmi snadno zpracovatelná, zvýšený tepelný odpor, odolnost proti náhlým 
teplotním změnám, eliminuje vznik trhlin, nízká spotřeba.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 15 mm, strop min. 10 mm  
Venkovní použití: stěna min. 20 mm, strop min. 15 mm
Zpracování: Omítací stroj
složení: Vápenný hydrát, cement, perlit, drcený EPS, vápencová drť 0–2 mm, přísady

   

1400 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 12,5 kg/m²/cm

Skl. ks 208 Kč 252 Kč
1410 silo Obj. t 5.200 Kč 6.292 Kč

 

 

ProfI tHErm-PutZ 
Tepelně izolační lehčená ruční jádrová omítka, pro vnitřní i venkovní použití

Fasádní jádrová vrstva na vysoce tepelněizolačních podkladech, zejména cihlách 
typu THERM. Lze použít i jako jádrovou omítku v interiéru. Není vhodná jako podklad 
pod obklady a pro omítání soklů.
Vlastnosti: Výborná zpracovatelnost, zvýšený tepelný odpor, paropropustnost, 
nízká objemová hmotnost, eliminuje vznik trhlin.
tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 20 mm 
Venkovní použití: stěna min. 40 mm
Zpracování: Bubnová míchačka
složení: Vápenný hydrát, cement, perlit, vápencová drť 0–2 mm, přísady

   

4000 pytel (40 l); 55 pytlů/paleta cca 1 pytel/m²/4 cm Obj. ks 280 Kč 339 Kč
 

 

ProfI uNI am LEICHt 
Difúzně otevřená stěrková hmota s obsahem vláken k vyztužení povrchu 
jádrových omítek

Vrchní výztužná vrstva v kombinaci se síťovinou ze skelných vláken na vnější jádrové omítky 
na zdivu z lehčených keramických bloků a pórobetonových tvárnic. Podklad pod tenkovrstvé 
strukturované omítky.
Vlastnosti: Vysoká prodyšnost pro vodní páry (μ ≤ 9), dobrá zpracovatelnost, velmi dobrá 
přídržnost na běžných cementových a vápenocementových omítkách i na betonu.
tloušťka aplikace: min. 2 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka
složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, vláknitá výztuž, přísady

   

6731 pytel (25 kg); 1.200 kg/ paleta cca 3,5 kg/m²/3 mm Skl. ks 322 Kč 390 Kč
 

 

ProfI moNosPaCHtEL 
Vápenocementová tenkovrstvá ruční i strojní vrchní omítka pro omítání 
rovných podkladů

Pro omítání betonu, pórobetonu, cementotřískových desek apod. ve vnitřním i vnějším prostředí. 
Také jako filcovaná štuková vrstva na jádrové omítky. Vhodná jako konečná vrstva při renovaci 
starých omítek.
Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná přilnavost k podkladu.
tloušťka aplikace: min. 2 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka
složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady

   

1450 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2,7 kg/m²/2 mm Skl. ks 132 Kč 160 Kč
 

 

ProfI fEINPutZ 0,6 mm 
Vápenná štuková omítka s přírodním krémově bílým povrchem pro vnitřní použití

Jako jemná štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové 
jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Je vhodná také jako štuková vrstva na sanační omítky.
Vlastnosti: Vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, rovnoměrná struktura.
tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
složení: Vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady

   

2800 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m²/3 mm Skl. ks 191 Kč 231 Kč
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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ProfI NaturfEIN 0,6 mm 
Přírodně bílá vápenocementová štuková omítka pro vnitřní i vnější použití

Jako štuková vrstva s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové 
jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Lze použít jako povrchovou úpravu na sanační omítky.
Vlastnosti: Výborně paropropustná, dobrá zpracovatelnost, hydrofobizovaná, odolnost proti 
klimatickým vlivům.
tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
složení: Vápenný hydrát, nízký podíl bílého cementu, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady

   

2520 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m²/3 mm Skl. ks 238 Kč 288 Kč
 

 

ProfI EdELwEIss 1 mm  
Jasně bílá minerální vrchní omítka pro vnitřní i vnější použití

Finální dekorativní štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné jádrové omítky. 
Díky jasně bílé barvě nevyžaduje použití fasádního nátěru.
Vlastnosti: Čistě bílá, silně hydrofobizovaná, snadná zpracovatelnost, 
dlouhodobá trvanlivost.
tloušťka aplikace: min 2–4 mm
Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka
složení: Vápenný hydrát, bílý cement, mramorový písek 0–1 mm, přísady

   

6300 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 4 kg/m²/2 mm Skl. ks 300 Kč 363 Kč
 

 

ProfI HaftmörtEL 0,6 mm 
Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka

Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk 
s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný 
pro vyztužení rizikových míst v podkladu.
Vlastnosti: Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, 
vnitřní a venkovní použití.
tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka
složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady

   

2850 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m²/3 mm Skl. ks 294 Kč 356 Kč
 

 

ProfI HaftmörtEL 1,2 mm 
Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka

Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným 
povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových 
míst v podkladu.
Vlastnosti: Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, 
vnitřní a venkovní použití.
tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka
složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

   

2870 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m²/3 mm Skl. ks 294 Kč 356 Kč
 

 

ProfI fINaLsPaCHtEL 
Pastovitá stěrková hmota určená pro tenkovrstvou a hladkou finální povrchovou 
úpravu v interiéru

Celoplošné stěrkování podkladu do tl. až 4 mm. Nanášení ručně nebo strojně. 
Vhodná k vytváření hladkých povrchů na jádrových a štukových omítkách, betonech apod.  
Není určena do trvale vlhkého prostředí.
Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, zvýšená odolnost proti otěru, brousitelná, 
paropropustná.
tloušťka aplikace: 0–4 mm
Zpracování: Ocelové hladítko, vhodné stříkací zařízení
složení: Organické pojivo, plniva, přísady

   

6020 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 1,4 kg/m²/mm Skl. kg 22 Kč 27 Kč
 

ProfI fINaLsPaCHtEL

Pastovitá omítka pro konečnou povrchovou úpravu 
ve vnitřním prostředí

 čistě bílý a hladký povrch

 optimálně brousitelná

 snadné opravy

omítky
 tENkoVrstVé a ŠtukoVé omítky

omítky
 tENkoVrstVé a ŠtukoVé omítky
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

 

ProfI Extra wEIss 
Interiérová malířská barva s extra vysokým stupněm bělosti

Nátěry starých a nových omítek, sádrokartonových desek, dřevovláknitých desek a betonu 
v interiéru při náročných aplikacích v obytných prostorách, kancelářích, reprezentačních 
prostorách apod.
Vlastnosti: Výborná krycí schopnost, extra vysoká bělost, snadná zpracovatelnost, nekřehne, 
nepraská a neodlupuje se, omyvatelná, odolává otěru za sucha, dobrá paropropustnost.
Zpracování: Štětec, váleček, stříkací zařízení Airless
složení: Akrylátová disperze, plniva, voda

   

6421 kbelík (8 kg); 45 kbelíků/paleta cca 0,15–0,20 kg/m² 
na nátěr

Obj.
kg

42 Kč 51 Kč
6424 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta Skl. 37 Kč 45 Kč

 

 

ProfI maL 
Interiérová malířská barva se zvýšenou bělostí

Nátěry starých i nových omítek, betonu, sádrokartonových desek a dřevovláknitých desek 
ve vnitřních prostorách – bytové, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, garáže apod.
Vlastnosti: Výborná krycí schopnost, zvýšená bělost, snadná zpracovatelnost, nepraská 
a neodlupuje se, velmi dobrá paropropustnost.
Zpracování: Štětec, váleček, stříkací zařízení Airless
složení: Akrylátová disperze, plniva, voda

   

9008 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta cca 0,15–0,20 kg/m² 
na nátěr

Skl. kg 26 Kč 31 Kč

 

 

ProfIL roHoVý VNItŘNí taHokoV ostrÁ HLaVa 4000 

   

5852 2,5 m

25 ks Skl. m 11,00 Kč 13,30 Kč5853 2,75 m

5854 3 m
 

 

ProfIL roHoVý VNItŘNí taHokoV kuLatÁ HLaVa 4001 

   

5855 2,5 m

25 ks Skl. m 11,30 Kč 13,70 Kč5856 2,75 m

5857 3 m
 

 

ProfIL roHoVý VNItŘNí taHokoV JEmNý 5004 

   

5858 3 m 50 ks Skl. m 18,70 Kč 22,60 Kč
 

 

roH aLu taHokoV 28/28 

   

5859 3 m 100 ks Skl. m 10,50 Kč 12,70 Kč
 

omítky
 omítkoVé ProfILy a PŘísLuŠENstVí

omítky
 INtErIéroVé BarVy

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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omítkoVÁ LIŠta ZaČIŠťoVaCí 

   

5861 APU 6 mm / 2,4 m
60 ks

Skl.
m

13,00 Kč 15,70 Kč
5862 APU 9 mm / 2,4 m Obj. 14,00 Kč 16,90 Kč

 

 

PÁska staVEBNí 

   

5872 0052 - šířka 3 cm / 50 m 32 ks
Skl. ks

29,10 Kč 35,20 Kč
5873 0056 - šířka 5 cm / 50 m 24 ks 46,90 Kč 56,70 Kč

 

 

PÁska staVEBNí ŽLutÁ PVC 

   

5874 šířka 5 cm / 33 m 36 ks Skl. ks 83,60 Kč 101,20 Kč
 

 

fóLIE staVEBNí 

   

5875 0,05 mm - 2 x 50 m
role Skl. ks

316,00 Kč 382,30 Kč
5876 0,025 mm - 2 x 50 m 193,00 Kč 233,50 Kč

 

 

tkaNINa omítkoVÁ 

   

5877 Tkanina VERTEX R 85 A 101
oko 10 x 10 mm

50 m² Skl. m²
25,50 Kč 30,90 Kč

5879 Tkanina omítková 119 L
oko 10 x 10 mm

20,90 Kč 25,30 Kč

 

 

traPéZoVÁ úHLoVÁ Lať 
Trapézová lať pro stahování omítek v rozích

Pomůcka pro přesné srovnání omítek ve vnitřních rozích místností a fasád, rozměr 60 x 60 cm.

   

5649 60 x 60 cm 1 ks Obj. ks 1 346,00 Kč 1 628,70 Kč
 

omítky
 omítkoVé ProfILy a PŘísLuŠENstVí

omítky
 omítkoVé ProfILy a PŘísLuŠENstVí

Novinka

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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ZATEPLOVACÍ
SYSTÉMY 

Teplo a pohodlí v zimě. Osvěžující chlad v létě. 
S fasádami PROFI ETICS bydlíte v celoročně příjemně temperovaných místnostech  

a šetříte energii a náklady na vytápění.
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PROFI FASÁDNÍ BARVY: 
Vyberte si svou fasádní barvu  

z rozsáhlého vzorníku barev PROFI.

Přehled zateplovacích systémů 

|

zdivo
lepicí hmota

stěrková hmota

stěrková hmota

penetrace

probarvená omítka

tepelně izolační desky + hmoždinky

výztužná tkanina

FASÁDA PROFI ANTI-AGING:
Redukuje zežloutnutí a špinění  

vaší fasády a prodlužuje  
zářivost barev

FASÁDA PROFI FARADAYUS:
Chrání váš dům před škodlivým působením elektrosmogu  

bez dodatečných pracovních kroků nebo materiálových nákladů

Přehled tepelných izolačních systémů PROFI:

fasáda

24h
OCHRANA před

ElEktRO
smOgEm

S PROFI ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY K DOKONALÉMU ZATEPLENÍ!

KATEGORIE SYSTÉM / IZOLANT VÝHODY LEPICÍ   
HMOTA     KOTEVNÍ PRVKY STĚRKA VÝZTUŽNÁ  

TKANINA PENETRACE POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA

EPS  
SYSTÉM

PROFI EPS
+ optimální poměr cena/výkon
+ dlouholetá funkčnost
+ snadná zpracovatelnost

PROFI Klebespachtel E  
PROFI Klebespachtel AIR 

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Klebespachtel V30

Hmoždinky splňující požadavky  
směrnice ETAG 014   

(platné ETA hmoždinky)  
+ požadavek  

na tuhost talířku  
min. 0,3 kN/mm  

PROFI Klebespachtel E  
PROFI Klebespachtel AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel 

PROFI Klebespachtel V30

Výztužná tkanina  
z aktuální nabídky PROFI, 

viz platný ceník PROFI

PROFI Uni Putzgrund weiss 
nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikatputz 
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

PROFI Füllputz

PROFI EPS AIR 
+ zvýšená paropropustnost
+ dlouholetá funkčnost
+ podílí se na příznivějším  
   vnitřním klimatu 

PROFI Klebespachtel E  
PROFI Klebespachtel AIR 

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Klebespachtel V30

Hmoždinky splňující  
požadavky směrnice  

ETAG 014   
(platné ETA hmoždinky)  

+ požadavek  
na tuhost talířku  

min. 0,3 kN/mm 

PROFI Klebespachtel AIR 
Výztužná tkanina  

z aktuální nabídky PROFI, 
viz platný ceník PROFI

PROFI Uni Putzgrund weiss 
nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikatputz 
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

PROFI Füllputz

PROFI 
UNI - EPS

+ optimální poměr cena/výkon  
+ dlouholetá funkčnost 
+ možnost aplikace na dřevěné  
   podklady a ocelový plech
+ ideální pro zateplení dřevostaveb

PROFI UNI AM
PROFI PURTHERM

Hmoždinky splňující  
požadavky směrnice  

ETAG 014   
(platné ETA hmoždinky)  

+ požadavek na tuhost talířku  
min. 0,3 kN/mm 

PROFI UNI AM
Výztužná tkanina  

z aktuální nabídky PROFI, 
viz platný ceník PROFI

PROFI Uni Putzgrund weiss 
nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

STEIN-
wOLLE
SYSTÉM

PROFI  
STEINwOLLE

+ ekologický izolant
+ optimální tepelná  
   a zvuková izolace
+ vysoká paropropustnost 
+ zvýšená požární odolnost

PROFI Klebespachtel E  
PROFI Klebespachtel AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel  

Hmoždinky splňující  
požadavky směrnice ETAG 014   

(platné ETA hmoždinky)  
+ požadavek na tuhost talířku  

min. 0,3 kN/mm 

PROFI Klebespachtel E  
PROFI Klebespachtel AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel

Výztužná tkanina  
z aktuální nabídky PROFI, 

viz platný ceník PROFI

PROFI Uni Putzgrund weiss 
nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikatputz 
PROFI Silikonharzputz 

PROFI Füllputz

PROFI  
UNI - Mw

+ ekologický izolant
+ optimální tepelná a zvuková izolace
+ vysoká paropropustnost 
+ možnost aplikace na dřevěné  
   podklady a ocelový plech
+ ideální pro zateplení dřevostaveb

PROFI UNI AM
PROFI Spachtel ZF

Hmoždinky splňující  
požadavky směrnice  

ETAG 014   
(platné ETA hmoždinky)  

+ požadavek  
na tuhost talířku  

min. 0,3 kN/mm 

PROFI UNI AM
Výztužná tkanina  

z aktuální nabídky PROFI, 
viz platný ceník PROFI

PROFI Uni Putzgrund weiss 
nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

SOKLOVÝ
SYSTÉM

PROFI  
SOKLOVÝ 
SYSTÉM

+ vysoká mechanická odolnost proti
   proražení
+ snížená nasákavost
+ optimální zateplení
+ zvýšená odolnost vůči  
   vlhkostnímu zatížení 

PROFI Klebespachtel E 
PROFI PURTHERM

Hmoždinky splňující  
požadavky směrnice  

ETAG 014   
(platné ETA hmoždinky)  

+ požadavek  
na tuhost talířku  

min. 0,3 kN/mm

PROFI Klebespachtel E 
PROFI Klebespachtel AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

Výztužná tkanina  
z aktuální nabídky PROFI, 

viz platný ceník PROFI

PROFI Uni Putzgrund weiss 
nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikatputz 
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

PROFI Füllputz

Podrobnější informace a montážní návody k jednotlivým systémům naleznete na webových stránkách www.profibaustoffe.com
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit  
v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Uvedené ceny s DPH jsou orientační.  
Zboží z kategorie S je skladem, O je na objednání. Pytlované zboží z kategorie O je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 LEPIDLA A STĚRKY

Pomocí tepelněizolačních zateplovacích systémů PROFI získáte dlouhodobě funkční stavební materiál pro váš dům. 
Snížíte tak tepelné ztráty, tím nejen ušetříte teplo a až 60 % nákladů na energii, ale také významně přispějete 
k ochraně životního prostředí.

ZVYšTE HODNOTU 
SVÉHO DOMU

 

PROFI PURTHERM 
Speciální nízkoexpanzní lepicí hmota na bázi polyuretanové pěny určená k lepení 
izolačních desek

K lepení tepelněizolačních desek v zateplovacích systémech PROFI a k vyplňování 
dilatačních spár.
Vlastnosti: Vynikající přilnavost k podkladu, výborné tepelněizolační vlastnosti, 
nízkoexpanzní, odolná proti UV záření a plísním, po vytvrzení není zdraví škodlivá.
Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny
Složení: 4.4´- difenylmetan diizokyanát, pohonné látky

   

5930 kartuše (750 ml) cca 8–10 m²/kartuše Skl. ks 199 Kč 241 Kč
 

 

PROFI SPACHTEL ZF 
Bezcementová hmota pro lepení a stěrkování izolantů v zateplovacích systémech

Pro lepení tepelněizolačních desek z MW v ETICS a pro vytváření výztužné vrstvy 
za současného vkládání výztužné tkaniny. Lze použít také na sanaci trhlin na površích ETICS, 
omítek a betonu.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká pružnost, odolnost proti klimatickým vlivům.
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm
Zpracování: Ocelové hladítko
Složení: Bezcementová stěrka na akrylátové bázi

   

8041 kbelík (25 kg); 30 kbelíků/paleta cca 5 kg/m² Obj. kg 65 Kč 79 Kč
 

 

PROFI UNI AM 
Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z EPS a MW

Pro lepení izolačních desek z EPS a MW v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné 
vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost a přídržnost k podkladu i izolantu.
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, omítací stroj
Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady

   

6721 pytel (25 kg); 1.200 kg/ paleta Lepení: cca 4–6 kg/m²
Stěrkování: cca 3–5 kg/m2 (EPS) 
  cca 6–8 kg/m2 (MW)

Skl. ks 205 Kč 248 Kč

6720 silo Obj. t 8.200 Kč 9.922 Kč
 

 

PROFI KLEBESPACHTEL V30 
Lepicí a stěrková hmota do zateplovacích systémů ETICS

Pro lepení a stěrkování tepelněizolačních desek z EPS a MW. 
Při stěrkování se do hmoty vkládá výztužná tkanina ze skelných vláken.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká přídržnost k podkladu i izolantu, 
zvýšená flexibilita.
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, omítací stroj
Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, organické a anorganické přísady

   

6725 pytel (25 kg); 1.200 kg/ paleta Lepení: cca 4–6 kg/m²
Stěrkování: cca 4 kg/m²

Skl. ks 175 Kč 212 Kč
6734 silo Obj. t 7.000 Kč 8.470 Kč

 

 

PROFI KERAFAS C2T 
Stěrková hmota na fasády a víceúčelové lepidlo

Cementová hmota pro lepení tepelněizolačních desek, keramických obkladů a dlažeb a také 
zdicích prvků z pórobetonu. Dále je určená pro stěrkování zateplených i nezateplených fasád.
Vlastnosti: Snadná zpracovatelnost, výborná přilnavost k podkladu i lepenému prvku, třída 
lepidla C2T podle EN 12004-1:2007.
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo, zednická lžíce, ocelové hladítko, zubové hladítko, 
omítací stroj
Složení: Cement, vybraná plniva, přísady a příměsi ke zlepšení vlastností při zpracování

   

6723 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta
Lepení izolantů: cca 4–6 kg/m²
Stěrkování izolantů: cca 4 kg/m² Skl. ks 169 Kč 204 Kč

 

Novinka
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPHKat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

bezpečná ochrana před  
     elektrosmogem

použitelné pro novostavby,  
     pro sanaci a rekonstrukci

žádné dodatečné pracovní kroky

žádné dodatečné materiálové 
     náklady
 

Technologie Faradayus vám 
nabízí spolehlivou ochranu před 
externím elektromagnetickým 
zářením (redukce až o 99,99 %). 
Bezdrátové přístroje uvnitř domu 
fungují přesto bezchybně. 

24h
OCHRANA před

ElEktRO
smOgEm

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 OCHRANA PROTI ELEKTROSMOGU

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 LEPIDLA A STĚRKY

 

PROFI KLEBESPACHTEL E 
Lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z minerální vlny a expandovaného 
a extrudovného polystyrenu

Pro lepení izolačních desek z MW, EPS, XPS, soklových desek a desek typu perimetr v zateplo-
vacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká flexibilita a přídržnost k podkladu i izolantu, 
schopnost překrytí trhlin, vysoce voděodolná.
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko, omítací stroj
Složení: Cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady

   

3750 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepení: cca 4–6 kg/m²
Stěrkování: cca 3–5 kg/m²

Skl. ks 280 Kč 339 Kč
3740 silo Obj. t 11.200 Kč 13.552 Kč

 

 

PROFI KLEBESPACHTEL AIR 
Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z minerální vlny  
a expandovaného polystyrenu

Pro lepení izolačních desek z MW, EPS v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné 
vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Také jako stěrková vrstva v systému prodyšných 
fasád PROFI.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, flexibilita a přídržnost k podkladu 
i izolantu, schopnost překrytí trhlin, vysoce voděodolná, bílá barva.
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko, omítací stroj
Složení: Cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady

   

3771 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepení: cca 4–6 kg/m²
Stěrkování: cca 3–5 kg/m²

Obj.
ks 320 Kč 387 Kč

3770 silo t 12.800 Kč 15.488 Kč
 

 

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL 
Lehčená silnovrstvá lepicí a stěrková malta pro tepelněizolační fasádní desky

Pro lepení tepelněizolačních desek z EPS a MW a pro vytváření výztužné vrstvy s vloženou 
výztužnou tkaninou v ETICS. Lze použít také pro vyrovnání nerovností podkladu.
Vlastnosti: Dobrá přídržnost k podkladu a izolantu, pro větší tloušťku výztužné 
vrstvy (až 7 mm).
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko
Složení: Cement, vápencová drť 0–1,2 mm, perlit, přísady

   

3791 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepení: cca 4–6 kg/m²
Stěrkování: cca 4–9 kg/m²

Obj.
ks 250 Kč 303 Kč

3790 silo t 10.000 Kč 12.100 Kč
 

 

PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMöRTEL 
Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z MW k odstínění 
elektromagnetického smogu

Pro lepení izolačních desek z MW v zateplovacích systémech a pro provádění 
výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.
Vlastnosti: Odstiňuje elektromagnetické záření a pole elektrických zařízení působících škod-
livě na lidský organismus, velmi dobrá zpracovatelnost a elasticita, vysoká paropropustnost, 
rychlé vytvrzování.
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 4 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko
Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady, funkční plniva a vlákna

   

6714 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepení: cca 4–6 kg/m²
Stěrkování: cca 6–9 kg/m²

Obj. ks 850 Kč 1.029 Kč

 

 

PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL 
Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z EPS k odstínění 
elektromagnetického smogu

Pro lepení izolačních desek z EPS v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné 
vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Použití i pro stěrkování starých i nových omítek 
v interiéru a exteriéru.
Vlastnosti: Odstiňuje elektromagnetické záření a pole elektrických zařízení působících 
škodlivě na lidský organismus, velmi dobrá zpracovatelnost a elasticita, vysoká paropropustnost, 
rychlé vytvrzování.
Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko
Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady, funkční plniva a vlákna, přísady

   

6726 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepení: cca 4–6 kg/m²
Stěrkování: cca 3,5–4,5 kg/m²

Obj. ks 850 Kč 1.029 Kč
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPHKat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PASTOVITÉ OMÍTKY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PENETRACE PODKLADU

 

PROFI UNI PUTZGRUND BÍLÁ 
Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky

Pro sjednocení savosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu 
a to zejména pastovitých strukturálních omítek a mozaikových omítek.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, bílá barva.
Zpracování: Váleček, štětka, vhodné stříkací zařízení
Složení: Penetrace s minerálními plnivy a pigmenty

   

7982 kbelík (5 kg); 75 kbelíků/paleta
cca 0,1–0,2 kg/m² Skl. kg

77 Kč 93 Kč
7981 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta 73 Kč 88 Kč

 

 

PROFI UNI PUTZGRUND PROBARVENÁ 
Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky

Pro sjednocení savosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu 
a to zejména pastovitých strukturálních omítek a mozaikových omítek.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, probarvená do požadovaného odstínu.
Zpracování: Váleček, štětka, vhodné stříkací zařízení
Složení: Penetrace s minerálními plnivy a pigmenty

   

7979 kbelík (5 kg); 75 kbelíků/paleta
cca 0,1–0,2 kg/m² Obj. kg

83 Kč 100 Kč
7978 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta 79 Kč 96 Kč

 

 

PROFI UNI TIEFENGRUND 
Univerzální hloubkový penetrační nátěr

Ke sjednocení nasákavosti podkladu a zpevnění starých i nových nedostatečně pevných pod-
kladů. Ke zlepšení přilnavosti následných vrstev. Není vhodný na disperzní podklady.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, nízký difuzní odpor, odolnost vůči alkáliím, šetrný k životní-
mu prostředí, bez rozpouštědel.
Zpracování: Váleček, štětka
Složení: Organické pojivo a přísady

   

6433 kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta cca 0,15–0,3 kg/m² 
na nátěr

Obj.
kg

125 Kč 151 Kč
6431 kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta Skl. 119 Kč 144 Kč

 

 

PROFI ANTI-AGING PUTZ 
Speciální pastovitá strukturální omítka k okamžitému použití s vysokou odolností 
proti stárnutí fasády

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFI ETICS s izolantem z EPS, 
také na vápenocementové omítky, na stěrky a betony.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě 
odolávající povětrnostním vlivům, pružná, vodoodpudivá, odolná proti UV záření a špinění, 
stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: 1–2 mm (na zatepl. syst. min. 1,5 mm)
Složení: Vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí

   

7460 hlazená 1,0 mm
kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 1,6 kg/m² Obj.

kg 63 Kč 76 Kč
7461 hlazená 1,5 mm

kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 2,4 kg/m²
Skl.

7462 hlazená 2,0 mm
kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 3 kg/m²

7464 rýhovaná 2,0 mm
kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 2,7 kg/m² Obj.

 

 Rozšířená ochrana fasády před UV zářením, znečištěním a žloutnutím

 Zpoždění optického stárnutí fasády

 Dlouhodobá konzervace budovy

 Prostor pro barevný design

PROFI AntI-AgIng OmítKA

Vyberte si svůj  
oblíbený barevný 
odstín z našich 
vzorníků barev  
PROFI Standard 
a PROFI Premium 
obsahujících více 
jak 200 barevných 
odstínů.

běžná fasáda

Anti-Aging fasáda

Optimální dlouhodobá ochrana,  
která udrží Vaši fasádu stále mladou!

 Fasáda po 1 roce po 5 letech po 10 letech

ZA
TE

PL
O

VA
CÍ

 
SY

ST
ÉM

Y

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPHKat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PASTOVITÉ OMÍTKY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PASTOVITÉ OMÍTKY

 

PROFI AKRYLATPUTZ 
PROFI KUNSTHARZPUTZ
Pastovitá strukturální omítka na bázi akrylátové disperze k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFI ETICS zejména 
s izolantem z EPS, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, elastická, odolná proti mechanickému poškození, 
dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: 1,5 mm
Složení: Vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí

   

7350 hlazená 1,5 mm
kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 2,3 kg/m² Skl. kg 54 Kč 65 Kč

 

 

PROFI SILIKATPUTZ 
Pastovitá strukturální omítka na silikátové bázi k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFI ETICS s izolanty 
z EPS a MW, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, zvýšená odolnost proti růstu bakterií a plísní, 
velmi dobrá paroproustnost, stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: 1,5–2 mm
Složení: Draselné vodní sklo, vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek 
rozličných zrnitostí

   

7220 hlazená 1,5 mm
kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 2,3 kg/m²

Obj. kg 59 Kč 71 Kč
7230 hlazená 2,0 mm

kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 2,8 kg/m²

 

 

PROFI SILIKONHARZPUTZ 
Pastovitá strukturální omítka na bázi silikonové pryskyřice k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFI ETICS s izolanty z EPS 
a MW, také na vápenocementové omítky, na stěrky, betony a podklady na disperzní bázi.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě 
odolávající povětrnostním vlivům, dobrá paropropustnost, pružná, vodoodpudivá, snížená 
náchylnost ke znečištění, stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: 1,5–2 mm
Složení: Silikonová pryskyřice, vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek 
rozličných zrnitostí

   

7543 hlazená 1,5 mm
kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 2,3 kg/m²

Skl.
kg 60 Kč 73 Kč7545 hlazená 2,0 mm

kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 2,9 kg/m²

7552 rýhovaná 2,0 mm
kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 2,7 kg/m² Obj.

 

 

PROFI FüLLPUTZ 
Speciální pastovitá jemná strukturální omítka na silikonové bázi k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFI ETICS s izolanty z EPS 
a MW, také na vápenocementové omítky, na stěrky, betony a podklady na disperzní bázi.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě 
odolávající povětrnostním vlivům, dobrá paropropustnost, pružná, vodoodpudivá, snížená 
náchylnost ke znečištění, stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: Dvouvrstvá aplikace, cca 1 mm
Složení: Silikonová pryskyřice, vysoce hodnotné pojivo, mramorový písek

   

7398 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 1,4–2,2 kg/m² Obj. kg 66 Kč 80 Kč
 

 

PROFI wINTERZUSATZ 
Pojivová přísada pro omítku PROFI Anti-Aging Putz k urychlení procesu tuhnutí

Jako přísada k urychlení tuhnutí a vyschnutí omítky PROFI Anti-Aging Putz při venkovních 
teplotách od +1 °C do +10 °C při maximální relativní vlhkosti ovzduší 95 %.
Vlastnosti: Urychluje proces tuhnutí, napomáhá dřívější odolnosti proti povětrnosti, 
prodlužuje stavební sezónu.
Složení: Polyetylenimin a voda

   

7888 láhev (120 ml) cca 120 ml/25 kg Obj. ks 330 Kč 399 Kč
 

RYCHLÉ ŘEŠENÍ BEZ NÁMAHY...

 zjednodušení a urychlení práce

 snadná aplikace

 nižší spotřeba

STŘÍKANÉ 
PASTOVITÉ 
OMÍTKY
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 FASÁDNÍ BARVY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 FASÁDNÍ BARVY

 

PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA 
PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE
Vysoce jakostní nátěr na akrylátové bázi pro venkovní i vnitřní použití

Jako konečná povrchová úprava na nové a staré omítky, beton nebo k přetírání starých 
disperzních omítek, nátěrů a laků.
Vlastnosti: Dobrá krycí schopnost, nízká nasákavost, vysoká odolnost vůči povětrnostním 
vlivům, univerzální použití, otěruvzdorná, obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní.
Složení: Akrylátová disperze, plniva, přísady

   

7570 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta cca 0,15–0,25 kg/m² na nátěr Skl. kg 121 Kč 146 Kč
 

 

PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA 
PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE
Vysoce jakostní nátěr na silikátové bázi pro venkovní i vnitřní použití

Jako konečná povrchová úprava na nové a staré vápenné a vápenocementové podklady. 
Velmi vhodný na sanační omítkové systémy.
Vlastnosti: Dobrá krycí schopnost, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, 
vysoká paropropustnost, obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní.
Složení: Vodní sklo, minerální pigmenty, plniva

   

7300 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta cca 0,15–0,25 kg/m² na nátěr Skl. kg 137 Kč 166 Kč
 

 

PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA 
PROFI SILIKONHARZ-FASSADENFARBE
Vysoce jakostní nátěr na silikonové bázi pro venkovní i vnitřní použití

Jako konečná povrchová úprava na nové a staré omítky, beton nebo k přetírání starých 
disperzních nebo silikátových omítek, nátěrů a laků.
Vlastnosti: Dobrá krycí schopnost, nízká nasákavost, vysoká odolnost vůči povětrnostním 
vlivům, vysoká paropropustnost, odolná proti pronikání vody, otěruvzdornost, obsahuje 
přísady proti růstu bakterií a plísní.
Složení: Silikonová pryskyřice, přísady

   

7550 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta cca 0,2–0,3 kg/m² na nátěr Skl. kg 197 Kč 238 Kč

 

 

PŘÍPLATKOVÉ SKUPINY K VZORNÍKŮM PROFI 

   

PSP1 I. příplatková skupina pro pastovité omítky

kg

15 Kč 18 Kč
PSP2 II. příplatková skupina pro pastovité omítky 30 Kč 36 Kč
PSP3 III. příplatková skupina pro pastovité omítky 50 Kč 61 Kč
PSP4 IV. příplatková skupina pro pastovité omítky 100 Kč 121 Kč
PSB1 I. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy 15 Kč 18 Kč
PSB2 II. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy 30 Kč 36 Kč
PSB3 III. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy 50 Kč 61 Kč
PSB4 IV. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy 100 Kč 121 Kč
PSB5 V. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy 160 Kč 194 Kč
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



PŘEHLED BAREVNÝCH ODSTÍNŮ
 PASTOVITÉ OMÍTKY & FASÁDNÍ BARVY
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11010N 86

11020N 86

11030N 79

11040N 82

11110N 83

11120N I 80

11130N III 75

11140N I IV 68

11141N I 77

11142N 76

11143N I 73

11144N II 73

11145N 86

11146N 85

11147N 84

11148N 83

11150S I IV 63

11160N 81

11170N I 76

11180N II 68

11190N I III 58

11191N 70

11192N I 67

11193N II 62

11194N I IV 57

11200S III 57

11210N 83

11220N II 79

11230N III 73

11240N IV 64

11250S I IV 54

11260N 86

11270N II 82

11280N II 77

11290N II 70

11300S I III 57

11310N I 85

11320N I 83

11330N II 80

11340N IV 75

11341N 75

11342N II 70

11343N IV 66
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11344N I IV 61

11350S I IV 69

11360N 75

11370N 73

11380N I 68

11390N II 63

11400S III 53

11410N IV 63

11420N II 56

11430N I IV 47

11440N III 40

11450S I IV 34

11460N 84

11470N I 81

11480N II 77

11490N IV 70

11500S II IV 63

11510N II 79

11520N II 73

11530N I 63

11540N I III 50

11550S II V 39

11560N I 80

11570N I 74

11580N I 67

11590N II 57

11600S III 45

11610N 80

11620N 79

11630N 74

11640N 74

11650S I 64

1A010P II V 68

1A020P II IV 74

1A030P I III 77

1A040P III V 60

1A050P III 60

1A060P III IV 48

1A070P II V 52

1A080P III V 43

1A090P II IV 48

1A100P III V 37

1A110P II IV 41

Ba
re

vn
ý 

od
stí

n 
č.

Pa
sto

vi
tá

 o
m

ítk
a

Fa
sá

dn
í b

ar
va

H
BW

 *

%
1A120P IV V 31

1A130P II V 35

21010N 76

21020N I 67

21030N 56

21040N III 42

21060N 71

21070N I 60

21080N I 46

21090N IV 32

21100S III 23

21110N 65

21120N 53

21130N I 38

21140N IV 25

21141N II 48

21142N III 40

21143N I IV 30

21144N II IV 24

21150S III 17

21160N 67

21170N 54

21180N 38

21190N II 25

21200S III 16

21210N 69

21220N 56

21230N I 41

21240N I II 26

21250S IV 17

21260N II 69

21270N 57

21280N 42

21290N II 26

21310N I 68

21320N 59

21330N 48

21340N I 37

21410N 74

21420N 65

21430N 53

21440N II 38

21460N I 73
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21470N 62

21480N II 48

21490N II 32

21510N 72

21520N 60

21530N I 46

21540N II 31

21550S II 20

21560N 76

21570N I 67

21580N II 54

21590N III 38

21600S I II 27

21610N II 71

21620N III 62

21630N II 53

21640N I III 42

21660N 70

21670N I 62

21680N I 51

21690N I 40

21710N I 69

21720N 60

21730N III 50

21740N II 38

21760N 71

21770N I 62

21780N II 53

21790N II 42

2A010P II V 35

2A020P II IV 43

2A030P I IV 25

2A040P I II 39

2A050P II 33

2A060P IV 42

2A070P I III 27

2A080P II 37

2A090P I 37

2A100P II 46

2A110P I 37

2A120P III 42

2A130P II 19

2A140P I 23
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2A150P IV V 26

2A160P III IV 30

2A170P IV V 20

2A180P IV V 24

2A190P IV V 15

2A200P IV V 19

2A210P IV V 13

2A220P IV V 18

31010N II 70

31020N III 62

31030N III 52

31040N III 40

31050S I IV 26

31060N I 74

31070N I 67

31080N II 59

31090N I III 49

31100S II IV 39

31110N I 69

31120N III 63

31130N III 54

31140N III 43

31150S I IV 30

31160N I 73

31170N I 67

31180N III 58

31190N IV 47

31200S I IV 38

31210N I 65

31220N II 57

31230N II 55

31240N III 37

31250S III 24

31260N 71

31270N II 63

31280N I II 54

31290N IV 45

31300S III 28

31310N 76

31320N 68

31330N II 57

31340N II 42

31350S III 29
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31360N I 71

31370N I 62

31380N IV 51

31390N IV 43

31400S I III 28

31410N 70

31420N 61

31430N 50

31440N I 37

31450S IV 22

31460N I 60

31470N 50

31480N I 38

31490N III 27

31500S III 16

31510N II 74

31520N 60

31530N I 48

31540N II 32

31550S II 20

31560N 70

31570N 61

31580N 50

31590N I 38

31600S I 23

31610N 72

31620N 59

31630N I 47

31640N II 28

31650S II 17

3A010P I III 26

3A020P I IV 30

3A030P II III 20

3A040P II II 25

3A050P III IV 27

3A060P II V 31

3A070P III V 23

3A080P I III 17

3A090P I II 29

3A100P III IV 23

3A110P III V 23

41010N II 65

41020N II 61
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41030N I IV 52

41040N I V 42

41050S II IV 35

41060N I 74

41070N II 68

41080N III 60

41090N IV 49

41100S IV 40

41110N I 78

41120N 66

41130N IV 58

41140N III 54

41150S III 47

41160N II 60

41170N III 38

41180N IV 34

41190N IV 27

41200S I III 22

41210N 81

41220N I 76

41230N II 66

41240N I IV 53

41250S II III 41

41260N 79

41270N II 72

41280N II 60

41290N III 45

41300S IV 33

41310N III 73

41320N III 64

41330N IV 54
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41340N III 43

41350S II V 30

41360N I 80

41370N I 73

41380N II 62

41390N III 57

41400S I V 34

41450S II II 37

41460N 80

41470N II 74

41480N II 64

41490N II 49

41500S I IV 36

41510N I 79

41520N II 71

41530N I 60

41540N I III 45

41550S III 32

4A010P II IV 30

4A020P II V 28

4A030P II V 31

4A040P I IV 48

4A050P III V 42

4A060P III 64

4A070P IV V 27

4A080P III V 43

4A090P II IV 48

4A100P IV V 32

4A110P IV V 27

4A120P III V 35

4A130P II IV 38
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 Příplatkové skupiny pro pastovité omítky (bez DPH)

Kategorie I II III IV
Ceníková cena 
příplatku Kč/kg 15 30 50 100

 Příplatkové skupiny pro fasádní a interiérové barvy (bez DPH)
Kategorie I II III IV V
Ceníková cena 
příplatku Kč/kg 15 30 50 100 160

241 130 84

Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barevných odstínů nepatrně lišit.
*HBW - Koeficient světelné odrazivosti
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

POLYSTYREN FASÁDNÍ EPS F

   

100 x 50 cm 70 F
Obj. m² na vyžádání na vyžádání

100 x 50 cm 100 F
 

POLYSTYREN FASÁDNÍ EPS F 

   

100 x 50 cm šedý Obj. m² na vyžádání na vyžádání

POLYSTYREN ExTRUDOVANÝ xPS / SOKLOVÉ DESKY / PERIMETR 

   

125 x 60 cm Polystyren extrudovaný XPS

Obj. m² na vyžádání na vyžádání100 x 50 cm Soklové fasádní desky

120 x 60 cm Izolační desky PERIMETR
 

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY 

   

100 x 20 cm (lamely) kolmá vlákna

Obj. m² na vyžádání na vyžádání
100 x 33,3 cm (lamely) kolmá vlákna

100 x 50 cm podélná vlákna

100 x 60 cm podélná vlákna
 

 

STYRO-CUT 140 
Ruční řezačka pro řezání izolačních materiálů z EPS

Řezací délka 140 mm, kabel délky 2,5 m, hmotnost 1 kg

   

5959 Obj. ks 3.870 Kč 4.683 Kč
 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 MOZAIKOVÉ OMÍTKY

 

PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA 
PROFI BUNTSTEINPUTZ
Mozaiková omítka na akrylátové bázi s křemenným barevným pískem a přísadami

Pro dekorační úpravu povrchů ve vnitřních i venkovních prostorách, pro úpravu soklů fasád, 
sloupů a podobně.
Vlastnosti: Vysoce elastická, odolná proti poškrábání, nárazům, povětrnostním vlivům,  
vodě a zašpinění, stálobarevná, šetrná k životnímu prostředí, bezaromatická.  
Obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní
Tloušťka aplikace: 1,8 mm

   

kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 5–6 kg/m² Obj. kg 66 Kč 80 Kč
 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Katalogová čísla

6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612

Katalogová čísla

6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6641 6642 6644

Katalogová čísla

6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

SPODNÍ PROFIL SOKLOVÝ ALU 
Zakládací profil pro přesné založení první řady izolačních desek v ETICS

   

5758 délka 2m, tl. 0,8 mm, U 8 cm

10 ks Obj. m

 41,70 Kč  50,50 Kč 
5771 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 10 cm  64,90 Kč  78,50 Kč 
5773 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 12 cm  70,80 Kč  85,70 Kč 
5775 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 14 cm  82,20 Kč  99,50 Kč 
5777 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 16 cm  90,10 Kč 109,00 Kč
5779 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 18 cm  99,90 Kč 120,90 Kč
5781 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 20 cm  108,20 Kč 130,90 Kč
5783 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 22 cm  121,50 Kč 147,00 Kč
5785 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 24 cm  132,90 Kč 160,80 Kč

 

 

ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA K UCHYCENÍ ZAKLÁDACÍ LIšTY 
Hmoždinka pro pevné uchycení soklového profilu k podkladu

   

5743 KEW 6 x 50

50 ks Obj. ks

 1,20 Kč  1,50 Kč 
5744 KEW 6 x 60  1,60 Kč  1,90 Kč 
5745 KEW 6 x 80  2,00 Kč  2,40 Kč 
5746 KEW 8 x 60  2,60 Kč  3,10 Kč 
5747 KEW 8 x 80  2,70 Kč  3,30 Kč 

 

 

ZAKLÁDACÍ PROFIL S OKAPNIČKOU 
Součást zakládací sady pro ETICS s EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností

Vlastnosti: délka 2 m, přesah tkaniny 100/100 mm
   

5791 25 ks Skl. m  38,20 Kč  46,20 Kč 
 

 

ZAKLÁDACÍ ÚHELNÍKOVÝ PROFIL 
Součást zakládací sady pro ETICS s EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností

Vlastnosti: délka 2 m, přesah tkaniny 100/300 mm
   

5790 20 ks Obj. m  56,70 Kč  68,60 Kč 
 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

ZAKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNIČKOU A TKANINOU 
Nadpražní profil pro protipožární řešení ostění v ETICS

   

5792 AFD 10/15 - 2,5 m 25 ks
Obj. m

 50,30 Kč  60,90 Kč 
5793 AFD 10/20 - 2,5 m 20 ks  51,00 Kč  61,70 Kč 

 

 

ROHOVÝ PROFIL S TKANINOU 
Rohový profil pro protipožární řešení ostění v ETICS

   

5794 AFC 10/15 - 2,5 m 20 ks Obj. m  44,10 Kč  53,40 Kč 
 

 

SPOjKA SOKLOVÝCH LIšT 
Spojka pro vytvoření vzájemného a funkčního  spojení soklových profilů

   

5795 délka 3 cm 100 ks Skl. ks  2,20 Kč  2,70 Kč 
 

 

VYMEZOVACÍ PODLOŽKA 
Podložka určená pro vyrovnání nerovností podkladu pod soklovým profilem

   

5823 50/50/3 mm

100 ks Obj. ks

 2,10 Kč  2,50 Kč 
5825 50/50/5 mm  2,40 Kč  2,90 Kč 
5828 50/50/8 mm  2,50 Kč  3,00 Kč 
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



www.profibaustoffe.com  |  2021
48

Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

UNIVERZÁLNÍ DILATAČNÍ PROFIL 430-20 PRO OMÍTKU 3 MM 
Profil pro vytvoření dilatační spáry v ETICS

   

5798 délka 2 m 25 ks Skl. m  129,00 Kč  156,10 Kč 
 

 

PROFIL ROHOVÝ ALU S MŘÍŽKOU 10/10 
Profil pro vyztužení nároží a ostění otvorů v ETICS

   

5799 PVC s mřížkou 10/10, 2,5 m
50 ks Skl. m

 11,80 Kč  14,30 Kč 
5800 ALU s mřížkou 10/10, 2,5 m  13,70 Kč  16,60 Kč 

 

 

OKENNÍ LIšTA S TKANINOU V 09 
Začišťovací lišta pro napojení rámu okna nebo dveří na ETICS

   

5801 šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m 30 ks Skl. m  29,00 Kč  35,10 Kč 
 

 

PŘIPOjOVACÍ PROFIL PARAPETNÍ EKO, 500-10 
Profil pro napojení parapetu na ETICS

   

5808 délka 2 m 25 ks Skl. m  51,00 Kč  61,70 Kč 
 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

TKANINA PROFI ETICS (117S) 
Sklovláknitá alkalivzdorná tkanina pro vložení do výztužné vrstvy ETICS, šířka role 1 m

   

5812
145 g/m2 oko 4x5 mm

role 10 m² 
Skl. m²

 18,90 Kč  22,90 Kč 
5811 role 50 m²  16,90 Kč  20,40 Kč 

 

 

TKANINA VERTEx 
Sklovláknitá alkalivzdorná tkanina pro vložení do výztužné vrstvy ETICS, šířka role 1,1 m

   

5809 R 117 A 101, oko 4 x 4,5 mm
role 55 m² Skl. m²

 21,90 Kč  26,50 Kč 
5810 R 131 A 101, oko 3,5 x 3,8 mm  22,90 Kč  27,70 Kč 

 

Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

DRUHY PODKLADNÍHO MATERIÁLU DLE ČSN 73 2902 Z HLEDISKA KATEGORIE POUŽITÍ KOTEV

Kategorie použití Druh podkladního materiálu

A obyčejný beton prostý nebo třídy C 12/15 až C 50/60

B zdivo z plných cihel nebo kamene

C zdivo nebo dílce z dutých nebo děrovaných cihel, cihelných bloků nebo tvárnic, které jsou definovány  
ve schválené dokumentaci hmoždinky

D zdivo nebo dílce z betonu z pórovitého kameniva třídy pevnosti LAC 2 až LAC 25

E zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu třídy pevnosti P2 až P7

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ CS II 8  A CS 8 - ETA 
S ocelovým šroubem pro zápustnou a povrchovou montáž EPS a MW desek, 
i v prodloužené variantě, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka 25–55 
mm dle typu podkladního materiálu.

   

7861 Délka: 95 mm nelze použít pro záp. montáž  
a do plynosilikátu

100 ks Obj. ks

 7,10 Kč  8,60 Kč 

7863 Délka: 115 mm  8,10 Kč  9,80 Kč 
7865 Délka: 135 mm II  8,90 Kč  10,80 Kč 
7867 Délka: 155 mm II  10,50 Kč  12,70 Kč 
7869 Délka: 175 mm II  10,70 Kč  12,90 Kč 
7871 Délka: 195 mm II  13,50 Kč  16,30 Kč 
7873 Délka: 215 mm II  16,50 Kč  20,00 Kč 
7875 Délka: 235 mm II  19,50 Kč  23,60 Kč 
7877 Délka: 255 mm II  22,60 Kč  27,30 Kč 
7879 Délka: 275 mm  26,30 Kč  31,80 Kč 
7881 Délka: 295 mm  29,30 Kč  35,50 Kč 
7883 Délka: 315 mm  35,40 Kč  42,80 Kč 
7896 Délka: 335 mm  39,80 Kč  48,20 Kč 
7897 Délka: 355 mm  44,20 Kč  53,50 Kč 
7889 Délka: 375 mm  48,00 Kč  58,10 Kč 

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ SV II ECOTwIST - ETA 
Pro zápustnou montáž EPS a XPS desek v tl. 100–400mm, nulový tepelný most, 
kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu 
min. 55 mm, nutno použít montážní přípravek

   

8450 Fischer termoz SV II ecotwist 0–10

100 ks Obj. ks

 15,60 Kč  18,90 Kč 
8451 Fischer termoz SV II ecotwist 10–30  16,60 Kč  20,10 Kč 
8452 Fischer termoz SV II ecotwist 30–60  19,00 Kč  23,00 Kč 

 

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ CN 8 - ETA 
S kombinovaným zatloukacím trnem  s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS 
a MW desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 
min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

   

8931 Délka: 110 mm

100 ks Obj. ks

 5,30 Kč  6,40 Kč 
8933 Délka: 130 mm  5,70 Kč  6,90 Kč 
8935 Délka: 150 mm  6,30 Kč  7,60 Kč 
8937 Délka: 170 mm  6,80 Kč  8,20 Kč 
8939 Délka: 190 mm  7,70 Kč  9,30 Kč 
8941 Délka: 210 mm  8,40 Kč  10,20 Kč 
8943 Délka: 230 mm  9,00 Kč  10,90 Kč 
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ PN 8 - ETA 
S plastovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, 
kategorie použití A, B, C, D, E,  kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu 
min. 55 mm

   

5501 Délka: 110 mm

100 ks Obj. ks

 4,20 Kč  5,10 Kč 
5502 Délka: 130 mm  4,50 Kč  5,40 Kč 
5503 Délka: 150 mm  4,90 Kč  5,90 Kč 
5504 Délka: 180 mm  5,40 Kč  6,50 Kč 
5505 Délka: 190 mm  6,10 Kč  7,40 Kč 
5506 Délka: 210 mm  6,80 Kč  8,20 Kč 
5507 Délka: 230 mm  7,60 Kč  9,20 Kč 

 

 

šROUBOVACÍ KOTVA TERMOZ 6H 
Pro povrchovou a zápustnou montáž k upevnění izolantů do dřeva a deskových 
materiálů 

   

5522 Délka: 60 mm

100 ks Obj. ks

 9,10 Kč  11,00 Kč 
5523 Délka: 80 mm  9,50 Kč  11,50 Kč 
5524 Délka: 100 mm  9,90 Kč  12,00 Kč 
5525 Délka: 120 mm  10,60 Kč  12,80 Kč 
5526 Délka: 140 mm  11,30 Kč  13,70 Kč 
5527 Délka: 160 mm  12,50 Kč  15,10 Kč 
5529 Délka: 180 mm  13,50 Kč  16,30 Kč 
5530 Délka: 200 mm  15,60 Kč  18,90 Kč 
5531 Délka: 220 mm  17,10 Kč  20,70 Kč 
5532 Délka: 240 mm  19,50 Kč  23,60 Kč 
5533 Délka: 260 mm  21,00 Kč  25,40 Kč 
5534 Délka: 280 mm  23,00 Kč  27,80 Kč 
5535 Délka: 300 mm  26,70 Kč  32,30 Kč 
5536 Délka: 320 mm  30,60 Kč  37,00 Kč 

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

IZOLAČNÍ TALÍŘ TERMOFIx B 
Se samořezným šroubem texem do plechu, ke kotvení EPS a MW desek 
do plechu (talířek a šroub zvlášť), kategorie použití plech, kord panel (z hliníku), 
kotevní hloubka min. 25 mm

   

5541 TERMOFIX B- izolační TALÍŘEK

200 ks

Obj. ks

 7,20 Kč  8,70 Kč 
5542 šroub do plechu záp. hl. 4.8x60 zinek  4,70 Kč  5,70 Kč 
5543 šroub do plechu záp. hl. 4.8x80 zinek  6,30 Kč  7,60 Kč 
5544 šroub do plechu záp. hl. 4.8x100 zinek  9,50 Kč  11,50 Kč 
5545 šroub do plechu záp. hl. 4.8x120 zinek  12,30 Kč  14,90 Kč 
5546 šroub do plechu záp. hl. 4.8x140 antikor

100 ks

 13,10 Kč  15,90 Kč 
5547 šroub do plechu záp. hl. 4.8x160 antikor  16,40 Kč  19,80 Kč 
5548 šroub do plechu záp. hl. 4.8x180 antikor  22,90 Kč  27,70 Kč 
5549 šroub do plechu záp. hl. 4.8x200 antikor  29,60 Kč  35,80 Kč 

 

 

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA TERMOZ CS II 8/DT 110 V A CS 8/DT 110 V - ETA 
Se zápustným rozšiřovacím talířkem DT 110 V, kotevní hloubka min. 35 mm, 
v plynosilikátu min 55mm.
Se šroubovacím trnem, s ETA průměr 8 mm, ke kotvení MW desek, kategorie použití 
A, B, C, D, E,  kotevní hloubka 25–55 mm dle typu podkladniho materiálu.

   

5552 Délka: 115 mm

100 ks

Obj. ks

 13,50 Kč  16,30 Kč 
5553 Délka: 135 mm II  13,90 Kč  16,80 Kč 
5554 Délka: 155 mm II  14,70 Kč  17,80 Kč 
5555 Délka: 175 mm II  15,80 Kč  19,10 Kč 
5556 Délka: 195 mm II

50 ks

 19,50 Kč  23,60 Kč 
5557 Délka: 215 mm II  19,80 Kč  24,00 Kč 
5558 Délka: 235 mm II  22,80 Kč  27,60 Kč 
5559 Délka: 255 mm II  24,60 Kč  29,80 Kč 
5560 Délka: 275 mm  28,70 Kč  34,70 Kč 
5561 Délka: 295 mm  31,90 Kč  38,60 Kč 
5562 Délka: 315 mm  38,50 Kč  46,60 Kč 
5563 Délka: 335 mm  43,30 Kč  52,40 Kč 
5564 Délka: 355 mm  48,10 Kč  58,20 Kč 
5565 Délka: 375 mm  52,30 Kč  63,30 Kč 
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK S 6-TI HRANNOU STOPKOU 
Pro montáž hmoždinek Termoz CS II 8, CS 8, Termoz CS 8 II/DT 110 V 
a CS II/DT 110 V

   

5571 1 ks Obj. ks  2 092,00 Kč  2 531,30 Kč 
 

 

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK SDS PLUS 
Pro montáž hmoždinek Termoz CS II 8, CS 8, Termoz CS 8 II/DT 110 V 
a CS II/DT 110 V

   

5572 1 ks Obj. ks  2 092,00 Kč  2 531,30 Kč 
 

 

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK 6 H 
Pro zápustnou i povrchovou montáž kotev Termoz 6 H

   

5579 Montážní přípravek 6 H
Obj. ks

 1 990,00 Kč 2 407,90 Kč 
5580 Náhradní bit T30 H 43,5 mm  340,00 Kč  411,40 Kč 

 

 

NÁHRADNÍ BITY T25 CS PRO TERMOZ CS 8 A CS 8 DT 110 V 
(275–375 mm) 

   

7852 98,5 mm pro délku hmoždinek 275 a 295 mm
Obj. ks

 891,00 Kč  1 078,10 Kč 
7853 178,5 mm pro délku hmoždinek 315–375 mm  998,00 Kč  1 207,60 Kč 

 

 

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK PRO MONTÁŽ KOTEV TERMOZ SV II ECOTwIST 

   

8454 260 mm pro montáž do tl. EPS 100–260mm
Obj. ks

 752,00 Kč  909,90 Kč 
8455 400 mm pro montáž do tl. EPS 100–400mm  1 258,00 Kč  1 522,20 Kč 

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

FASÁDNÍ ZÁTKY 
Fasádní zátky z EPS a MW pro zakryti talířových hmoždinek Termoz CS II 8,
CS 8 vč. DT 110 V v izolačnich deskách

   

5573 EPS bílý pr. 62 mm a u MW pr. 65 mm
200 ks

Obj. ks

 1,50 Kč  1,80 Kč 
5574 EPS šedý pr. 62 mm a u MW pr. 65 mm  1,90 Kč  2,30 Kč 
5575 MW 100 ks  1,90 Kč  2,30 Kč 

 

 

FASÁDNÍ ZÁTKA PRO TERMOZ SV II ECOTwIST 
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek Termoz CS 8 v izolačních deskách

   

8453 EPS bílý 100 ks
Obj. ks

 1,50 Kč  1,80 Kč 
5576 EPS šedý 200 ks  1,70 Kč  2,10 Kč 

 

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA STR U 2G  - ETA
S ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. 
Pro zapuštěnou montáž nutno použít nástroj STR-tool 2G, kategorie 
použití A, B, C, D, kotevní hloubka 25 mm (65 mm pro E)

   

8970 Délka: 115 mm

100 ks /karton Obj. ks

 7,80 Kč  9,40 Kč 
8971 Délka: 135 mm  9,10 Kč  11,00 Kč 
8972 Délka: 155 mm  11,00 Kč  13,30 Kč 
8973 Délka: 175 mm  12,90 Kč  15,60 Kč 
8974 Délka: 195 mm  15,80 Kč  19,10 Kč 
8975 Délka: 215 mm  17,30 Kč  20,90 Kč 
8976 Délka: 235 mm  19,00 Kč  23,00 Kč 
8977 Délka: 255 mm  21,40 Kč  25,90 Kč 
8978 Délka: 275 mm  24,54 Kč  29,70 Kč 

 

Novinka
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA H1 ECO - ETA 
S ocelovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, 
kategorie použití A, B, C, kotevní hloubka 25 mm

   

5581 Délka: 95 mm

100 ks Obj. ks

 4,60 Kč  5,60 Kč 
5582 Délka: 115 mm  4,80 Kč  5,80 Kč 
5583 Délka: 135 mm  5,30 Kč  6,40 Kč 
5584 Délka: 155 mm  6,00 Kč  7,30 Kč 
5585 Délka: 175 mm  7,10 Kč  8,60 Kč 
5586 Délka: 195 mm  8,20 Kč  9,90 Kč 
5587 Délka: 215 mm  9,30 Kč  11,30 Kč 
5588 Délka: 235 mm  10,90 Kč  13,20 Kč 
5589 Délka: 255 mm  13,60 Kč  16,50 Kč 
5590 Délka: 275 mm  15,60 Kč  18,90 Kč 
5591 Délka: 295 mm  17,60 Kč  21,30 Kč 

 

 

EjOTHERM STR TOOL 2G
Speciální nástavec pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR TOOL 2G

   

8980 EJOTHERM STR TOOL 2G
1 ks Obj. ks

2.101 Kč 2.542 Kč

8981 Sada pro přestavbu 1.109 Kč 1.342 Kč
 

 

ZÁTKA EjOT STR 
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek EJOTHERM STR v izolačních deskách.

   

8829 Polystyrenová zátka bílá, průměr 65 mm
 200 ks

Obj. ks

 1,40 Kč  1,70 Kč 
8857 Polystyrenová zátka šedá, průměr 65 mm  1,60 Kč  1,90 Kč 
8859 Zátka z minerální vaty, průměr 65 mm  100 ks  2,40 Kč  2,90 Kč 
8841 Polystyrenová zátka bílá, průměr 5,5 mm  500 ks  0,50 Kč  0,60 Kč 

 

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA wKRET - MET ECO DRIVE 8S - ETA 
S kovovým šroubem a předinstalovanou EPS zátkou, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení 
EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 35 mm (55 mm pro E)

   

5671 Délka: 150 mm

100 ks Obj. ks

 11,50 Kč  13,90 Kč 
5672 Délka: 170 mm  12,00 Kč  14,50 Kč 
5673 Délka: 190 mm  13,00 Kč  15,70 Kč 
5674 Délka: 210 mm  13,20 Kč  16,00 Kč 
5675 Délka: 230 mm  13,50 Kč  16,30 Kč 
5676 Délka: 250 mm  13,80 Kč  16,70 Kč 
5677 Délka: 270 mm  15,70 Kč  19,00 Kč 
5678 Délka: 290 mm  17,60 Kč  21,30 Kč 
5679 Délka: 310 mm  18,00 Kč  21,80 Kč 
5680 Délka: 330 mm  18,30 Kč  22,10 Kč 
5681 Délka: 350 mm  18,60 Kč  22,50 Kč 
5682 Délka: 370 mm  18,90 Kč  22,90 Kč 
5683 Délka: 390 mm  19,50 Kč  23,60 Kč 
5684 Délka: 410 mm  20,10 Kč  24,30 Kč 
5685 Délka: 430 mm  20,70 Kč  25,00 Kč 

 

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA wKRET - MET LTx-8/60 - ETA 
S plastovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, 
kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm

   

5691 Délka: 95 mm

200 ks Obj. ks

 1,40 Kč  1,70 Kč 
5692 Délka: 115 mm  1,70 Kč  2,10 Kč 
5693 Délka: 135 mm  1,90 Kč  2,30 Kč 
5694 Délka: 155 mm  2,10 Kč  2,50 Kč 
5695 Délka: 175 mm  2,40 Kč  2,90 Kč 
5696 Délka: 195 mm  2,60 Kč  3,10 Kč 

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA wKRET - MET LMx-10/60 - ETA 
S kovovým trnem, s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS a MW desek, 
kategorie použití A, B, D, E, kotevní hloubka 50 mm

   

5711 Délka: 180 mm
200 ks

Obj. ks

 5,30 Kč  6,40 Kč 
5712 Délka: 200 mm  5,70 Kč  6,90 Kč 
5713 Délka: 220 mm

100 ks
 6,50 Kč  7,90 Kč 

5714 Délka: 260 mm  8,00 Kč  9,70 Kč 
 

 

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA wKRET - MET LMx-8/60 - ETA 
S kovovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, 
kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm

   

5701 Délka: 135 mm

200 ks Obj. ks

 3,70 Kč  4,50 Kč 
5702 Délka: 155 mm  4,30 Kč  5,20 Kč 
5703 Délka: 175 mm  4,60 Kč  5,60 Kč 
5704 Délka: 195 mm  5,00 Kč  6,10 Kč 

 

 

FRÉZA NA POLYSTYREN 
Fréza k vytvoření otvorů do izolačních desek z EPS pro zapuštění talířových 
hmoždinek

Vlastnosti: Průměr 70 mm.
   

5662 1 ks Obj. ks  256,50 Kč  310,40 Kč 
 

 

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK EDST 
Pro zapuštěnou montáž hmoždinek Wkret-Met eco-drive 8S

   

5663 1 ks Obj. ks  1 220,60 Kč  1 476,90 Kč 
 

 

POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA 
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek v izolačních deskách z EPS

Vlastnosti: Průměr 70 mm.
   

5664 200 ks Obj. ks  2,00 Kč  2,40 Kč 
 

 

HMOŽDINKA SPIRÁLNÍ 
Hmoždinka pro upevnění lehkých předmětů v ETICS

   

5667 Průměr 23 mm, max. zatížení 2,4 kg v EPS 70F
Délka: 50 mm 50 ks

Obj. ks

 10,50 Kč  12,70 Kč 

5665 Průměr 25 mm, max. zatížení 5 kg v ETICS
Délka: 60 mm 10 ks  23,70 Kč  28,70 Kč 

5668 Průměr 27 mm, max. zatížení 4,5 kg v EPS 70F
Délka: 95 mm 50 ks  16,50 Kč  20,00 Kč 

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 PŘÍSLUšENSTVÍ
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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PROFI - Sanační systém 
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SANAČNÍ
SYSTÉM

Optimální skladba produktů sanačního systému PROFI  
vám zajistí vysoce kvalitní a spolehlivé řešení při rekonstrukci objektu.
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RENOVAČNÍ A SANAČNÍ SYSTÉM
PŘEHLED SYSTÉMU

V závislosti na typu sanace jsou vám k dispozici různé druhy vysoce kvalitních sanačních  
systémů. Optimálně sladěné systémové komponenty zaručují funkční výsledek sanace. Renovační  
a sanační systémy PROFI PORETEC splňují požadavky na ochranu památek a umožňují citlivý 
zásah do památkové stavby.

ROZLIČNÉ DRUHY  
A ZDROJE VÁPNA

Rozmanité přírodní zdroje a klimatické podmínky vedly po staletí 
k tomu, že v jednotlivých regionech Evropy byly vyvinuty rozdílné 
druhy stavebních hmot (a také rozdílné typy stavebního vápna). 
Rovněž byly použity různé metody výstavby.

V zásadě se můžeme setkat se zřetelnými rozdíly mezi vzdušným 
vápnem a vápnem s hydraulickými vlastnostmi.

Ke skupině vzdušných vápen náleží: 

 � vápno bílé (CL, calcium lime)  

 � dolomitické vápno (DL, dolomitic lime)

Ke skupině vápen s hydraulickými vlastnostmi náleží:

 � přirozené hydraulické vápno (NHL, natural hydraulic lime)

 � směsné vápno (FL, formulated lime) 

 � hydraulické vápno (HL, hydraulic lime)

 

VZDUŠNÉ VÁPNO

Vzdušné vápno sestává z oxidu vápenatého nebo ze směsi 
oxidů vápenatého a hořečnatého, které je vyráběno termickým  
rozkladem (kalcinací) přírodního uhličitanu vápenatého (vápence) 
nebo uhličitanu hořečnato-vápenatého (dolomitu).

Reakcí s vodou je toto pálené vápno převedeno na hydratovanou 
formu, která se dále vytvrzuje reakcí s oxidem uhličitým (CO2) 
přítomným v okolním vzduchu. 

VÁPNA S HYDRAULICKÝMI VLASTNOSTMI

Vápna s hydraulickými vlastnostmi sestávají zejména z oxidu  
vápenatého, kalciumsilikátů a kalciumaluminátů. Po smíchání  
s vodou dochází k jejich tuhnutí a tvrdnutí. Dodatečnou sou-
částí procesu vytvrzování je reakce s oxidem uhličitým (CO2)  
z okolního vzduchu.

VÁPNO - PŘÍRODNÍ ZÁKLAD PRO PROFI PRODUKTY

6362

PROFI PORETEC WTA SANAČNÍ SYSTÉM

PRO ZDIVO SILNĚ ZATÍŽENÉ VLHKOSTÍ A ŠKODLIVÝMI SOLEMI:
 testován a certifikován podle směrnice WTA

 čistě minerální, dlouhodobě osvědčený systém

 odolný vůči vlhkosti a škodlivým solím

 vysoce paropropustný

 � PROFI Poretec WTA Vorspritzer

 � PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz 

 � PROFI Poretec WTA Sanierplus

 � PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz

 � PROFI Poretec Sanierfeinputz

 � PROFI Poretec Glättspachtel

PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ SYSTÉM 

ZVLÁŠTĚ VHODNÝ PRO REKONSTRUKCE V ObLASTI  
PAMÁTKOVÉ PÉČE
 testováno nezávislou zkušebnou

 čistě přírodní hydraulické pojivo

 protiplísňový účinek

 regulující vlhkost

 bezcementové produkty

 � PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer 

 � PROFI Poretec NHL Kalkputz 

 � PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 

 � PROFI Poretec NHL Kalkglätte 
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PROFI PLUS - SANAČNÍ OMÍTKA 
PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS
Sanační přírodně bílá omítka na vlhké a zasolené zdivo

Pro zdivo ve vnějším i vnitřním prostředí. Základ sanačního omítkového systému 
PROFI PORETEC WTA. Jako jádrová omítka, lze použít i jednovrstvě a povrch zafilcovat. 
Ruční a strojní zpracování.
Vlastnosti: Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, dobrá zpracovatelnost, 
paropropustnost, vysoká pórovitost, mrazuvzdornost, odolnost proti působení solných roztoků.
Tloušťka aplikace: Celková tloušťka min. 20 mm (15 mm jako jádrová a 5 mm jako štuková).
Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, obojí s Air-Mix míchacím nástavcem 
nebo rotoquirlem
Složení: Bílý cement, vápenný hydrát,perlit, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

   

3540 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 12,5 kg/m²/cm

Skl. ks 356 Kč 431 Kč
3640 silo Obj. t 8.900 Kč 10.769 Kč

 

 

PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAgENPUTZ 
Sanační vápenná jednovrstvá bílá omítka s přídavkem trasu

Pro vlhké a zasolené zdivo zejména při renovaci historických staveb ve vnitřním i venkovním 
prostředí. Součást sanačního omítkového systému PROFI PORETEC WTA. Ruční i strojní 
zpracování.
Vlastnosti: Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, výborná paropropustnost, 
vysoká porozita, odolnost proti výkvětům, mrazuvzdornost.

Tloušťka aplikace: min. 20 mm
Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka
Složení: Tras, vápenný hydrát, menší podíl cementu, perlit, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

   

3591 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta
cca 11 kg/m²/cm Obj.

ks 268 Kč 324 Kč
3590 silo t 10.720 Kč 12.971 Kč

 

 

PROFI ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 
PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ
Vápenocementová přírodně bílá štuková omítka

Povrchová úprava omítek v sanačním omítkovém systému PROFI PORETEC WTA. 
Pro vnitřní i venkovní použití, ruční zpracování.
Vlastnosti: Vysoká paropropustnost, výborná zpracovatelnost, mrazuvzdornost.
Tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
Složení: Vápenný hydrát, vápenocementová drť 0–0,6 mm, přísady, nízký obsah 
bílého cementu

   

3660 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m²/3 mm Skl. ks 216 Kč 261 Kč
 

Rekonstrukce historického zdiva je velkou výzvou, kterou můžete nejlépe zvládnout pomocí renovačních 
a sanačních systémů PROFI. Rozmanitost možností umožňuje citlivý zásah do budovy bez ovlivnění její hodnoty.

UDRŽITELNĚ SANOVAT 
– ŠETŘNĚ UDRŽOVAT

 

PROFI SANAČNÍ POSTŘIK 
PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER
Kotvicí postřik na všechny druhy podkladů v sanačním omítkovém systému

Ke zvýšení přídržnosti vlhkých a zasolených podkladů před nanesením dalších vrstev sanačního 
omítkového systému PROFI PORETEC WTA. Vnitřní i vnější použití. Strojní a ruční zpracování.
Vlastnosti: Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, vysoká pevnost a přídržnost 
k podkladu, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Částečné pokrytí nebo podle potřeby podkladu také plné pokrytí.
Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka
Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

2030 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m² 
poloviční pokrytí

Skl. ks 192 Kč 232 Kč
2040 silo Obj. t 4.800 Kč 5.808 Kč

 

 

PROFI SANAČNÍ PODHOZ 
PROFI PORETEC WTA AUSgLEICHSPUTZ
Sanační vyrovnávací omítka a omítka pro ukládání solí, na vlhké a zasolené zdivo

K vyrovnání hrubých nerovností podkladu a jako vrstva pro ukládání škodlivých solí 
při silně prosoleném podkladu v sanačním omítkovém systému PROFI PORETEC WTA. 
Vnitřní i vnější použití. Strojní i ruční zpracování.
Vlastnosti: Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, dobrá zpracovatelnost, 
paropropustnost, vysoká pórovitost, mrazuvzdornost.
Tloušťka aplikace: min. 10 mm
Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, obojí s Air-Mix míchacím nástavcem 
nebo rotoquirlem
Složení: Cement, vápenný hydrát, perlit, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

3570 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 13 kg/m²/cm

Skl. ks 292 Kč 353 Kč
3580 silo Obj. t 7.300 Kč 8.833 Kč

 
Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTŘIK 
PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER
Kotvicí postřik na bázi přirozeného hydraulického vápna

Kontaktní vrstva pod omítky, zejména v oblasti sanačních a renovačních prací u historických 
objektů. Určen na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Ruční zpracování, vnitřní 
i venkovní použití.
Vlastnosti: Hydrofilní, nízký difúzní odpor, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Celoplošně
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka, omítací stroj se stahovacím šnekovým 
čerpadlem
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

3581 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 8 kg/m² 
(celoplošné pokrytí)

Obj. ks 352 Kč 426 Kč

 

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM 
Hrubá jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování

Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. 
Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: min. 15 mm, venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

3593 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 14 kg/m²/cm Obj.

ks 328 Kč 397 Kč
3594 silo t 8.200 Kč 9.922 Kč

 

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, RUČNÍ 
Jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování

Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. 
Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: min. 15 mm, venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

   

3587 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 14 kg/m²/cm Obj. ks 344 Kč 416 Kč
 

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, STROJNÍ 
Jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro strojní zpracování

Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. 
Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: min. 15 mm, venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Omítací stroj
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

   

3586 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 14 kg/m²/cm Obj.

ks 348 Kč 421 Kč
3585 silo t 8.700 Kč 10.527 Kč

 

Udržitelná sanace a odpovědné zacházení s historickými budovami a jejich trvalé uchování jsou pro nás  
zvlášť důležité. Firma Profibaustoffe vyvíjí po desetiletí speciální výrobky, které splňují požadavky  
na ochranu památek. 

Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM 
Štuková omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování

Pro povrchovou úpravu jádrových omítek na bázi přirozeného hydraulického vápna 
a sanačních omítek. Především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. 
Vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: min. 2 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, ruční zpracování
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–0,6 mm, přísady

   

3588 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 1–2 kg/m²/mm Obj. ks 388 Kč 469 Kč
 

 

PROFI PORETEC NHL KALKgLäTTE 
Hydrofilní vápenná stěrkovací hmota pro vytvoření hladkého povrchu, ruční zpracování

Pro vnitřní i venkovní použití, k renovaci starých objektů a pro památkovou péči. 
Pro stavebně hodnotné novostavby. Systémová složka pro PROFI Poretec NHL-System.
Vlastnosti: Dokonale hladký povrch, nízký difúzní odpor, velmi dobrá zpracovatelnost, 
neobsahuje cement
Tloušťka aplikace: 2–4 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo, zednická lžíce, hladítko
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–0,2 mm, přísady

   

6709 pytel (15 kg); 720 kg/paleta  cca 1,25 kg/m²/mm Obj. ks 177 Kč 214 Kč
 

 

PROFI HLAZENÁ STĚRKA 
PROFI PORETEC gLäTTSPACHTEL
Přírodně bílá jemná vápenocementová stěrka s hladkým povrchem

Pro povrchovou úpravu jádrových omítek tam, kde je vyžadován hladký povrch. 
Obzvláště vhodná na sanační systém PROFI PORETEC. Vnitřní a venkovní použití, 
ruční zpracování.
Vlastnosti: Bílá barva, nízký difuzní odpor, mrazuvzdornost, vodoodpudivost, velmi dobrá 
zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: cca 2 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem
Složení: Vápenný hydrát, bílý cement, písek 0–0,5 mm, přísady

   

4450 pytel (25 kg); 1.000 kg/paleta cca 1,5 kg/m²/mm Obj. ks 423 Kč 512 Kč
 

 

PROFI PORETEC TIEFENgRUND 
Hloubkový penetrační a zpevňující nátěr na bázi vodního skla

Ke sjednocení nasákavosti podkladů před nanášením omítek. Pro zpevnění sprašujících 
minerálních podkladů a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev. Lze použít pro ředění 
silikátových nátěrů.
Vlastnosti: Bezbarvý, dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, v konzistenci 
k okamžitému použití.
Zpracování: Váleček, štětec
Složení: Vodní sklo, přísady

   

6429 kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta
cca 0,15–0,3 kg/m²

Obj.
kg

135 Kč 163 Kč
6430 kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta Skl. 125 Kč 151 Kč

 

 

PROFI IN 
Prostředek pro chemickou injektáž zdiva

Zamezuje vzlínání vlhkosti ve stěnách. Při aplikaci injektáží brání pronikání vlhkosti 
do zdiva a zabezpečuje vodoodpudivou úpravu zdiva.
Vlastnosti: Jednoduchost použití, vytváří kapilární síťovité struktury ve zdivu.
Zpracování: Tlaková nebo beztlaková injektáž
Složení: Vodný roztok alkylsilanolátu

   

9037 kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta 4–20 kg/m² Obj. ks 950 Kč 1.150 Kč
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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ZDiCÍ MALTY
Zdicí malty PROFI jsou prostředkem k vytvoření jednolitého celku z jednotlivých stavebních prvků.

Zdicí malta není jen rozhodující prvek pro stabilizaci stěny, ale také splňuje funkci akumulace tepla. 
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ZDiCÍ MALTY
 ZDiCÍ MALTY A LepiDLA

Kdo chce stoupat vzhůru, musí stavět stabilně. S průmyslově připravenými suchými maltami z firmy Profibaustoffe  
to jde rychle a bez dalších pracovních kroků. Trvale vysoká kvalita malty je pravidelně testována ve vlastní laboratoři. 
Vysoká kvalita, snadná manipulace a rychlé zpracování, to jsou výhody, které přesvědčí.

 

pROFi pOROTMeL 
Vápenocementová směs pro lepení pórobetonu

Pro tenkovrstvé lepení přesných pórobetonových tvárnic a dílců a pro lepení zdicích prvků  
z dalších lehčených materiálů.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost a přídržnost.
Tloušťka aplikace: 1 až 5 mm, max. 10 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo
Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady.

   

3780 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 20 kg/m³ zdiva Skl. ks 116 Kč 140 Kč
 

 

pROFi DäMM-MöRTeL 
Vápenocementová vysoce tepelněizolační zdicí malta

Pro zdění všech běžných pálených zdicích materiálů, zejména tepelněizolačních bloků. 
Je určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček u budov do výšky 
dvou podlaží.
Vlastnosti: Pevnost v tlaku min. 5 MPa, výborné tepelněizolační vlastnosti, zamezuje vzniku 
tepelných mostů.
Tloušťka aplikace: cca 12 mm tloušťka ložné spáry
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
Složení: Vápenný hydrát, cement, perlit, přísady

   

4010 pytel (40 l); 55 pytlů/paleta 1 pytel = 40 l Obj. ks 245 Kč 296 Kč
 

 

pURRBRiCK 
Polyuretanová pěna pro lepení přesných zdicích materiálů

Pro tenkovrstvé zdění přesných tvárnic a dílců z pórobetonu a broušených cihel s tloušťkou spár 
v rozmezí 1 až 2 mm. Umožňuje práci při teplotách až do -10 °C.
Vlastnosti: Vysoká pevnost a flexibilita spoje, mrazuvzdornost, odolnost proti plísním.
Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny

Složení: Polyuretanová pěna
   

5932 kartuše (875 ml) 5–10 m2/kartuše Skl. ks 290 Kč 351 Kč
 

 

pROFi BAUKLeBeR 
Univerzální cementové stavební lepidlo a stěrkovací hmota pro vnitřní použití

Pro stěrkování pórobetonu a omítek, bandážování přechodů materiálů před omítáním. 
Pro tenkovrstvé lepení přesných tvárnic z pórobetonu a dalších materiálů, pro lepení 
nasákavých keramických obkladů a dlažeb.
Vlastnosti: Dobrá přídržnost k podkladu, vyhovuje požadavkům jako lepidlo třídy C1T.
Tloušťka aplikace: 1 až 5 mm, max 10 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo
Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady

   

3781 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,6 kg/m²/mm Skl. ks 100 Kč 121 Kč
 

 

pROFi DUR 4 MM 
Vápenocementová zdicí malta s pevností v tlaku 5 MPa/10 MPa

Zdění všech běžných pálených zdicích materiálů a tepelněizolačních bloků. 
Pro obvodové, nosné i výplňové zdivo budov do výšky dvou podlaží.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: cca 12 mm tloušťka ložné spáry
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

1570 PROFI Dur 50 (5 N/mm²) pytel (40 kg);
1.400 kg/paleta 1 pytel = 24 l mokré malty Skl. ks 112 Kč 136 Kč

1550 PROFI Dur 50 (5 N/mm²) silo 1 t = 600 l mokré malty Obj. t 2.800 Kč 3.388 Kč

1620 PROFI Dur 100 (10 N/mm²) pytel (40 kg);
1.400 kg/paleta 1 pytel = 24 l mokré malty Skl. ks 124 Kč 150 Kč

1600 PROFI Dur 100 (10 N/mm²) silo 1 t = 600 l mokré malty Obj. t 3.100 Kč 3.751 Kč
 

 

pROFi KLinKeR 2 MM 
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo

Zdění i spárování pohledového zdiva z různých materiálů, především z lícových cihel typu 
klinker, vápenopískových cihel apod. ve vnitřním i vnějším prostředí.
Vlastnosti: Světle šedá barva, odolnost proti solným výkvětům, dobrá čistitelnost zdiva, 
dlouhá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: cca 12 mm tloušťka ložné spáry
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka
Složení: Cement, křemičitý písek 0–2 mm, přísady

   

1800 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 1,4 kg/l mokré malty

Skl. ks 198 Kč 240 Kč
1810 silo Obj. t 4.950 Kč 5.990 Kč
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ZpRACOVánÍ

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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potěry, stěrky
PROFI potěry a stěrky jsou vhodné pro všechny typy podlahových konstrukcí, jako jsou konstrukce

sdružené, plovoucí a na separační vrstvě jakožto i pro potěry s podlahovým vytápěním.
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profi cEMEntoVé 
potěry

profi EstricH ct-c30-f5 silo 2050

profi EstricH ct-c30-f5 
s vlákny silo 2055

profi EstricH ct-c30-f5
s vlákny

pytel 40 kg 
paleta 1400 kg 2060

profi EstricH tBr 
2 MM ct-c30-f5 pytel 30 kg 

paleta 1260 kg 2063

profi potěr ct-c20-f4 pytel 30 kg 
paleta 1260 kg 2069 -

profi cEMEntoVé 
rycHLEtuHnoucí 
potěry

profi 7-DEnní 
EstricH ct-c20-f4-sE7

pytel 40 kg 
paleta 1400 kg 

silo

2169
2168 -

profi 
rycHLEtuHnoucí 

potěr
ct-c30-f5-sE1 pytel 25 kg 

paleta 1200 kg 2170 -

profi cEMEntoVé 
Lité potěry

profi cEMEntoVÝ 
LitÝ potěr ct-c20-f4

pytel 40 kg 
paleta 1400 kg 

silo

2110 
2100 - -

profi cEMEntoVÝ 
LitÝ potěr ct-c25-f5

pytel 25 kg 
paleta 1200 kg 

silo

6120 
6121 - -

profi 
rycHLEtuHnoucí 
cEMEntoVÝ LitÝ 

potěr

ct-c35-f7-sE7
pytel 25 kg 

paleta 1200 kg 
silo

6096 
6097 - -

profi sáDroVé 
Lité potěry

profi sáDroVÝ 
LitÝ potěr

cA-c20-f4 
4 mm

pytel 40 kg 
paleta 1400 kg 2141 - - -

profi sáDroVÝ
LitÝ potěr

cA-c20-f4 
2 mm

pytel 40 kg 
paleta 1400 kg 2142 - - -

profi poDLAHoVé systéMy
pro VŠEcHny ApLikAcE
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potěry, stěrky
 potěry

Správný produkt pro každou místnost! Ať už jde o novou výstavbu, rekonstrukci, vlhké místnosti, komerční nebo 
průmyslové prostory. Krása a funkce hotové podlahy závisí na povaze podkladu.

pErfEktní zákLAD 
pro VAŠi poDLAHu

 

profi potěr 
Suchá směs k vytvoření betonového potěru

K vytvoření plovoucích i sdružených podlahových potěrů v interiéru. Vhodný do podlah 
s podlahovým vytápěním a do vlhkých prostor. Lze použít i pro drobné betonářské práce.
Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 20 MPa, ruční i strojní zpracování.
tloušťka aplikace: 30–80 mm
zpracování: Pomaloběžné míchadlo, bubnová míchačka, kontinuální míchačka
složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

2069 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Skl. ks 93 Kč 113 Kč
 

 

profi EstricH tBr 2 MM 
Univerzální cementový potěr pro spádové konstrukce

Určen pro plochy s požadavky na vysokou pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku vrstvy, 
např. na balkonech, terasách, rampách, sprchách apod. Lze rovněž použít pro realizaci 
sdružených potěrů.
Vlastnosti: Vysoká pevnost v tlaku i tahu za ohybu, snadná zpracovatelnost, jemnozrnný.
tloušťka aplikace: 10–30 mm
zpracování: Pomaloběžné míchadlo, bubnová míchačka
složení: Cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady zlepšující zpracovatelnost

   

2063 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Skl. ks 108 Kč 131 Kč
 

 

profi EstricH ct-c30-f5 (E300) 
Univerzální cementový potěr s vlákny

Pro sdružené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. 
Vhodný pro terasy a balkóny. Pro vnitřní i vnější prostředí. Vyztužený vlákny.
Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká pevnost v tlaku 30 MPa, po vytvrdnutí 
netvoří trhliny, mrazuvzdorný, obsahuje plastifikátor pro aplikaci na podlahové vytápění.
tloušťka aplikace: 30–80 mm
zpracování: Kontinuální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka, 
estrich pumpa
složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna

   

2060 pytel (40 kg); s vlákny 1.400 kg/paleta

cca 20 kg/m²/cm

Skl. ks 154 Kč 186 Kč
2050 silo; bez vláken

Obj. t
3.440 Kč 4.162 Kč

2055 silo; s vlákny 3.850 Kč 4.659 Kč
 

PROFI potěr

nosná konstrukce

stě
na

okrajový dilatační pás

omítka

kontaktní 
můstek

potěr pEVně 
spoJEnÝ  
s poDkLADEM

profi poDLAHoVé systéMy  
– pro VŠEcHny poŽADAVky nA rEALizAci:

potěr oDDěLEnÝ 
sEpArAČní  
VrstVou

PROFI potěr

podlahová 
fólie

separační 
vrstva
a/nebo 
parotěsná 
zábrana

násyp

nosná konstrukce

stě
na

okrajový dilatační pás

omítka

PROFI potěr
separační 
vrstva

parotěsná 
zábrana
(pokud je  
požadována)

tepelně izolační deska

PROFI Styrol-Binder

nosná konstrukce

stě
na

okrajový dilatační pás

omítka
pLoVoucí
potěr

PROFI potěr

separační 
vrstva

parotěsná 
zábrana
(pokud je  
požadována)

tepelně izolační deska

PROFI Styrol-Binder

nosná konstrukce

stě
na

okrajový dilatační pás

omítka
potěr nA  
poDLAHoVéM  
Vytápění

Novinka

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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profi 7-DEnní EstricH ct-c20-f4-sE7 (E225) 
profi 7-tAgE EstricH ct-c20-f4-sE7 (E225)
Univerzální cementový 7denní potěr s urychleným tuhnutím

Pro sdružené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. 
Pro vnitřní použití, vhodný i do vlhkých prostor. Pokládka dalších vrstev je možná již 
po 7 dnech.
Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, vyztužený vlákny, rychlý nárůst pevnosti, 
pevnost v tlaku 20 MPa, po vytvrdnutí netvoří trhliny.
tloušťka aplikace: 30–80 mm
zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, estrich pumpa, míchačka 
s nuceným oběhem
složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna

   

2169 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta; s vlákny
cca 20 kg/m²/cm Obj.

ks 180 Kč 218 Kč
2168 silo; s vlákny t 4.500 Kč 5.445 Kč

 

 

profi rycHLEtuHnoucí potěr ct-c30-f5-sE1 (E300) 
profi scHnELLEstricH MörtEL ct-c30-f5-sE1 (E300)
Rychletuhnoucí cementový potěr s přídavkem vláken

Pro sdružené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. 
Při běžných podmínkách je zatížitelný již po 24 hodinách, pro vnitřní prostředí.
Vlastnosti: Velmi rychlý náběh pevnosti, za 24 hodin obsahuje maximálně 2 % vlhkosti, 
pevnost v tlaku 30 MPa, po vytvrdnutí netvoří trhliny.
tloušťka aplikace: 30–80 mm
zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, estrich pumpa
složení: Rychletuhnoucí cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna

   

2170 pytel (25 kg); s vlákny 1.200 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Skl. ks 185 Kč 224 Kč
 

 

profi rycHLEtuHnoucí cEMEntoVÝ LitÝ potěr ct-c35-f7-sE7 
profi scHnELLzEMEntfLiEssEstricH ct-c35-f7-sE7
Samonivelační rychletuhnoucí cementový litý potěr

Pro strojní aplikaci sdružených i plovoucích podlah, podlah oddělených fólií a podlah 
s podlahovým vytápěním. Velmi vhodný pro práce pod časovým tlakem.
Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 35 MPa, vynikající rozlivové vlastnosti, výborná rovinnost 
povrchu, rychlý náběh pevnosti, při běžných podmínkách obsahuje po 7 dnech ≤ 2 % vlhkosti.
tloušťka aplikace: 30–80 mm
zpracování: Omítací stroj s přídavným mícháním, SMP nebo QLMP (míchací pumpa)
složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

6096 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta
cca 20 kg/m²/cm

Skl. ks 240 Kč 290 Kč
6097 silo; s SMP nebo QLMP Obj. t 9.600 Kč 11.616 Kč

 

potěry, stěrky
 potěry

 

profi cEMEntoVÝ LitÝ potěr ct-c20-f4 (E225) 
profi zEMEntfLiEssEstricH
Samonivelační cementový litý potěr

Pro strojní aplikaci sdružených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. 
Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.
Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 20 MPa, rychlá pokládka, výborné samonivelační 
vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.
tloušťka aplikace: 30–80 mm
zpracování: SMP nebo QLMP (míchací pumpa), omítací stroj se zařízením na lité potěry
složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

2110 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
cca 20 kg/m²/cm Obj.

ks 216 Kč 261 Kč
2100 silo; s SMP nebo QLMP t 5.400 Kč 6.534 Kč

 

 

profi cEMEntoVÝ LitÝ potěr ct-c25-f5 
profi zEMEntfLiEssEstricH ct-c25-f5
Samonivelační cementový litý potěr

Pro strojní aplikaci sdružených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. 
Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.
Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 25 MPa, rychlá pokládka, výborné samonivelační 
vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.
tloušťka aplikace: 30–80 mm
zpracování: SMP nebo QLMP (míchací pumpa), omítací stroj s přídavným mícháním
složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

6120 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta
cca 20 kg/m²/cm

Skl. ks 165 Kč 200 Kč
6121 silo; s SMP nebo QLMP Obj. t 6.600 Kč 7.986 Kč

 

 

profi sáDroVÝ LitÝ potěr 2 MM cA-c20-f4 (E225) 
profi ALpHAfLiEssEstricH 2 MM
Samonivelační sádrový litý potěr

Pro všechny typy podlah sdružených, plovoucích i na oddělovací vrstvě, včetně podlah 
s podlahovým vytápěním. Jako sdružený lze aplikovat již v tloušťce od 15 mm. Není určen 
do vlhkých prostor. Strojní aplikace.
Vlastnosti: Výborná samonivelační schopnost, dobrá schopnost tepelné akumulace a přenosu 
tepla, pevnost v tlaku min. 20 MPa.
tloušťka aplikace: 30–80 mm
zpracování: Omítací stroj se zařízením na lité potěry
složení: Sádrové pojivo, vápencová drť 0–2 mm, přísady

   

2142 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 19 kg/m²/cm Obj. ks 224 Kč 271 Kč
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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profi sáDroVÝ LitÝ potěr 4 MM cA-c20-f4 (E225) 
profi ALpHAfLiEssEstricH 4 MM
Samonivelační sádrový litý potěr

Pro všechny typy podlah sdružených, plovoucích i na oddělovací vrstvě, včetně podlah 
s podlahovým vytápěním. Není určen do vlhkých prostor. Strojní aplikace.
Vlastnosti: Výborná samonivelační schopnost, dobrá schopnost tepelné akumulace 
a přenosu tepla, pevnost v tlaku min. 20 MPa.
tloušťka aplikace: 30–80 mmm
zpracování: SMP nebo QLMP (míchací pumpa)
složení: Sádrové pojivo, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

2141 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 19 kg/m²/cm Obj. ks 212 Kč 257 Kč
 

 

profi styroL-BinDEr 
Pojivo pro přípravu polystyrenbetonu

Pro přípravu tepelněizolační, vyrovnávací a podkladní vrstvy pod podlahové potěry. 
Srovnává nerovnosti podkladu tvořené instalačními rozvody. Pro vnitřní použití.
Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, rychlý nárůst pevnosti.
tloušťka aplikace: max. 15 cm
zpracování: Míchačka s nuceným oběhem, estrich pumpa
složení: Speciální cement, přísady

   

6200 pytel (16 kg); 960 kg/paleta
cca 80 kg/m³ Skl. ks

128 Kč 155 Kč
6201 pytel (20 kg); 960 kg/paleta 155 Kč 188 Kč

 

 

profi niVELLgips 25 
Samonivelační sádrová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu

Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů 
a povlaků. Pro vícevrstvé lití, fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených 
pojezdem kolečkových židlí.
Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, 
pochůznost po 2–3 hodinách (v závislosti na množství záměsové vody), pevnost v tlaku 
větší než 25 MPa.
tloušťka aplikace: 1–25 mm
zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídavným mícháním
složení: Anorganická a organická pojiva, plniva a zušlechťující přísady

  

   Z
koušeno dle

  EN 13813

CA
C 25 F7

B 2,0

 

6070 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,7 kg/m²/mm Skl. ks 295 Kč 357 Kč
 

 

profi niVELLgips 35 
Samonivelační sádrová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu

Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů 
a povlaků. Pro vícevrstvé lití, fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených 
pojezdem kolečkových židlí.
Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, 
pochůznost po 2–3 hodinách (v závislosti na množství záměsové vody), pevnost v tlaku 
větší než 35 MPa.
tloušťka aplikace: 1–15 mm
zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídavným mícháním
složení: Anorganická a organická pojiva, plniva, přísady

  

   Z
koušeno dle

  EN 13813

CA
C 35 F8

B 2,0

 

6071 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,6 kg/m²/mm Skl. ks 374 Kč 453 Kč
 

 

profi niVELLuX 25 
Samonivelační cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu

Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů 
a povlaků. Pro fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených pojezdem 
kolečkových židlí.
Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, 
pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 25 MPa.
tloušťka aplikace: 1–20 mm
zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídavným mícháním
složení: Anorganická a organická pojiva, plniva a zušlechťující přísady

  

   Z
koušeno dle

  EN 13813

CT
C 25 F6

B 1,5

 

6060 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,7 kg/m²/mm Skl. ks 290 Kč 351 Kč
 

Aplikační video s mnoha užitečnými tipy najdete na: www.profibaustoffe.com

VyroVnání poDLAHy s profi niVELLuX 35: 
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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potěry, stěrky
 ÚprAVA poDkLADu

potěry, stěrky
 sAMoniVELAČní HMoty

 

profi niVELLuX 35 
Samonivelační cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu 
ve středně zatížených prostorách

Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů 
a povlaků. Vhodná pro podlahové topení. Ideální do garáží a skladů. Lze použít jako finální 
vrstvu.
Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, 
pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 35 MPa, odolává zatížení pojezdem 
kolečkovými židlemi.
tloušťka aplikace: 1–15 mm
zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídavným mícháním
složení: Anorganická a organická pojiva, plniva, přísady

  

   Z
koušeno dle

  EN 13813

CT
C 35 F7

B 2,0

 

6061 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,7 kg/m²/mm Skl. ks 323 Kč 391 Kč
 

 

profi niVELLuX 35 fEin 
Samonivelační jemná cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání 
podkladu ve středně zatížených prostorách

Pro tenkovrstvé vyrovnání minerálních podkladů před aplikací zejména lepených podlahových 
krytin (PVC, vinyl apod.) a systémových nátěrů a povlaků. Vhodná pro podlahové topení. 
Lze použít jako finální vrstvu.
Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, 
pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 35 MPa, odolává zatížení pojezdem 
kolečkovými židlemi.
tloušťka aplikace: 1–10 mm
zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídavným mícháním
složení: Anorganická a organická pojiva, plniva, přísady

  

   Z
koušeno dle

  EN 13813

CT
C 35 F7

B 2,0

 

6062 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,6 kg/m²/mm Skl. ks 363 Kč 439 Kč
 

 

profi niVELLuX E 
Tenkovrstvá cementová rychletuhnoucí hmota pro vyrovnání podkladu

Tenkovrstvá hmota je určená k vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací všech 
běžných druhů podlahových krytin, včetně systémových nátěrů a povlaků. Je vhodná kromě 
bytů a objektů občanské vybavenosti též pro venkovní prostory (vlhkem nebo mrazem 
namáhané prostředí).
Vlastnosti: Rychletuhnoucí vyrovnávací hmota se samonivelačními vlastnostmi a výbornou 
zpracovatelností. Pevnost v tlaku větší než 25 MPa.
tloušťka aplikace: 3–50 mm
zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec
složení: Anorganická a organická pojiva, plniva a zušlechťující přísady

   

6063 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca. 1,5–1,8 kg/m²/mm Obj. ks 675 Kč 817 Kč
 

 

profi rEpAspAcHtEL rApiD 
Rychletvrdnoucí, cementová, polymerem modifikovaná opravná stěrková hmota

K vyrovnání a lokálním opravám výtluků, prohlubní a prasklin na podlahách, stěnách, stropech, 
schodištích v tloušťkách až 30 mm na běžných minerálních podkladech (beton, cementové 
a vápenocementové omítky atd.).
Vlastnosti: Velmi rychlé vytvrzení, vysoká konečná pevnost a povrchová tvrdost, 
pochůznost a možnost zarovnání přebroušením po cca 60 minutách, další vrstvu 
lze nanášet po cca 2 hodinách od aplikace.
tloušťka aplikace: 2–30 mm
zpracování: Špachtle, zednická lžíce
složení: Cement a speciální hydraulická pojiva, vápenný hydrát, vápencová 
a křemičitá plniva 0–0,4 mm, redispergovatelný polymer, přísady

   

6050 pytel (15 kg); 900 kg/paleta cca 1,6 kg/m²/mm Skl. ks 372 Kč 450 Kč
 

 

profi priMEr k 
Univerzální koncentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady

Pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, 
pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot,
lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů.
Vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje přídržnost, zlepšuje rozliv samonivelačních hmot, 
ředění podle charakteru podkladu až 1:5.
zpracování: Váleček, štětka
složení: Organické pojivo, přísady

   

6815 láhev (1 kg)

cca 0,1–0,3 kg/m² 
na nátěr

Skl.
kg

165 Kč 200 Kč
6816 kanystr (3 kg) 145 Kč 175 Kč
6817 kanystr (5 kg) 135 Kč 163 Kč
6818 kbelík (16 kg) Obj. 125 Kč 151 Kč

 

 

profi BoDEnkontAkt 
Kotvící můstek na hladké podlahové podklady

K vytvoření spojovací vrstvy mezi hladkým nebo problematickým podkladem 
(hladký beton, keramika apod.) před pokládkou podlahového potěru, samonivelační stěrky, 
lepidla na dlažbu atd. ve vnitřním i vnějším prostředí.
Vlastnosti: Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.
zpracování: Váleček, štětka
složení: Organické pojivo, písek 0–0,4 mm, silikátové přísady

   

6022 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta cca 0,3–0,4 kg/m² Obj. kg 110 Kč 133 Kč
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koncEntrát

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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potěry, stěrky
 ÚprAVA poDkLADu

 

profi priMEr EpoXi W 
Epoxidová dvousložková penetrace na vlhké podklady

Pro zhotovení penetračních nátěrů na vlhkých a neodizolovaných podkladech 
ve vnitřním i venkovním prostředí.
Vlastnosti: Bezrozpouštědlová, ředitelná vodou, výborná přídržnost k podkladu, 
jednoduchá aplikace, rychle zasychá, neobsahuje těkavé organické látky.
zpracování: Váleček, štětec
složení: Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo

   

5937 kbelík (1,73 kg)
cca 0,1–0,16 kg/m² Obj. kg

460 Kč 557 Kč
5938 kbelík (5 kg) 450 Kč 545 Kč

 

 

profi EpoXi fArBE 
Epoxidový dvousložkový vodou ředitelný epoxidový nátěr

Pro vrchní chemicky a mechanicky odolné nátěry betonu, zdiva, omítek, sádrokartonů apod. 
v interiéru. Vhodný pro nátěry podlah a betonových bazénů. Lze nanášet na vlhké podklady.
Vlastnosti: Matný, bezrozpouštědlový, ředitelný vodou, neobsahuje těkavé organické látky, 
nízká úroveň zápachu.
zpracování: Štětec, stříkací zařízení Airles
složení: Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo

   

5933 kbelík (1 kg); RAL 7040

cca 0,12–0,14 kg/m² Obj. kg

460 Kč 557 Kč
5935 kbelík (1 kg); RAL 7045

5934 kbelík (5 kg); RAL 7040
424 Kč 513 Kč

5936 kbelík (5 kg); RAL 7045
 

 

grAnuLát Eps 

Drcený pěnový polystyren jako přísada do lehčených betonů

   

5958 pytel (250 l) pytel Obj. ks 350 Kč 424 Kč
 

 

poDLAHoVá izoLAcE 

   

Polystyren pro kročejový útlum
100 x 50 cm

Obj. m² na vyžádání na vyžádáníPolystyren podlahový

Minerální vlna podlahová 120 x 60 cm
 

 

poDkLADoVá fóLiE t100 

Fólie pro vytvoření separační vrstvy v podlahových konstrukcích, tloušťka 0,05 mm

   

5880 role 100 m2 2 x 50 m Skl.
ks

327 Kč 396 Kč
5881 role 200 m2 4 x 50 m Obj. 637 Kč 771 Kč

 

 

páskA HAVAnA 

Samolepicí páska pro pevné spojení separačních vrstev (fólií) s dilatačními pásy apod.

   

5882 66 m x 4,8 cm 1 ks Skl. ks 21 Kč 25 Kč
 

potěry, stěrky
 pŘísLuŠEnstVí pro potěry, stěrky

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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pE okrAJoVÝ DiLAtAČní pás 

Dilatační pás pro oddělení litých podlahových hmot od stěn a dalších konstrukcí

   

5883 5 mm s fólií; 5 x 100 mm
50 m Skl. ks

214 Kč 259 Kč
5884 10 mm s fólií; 10 x 100 mm 316 Kč 382 Kč

 

 

oDDěLoVAcí profiL 

Profil k provedení dilatačních a technologických spár v potěrech

   

5885 70 x 50 mm, 2 m 1 ks Skl. ks 40 Kč 48 Kč
 

 

sADA tŘí kusů nAtŘásAcícH tyČí 545388 

Natřásací tyč k homogenizaci a odvzdušnění litých potěrů a betonů

   

5887 sada 75/75 cm, 75/140 cm, 75/240 cm sada Obj. sada 7.956 Kč 9.627 Kč
 

 

troJnoŽkA niVELAČní s HrotEM 

Speciální trojnožka pro usnadnění stanovení správné výšky litých podlahových materiálů

   

5888 1 ks Obj. ks 500 Kč 605 Kč
 

 

nákoLEníky pro poDLAHáŘE A oBkLADAČE 

Nákoleníky pro usnadnění práce při kladení a lepení podlah

   

5889 pár Obj. pár 202 Kč 244 Kč
 

 

Boty s HŘEBy pro oBkLADAČE A poDLAHáŘE 

Podešve s hroty k připevnění na boty pro usnadnění aplikace samonivelačních hmot

   

5890 pár Obj. pár 940 Kč 1.137 Kč
 

 

VáLEc oDVzDuŠňoVAcí 

Odvzdušňovací ježkový válec k aplikaci samonivelačních hmot

   

5891 110 x 700 mm, hrot 28 mm
1 ks Skl. ks 1.450 Kč 1.755 Kč

5892 75 x 700 mm, hrot 14 mm
 

 

pLAstoVÝ kBELík 33 L 

Nádoba určená pro přípravu (míchání) suchých maltových směsí 
(samonivelačních stěrek, lepidel, omítek, atd.) při ručním zpracování.

   

5895 1 ks Skl. ks 159 Kč 192 Kč
 

 

stěrkA nA sAMoniVELAČní HMoty 

K aplikaci samonivelačních hmot, délka 560 mm.

   

5896 1 ks Skl. ks 1.280 Kč 1.549 Kč
 

 

náHrADní pLAnŽEtA 

Náhradní planžeta do zubové stěrky (4 x 4 mm).

   

5897 2 ks Skl. ks 87 Kč 105 Kč
 

potěry, stěrky
 pŘísLuŠEnstVí pro potěry, stěrky

potěry, stěrky
 pŘísLuŠEnstVí pro potěry, stěrky

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Oblasti použití lepidel PROFI jsou dnes mnohem rozmanitější 
než kdykoli předtím: od použití v interiéru až po povrchy s vysokou pevností 
v exteriéru – vyberte správný výrobek pro vaše požadavky.

PROFI LEPIDLA NA OBKLADy A DLAžBy: 
PRO PERFEKTNí VýSLEDKy Voděodolné balení!

Pochůznost  
po cca 24 hodinách

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 LEPIDLA NA OBKLADy A DLAžBy

 

PROFI KLEBER C1T 
Cementové lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb v interiéru

Pro kladení obkladových prvků a dlažeb s nasákavým nebo hutným střepem. 
Není vhodné na podklady se zabudovaným vytápěním.
Vlastnosti: Třída C1T, snížený skluz, dobrá zpracovatelnost
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhutněném maltovém loži)
Zpracování: Zednická lžíce, zubové hladítko
Složení: Cement, plniva, přísady

  

C1T Z
ko

ušeno dle

EN 12004

 

2600 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2–4 kg/m² 
podle velikosti zubu

Skl. ks 115 Kč 139 Kč

 

 

PROFI PREmIum KLEBER C2TE 
Zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním 
i venkovním prostředí

Pro lepení nasákavých i slinutých obkladů a dlažeb, včetně dlažeb na podlahovém 
vytápění. Vhodné pro lepení obkladů na sádrokarton, kameniny, klinkerů i přírodního 
kamene (ne mramoru).
Vlastnosti: Třída C2TE, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené teplotní zátěži, snížený skluz, 
prodloužená doba zavadnutí.
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhutněném maltovém loži)
Zpracování: Zednická lžíce, zubové hladítko
Složení: Cement, polymerní pojivo, plniva, přísady

  

Z
ko

ušeno dle

EN 12004

C2TE

 

6005 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2–4 kg/m² 
podle velikosti zubu

Skl. ks 260 Kč 315 Kč

 

 

PROFI PREmIum FLEX KLEBER C2TES1 
Flexibilní cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním 
i venkovním prostředí

Pro lepení všech typů nasákavých i slinutých obkladů a dlažeb při náročných aplikacích 
na terasách, balkónech, schodištích, bazénech, na podlahových vytápěních, dlažbách 
namáhaných smykem apod.
Vlastnosti: Třída C2TES1, deformovatelnost, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené 
mechanické a teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí.
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhutněném maltovém loži)
Zpracování: Zednická lžíce, zubové hladítko
Složení: Cement, polymerní pojivo, vybraná plniva, přísady a příměsi ke zlepšení 
vlastností při zpracování

   

6009 kbelík (5 kg) cca 2–4 kg/m² 
podle velikosti zubu

Skl. ks
119 Kč 144 Kč

6010 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta 317 Kč 384 Kč
 

 

PROFI PREmIum FLEX KLEBER C2TES1 wEISS 
Bílé flexibilní cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním 
i venkovním prostředí

Ideální pro lepení transparentních a průsvitných materiálů jako je např. skleněná mozaika, 
dále pro lepení všech běžných typů obkladů a dlažeb při náročných aplikacích na terasách, 
balkónech, schodištích, bazénech, na podlahových vytápěních apod.
Vlastnosti: Třída C2TES1, bílá barva, deformovatelnost, mrazuvzdornost, odolnost proti 
zvýšené mechanické a teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí.
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhutněném maltovém loži)
Zpracování: Zednická lžíce, zubové hladítko
Složení: Bílý cement, polymerní pojivo, vybraná plniva, přísady a příměsi ke zlepšení 
vlastností při zpracování.

  

 Z
ko

ušeno dle

EN 12004

C2TE

S1

 

6012 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2–4 kg/m² 
podle velikosti zubu

Obj. ks 370 Kč 448 Kč

 

Naše aplikační videa s mnoha užitečnými tipy naleznete na: www.profibaustoffe.com

POKLÁDKA OBKLADŮ A DLAŽBY S PROFI PRemIum 
FLex KLeBeR C2TeS1: 
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 Z
ko

ušeno dle

EN 12004

C2TE

S1

Novinka

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



www.profibaustoffe.com  |  2021
9594

o
bk

la
do

vá
te

ch
n

ik
a
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bez DPH             s DPHKat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 PENETRAčNí NÁTěRy A HyDROIZOLAčNí HmOTy

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 LEPIDLA NA OBKLADy A DLAžBy

 

PROFI PREmIum KLEBER S2 LEICHT 
Lehčené, vysoce flexibilní lepidlo s dlouhým časem zpracovatelnosti pro lepení 
velkoformátových obkladů a dlažeb

Speciální lepidlo pro tenkovrstvé lepení všech typů keramických obkladových prvků do formátu 
až 6 m², ve vnitřním i venkovním prostředí, určeno i pro podlahové vytápění.
Vlastnosti: Třída C2ES2, nízká spotřeba, vysoká přídržnost k podkladu, dlouhý otevřený čas, 
pro náročné aplikace, mrazuvzdorné, voděodolné.
Tloušťka aplikace: Celoplošně 2–5 mm (lokálně do 10 mm)
Zpracování: Zednická lžíce, zubové hladítko
Složení: Cement, polymerní pojivo, anorganická plniva hutná a lehčená, přísady a příměsi

  

 Z
ko

ušeno dle

EN 12004

C2E

S2

 

6015 pytel (15 kg); 720 kg/paleta cca 1,8–2,5 kg/m² 
podle velikosti zubu

Skl. ks 648 Kč 784 Kč

 

 

PROFI PREmIum KLEBER C2FT RAPID 
Rychletvrdnoucí zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb

Speciálně pro použití při požadavku na rychlé vytvrzení a zatížitelnost.Pro lepení
nasákavých i slinutých obkladů a dlažeb do formátu 60 x 60 cm, pro vnitřní 
i vnější použití. Vhodné na podlahové vytápění.
Vlastnosti: Třída C2FT, snížený skluz, rychletvrdnoucí, mrazuvzdorné
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhutněném maltovém lůžku)
Zpracování: Zednická lžíce, zubové hladítko
Složení: Cement, plniva, přísady

  

 Z
ko

ušeno dle

EN 12004

C2FT

 

6007 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2–4 kg/m² 
podle velikosti zubu

Skl. ks 395 Kč 478 Kč

 

 

PROFI PRImER K 
Univerzální koncentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady

Pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, 
pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, 
lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů.
Vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje přídržnost, zlepšuje rozliv samonivelačních hmot, 
ředění podle charakteru podkladu až 1:5.
Zpracování: váleček, štětka
Složení: Organické pojivo, přísady

   

6815 láhev (1 kg)

cca 0,1–0,3 kg/m² 
na nátěr

Skl.
kg

165 Kč 200 Kč
6816 kanystr (3 kg) 145 Kč 175 Kč
6817 kanystr (5 kg) 135 Kč 163 Kč
6818 kbelík (16 kg) Obj. 125 Kč 151 Kč

 

 

PROFI DH 
Jednosložková koupelnová hydroizolace k okamžitému použití ve vnitřním prostředí

Proti oplachové vodě pod keramické obklady a dlažby v koupelnách a kuchyních. 
Vhodná na vápenocementové a sádrové omítky, beton, sádrokarton, cementové 
a sádrové potěry (i se zabudovaným vytápěním).
Vlastnosti: Vodotěsnost, konzistence k okamžitému nanášení, obklady a dlažby lepit 
lepidlem třídy C2.
Zpracování: zednická lžíce, váleček, štětec
Složení: Polymerní disperze, minerální plniva a přísady

   

6039 kbelík (5 kg)
cca 1,3–1,6 kg/m² 
při dvou vrstvách

Skl. kg

108 Kč 131 Kč
6040 kbelík (7 kg) 105 Kč 127 Kč
6041 kbelík (24 kg) 95 Kč 115 Kč

 

 

PROFI HS1K FLEX 
Flexibilní jednosložková hydroizolace pro vnější i vnitřní použití na terasách, 
balkónech i v koupelnách

Proti tlakové i oplachové vodě na podkladech jako jsou běžné omítky, beton, 
sádrokarton apod. Nutné chránit následnou povrchovou úpravou. Ne pro pojížděné 
podlahy namáhané smykovým zatížením.
Vlastnosti: Vodotěsnost, mrazuvzdornost, schopnost přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C), 
odolnost při kontaktu s chlorovanou vodou.
Zpracování: špachtle, štětka, štětec
Složení: Cement, redispergovatelný polymer, minerální plniva a těsniva, přísady, vlákna

   

6067 pytel (15 kg) cca 1,5 kg/m² 
na mm tloušťky

Skl. kg
73 Kč 88 Kč

6068 kbelík (8 kg) 79 Kč 96 Kč
 

N
Ä

S
SE

-S
CH

UTZ-SACK • VODĚODOLNÉ B
A
LE

N
Í • VÍZÁ

LLÓ CSOMAG • VODEODOLN

É 
BA

LE
N

IE
 •

N
Ä

S
SE

-S
CH

UTZ-SACK • VODĚODOLNÉ B
A
LE

N
Í • VÍZÁ

LLÓ CSOMAG • VODEODOLN

É 
BA

LE
N

IE
 •

KONCENTRÁT

N
Ä

S
SE

-S
CH

UTZ-SACK • VODĚODOLNÉ B
A
LE

N
Í • VÍZÁ

LLÓ CSOMAG • VODEODOLN

É 
BA

LE
N

IE
 •

Naše aplikační video s mnoha užitečnými tipy naleznete na: www.profibaustoffe.com

LePeNÍ VeLKOFORmÁTOVÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ  
S PROFI PRemIum KLeBeR S2 LeICHT: 

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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OBKLADOVÁ TECHNIKA
 SPÁROVACí HmOTy

PROFI FugENmöRTEL FLEX SCHmAL 
Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 2 až 8 mm

Pro voděodolné spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. 
Vhodná pro teplotně namáhané plochy jako jsou venkovní terasy, balkóny nebo podlahy  
s podlahovým vytápěním.
Vlastnosti: Třída CG2 WA, snížená nasákavost, mrazuvzdornost, nesmáčivý povrch  
(použití v hygienicky náročných prostorách), zvýšená odolnost proti mechanickému otěru, 
neodolává kyselým chemickým látkám a čisticím prostředkům. Spotřeba podle šířky spáry 
a velikosti prvku.
Zpracování: Gumové hladítko, molitanová houba
Složení: Bílý cement, polymerní pojivo, drcený vápenec 0–0,2 mm, přísady

  

kbelík (2 kg)
0,3–1,0 kg/m²  
podle použití Skl. kg 41 Kč 50 Kčkbelík (5 kg)

kbelík (8 kg)

PSS1 * příplatek za odstín 1 kg 20 Kč 24 Kč
 

 

PROFI FugENmöRTEL FLEX BREIT 
Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 5 až 25 mm

Pro voděodolné spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru 
i exteriéru. Vhodná pro teplotně namáhané plochy jako jsou venkovní terasy, 
balkóny nebo podlahy s podlahovým vytápěním.
Vlastnosti: Třída CG2 WA, snížená nasákavost, mrazuvzdornost, nesmáčivý povrch 
(použití v hygienicky náročných prostorách), zvýšená odolnost proti mechanickému otěru, 
neodolává kyselým chemickým látkám a čisticím prostředkům. Spotřeba podle šířky spáry 
a velikosti prvku.
Zpracování: Gumové hladítko, molitanová houba
Složení: Bílý cement, polymerní pojivo, drcený vápenec 0–0,5 mm, přísady

   

6538 pytel (25 kg); grau
cca 0,3–1,0 kg/m² 
podle použití

Obj. kg 41 Kč 50 Kč6539 pytel (25 kg); bahama

6548 pytel (25 kg); manhattan
 

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 SPÁROVACí HmOTy
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PROFI FugENmöRTEL EPOXI 2K 
Epoxidová dvousložková spárovací hmota pro náročné aplikace

Pro chemicky odolné spárování průmyslových dlažeb a obkladů (autoservisy, automyčky apod.) 
a hygienicky nezávadné spárování v potravinářském průmyslu, nádržích s pitnou vodou, 
bazénech, laboratořích atd.
Vlastnosti: Třída RG, odolnost vůči chemickému a mechanickému namáhání, výborná čistitelnost, 
mrazuvzdornost, nenasákavost, odolnost vůči působení agresivních vod a agresivních látek, 
vhodná pro styk s pitnou vodou.
Zpracování: Gumové hladítko, molitanová houba, špachtle
Složení: Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo

   

6560 sada (5 kg); weiss

0,6–2,0 kg/m2  
podle šířky spáry  
a velikosti prvku 

Obj. kg

288 Kč 348 Kč
6561 sada (5 kg); grau

6562 sada (5 kg); bahama

6563 sada (5 kg); manhattan

6570 sada (10 kg); weiss

255 Kč 309 Kč
6571 sada (10 kg); grau

6572 sada (10 kg); bahama

6573 sada (10 kg); manhattan
 

A

        weiss        jasmin        silber     manhattan     grau        zement      antrazit     bahama   karamel     andesit      calcit         nuss       melange  dunkelbraun    braun     schwarz

Katalogová čísla

weiss jasmin silber manhattan grau zement antracit bahama karamel andesit calcit nuss melange braun schwarz

2 kg 6500 6509 6508 6503 6501 6583 6507 6502 6505 6582 6581 6585 6584 6504 6580 6506

5 kg 6510 6519 6518 6513 6511 6589 6517 6512 6515 6588 6587 6591 6590 6514 6586 6516

8 kg 6520 6529 6528 6523 6521 6595 6527 6522 6525 6594 6593 6597 6596 6524 6592 6526

dunkelbraun

        weiss        jasmin        silber     manhattan     grau        zement      antrazit     bahama   karamel     andesit      calcit         nuss       melange  dunkelbraun    braun     schwarz

        weiss        jasmin        silber     manhattan     grau        zement      antrazit     bahama   karamel     andesit      calcit         nuss       melange  dunkelbraun    braun     schwarz*

*

**

**
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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OBKLADOVÁ TECHNIKA
 SPÁROVACí HmOTy

 

PROFI SAN KITT 
Sanitární silikon pro pružné tmelení spojů

Pro utěsnění spár v sanitární oblasti, u skleněných a okenních konstrukcí. 
V domácnosti pro tmelení obkladů, sanitární keramiky (umyvadla, vany, WC apod.), 
kuchyňských linek atd.
Vlastnosti: Výborná přídržnost na podkladu, odolnost proti UV záření a plísním, 
stálobarevnost, odolnost proti vlhkosti a vodě.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: Plastická těsnící hmota na bázi silikonové disperze

   

5514 kartuše  (310 ml); transparentní

spáry 5 x 5 mm 
v délce 
cca 12 m/kartuše

Skl. ks

142 Kč 172 Kč
5515 kartuše (310 ml); weiss

5516 kartuše (310 ml); grau

5518 kartuše (310 ml); bahama

5520 kartuše (310 ml); manhattan

5517 kartuše (310 ml); schwarz

158 Kč 191 Kč

5519 kartuše (310 ml); dunkelbraun

5961 kartuše (310 ml); karamel

5962 kartuše (310 ml); anthrazit

5963 kartuše (310 ml); silber

5964 kartuše (310 ml); jasmin

5965 kartuše (310 ml); braun

5966 kartuše (310 ml); calcit

5967 kartuše (310 ml); andesit

5968 kartuše (310 ml); zement

5969 kartuše (310 ml); melange

5970 kartuše (310 ml); nuss
 

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 PŘíSLuŠENSTVí PRO OBKLADOVOu TECHNIKu

 

TěSNíCí PÁS 120/70 - KLASIK 
Pružný pás pro překlenutí spár

Pro utěsnění přechodů stěna/stěna a stěna/podlaha v hydroizolačních hmotách.
Zpracování: Špachtle

   

8791 10 bm role
Skl. ks

168 Kč 203 Kč
8792 50 bm role 799 Kč 967 Kč

 

 

ROH K TěSNíCímu PÁSu 
Pružná tvarovka k těsnícímu pásu pro utěsnění vnějšího nebo vnitřního rohu 
v hydroizolačních hmotách

   

5893 vnější roh 140 x 140 mm
25 ks Skl. ks 79 Kč 96 Kč

5894 vnitřní roh 140 x 140 mm
 

PROFI SAmOLEPICí BuTyLOVý PÁS
 Samolepicí butylový pás pro lepení balkónových profilů a těsnění spár

Pás pro lepení a těsnění různých stavebních materiálů, zvláště vhodný pro lepení balkónových 
profilů ke konstrukci. Lze také použít pro utěsnění koutových spojů ve vrstvě hydroizolační stěrky 
např. v koupelnách, na balkónech, terasách apod.
Vlastnosti: Trvale pružný a lepivý, rychlá a snadná aplikace, vysoce odolný vůči vlhkosti 
a stárnutí, šířka 100 mm.

   

5570 20 bm 1 ks Skl. ks 630 Kč 762 Kč
 

Novinka

 
PROFI mS POLymER 2 IN 1 
Jednosložkový rychletuhnoucí tmel na bázi MS polymeru k tmelení různých materiálů

Slouží k pružnému lepení a tmelení kovu, betonu, keramiky, dřeva, skla atd. 
Vhodný pro průmyslové a chladírenské spoje, výrobu lodí, klimatizační jednotky 
a sendvičové panely. Lze použít v sanitární oblasti.
Vlastnosti: Flexibilita, vynikající přilnavost k většině povrchů, odolnost proti vodě, soli,
chloru a povětrnostním vlivům, přetíratelnost, transparentní.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: MS polymer

   

5931 kartuše  (310 ml) Skl. ks 195 Kč 236 Kč
 

        weiss        jasmin        silber     manhattan     grau        zement      antrazit     bahama   karamel     andesit      calcit         nuss       melange  dunkelbraun    braun     schwarz

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

 

SPONA 
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb

Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.
Vlastnosti: Snadná aplikace, jednoduché použití.

   

5971
spára 1 mm

100 ks 

Skl. balení

125 Kč 151 Kč
5975 500 ks 610 Kč 738 Kč
5972

spára 1,5 mm
100 ks 125 Kč 151 Kč

5976 500 ks 610 Kč 738 Kč
5973

spára 2 mm
100 ks 125 Kč 151 Kč

5977 500 ks 610 Kč 738 Kč
5974 spára 3 mm 100 ks 125 Kč 151 Kč

 

 

KLíN 
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb

Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.
Vlastnosti: Snadná aplikace, jednoduché použití.

   

5978 250 ks 
Skl. balení

395 Kč 478 Kč
5979 100 ks 185 Kč 224 Kč

 

 

KLEŠTě 
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb

Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.
Vlastnosti: Snadná aplikace, jednoduché použití.

   

5980 1 ks Skl. ks 365 Kč 442 Kč
 

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 PŘíSLuŠENSTVí PRO OBKLADOVOu TECHNIKu

 

TěSNíCí ŠňůRA 
Pružná těsnící šňůra pro utěsňování dilatačních a koutových spár

Pro utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin, separuje pružné tmely od podkladu, 
vymezuje vhodný tvar jejich průřezu a tím zabraňuje jejich poruchám. Nezbytná součást 
pro zajištění trvalé funkčnosti dilatační spáry.
Vlastnosti: Pružná, snadno opracovatelná, nenasákavá, chemicky odolná, hygienicky 
nezávadná.

   

5981 6 mm 500 m 

Skl. balení

1 280 Kč 1 549 Kč
5982 8 mm

100 m 
285 Kč 345 Kč

5983 10 mm 315 Kč 381 Kč
 

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 PŘíSLuŠENSTVí PRO OBKLADOVOu TECHNIKu

Novinka
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH



Betony

Betony
 

strana 104
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Betony
Všestranné – od bednění až po strop,  

PROFI betony nesmějí chybět na žádné stavbě
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

Betony
 Betony

Od malých betonářských prací v domě a zahradě, až po konstrukci nadzemní stavby - masivní stavební beton 
nabízí mnoho variant zpracování a díky své odolnosti odolává všem povětrnostním podmínkám. 
Stabilita a jistota po generace.

nadčasový, pevný, Beton 
− materiál pro více generací

 

proFi Beton 4 mm 
Hotová betonová směs

Pro vyztužené i nevyztužené podkladní betonové vrstvy (podlahy, terasy, příjezdy, 
chodníky apod.), pro výplň dutin, osazování obrubníků, sloupků a další drobné 
betonářské práce ve vnitřním i venkovním prostředí.
vlastnosti: Pevnost v tlaku min. 30 MPa, mrazuvzdornost, dobrá zpracovatelnost, 
nejedná se o konstrukční beton dle EN 206.
Zpracování: Kontinuální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka
složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

   

2210 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta

cca 20 kg/m²/cm
Skl. ks

80 Kč 97 Kč
2200 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta 118 Kč 143 Kč
2201 silo Obj. t 2.950 Kč 3.570 Kč

 

 

proFi schnellBeton sB 30 
Rychletuhnoucí beton pro kotvení stavebních prvků

Pro rychlé osazování sloupků, obrubníků, patek konstrukcí, dopravních značek, kanalizačních 
poklopů a vpustí, k drobným opravám betonových konstrukcí. Nejedná se o konstrukční beton. 
Pro vnitřní i vnější použití.
vlastnosti: Kotvicí schopnost již 30 minut po rozmíchání, rychlý nárůst pevnosti (15 MPa za 24 hod.), 
výsledná pevnost 30 MPa, mrazuvzdorný, odolný vůči agresivnímu prostředí.
tloušťka aplikace: 30 až 60 mm (pro potěr)
Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo
složení: Rychlovazný cement, křemičitý písek 0–4 mm, zušlechťující přísady

   

6098 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Skl. ks 194 Kč 235 Kč
 

 

proFi trockenspritZBeton sp gk4 
Stříkaný beton pro nanášení metodou suchého stříkání

Pro zpevňování kleneb, chodeb, tunelů a opěrných zdí metodou suchého stříkání 
(materiál se mísí s vodou až ve stříkací hubici). Vnitřní i vnější použití.
vlastnosti: Mrazuvzdornost, pevnost v tlaku min. 40 MPa, vysoká přilnavost k podkladu, 
velmi rychlý nárůst pevnosti, nízký spad, odolnost ve vlhkém prostředí.
tloušťka aplikace: min. 1,6 cm
Zpracování: Stroj pro stříkaný beton, metoda suchého stříkání
složení: Speciální pojivo, vysoce jakostní písek, přísady

   

2224 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Obj. ks 199 Kč 241 Kč
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Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

PROFI  
SchnellbetOn  
Sb 30

	kotvicí schopnost již 30 minut po rozmíchání

 rychlý nárůst pevnosti na 15 MPa za 24 hod.

 výsledná pevnost 30 MPa

 mrazuvzdorný

pro kotvení staveBních prvkŮ
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Betony
 Betony

Betony
 Betony

 

proFi drainBeton 
Drenážní beton s vysokou propustností pro vodu

Jako podkladní beton před pokládkou dlažebních prvků na chodnících a komunikacích. 
Pro výplň základů opěrných zdí, bazénů a prvků zahradní architektury. Vnitřní a venkovní 
použití.
vlastnosti: Dobrá propustnost pro vodu, brání zamokření konstrukce, zamezuje sedání 
a pohybům v důsledku mrazu, ruční a strojní zpracování.
tloušťka aplikace: min. 6 cm
Zpracování: Bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem, kontinuální míchačka
složení: Cement, kamenivo 0–4 mm, přísady

   

2272 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 18–20 kg/m²/cm Obj. ks 140 Kč 169 Kč
 

 

proFi trassdrainmörtel 
Drenážní malta s obsahem trasu pro pokládku dlažby

Pro pokládku betonových nebo kamenných desek. Použitelná rovněž pro přírodní kámen 
s nízkou nasákavostí (např. granit, porfyr). Pro vnitřní i vnější prostředí.
vlastnosti: Zabraňuje tvorbě výkvětů, mrazuvzdornost, dobré drenážní vlastnosti, odolnost 
proti sedání.
tloušťka aplikace: min. 3–6 cm v závislosti na podkladu
Zpracování: Bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem, kontinuální míchačka 
složení: Cement, kamenivo 0–4 mm, tras, přísady

   

2426 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 18–20 kg/m²/cm Obj. ks 244 Kč 295 Kč
 

 

proFi trassFugenmörtel 
Spárovací malta s obsahem trasu

Pro spárování betonových nebo kamenných desek, např. na nájezdech, chodnících, 
terasách apod. Pro šířku spáry 5 –30 mm. Použití ve vnitřním i vnějším prostředí. 
Ruční zpracování.
vlastnosti: Odolná proti mrazu a posypovým solím, zabraňuje tvorbě výkvětů, 
rychlý náběh pevnosti.
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo
složení: Cement, kamenivo 0–2 mm, tras, přísady

   

2428 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1–3 kg/m²/cm 
podle použití

Obj. ks 248 Kč 300 Kč

 

 

proFi FliessBeton dc 25/30  
Čerpatelná betonová směs

Pro zalévání ztraceného bednění v základech, bazénových konstrukcích a k vytváření 
drobných stavebních prvků. Není vhodná pro velkorozměrové a silnostěnné stavební prvky. 
Pro vnitřní i vnější použití.
vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost (čerpatelnost), mrazuvzdornost, pevnost v tlaku min. 
25 MPa, odolává stupni vlivu prostředí XF1/XF3.
Zpracování: SMP nebo QLMP (míchací pumpa)
složení: Cement, vápencová drť do 4 mm, přísady

   

2294 silo s SMP nebo QLMP cca 20 kg/m²/cm Obj. t 3.630 Kč 4.392 Kč
 

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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SPECIÁLNÍ PRODUKTY
Naše speciální produkty vám usnadní práci a pomohou vám řešit specifické problémy  

ve stavební praxi (např. odstranění plísní z fasád, hydrofobizaci povrchu stavebních konstrukcí, 
ukotvení nebo utěsnění konstrukčních prvků).

Ochrana a čištění povrchů strana 110

Ochrana proti RTG záření 
 

strana 113

Pojiva a plniva
 

strana 114

Chemické kotvy, polymerní lepidla
 

strana 115

Příslušenství strana 118
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Kat. č. Produkt Spotřeba K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 OChRaNa a čIšTěNÍ POvRChů

Ve stavební praxi se často setkáváme s nutností řešení specifických problémů jako je např. odstranění biotického 
napadení fasád, hydrofobizace povrchů stavebních konstrukcí, ukotvení konstrukčních prvků nebo ochrana vnitřních 
prostor před rentgenovým zářením. Všechny tyto problémy Vám pomohou vyřešit naše speciální produkty.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY řEšÍ 
SPECIfICKé PRObLémY Na STavbÁCh

 

PROfI LIKvID EKO 
Prostředek k ekologické likvidaci řas a plísní

K čištění fasád nebo povrchů stavebních konstrukcí a k odstranění řas a plísní na různých 
typech minerálních a disperzních podkladů. Je určen pro vnitřní i venkovní aplikaci.
vlastnosti: Bez zápachu, výborná účinnost i na povrchu silně znečištěném mikroorganismy.
Zpracování: Štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení
Složení: Vodný roztok aktivních látek bez obsahu chloru

   

5901 kanystr (5 kg)
0,10–0,20 kg/m² Obj. ks

750 Kč 908 Kč
5902 kanystr (10 kg) 1.490 Kč 1.803 Kč

 

 

PROfI LIKvID PLUS 
Vysoce účinný koncentrovaný prostředek k likvidaci řas a plísní

K čištění fasád nebo povrchů stavebních konstrukcí (zejména s nízkou nasákavostí) a k odstranění 
řas a plísní na různých typech minerálních a disperzních podkladů. Určen pro venkovní aplikaci.
vlastnosti: Koncentrovaný vodou ředitelný roztok aktivních látek, výborná účinnost i na povrchu 
silně znečištěném mikroorganismy.
Zpracování: Štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení
Složení: Vodný roztok chlornanu sodného, aditiva

   

5903 kanystr (5 kg)
0,10–0,20 kg/m² Skl. ks

1.075 Kč 1.301 Kč
5904 kanystr (20 kg) 4.200 Kč 5.082 Kč

 

 

PROfI LIGNO 
Hydrofobizační nátěr na disperzní a dřevěné povrchy

Pro vytvoření vodoodpudivé úpravy dřeva a povrchů na bázi dřeva a dále povrchových úprav 
pojených disperzemi. Vhodný též pro nesavé minerální podklady. Pro vnitřní i vnější použití.
vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým 
vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.
Zpracování: Štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení
Složení: Vodný roztok alkylovaných silanolátů

   

5905 kanystr (5 kg) 0,15–0,30 kg/m² Skl. ks 855 Kč 1.035 Kč
 

 

PROfI hYDRO 
Hydrofobizační nátěr na savé minerální povrchy

Pro zpevnění a vytvoření vodoodpudivé úpravy stavebních hmot na minerální bázi  
(beton, cihla, pískovec, omítka apod.), pro vnitřní i vnější použití. Není vhodný na sklo, 
glazované povrchy a kovy.
vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým 
vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.
Zpracování: Štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení
Složení: Vodný roztok alkylovaných silanolátů

   

5906 kanystr (5 kg) 0,10–0,30 kg/m² Skl. ks 625 Kč 756 Kč
 

 

aNTI-mOUSSE 77 
Preventivní prostředek proti řasám, lišejníkům, mechům a plísním

Pro vytvoření preventivní ochrany povrchů staveb (omítka, kámen, střešní tašky, beton,  
nátěry apod.) před tvorbou organických nečistot. Lze použít také pro jejich odstranění 
a zabraňuje jejich novotvorbě.
vlastnosti: Dlouhodobá účinnost, vodou ředitelný, pH neutrální.
Zpracování: Štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení
Složení: Vodný roztok fungicidů

   

5907 kanystr (5 l)
0,04–0,05 l/m² Obj. ks

1.390 Kč 1.682 Kč
5908 kanystr (20 l) 3.750 Kč 4.538 Kč

 

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 OChRaNa PROTI RTG ZÁřENÍ

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 OChRaNa a čIšTěNÍ POvRChů

 

PX 07 PRImER  
Základní nátěr pro ošetření povrchu před nanesením antigraffiti nátěru

Pro stabilizaci a ochranu podkladu a zvýšení přilnavosti následných nátěrů. Vhodný na hladké 
i porézní hrubé povrchy a většinu savých minerálních podkladů (beton, omítky, sádrokartony, 
cihly, přírodní kámen, fasádní nátěry, atd).
vlastnosti: Dobrá přilnavost k podkladu, vysoká odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí 
a vůči působení agresivních chemikálií, paropropustný, hydrofobní, UV stabilní, odolný vůči 
alkáliím.
Zpracování: Štětec, váleček
Složení: Vodní disperze styren-akrylových kopolymerů

   

5909 láhev (1 l)
0,06–0,12 l/m² Obj. ks

690 Kč 835 Kč
5910 kanystr (5 l) 3.150 Kč 3.812 Kč

 

 

KTX 07 
Jednosložkový bezbarvý nátěr pro ochranu povrchů před graffiti

Pro ochranu povrchu vůči sprejovým barvám a většině dostupných fixů, inkoustu, ptačím 
výkalům, hlíně, kyselým dešťům, vlhkosti, plakátům, samolepkám a lepidlům. Pro hladké, 
ale i porézní povrchy běžných stavebních materiálů.
vlastnosti: Výborná přilnavost k podkladu, jednoduchá aplikace, bezbarvý, paropropustný, 
UV odolný, stálobarevný, vodoodpudivý, následná graffiti se odstraňují pouze vodou.
Zpracování: Štětec, váleček
Složení: Nátěr na bázi syntetických organosilikonových polymerů

   

5911 láhev (1 l)
0,07–0,17 l/m² Obj. ks

1.255 Kč 1.519 Kč
5912 kanystr (5 l) 5.450 Kč 6.595 Kč

 

 

baRYTOvÁ jÁDROvÁ OmÍTKa 
Jádrová omítka s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro omítání stěn v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.
vlastnosti: Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka
Složení: Cement, kamenivo, baryt, přísady

   

9014 pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta 25 kg/m2/cm Obj. ks na vyžádání na vyžádání
 

 

baRYTOvÁ STÍNÍCÍ maLTa výPLňOvÁ 
Výplňová hmota s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro vyplňování sendvičových příček v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji 
záření RTG. Hmota se použije jako výplň mezi zdivo a zděnou přizdívku.
vlastnosti: Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka
Složení: Cement, kamenivo, baryt, přísady

   

9015 pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta 30 kg/m2/cm Obj. ks na vyžádání na vyžádání
 

 

baRYTOvý bETONOvý POTěR 
Betonový potěr s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro vytvoření stínících vrstev, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické 
betonové vrstvy v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.
vlastnosti: Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka
Složení: Cement, kamenivo, baryt, přísady

   

9016 pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta 30 kg/m2/cm Obj. ks na vyžádání na vyžádání
 

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 ChEmICKé KOTvY, POLYmERNÍ LEPIDLa

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 POjIva a PLNIva

 

PROfI vÁPENNý hYDRÁT 
PROfI jURaT-KaLK
Hašené vápno, stavební pojivo

Pro přípravu zdicích malt a omítkových směsí přímo na stavbě. Vhodný také k bílení. 
Lze použít rovněž pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.
vlastnosti: Jasně bílá barva, prášková forma.
Zpracování: Bubnová míchačka, ruční zpracování
Složení: Vápenný hydrát bílý

   

1000 pytel (60 l); 30 pytlů/paleta Skl. ks 162 Kč 196 Kč
1010 silo Obj. t na vyžádání na vyžádání

 

 

PROfI SUšENý PÍSEK 
Sušený písek pro stavební použití

Písek (0,5 –1 mm) je určený pro zásyp epoxidových penetrací, jako plnivo do stavebních 
hmot, jako zásypový materiál při kladení a spárování zámkové dlažby. 
Písek (1–2 mm) je určený jako materiál pro otryskávání povrchů, jako plnivo do stavebních 
hmot, jako zásypový materiál při kladení a spárování zámkové dlažby, pro náplň bazénových 
filtrací apod.
vlastnosti: Přírodní surovina, vysoký obsah SiO2, vytříděný, praný, vysušený.
Složení: Křemičitý materiál bez obsahu cizorodých částic a příměsí.

   

6790 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta; 0,5 – 1 mm
Skl. ks 78 Kč 94 Kč

6791 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta; 1 – 2 mm
 

 

PROfI ChEmICKÁ KOTva POLYESTER 
Chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických  
zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodná pro střední zatížení.
vlastnosti: Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: Modifikovaná pryskyřice, směs tužidel

   

5921 kartuše (300 ml)
Skl. ks

179 Kč 217 Kč
5922 kartuše (420 ml) 229 Kč 277 Kč

PROfI ChEmICKÁ KOTva vINYLESTER 
Rychletuhnoucí chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení 
a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodná pro střední zatížení. Lze použít 
na mokré podklady i pod vodou.
vlastnosti: Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím, 
bez zápachu, dlouhodobá životnost.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: Modifikovaná pryskyřice, směs tužidel

   

5923 kartuše (300 ml)
Skl. ks

255 Kč 309 Kč
5924 kartuše (420 ml) 343 Kč 415 Kč

PROfI haRDfIX 
Univerzální lepidlo pro okamžitou fixaci s mimořádně vysokou počáteční přídržností

K lepení keramiky, skla, zrcadel, betonu, kovů, kamene, dřeva, sádrokartonu, polyuretanu, 
PVC a jiných plastů. Lze jej použít rovněž v sanitární oblasti. Použití v interiéru i exteriéru.
vlastnosti: Vysoká počáteční přídržnost i na vlhkých podkladech, vodotěsné, pružné.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: MS Polymer

   

5925 kartuše (290 ml) Skl. ks 182 Kč 220 Kč
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Novinka

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 
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SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 ChEmICKé KOTvY, POLYmERNÍ LEPIDLa

 
PROfI ChEmICKÁ KOTva ZImNÍ 
Zimní rychletuhnoucí chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení 
a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků za nízkých teplot (-20 o C). Vhodná pro střední 
zatížení. Lze použít na mokré podklady i pod vodou.
vlastnosti: Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím, bez zápachu, 
dlouhodobá životnost.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: Modifikovaná pryskyřice, směs tužidel

   

5960 kartuše (420 ml) Skl. ks 365 Kč 442 Kč

 

PROfI PUR PěNa PISTOLOvÁ 
Jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní. Pro izolace potrubních 
systémů, utěsňování průchodů ve stěnách a vyplňování dutin. Akustická i tepelná izolace.
vlastnosti: Vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, efektivní 
výplňový materiál.
Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny
Složení: 4.4-difenylmetan diizokyanát, pohonné látky

   

5927 kartuše (750 ml) Skl. ks 145 Kč 175 Kč

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 ChEmICKé KOTvY, POLYmERNÍ LEPIDLa

PROfI aKR TmEL bÍLý 
Akrylátový tmel pro exteriér a interiér

Pro utěsnění spojů a spár ve zdivu, betonu, omítkách, tvárnicích, cihlách, sádrokartonu apod. 
Vhodný pro spáry bez dilatačního namáhání. Použití v interiéru i exteriéru.
vlastnosti: Vysoká bělost, neobsahuje rozpouštědla, pachově neutrální, odolný proti stárnutí 
a UV záření, čistitelný vodou.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: Plastická těsnící hmota na bázi akrylové disperze

   

5929 kartuše (310 ml) Skl. ks 40 Kč 48 Kč

 
PROfI PUR PěNa NÍZKOEXPaNZNÍ PISTOLOvÁ 
Nízkoexpanzní jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní při požadavku na minimální 
expanzi. Pro utěsňování průchodů ve stěnách, výplň obkladů, pro izolaci a zateplování 
střešních konstrukcí apod.
vlastnosti: Nízká roztažnost, zvýšená pevnost, vynikající přilnavost k podkladu, vysoká 
odolnost proti stárnutí, vlhkosti a růstu plísní a hub.
Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny
Složení: 4.4-difenylmetan dizokyanát, pohonné látky

   

5928 kartuše (750 ml) Skl. ks 165 Kč 200 Kč

PROfI PU-čISTIč 
Multifunkční čisticí prostředek k odstranění nevytvrzených PU pěn a lepidel

Pro čištění aplikačních pistolí na PU pěnu (ventily, trysky) a odstraňování zbytků nevytvrzené 
PU pěny a lepidel. Pro odmašťování ocelových povrchů před nanesením silikonových 
a polyuretanových tmelů.
vlastnosti: Opakovaně použitelný, nezanechává lepivý film.
Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny
Složení: Aceton, ethyl-acetát, propan-2ol, propan, butan isobutan

   

5926 kartuše (500 ml) Skl. ks 118 Kč 143 Kč

 
PROfI PU 40 
Polyuretanový tmel v šedém odstínu

Jednosložkový tmel pro tmelení a lepení většiny materiálů jako beton, kamenina, dřevo, kov, 
polyester, sklo, PVC, keramika apod. Pro tmelení dilatačních spár a spár obvodových plášťů 
budov. Vytváří trvale elastický a pevný spoj.
vlastnosti: Snadno použitelný, rychle vytvrzující, odolný klimatickým vlivům a UV záření, 
vysoká přilnavost, po vytvrzení přetíratelný.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: Polyuretanový polymer

   

5952 kartuše (310 ml) Skl. ks 139 Kč 168 Kč

Novinka

Novinka

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 
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Kat. č. Produkt Balení K dispozici Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 PřÍSLUšENSTvÍ

 
SÍTKO-PLaST 
Plastové sítko pro usnadnění aplikace chemických kotev zejména v dutinových 
materiálech

   

5941 12 x 50 mm

10 ks Skl. balení 36 Kč 44 Kč
5942 12 x 80 mm

5943 16 x 85 mm

5944 16 x 130 mm

5945 20 x 85 mm

 

NÁhRaDNÍ šPIčKa T-fLOW Na ChEmICKé KOTvY 
Náhradní směšovací tryska pro chemické kotvy

   

5946 5 ks Skl. balení 89 Kč 108 Kč

PISTOLE GUN 10:1 
Pistole pro aplikaci chemických kotev a tmelů

   

5947 300 ml (chemické kotvy, silikony, akrylátové 
a PU tmely, HARDFIX)

1 ks Skl. ks
407 Kč 492 Kč

5948 420 ml (chemické kotvy) 771 Kč 933 Kč

 

PISTOLE PU maX  
Pistole pro aplikaci montážní PUR pěny, komorové šroubení

   

5949 1 ks Skl. ks 411 Kč 497 Kč
 

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
 PřÍSLUšENSTvÍ

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených 
lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, 
Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.
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 SERVIS A PRONÁJEM STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ  c__NAME SERVIS A PRONÁJEM STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pronájem strojního zařízení a vybavení:

omítací stroj 230 V/400 V  den  500 Kč  605 Kč

pneumatický dopravník  den  500 Kč  605 Kč

kontinuální míchačka na pytlovaný/volně ložený materiál  den  300 Kč  363 Kč

kontinuální míchačka na lepicí a stěrkové tmely  den  300 Kč  363 Kč

šnekový dopravník EDS  den  400 Kč  484 Kč

omítací stroj s přestavbou na lité potěry  den  700 Kč  847 Kč

kapota s filtry  den  100 Kč  121 Kč

filcovačka  den  500 Kč  605 Kč

pomocné vodní čerpadlo  den  100 Kč  121 Kč

dopravní hadice nad 4 ks  den  100 Kč  121 Kč

zásobníkové silo s pumpou na lité potěry  den  1 000 Kč  1 210 Kč

zásobníkové silo den  500 Kč  605 Kč

skladový kontejner  den  100 Kč  121 Kč

talířová – rotační podlahová bruska  den 550 Kč  666 Kč

průmyslový vysavač  den 250 Kč  303 Kč

stříkací zařízení pro aplikaci disperzních stěrek den  900 Kč  1 089 Kč

 

 

 

Ceník dalšíCh služeb a zboží:

servis strojního zařízení, prostoj zaviněný stavbou  hod.  600 Kč  726 Kč

dopravné (návoz, svoz a servis strojního zařízení)  km 19 Kč  23 Kč

dopravné silostavěč  km 35 Kč  42 Kč

přítomnost technika při aplikaci litých potěrů  hod. 600 Kč  726 Kč

čekání na stavbě (silostavěč, cisterna, kamion)  15 min. 500 Kč  605 Kč

šnekové čerpadlo pro omítací stroj – rotor  ks 1 500 Kč  1 815 Kč

šnekové čerpadlo pro omítací stroj – stator  ks 1 500 Kč  1 815 Kč

šnekové čerpadlo pro omítací stroj s přestavbou na lité potěry  t 200 Kč  242 Kč

gumová tryska stříkací pistole  ks  140 Kč  169 Kč

rychlospojka Geka  ks  70 Kč  85 Kč

filcovací kotouč k filcovačce – guma  ks  1 100 Kč  1 331 Kč

filcovací kotouč k filcovačce – mořská houba  ks  500 Kč  605 Kč

filtrační vak  ks  500 Kč  605 Kč

strojní zařízení Pro zPraCování materIálŮ ProFI:

OMÍTACÍ STROJ 
230 V

OMÍTACÍ STROJ 
400 V

OMÍTACÍ STROJ 
s přestavbou  
na lité potěry

PNEUMATICKÝ  
DOPRAVNÍK

na volně ložený materiál

KONTINUÁLNÍ 
MÍCHAČKA 

na pytlovaný materiál

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ 
pro aplikaci  

disperzních stěrek

SMP PUMPA
na lité potěry

FILCOVAČKA

omítaCí stroj r55 400 v

Omítací stroj pro zpracování všech strojově zpracovatelných suchých směsí pro vnitřní a vnější 
omítky. Stroj je možné zásobovat pytlovaným materiálem i materiálem ze zásobníkového sila 
prostřednictvím filtrační kapoty.

VÝHODY:
• robustní konstrukce
• jednoduchá obsluha
• nižší udržovací náklady díky specifickému principu podávání suchého materiálu
• kompresor s automatickým vypínáním při přerušení odběru materiálu
• stroj je lehce rozložitelný do několika samostatných modulů, což zjednodušuje
   manipulaci a údržbu

SÉRIOVÁ VÝBAVA: 
vzduchový kompresor, zabudované vodní čerpadlo, stříkací pistole, míchací hřídel, 15 m maltových 
hadic, 15 m vzduchových hadic, trhač na pytle, nářadí na čistění, pomocné nářadí.

Cena: 154 900 kč bez dPh 

FIlCovaČka raPIdo

Filcovačka Rapido je moderní strojní zařízení používané ke konečné úpravě omítek, kombinující  
hospodárný provoz a vynikající výkon. Jednoduché a intuitivní ovládání, dokáže být bezkonkurenční 
při konečné úpravě velkých ploch.
Tento systém se vyznačuje spolehlivostí, lehkostí a všestranností. Úroveň kvality součástí  
a provedení konstrukce stroje jsou naprosto profesionální. Různé příslušenství, různé typy  
kotoučů a funkce pro změnu rychlosti umožňují obsluze provádět běžné dokončování omítek. 
Stroj je vybaven ultra odolným pružným vedením, který spojuje obě jednotky až na vzdálenost 
17 metrů. Během přepravy je vše pohodlně uloženo v robustním plastovém boxu.

TEcHNIcKÉ ÚDAJE:
• příkon 0,5 kW
• váha ručky 4 kg
• váha celého stroje 17 kg
• rozměr kontejneru 600 x 400 x 420 mm

cena: 34 900 kč bez dPh 

máte vlastní stroj? Potřebujete na něm servIs?
Provádíme servIs veškerýCh tyPŮ strojŮ urČenýCh Pro zPraCování suChýCh stavebníCh směsí. 

Popis Jednotka cena bez DPH cena s DPH

SERVISSERVIS
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 POŽADAVKY PRO UMÍSTĚNÍ SILA NA STAVBĚ  VŠEOBEcNÉ OBcHODNÍ A DODAcÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBEcNĚ
Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, 
s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společ-
nost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu 
C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových 
kupních smluv, kupních smluv, nájemních smluv, včetně smluv o nájmu strojního 
zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem 
věcí movitých dle ceníku prodávajícího.
Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem 
č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. SMLUVNÍ VZTAHY
Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, 
a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky 
(dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). 
Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze výhradně při platbě v hotovosti. 
Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před 
uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o  registraci 
plátce DPH.

3. DODAcÍ PODMÍNKY
Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či 
e-mailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou 
resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expe-
dičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupující-
mu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou se vylučuje.
Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu do-
pravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje 
kupující prostřednictvím třetích osob, je odebírající osoba povinna předložit řád-
ně vyplněný tiskopis – plná moc k odběru zboží.  Za případné škody vzniklé 
nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost.
Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího 
či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povi-
nen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního 
vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného 
místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez 
překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či 
dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět 
nájmu a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje 
a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu.
Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál 
nacházející se ve vráceném transportním sile (nezpracovaný materiál se ne-
dobropisuje).
Pokud se bude ve vraceném transportním sile nacházet více než 9 tun nezpra-
covaného materiálu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu paušální náhra-
du zvýšených nákladů spojených s převozem nadlimitního množství materiálu 
a jeho likvidací ve výši 10.000 Kč + DPH (400,- € + DPH).

4. cENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objed-
návky kupujícího prodávajícímu. Případné množstevní slevy stanovené cenovou 
nabídkou prodávajícího se nevztahují na palety EUR. Není-li dohodnuto jinak, je 
platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování.
Není-li cena uhrazena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží 
vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS 
či NS. Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury 
tvoří kopie dodacího listu.
Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se 
opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to 
ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, 
má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, 
ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 
30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. 
Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní 
ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.
Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus 
v závislosti na dosaženém obratu. Výši bonusu stanoví výpočtem prodávající 
a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy prodá-
vající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil 
svým podpisem.
Přiznání bonusu je snížením ceny, ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu 
k dani z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému 

došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto od-
souhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

5. OBALY
Zboží je dle druhu dodáváno balené např. v papírových pytlích nebo PE py-
tlích, plastových kbelících, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Hmotnost 
baleného zboží je včetně obalu. Volně ložené zboží lze přepravovat v transport-
ním sile. Silo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením. Přípustná hmotnostní 
tolerance zboží činí +/- 2 %.
Prodávající prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se 
společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod 
klientským číslem EK-F00022846.
Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR dle 
ceníku prodávajícího, pokud nebyla paleta EUR při dodání vyměněna za vlastní, 
nepoškozenou paletu EUR kupujícího. Kupující má nárok na zpětný prodej palet 
EUR prodávajícímu za cenu dle ceníku prodávajícího. Prodávající při dodání 
vykupovaných palet EUR vystaví kupujícímu doklad o převzetí palet, na základě 
kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodleně fakturu, a to ve stejné měně, 
ve které došlo k prodeji palet. Potvrzení o převzetí palet je nedílnou součástí 
faktury. Zpět jsou vykupovány jen výměnné palety EUR v nepoškozeném stavu.
Kupující je oprávněn vrátit palety do prodejního skladu prodávajícího na ulici Ví-
deňská 140/113c v Brně nebo je předat po předchozí dohodě s prodávajícím 
smluvnímu přepravci prodávajícího nejpozději do tří měsíců ode dne odebrání. 
Po uplynutí této lhůty zaniká povinnost prodávajícího palety vykupovat.

6. JAKOST, ZÁRUKA, REKLAMAcE
Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadav-
ky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných 
norem EU či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje 
technický předpis. Prodávající vydal písemné technické listy, Prohlášení o shodě, 
Prohlášení o vlastnostech, certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, 
u kterých to vyžadují příslušné předpisy.
Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání 
kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně 
po dobu trvání záruční doby za současného splnění podmínek pro manipulaci 
a skladování.
Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout 
vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na 
zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Má právo 
jakékoliv zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen podat reklamaci neprod-
leně, a to písemně.
Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovat a  odděleně 
skladovat. Podmínky reklamačního řízení vycházejí z platných právních před-
pisů. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen nahradit prodáva-
jícímu veškeré náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil.
Kupující je povinen rovněž prohlédnout palety EUR, na kterých bylo zboží pro-
dávajícím odevzdáno, a to nejpozději v den odevzdání. Případné reklamace 
kvality dodaných palet EUR je kupující povinen podat písemně prodávajícímu 
nejpozději v den realizace dodávky zboží na těchto paletách. Na pozdější re-
klamace nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá za škody způsobené vadou 
dodaného zboží do výše kupní ceny vadné dodávky. Prodávající však neod-
povídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím 
nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.
Při výrobě probarvených omítek a fasádních barev může z důvodu používání 
přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto pro-
duktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby mini-
malizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností 
spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu.
Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních 
informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou 
rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž 
místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní a  dodací podmínky nabývají platnosti dnem  
1. 1. 2018 a zároveň nahrazují veškerá dřívější vydání.
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Přehled produktů A−Z
A 
Adhezní můstek 12
AKR tmel bílý 117
Akrylátová fasádní barva 40
Akrylatputz 38
Anti-Aging Putz 37
ANTI-MOUSSE 77 111
B 
Barytová jádrová omítka 113
Barytová stínící malta výplňová 113
Barytový betonový potěr 113
Baukleber 73
Beton 4 mm 104
Bodenkontakt 85
Boty s hřeby pro obkladače a podlaháře 89
C 
Cementový litý potěr CT-C20-F4 (E225) 81
Cementový litý potěr CT-C25-F5 81
d 
Dämm-Mörtel 73
DH 95
Dickschichtklebespachtel 34
Drainbeton 107
Dur 4 mm 72
E 
Edelweiss 1 mm 22
EJOTHERM STR TOOL 2G 56
Epoxi Farbe 86
Estrich CT-C30-F5 (E300) 79
Estrich TBR 2 mm 79
Extra weiss 24
F 
Faradayus Armierungsmörtel 35
Faradayus Klebespachtel 35
Faradayus MK1 17
Fasádní zátka pro TERMOZ SV II ECOTWIST 55
Fasádní zátky 55
Feinputz 0,6 mm 21
Finalspachtel 23
Fliessbeton DC25/30 106
Fólie stavební 26
Fréza na polystyren 58
Fugenmörtel epoxi 2K 97
Fugenmörtel flex breit 97
Fugenmörtel flex schmal 96
Füllputz 39
g 
Granulát EPS 87
H 
Haftmörtel 0,6 mm 11, 22
Haftmörtel 1,2 mm 11, 23
HARDFIX 115
Hlazená stěrka 68
Hmoždinka spirální 59
HS1K flex 95
HYDRO 111
CH 
Chemická kotva POLYESTER 115
Chemická kotva VINYLESTER 115
Chemická kotva zimní 116
I 
IN 69
Izolační talíř TERMOFIX 6H 52
Izolační talíř TERMOFIX B 53
K 
Kantenkleber 0,8 mm 11
Kerafas C2T 33
Kleber C1T 92
Klebespachtel AIR 34
Klebespachtel E 34
Klebespachtel V30 33
Kleště 100
Klín 100
Klinker 2 mm 72
KTX 07 112
L 
LIGNO 111
LIKVID EKO 110
LIKVID PLUS 110
M 
MAL 24

MGZ 0,8 mm 14
Minerální fasádní desky 45
MK1 0,8 mm 14
MK2 1,2 mm 18
MK8 Klimaputz 0,8 mm 14
Monospachtel 21
Montážní přípravek 6H 54
Montážní přípravek EDST 58
Montážní přípravek pro montáž hmoždinek TERMOZ SV II ECOTWIST 54
Montážní přípravek s 6-tihrannou stopkou 54
Montážní přípravek SDS PLUS 54
Mozaiková omítka 44
MP2 0,8 mm 13
MP2 Leicht 13, 20
MP4 0,8 mm 13
MS Polymer 2 in 1 98
MUP-L Leichtgrundputz 20
MZ2 2 mm 18
N 
Náhradní bity T25 CS 54
Náhradní planžeta 89
Náhradní špička T-FLOW na chemické kotvy 119
Nákoleníky pro podlaháře a obkladače 88
Naturfein 0,6 mm 22
NIVELLGIPS 25 83
NIVELLGIPS 35 83
NIVELLUX 25 83
NIVELLUX 35 84
NIVELLUX 35 FEIN 84
NIVELLUX E 84
O 
Oddělovací profil 88
Okenní lišta s tkaninou V 09 48
Omítková lišta začišťovací 26
P 
Páska Havana 87
Páska stavební 26
Páska stavební žlutá PVC 26
PE okrajový dilatační pás 88
Pistole GUN 10:1 119
Pistole PU MAX 119
Plastová talířová kotva H1 ECO – ETA 56
Plastová talířová kotva STR U 2G – ETA 55
Plastová talířová kotva TERMOZ CN 8 – ETA 51
Plastová talířová kotva TERMOZ CS 8 - ETA 50
Plastová talířová kotva TERMOZ PN 8 – ETA 52
Plastová talířová kotva TERMOZ SV II ECOTWIST – ETA 51
Plastová talířová kotva Wkret – Met ECO DRIVE 8S – ETA 57
Plastová talířová kotva Wkret – Met LMX-10/60 – ETA 58
Plastová talířová kotva Wkret – Met LMX-8/60 – ETA 58
Plastová talířová kotva Wkret – Met LTX-8/60 – ETA 57
Plastový kbelík 33 l 89
PLUS – sanační omítka 65
Podkladová fólie T100 87
Podlahová izolace 87
Polystyren extrudovaný XPS / Soklové desky / Perimetr 45
Polystyren fasádní EPS F 45
Polystyrenová zátka 59
Poretec NHL Kalkfeinputz 0,6 mm 68
Poretec NHL Kalkglätte 68
Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm ruční 67
Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm strojní 67
Poretec NHL Kalkputz 4 mm 67
Poretec Tiefengrund 69
Poretec WTA Trass-Einlagenputz 65
Poretec NHL Vápenný postřik 66
Porotmel 73
Potěr 79
Premium FLEX Kleber C2TES1 93
Premium FLEX Kleber C2TES1 weiss 93
Premium Kleber C2FT Rapid 94
Premium Kleber C2TE 92
Premium Kleber S2 Leicht 94
Primer 2802 12
Primer Epoxi W 86
Primer K 85, 95
Profil rohový Alu s mřížkou 10/10 48
Profil rohový vnitřní tahokov jemný 5004 25
Profil rohový vnitřní tahokov kulatá hlava 4001 25
Profil rohový vnitřní tahokov ostrá hlava 4000 25
Příplatkové skupiny k vzorkovníkům PROFI 41

Připojovací profil parapetní EKO 500-10 48
PU 40 117
PU-ČISTIČ 117
PUR pěna nízkoexpanzní pistolová 116
PUR pěna pistolová 116
PURBRICK 73
PURTHERM 32
Putz 1,2 mm 18
Putzkontakt 12
PX 07 Primer 112
R 
Repaschpachtel Rapid 85
Roh ALU tahokov 28/28 25
Roh k těsnícímu pásu 99
Rohový profil s tkaninou 47
Rychletuhnoucí cementový litý potěr CT-C35-F7-SE7 80
Rychletuhnoucí potěr CT-C30-F5-SE1 (E300) 80
S 
Sada tří kusů natřásacích tyčí 88
Sádrový litý potěr 2 mm CA-C20-F4 (E225) 81
Sádrový litý potěr 4 mm CA-C20-F4 (E225) 82
Samolepicí butylový pás 99
SAN Kitt 98
Sanační podhoz 64
Sanační postřik 64
Schnellbeton SB 30 104
Silikátová fasádní barva 40
Silikatputz 38
Silikonharzputz 38
Silikonová fasádní barva 40
Sítko – plast 118
Spachtel ZF 32
Spodní profil soklový ALU 46
Spojka soklových lišt 47
Spona 100
Spritzer 2 mm 10
Spritzer 4 mm 10
Stěrka na samonivelační hmoty 89
Styro-Cut 140 45
Styrol-Binder 82
Sušený písek 114
Š 
Štuková vápenná omítka 65
T 
Talířová hmoždinka TERMOZ CS 8 – DT 110 V – ETA 53
Těsnící pás 120/70 – klasik 99
Těsnící šňůra 101
Therm-Putz 20
Tkanina omítková 27
Tkanina PROFI ETICS (117S) 49
Tkanina VERTEX 49
Trapézová úhlová lať 27
Trassdrainmörtel 107
Trassfugenmörtel 107
Trockenspritzbeton SP GK4 105
Trojnožka nivelační s hrotem 88
U 
UNI AM 33
UNI AM Leicht 21
Uni Putzgrund bílá 36
Uni Putzgrund probarvená 36
Uni Tiefengrund 36
Unimalta 2 mm 16, 19
Unimalta 4 mm 16, 19
Univerzální dilatační profil 430-20 pro omítku 3 mm 48
V 
Válec odvzdušňovací 89
Vápenný hydrát 114
Vymezovací podložka 47
Winterzusatz 39
Z 
Zakládací profil s okapničkou 46
Zakládací úhelníkový profil 46
Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou 47
Zátka EJOT STR 56
Zatloukací hmoždinka k uchycení zakládací lišty 46

7-denní Estrich CZ-C20-F4-SE7 (E225) 80

127
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