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LEGENDA

Odtienenie elektro- 
magnetického žiarenia Vysoká zaťažiteľnosť Vhodné pre veľ ké formáty

Vnútorné použitie Nehorľavý Organické

Vonkajšie použitie
A

Dvojkomponentný produkt Minerálne

Použitie na podlahu Rýchle vytvrdnutie Hydrofilné

Použitie na strop Preklenutie trhlín Priepustné pre vodu

Použitie na stenu Aplikácia striekaním/
airless Tepelnoizolačný

Použitie na stenu, strop  
aj podlahu

Odolná pojazdu  
kolieskovou stoličkou

Difúzne otvorená Vhodné pod obklady

Možnosť prefarbenia Ručné spracovanie Ekologický certifikát rakúskeho inštitútu IBO

Zvýšená flexibilita Strojové spracovanie Označenie pre energeticky aktívne stavebné hmoty

Mrazuvzdorné Hydrofóbné
Označenie kvality trvanlivých stavebných  
produktov tolerantných k zdraviu, pozostávajúcich  
z obnoviteľných surovín

Odolné voči zmrazovaniu 
a rozmrazovaniu Vodotesné Vodeodolné balenie

Vhodné pre podlahové 
vykurovanie

Vhodné pre prírodný 
kameň

Vlastnosti produktu zodpovedajú požiadavkám 
medzinárodnej smernice WTA na vlhké a presolené 
murivo
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skúškam a bol im udelený certifikát IBO. Tento certifikát  
je považovaný za nezávislé označenie pre produkty,  
ktoré spĺňajú prísne biologické a ekologické kritériá.  
To umožňuje transparentné rozhodnutie o výbere tých 
najvhodnejších produktov. Na rozdiel od bežných skúšok 
vhodnosti používania, zahŕňajú skúšky biologických 
produktov vplyv na človeka, prírodu, výrobu, použitie a ich 
likvidáciu.

VITAL STAVEBNÉ PRODUKTY
pre lepšie zdravie

Pre lepšie zdravie vo vašich štyroch stenách, vyvinula spoločnosť 
Profibaustoffe energeticky aktívne stavebné hmoty, ktorých surovinové 
zloženie a výroba sú založené na znalostiach radiostezie a náuke 
o pôsobení žiarenia na ľudský organizmus. Prírodné, minerálne 
omietky a suché malty spĺňajú okrem toho všetky stavebno technické 
požiadavky.

NATUREPLUS - OZNAČENIE KVALITY  
pre trvanlivé výrobky

Natureplus predstavuje medzinárodné označenie kvality trvanlivých 
stavebných produktov tolerantných k zdraviu, pre energeticky 
efektívnu a predpisom pre ochranu životného prostredia vyhovujúcu 
výrobu, šetrnú k zdrojom. Produkty s týmto označením pozostávajú 
prevažne z obnoviteľných a k životnému prostrediu šetrných surovín.

Ekologické
               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) 77
PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300) S VLÁKNAMI 77
PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH 79
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 4 MM 80
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM 79

PROFI MK1 0,8 MM 14
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM                              14
PROFI MK2 1,2 MM 16
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM 19

strana strana

certifikované
PRÍNOS PRE 
ZDRAVÉ BÝVANIE

Vzrastajúca záťaž životného prostredia v posledných rokoch 
celosvetovo negatívne ovplyvňuje ekologickú rovnováhu  
a tým stúpa povedomie o ekologických produktoch. Z tohto  
dôvodu sa spoločnosť Profibaustoffe Austria GmbH 
zaoberá vývojom ekologických materiálov a produktov, 
prostredníctvom ktorých je táto záťaž utlmovaná a môže  
tak prispieť k zdravému bývaniu. Táto aktivita bola už 
viackrát ocenená. Značný počet produktov s označením 
Profibaustoffe bol podrobený v rakúskom inštitúte  
pre stavebnú biológiu a ekológiu (IBO) komplexným 
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OMIETKY

OMIETKY
Dlhá životnosť omietkových systémov PROFI zaručuje trvanlivosť vašich stavieb.

Tak vytvárate trvalo hodnotnú investíciu pre mnoho ďalších generácií.

Materiály pre úpravu podkladu, tmely
 

strana 10

Omietky pro vnútorné použitie
 

strana 13

Omietky pro vonkajšie použitie
 

strana 16

Ľahčené a tepelnoizolačné omietky  
 

strana 18

Tenkovrstvé a štukové omietky
 

strana 19

Interierové farby 
 

strana 22

Omietkové profily a príslušenstvo strana 23
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PROFI MP2 LEICHT  
0,6 MM

vápennosadrová, 
hladená  

PROFI MP4  
0,8 MM

vápennosadrová, 
filcovaná

PROFI MGZ  
0,8 MM

vápennocementová  
s prídavkom sadry

PROFI MK1 
0,8 MM

vápennocementová, 
filcovaná 

PROFI UNIMALTA  
2 a 4 MM

vápennocementová,
jadrová

PROFI MK8  
KLIMAPUTZ 0,8 MM vápenná, filcovaná

PROFI MP2 
0,8 MM

vápennosadrová, 
hladená

PROFI FEINPUTZ  
0,6 MM

vápenná, filcovaná 
0,6 mm

PROFI FINALSPACHTEL pastózna, hladená
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PROFI MK2 
1,2 MM vápennocementová

PROFI MUP-L  
LEICHTGRUNDPUTZ

vápennocementová 
ľahčená

PROFI MZ2  
2 MM cementová

PROFI UNIMALTA 
2 a 4 MM vápennocementová

PROFI THERM-PUTZ vápennocementová, 
tepelno izolačná
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PROFI HAFTMÖRTEL 
0,6 (1,2) MM

vápennocementová  
filcovaná

PROFI NATURFEIN 
0,6 MM

vápennocementová 
0,6 mm, filcovaná

PROFI  
EDELWEISS 1MM

vápennocementová, 
minerálna, filcovaná

PROFI UNI AM 
LEICHT

vápennocementová 
1,2 mm, stierka

PROFI MONOSPACHTEL vápennocementová 
0,6 mm, filcovaná

PROFI SILIKATPUTZ pastózna

PROFI SILIKONHARZPUTZ pastózna

PROFI KUNSTHARZPUTZ 
(AKRYLATPUTZ) pastózna

PROFI ANTI-AGING PUTZ pastózna
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PROFI OMIETKY PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA
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OMIETKY
 MATERIÁLY PRE ÚPRAVU PODKLADU, TMELY

Vonkajšie omietky chránia vašu fasádu pred vplyvmi okolitého prostredia po mnoho rokov a tvorí základ jej  
žiarivého vzhľadu. Vnútorné masívne steny s omietkou zaisťujú zvýšenú akumuláciu tepla a znížený prenos zvuku.

STABILITA A OCHRANA  
- VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA

 

PROFI SPRITZER 4 MM 
Kontaktný cementový postrek pod omietky, pre strojové a ručné nanášanie

Postrek zabezpečí zvýšenie priľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov vnútorných  
a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry).
Vlastnosti: Dobrá priľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva  
jeho nadmernú nasiakavosť.
Hrúbka aplikácie: Celoplošná aplikácia alebo čiastočné pokrytie v závislosti na podklade.
Spracovanie: omietací stroj, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

2000 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 8 kg/m² 
(celoplošné pokrytie)

Skl. ks 7,40 € 8,88 €

 

 

PROFI SPRITZER 2  MM 
Kontaktný cementový postrek pod omietky, pre strojné a ručné nanášanie 

Postrek zabezpečí zvýšenie priľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov vnútorných  
a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry).
Vlastnosti: Dobrá priľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva  
jeho nadmernú nasiakavosť.
Hrúbka aplikácie: Celoplošná aplikácia alebo čiastočné pokrytie v závislosti na podklade.
Spracovanie: omietací stroj, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–2 mm, prísady

   

6779 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta
cca 8 kg/m² 
(celoplošné pokrytie)

Obj. ks 5,20 € 6,24 €
2021 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta Skl. ks 7,40 € 8,88 €
2022 silo Obj. t 185,00 € 222,00 €

 

 

PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM 
Rýchlotuhnúca cementová malta pre rýchlu fixáciu inštalačných vedení  
a omietkových profilov

Na rýchle osadenie omietnikov, rohovníkov, omietkových profilov, inštaláciu technických sietí  
a elektroinštaláciu v omietkach (obzvlášť sanačných) vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vlastnosti: Krátka doba tuhnutia (cca 30 minút), vysoká pevnosť a prídržnosť k podkladu.
Hrúbka aplikácie: max. 50 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,8 mm, prísady

   

2900 vrece (30 kg); 1.200 kg/paleta Skl. ks 10,77 € 12,92 €
 

 

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM 
Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk  
s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný  
pre vystuženie rizikových miest v podklade.
Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné  
a vonkajšie použitie.
Hrúbka aplikácie: min. 3 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo, kontinuálna miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–0,6 mm, prísady

   

2850 vrece (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m²/3 mm Skl. ks 12,60 € 15,12 €
 

 

PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM 
Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk  
s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný  
pre vystuženie rizikových miest v podklade.
Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné  
a vonkajšie použitie.
Hrúbka aplikácie: min. 3 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–1,2 mm, prísady

   

2870 vrece (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m²/3 mm Skl. ks 12,60 € 15,12 €
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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OMIETKY
 MATERIÁLY PRE ÚPRAVU PODKLADU, TMELY

 

PROFI ADHÉZNY MOSTÍK+ 
PROFI SPACHTELKONTAKT
Univerzálny kontaktný mostík na hladké a problematické podklady vo vonkajšom  
i vnútornom prostredí

Spojovacia vrstva medzi podkladmi (OSB alebo CETRIS dosky, keramické podklady,  
hladký betón, plochy so zbytkami asfaltových lepidiel apod.) a omietkou. Taktiež ako mostík  
na podlahy pred kladením ďalšej vrstvy.
Vlastnosti: Vynikajúca prídržnosť k podkladu, jednoduchá aplikácia, v konzistencii  
k okamžitému použitiu.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, vápencová drvina 0–0,4 mm, prísady

   

6030 vedro (1 kg); 12 vedier/karton

cca 0,3–0,4 kg/m² Skl. kg

4,99 € 5,99 €
6031 vedro (3 kg) 3,99 € 4,79 €
6032 vedro (5 kg) 3,69 € 4,43 €
6035 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta 3,39 € 4,07 €

 

 

PROFI PUTZKONTAKT 
Spojovací mostík medzi hladkými podkladmi a cementovými a sadrovými omietkami

Disperzný mostík bez obsahu rozpúšťadiel na prípravu hladkých alebo nevhodných podkladov 
(betón apod.) pred nanášaním omietok v interiéri aj exteriéri.
Vlastnosti: Veľmi dobrá prídržnosť k podkladu, jednoduchá aplikácia.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: akrylátový kopolymér, piesok 0–0,4 mm, prísady

   

6021 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cca 0,3–0,4 kg/m² Skl. kg 3,02 € 3,62 €
 

 

PROFI PRIMER 2802 
Univerzálny penetračný náter pre zníženie nasiakavosti minerálnych podkladov  
a zvýšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev

Znižuje nasiakavosť bežných minerálnych podkladov (pórobetónu, tehlového muriva,  
pôvodných omietok apod.), pred aplikáciou lepiacich a stierkovacích hmôt, omietok a náterov. 
Zvyšuje ich prídržnosť k podkladu.
Vlastnosti: Na okamžité použitie, schopnosť prenikať do podkladu, použitie vo vnútornom  
a vonkajšom prostredí.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, prísady

   

6810 fľaša (1 kg)
cca 0,1–0,2 kg/m² 
na náter

Obj.

kg

4,19 € 5,03 €
6811 kanister (5 kg); 64 kanistrov/paleta

Skl.
2,66 € 3,19 €

6812 kanister (10 kg); 48 kanistrov/paleta 2,42 € 2,90 €
 

 

PROFI MP2 LEICHT 
PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT
Ľahčená jednovrstvová strojová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom 
určená pre vnútorné prostredie

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť 
v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch.
Vlastnosti: Nízka spotreba, veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: rýchlotuhnúca sadra, vápenný hydrát, vápencová drvina 0–0,6 mm, perlit, prísady

   

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

Skl. ks 8,70 € 10,44 €
1356 silo Obj. t 290,00 € 348,00 €

 

 

PROFI MP2 0,8 MM 
PROFI MP2 GLÄTTPUTZ 0,8 MM
Jednovrstvová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom určená pre strojové  
aj ručné spracovanie vo vnútornom prostredí

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť 
v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Je možné použiť len v suchých priestoroch. 
Vhodná pre stenové vykurovanie.
Vlastnosti: Veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, rýchlotuhnúca sadra, perlit, vápencová drvina 0–0,8 mm, prísady

   

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

Skl. ks 10,32 € 12,38 €
1350 silo Obj. t 258,00 € 309,60 €

 

 

PROFI MP4 0,8 MM 
Jednovrstvová vápennosadrová omietka s filcovaným povrchom určená pre strojové 
aj ručné spracovanie vo vnútornom prostredí

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva filcovaním. Reguluje vlhkosť  
v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch.  
Vhodná pre stenové vykurovanie.
Vlastnosti: Paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, rýchlotuhnúca sadra, perlit, vápencová drvina 0–0,8 mm, prísady

   

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

Skl. ks 9,44 € 11,33 €
1270 silo Obj. t 236,00 € 283,20 €

 

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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OMIETKY
 OMIETKY PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE

 

PROFI MGZ 0,8 MM 
Jednovrstvová vápennocementová omietka s prídavkom sadry s gletovaným alebo 
filcovaným povrchom

Na strojové alebo ručné omietanie všetkých bežných podkladov v interiéri. Je možné nanášať 
aj viacvrstvovou technológiou ako jadro a následnú vrchnú omietku. Vhodná tiež pre stenové 
vykurovanie (do 40 °C).
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť.
Hrúbka aplikácie: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, rýchlotuhnúca sadra, speciální cement, vápencová  
drvina 0–0,8 mm, prísady

   

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

ks 8,28 € 9,94 €
1290 silo t 207,00 € 248,40 €

 

 

PROFI MK1 0,8 MM 
Ľahko spracovateľná vápennocementová omietka pre jednovrstvové omietanie 
všetkých typov muriva v interiéri

Pre novostavby aj rekonštrukcie, tiež do vlhkých priestorov a ako štuk na sanačné omietky.  
Je možné nanášať ako viacvrstvovú omietku (jadrová vrstva + štuk s filcovaným povrchom).  
Slúži ako podklad pod obklady, nepraská.
Vlastnosti: Vynikajúca spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, šetrná k strojovému  
zariadeniu, nízka spotreba, ručné aj strojové spracovanie.
Hrúbka aplikácie: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–0,8 mm, prísady

   

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

Skl. ks 6,60 € 7,92 €
1100 silo Obj. t 165,00 € 198,00 €

 

 

PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM 
Vápennocementová prírodne biela omietka s filcovaným povrchom, veľmi priaznivo 
ovplyvňuje bytovú klímu

Strojová a ručná interiérová jadrová omietka na všetky typy muriva, je možné použiť tiež  
ako štukovú omietku. Vhodná do vlhkých priestorov (pivnice, práčovne, kúpeľne apod.) 
Nie je možné použiť pod obklady.
Vlastnosti: Reguluje vlhkosť v miestnosti, vysoká paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť, 
šetrná k strojovému zariadeniu, ručné aj strojové spracovanie.
Hrúbka aplikácie: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, biely cement, perlit, vápencová drvina 0–0,8 mm, prísady

   

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

ks 7,88 € 9,46 €
1170 silo t 197,00 € 236,40 €

 

OMIETKY
 OMIETKY PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE

 

PROFI UNIMALTA 2 MM 
PROFI GRUNDPUTZ 2 MM
Vápennocementová jadrová ručná omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky,  
prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné použiť tiež na murovanie  
a na drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm,  
vonkajšie použitie: stena 15 mm, strop min. 10 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápenný hydrát, vápencová drvina 0–2 mm, prísady

   

1902 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

cca 15 kg/m²/cm
Skl. ks

4,10 € 4,92 €
1901 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta 5,64 € 6,77 €
1911 silo Obj. t 141,00 € 169,20 €

PROFI UNIMALTA 4 MM 
PROFI GRUNDPUTZ 4 MM
Vápennocementová jadrová ručná omietka s väčšou zrnitosťou pre vnútorné  
aj vonkajšie použitie

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky,  
prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné nanášať vo väčšej hrúbke  
a tiež použiť na murovanie a na drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm,  
vonkajšie použitie: stena 15 mm, strop min. 10 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

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

Skl. ks 5,68 € 6,82 €
1910 silo Obj. t 142,00 € 170,40 €

 

PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM
VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
Staviate nový dom a záleží vám na jeho vnútornej klíme? 

Vykonávate rekonštrukciu bytových priestorov?

Potrebujete rýchlo rekonštruovať a vybrať  
správnu omietku pre vnútorné prostredie?

OMIETKA PRE ZDRAVÚ VNÚTORNÚ KLÍMU

 vynikajúca spracovateľnosť
 veľmi nízky difúzny odpor priaznivo ovplyvňujúci bytovú klímu
 v prípade požiadavky na väčšiu hrúbku vrstvy možno aplikovať viacvrstvovo
 na nové murivo nie je potrebné aplikovať kotviaci postrek

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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OMIETKY
 OMIETKY PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

 

PROFI MK2 1,2 MM 
Vápennocementová prírodne biela omietka pre ručné aj strojové spracovanie  
s možnosťou zafilcovania povrchu

Na omietanie všetkých bežných druhov muriva vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.  
Ako jednovrstvová omietka, ale tiež ako jadrová vrstva a štuk. Veľmi vhodná pri rekonštrukciách 
alebo ako hrubší štuk na fasády a sanačné omietky.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, výborná paropriepustnosť, krémová farba.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm  
Vonkajšie použitie: min. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, biely cement, perlit, vápencová drvina 0–1,2 mm, prísady

   

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

Skl. ks 7,76 € 9,31 €
1150 silo Obj. t 194,00 € 232,80 €

 

 

PROFI MZ2 2 MM 
Cementová jadrová omietka pre ručné a strojové spracovanie určená najmä  
pre omietanie soklov

Na omietanie všetkých bežných druhov muriva vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.  
Ideálne pre plochy s požiadavkou na vyššiu pevnosť a tvrdosť omietky. Vhodná ako podklad 
pod ťažké kamenné obklady.
Vlastnosti: Trvanlivosť, vysoká pevnosť, odolnosť proti poveternosti.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm  
Vonkajšie použitie: min. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–2 mm, prísady

   

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

ks 7,80 € 9,36 €
1300 silo t 195,00 € 234,00 €

 

 

PROFI PUTZ 1,2 MM 
Univerzálna vápennocementová ručná zmes pre omietanie a murovanie všetkých 
bežných typov muriva

Ako jadrová omietka, povrch je možné zafilcovať. Taktiež na drobné opravy muriva a omietok, 
zamurovanie drážok a priestupov. Pri murovaní na murivo z pálených alebo cementom  
spojených tvárnic. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Univerzálne použitie, hrubší povrch pri filcovaní.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm  
Vonkajšie použitie: min. 20 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–1,2 mm, prísady

   

2310 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

cca 13 kg/m²/cm Obj.
ks

4,50 € 5,40 €
2300 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta 6,12 € 7,34 €
2330 silo t 153,00 € 183,60 €

 

OMIETKY
 OMIETKY PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

 

PROFI UNIMALTA 2 MM 
PROFI GRUNDPUTZ 2 MM
Vápennocementová jadrová ručná omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky,  
prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné použiť tiež na murovanie  
a na drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm,  
vonkajšie použitie: stena 15 mm, strop min. 10 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápenný hydrát, vápencová drvina 0–2 mm, prísady

   

1902 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

cca 15 kg/m²/cm
Skl. ks

4,10 € 4,92 €
1901 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta 5,64 € 6,77 €
1911 silo Obj. t 141,00 € 169,20 €

 

 

PROFI UNIMALTA 4 MM 
PROFI GRUNDPUTZ 4 MM
Vápennocementová jadrová ručná omietka s väčšou zrnitosťou pre vnútorné  
aj vonkajšie použitie

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky,  
prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné nanášať vo väčšej hrúbke  
a tiež použiť na murovanie a na drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm,  
vonkajšie použitie: stena 15 mm, strop min. 10 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

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

Skl. ks 5,68 € 6,82 €
1910 silo Obj. t 142,00 € 170,40 €

 

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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OMIETKY
 LAHČENÉ A TEPELNOIZOLAČNÉ OMIETKY

 

PROFI MP2 LEICHT 
PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT
Ľahčená jednovrstvová strojová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom 
určená pre vnútorné prostredie

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť 
v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch.
Vlastnosti: Nízka spotreba, veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: rýchlotuhnúca sadra, vápenný hydrát, vápencová drvina 0–0,6 mm, perlit, prísady

   

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

Skl. ks 8,70 € 10,44 €
1356 silo Obj. t 290,00 € 348,00 €

 

 

PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ 
Ľahčená vápennocementová jadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie  
so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami

Pre všetky bežné typy muriva, ideálne na fasádu na vysoko tepelnoizolačné podklady,  
napr. tehly typu THERM. Je možné použiť aj v interiéri. Pri strojovej aplikácii na fasádu  
nie je potrebné používať kotviaci postrek.
Vlastnosti: Veľmi jednoducho spracovateľná, zvýšený tepelný odpor, odolnosť proti náhlym 
teplotným zmenám, eliminuje vznik trhlín, nízka spotreba.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 15 mm, strop min. 10 mm  
Vonkajšie použitie: stena min. 20 mm, strop min. 15 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, cement, perlit, EPS, vápencová drvina 0–2 mm, prísady

   

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

Skl. ks 8,84 € 10,61 €
1410 silo Obj. t 221,00 € 265,20 €

 

 

PROFI THERM-PUTZ 
Tepelnoizolačná ľahčená ručná jadrová omietka, pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Fasádna jadrová vrstva na vysoko tepelnoizolačných podkladoch, najmä tehlách typu THERM. 
Je možné použiť aj ako jadrovú omietku v interiéri. Nie je vhodná ako podklad pod obklady  
a na omietanie soklov.
Vlastnosti: Výborná spracovateľnosť, zvýšený tepelný odpor, paropriepustnosť, nízka objemová 
hmotnosť, eliminuje vznik trhlín.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: stena min. 20 mm, strop min. 10 mm  
Vonkajšie použitie: stena min. 35 mm, strop min. 25 mm
Spracovanie: bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, perlit, prísady

   

4000 vrece (40 l); 55 vriec/paleta cca 1 vrece/m²/4 cm Obj. ks 11,50 € 13,80 €
 

OMIETKY
 TENKOVRSTVOVÉ A ŠTUKOVÉ OMIETKY

 

PROFI UNI AM LEICHT 
Difúzne otvorená stierková hmota s obsahom vlákien k vystuženiu povrchu  
jadrových omietok

Vrchná výstužná vrstva v kombinácii so sieťovinou zo sklených vlákien na vonkajšie jadrové 
omietky na murive z ľahčených keramických blokov a pórobetónových tvárnic. Podklad pod 
tenkovrstvové štruktúrované omietky.
Vlastnosti: Vysoká priedušnosť pre vodné pary (μ ≤ 9), dobrá spracovateľnosť, veľmi dobrá 
prídržnosť na bežných cementových a vápennocementových omietkach i na betóne.
Hrúbka aplikácie: min. 2 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, kontinuálna miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–1,2 mm, vlákna, prísady

   

6731 vrece (25 kg); 1.200 kg/ paleta cca 3,5 kg/m²/3 mm Skl. ks 14,65 € 17,58 €
 

 

PROFI MONOSPACHTEL 
Vápennocementová tenkovrstvová ručná aj strojová vrchná omietka na omietanie 
rovných podkladov

Na omietanie betónu, pórobetónu, cementotrieskových dosiek apod. vo vnútornom  
aj vonkajšom prostredí. Tiež ako filcovaná štuková vrstva na jadrové omietky.  
Vhodná ako konečná vrstva pri renovácii starých omietok.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, výborná priľnavosť k podkladu.
Hrúbka aplikácie: min. 2 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, kontinuálna miešačka, omietací stroj
Zloženie: cement, vápenný hydrát, vápencová drvina 0–0,6 mm, prísady

   

1450 vrece (25 kg); 1.200 kg/ paleta cca 2,7 kg/m²/2 mm Skl. ks 5,55 € 6,66 €
 

 

PROFI FEINPUTZ 0,6 MM 
Vápenná štuková omietka s prírodným krémovo bielym povrchom pre vnútorné 
použitie

Ako jemná štuková omietka s filcovaným povrchom na všetky bežné vápennocementové  
jadrové omietky. Spracováva sa ručne. Je vhodná tiež ako štuková vrstva na sanačné omietky.
Vlastnosti: Vysoká paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť, rovnomerná štruktúra.
Hrúbka aplikácie: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, vápencová drvina 0–0,6 mm, prísady

   

2800 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m²/3 mm Skl. ks 7,80 € 9,36 €
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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OMIETKY
 TENKOVRSTVOVÉ A ŠTUKOVÉ OMIETKY

 

PROFI NATURFEIN 0,6 MM 
Prírodne biela vápennocementová štuková omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Ako štuková vrstva s filcovaným povrchom na všetky bežné vápennocementové jadrové  
omietky. Spracováva sa ručne. Je možné použiť ako povrchovú úpravu na sanačné omietky.
Vlastnosti: Výborne paropriepustná, dobrá spracovateľnosť, hydrofobizovaná, odolnosť voči 
klimatickým vplyvom.
Hrúbka aplikácie: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, nízky podiel bieleho cementu, vápencová drvina 0–0,6 mm, 
prísady

   

2520 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m²/3 mm Skl. ks 11,00 € 13,20 €
 

 

PROFI EDELWEISS 1 MM  
Jasne biela minerálna vrchná omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Finálna dekoratívna štuková omietka s filcovaným povrchom na všetky bežné jadrové omietky. 
Vďaka jasne bielej farbe nevyžaduje použitie fasádneho náteru.
Vlastnosti: Čisto biela, silne hydrofobizovaná, jednoduchá spracovateľnosť, dlhodobá 
trvanlivosť.
Hrúbka aplikácie: min. 2 mm
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, biely cement, mramorová drvina 0–1 mm, prísady

   

6300 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 4 kg/m²/2 mm Obj. ks 13,75 € 16,50 €
 

 

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM 
Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk  
s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný  
pre vystuženie rizikových miest v podklade.
Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné  
a vonkajšie použitie.
Hrúbka aplikácie: min. 3 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo, kontinuálna miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–0,6 mm, prísady

   

2850 vrece (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m²/3 mm Skl. ks 12,60 € 15,12 €
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OMIETKY
 TENKOVRSTVOVÉ A ŠTUKOVÉ OMIETKY

 

PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM 
Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk  
s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný  
pre vystuženie rizikových miest v podklade.
Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné  
a vonkajšie použitie.
Hrúbka aplikácie: min. 3 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–1,2 mm, prísady

   

2870 vrece (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m²/3 mm Skl. ks 12,60 € 15,12 €
 

 

PROFI FINALSPACHTEL 
Pastózna stierková hmota určená pre tenkovrstvovú a hladkú finálnu povrchovú 
úpravu v interiéri

Celoplošné stierkovanie podkladu do hrúbky až 4 mm. Nanášanie ručne alebo strojovo. 
Vhodná k vytváraniu hladkých povrchov na jadrových a štukových omietkach, betónoch apod. 
Nie je určená do trvalo vlhkého prostredia.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, zvýšená odolnosť voči oteru, brúsiteľná, paropriepustná.
Hrúbka aplikácie: 0–4 mm
Spracovanie: oceľové hladidlo, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: organické spojivo, plnivá, voda, prísady

   

6019 vedro (15 kg); 24 vedier/paleta
cca 1,4 kg/m²/mm

Obj.
kg

1,19 € 1,43 €
6020 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta Skl. 0,99 € 1,19 €

 

PROFI FINALSPACHTEL

Pastózna omietka pre konečnú povrchovú úpravu  
vo vnútornom prostredí

 čisto biely a hladký povrch

 optimálne brúsiteľná

 jednoduché opravy

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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OMIETKY
 INTERIÉROVÉ FARBY

 

PROFI EXTRA WEISS 
Interiérová maliarska farba s extra vysokým stupňom belosti.

Nátery starých a nových omietok, sadrokartónových dosiek, drevovláknitých dosiek a betónu 
v interiéri pri náročných aplikáciách v obytných priestoroch, kanceláriách, reprezentačných 
priestoroch apod.
Vlastnosti: Výborná krycia schopnosť, extra vysoká belosť, jednoduchá spracovateľnosť, 
nekrehne, nepraská a neodlupuje sa, omývateľná, odoláva oteru za sucha, dobrá  
paropriepustnosť.
Spracovanie: štetec, valček, striekacie zariadenie Airless
Zloženie: voda, organické spojivo, prísady

   

6421 vedro (8 kg); 45 vedier/paleta cca 0,15–0,20 kg/m² 
na náter

Obj.
kg

1,89 € 2,27 €
6424 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta Skl. 1,55 € 1,86 €

 

 

PROFI MAL 
Interiérová maliarska farba so zvýšenou belosťou

Nátery starých aj nových omietok, betónu, sadrokartónových dosiek a drevovláknitých  
dosiek vo vnútorných priestoroch - bytové, výrobné a predajné priestory, pivnice, sklady, 
garáže apod.
Vlastnosti: Výborná krycia schopnosť, zvýšená belosť, jednoduchá spracovateľnosť,  
nepraská a neodlupuje sa, veľmi dobrá paropriepustnosť.
Spracovanie: štetec, valček, striekacie zariadenie Airless
Zloženie: voda, organické spojivo, prísady

   

9008 vedro (20 kg); 20 vedier/paleta cca 0,15–0,20 kg/m² 
na náter

Skl. kg 1,19 € 1,43 €

 

OMIETKY
 OMIETKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

 

PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV OSTRÁ HLAVA 4000 

   

5852 2,5 m

25 ks Skl. m 0,47 € 0,56 €5853 2,75 m

5854 3 m
 

 

PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV GUĽATÁ HLAVA 4001 

   

5855 2,5 m

25 ks Skl. m 0,49 € 0,59 €5856 2,75 m

5857 3 m
 

 

PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV JEMNÝ 5004 

   

5858 3 m 50 ks Skl. m 0,81 € 0,97 €
 

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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OMIETKY
 OMIETKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

 

OMIETKOVÁ LIŠTA ZAČISŤOVACIA 

   

5861 APU 6 mm / 2,4 m 60 ks Skl. m 0,56 € 0,67 €
 

 

PÁSKA STAVEBNÁ 

   

5873 0056 - šírka 5 cm / 50 m 24 ks Skl. ks 2,02 € 2,42 €
 

 

PÁSKA STAVEBNÁ ŽLTÁ PVC 

   

5874 šírka 5 cm / 33 m 36 ks Skl. ks 3,61 € 4,33 €
 

 

FÓLIA STAVEBNÁ 

   

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

13,63 € 16,36 €
5876 0,025 mm - 2 x 50 m 8,33 € 10,00 €

 

 

TKANINA OMIETKOVÁ 
šírka rolky 1 m

   

5877 Tkanina VERTEX R 85 A 101 oko 10 x 10 mm
50 m2 Skl. m²

1,10 € 1,32 €
5879 Tkanina omietková 119L oko 10 x 10 mm 0,86 € 1,03 €

 

 

TRAPÉZOVÁ UHLOVÁ LATA 
Trapézová lata pre sťahovanie omietok v rohoch

Pomôcka pre presné zarovnanie omietok vo vnútorných rohoch miestností a fasád,  
rozmer 60 x 60 cm.

   

5649 60 x 60 cm Obj. ks 59,00 € 70,80 €
 

OMIETKY
 OMIETKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH

O
M
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TK

Y

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.



ZATEPĽOVACIE  
SYSTÉMY 

ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY 

Teplo a pohodlie v zime. Osviežujúci chlad v lete.
S fasádami PROFI ETICS bývate v celoročne príjemne temperovaných miestnostiach  

a šetríte energiu a náklady na vykurovanie.

Lepidlá a stierky  
strana 30

Ochrana proti elektrosmogu  
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Penetrácia podkladu  
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Pastózne omietky  
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 Fassade Jahr 1 Jahr 5 Jahr 10

Standard Fassade

AntiAging Fassade

AntiAging 

Pro�_Faradayus_AntiAging_DRUCK1_140114.indd   4 15.01.2014   10:41:20

FASÁDA PROFI ANTI-AGING:
Redukuje zožltnutie a špinenie

vašej fasády a predlžuje
žiarivosť farieb

FASÁDA PROFI FARADAYUS:
Chráni váš dom pred škodlivým pôsobením elektrosmogu

bez dodatočných pracovných krokov alebo materiálových nákladov.

Prehľad zatepľovacích systémov PROFI:

fasáda

Podrobnejšie informácie a montážne návody k jednotlivým systémom nájdete na webových stránkach  www.profibaustoffe.com

24h
OCHRANA pred

ELEKTRO
SMOGOM

S PROFI ZATEPĽOVACÍMI SYSTÉMAMI K DOKONALÉMU ZATEPLENIU!

PROFI FASÁDNE FARBY: 
Vyberte si svoju fasádnu farbu  

z rozsiahleho vzorkovníka farieb PROFI

Prehľad zatepľovacích systémov

|

murivo
lepiaca hmota

stierková hmota

stierková hmota

penetrácia

prefarbená omietka

tepelno izolačné dosky + hmoždinky

výstužná sieťovina ZA
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Uvedené ceny s DPH sú orientačné.  
Tovar z kategórie S je skladom, O je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.

KATEGÓRIE SYSTÉM / IZOLANT VÝHODY LEPIACA HMOTA KOTVIACE PRVKY STIERKA
VÝSTUŽNÁ 
SIEŤOVINA

PENETRÁCIA
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA

EPS  
SYSTÉM

PROFI EPS
+ optimálny pomer cena/výkon
+ dlhoročná funkčnosť
+ ľahká spracovateľnosť

PROFI KLEBESPACHTEL E  
PROFI KLEBESPACHTEL AIR 

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL
PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL

PROFI KLEBESPACHTEL V30

Hmoždinky  
spĺňajúce požiadavky  
smernice ETAG 014  

(platné ETA hmoždinky)  
+ požiadavka  

na tuhosť tanieriku

PROFI KLEBESPACHTEL E  
PROFI KLEBESPACHTEL AIR

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL
PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL 

PROFI KLEBESPACHTEL V30

Výstužná sieťovina  
z aktuálnej ponuky PROFI, 
viď platný cenník PROFI

PROFI UNI PUTZGRUND 
WEISS ALEBO

PROFI UNI PUTZGRUND 
PREFARBENÝ

PROFI SILIKATPUTZ 
PROFI SILIKONHARZPUTZ 
PROFI KUNSTHARZPUTZ 
PROFI ANTI-AGING PUTZ 

PROFI FÜLLPUTZ

PROFI EPS AIR 
+ zvýšená paropriepustnosť
+ dlhoročná funkčnosť
+ podieľa sa na priaznivejšej  
   vnútornej klíme

PROFI KLEBESPACHTEL E  
PROFI KLEBESPACHTEL AIR 

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL
PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL

PROFI KLEBESPACHTEL V30

Hmoždinky  
spĺňajúce požiadavky  
smernice ETAG 014  

(platné ETA hmoždinky)  
+ požiadavka  

na tuhosť tanieriku

PROFI KLEBESPACHTEL AIR 
Výstužná sieťovina  

z aktuálnej ponuky PROFI, 
viď platný cenník PROFI

PROFI UNI PUTZGRUND 
WEISS ALEBO

PROFI UNI PUTZGRUND 
PREFARBENÝ

PROFI SILIKATPUTZ 
PROFI SILIKONHARZPUTZ 
PROFI ANTI-AGING PUTZ 

PROFI FÜLLPUTZ

PROFI 
UNI - EPS

+ optimálny pomer cena/výkon
+ dlhoročná funkčnosť
+ možnosť aplikácie na drevené  
   podklady a oceľový plech
+ ideálny pre zateplenie drevostavieb

PROFI UNI AM
PROFI PURTHERM

Hmoždinky  
spĺňajúce požiadavky  
smernice ETAG 014  

(platné ETA hmoždinky)  
+ požiadavka  

na tuhosť tanieriku

PROFI UNI AM
Výstužná sieťovina  

z aktuálnej ponuky PROFI, 
viď platný cenník PROFI

PROFI UNI PUTZGRUND 
WEISS ALEBO

PROFI UNI PUTZGRUND 
PREFARBENÝ

PROFI SILIKATPUTZ 
PROFI ANTI-AGING PUTZ 

STEIN-
WOLLE
SYSTÉM

PROFI  
STEINWOLLE + ekologický izolant

+ optimálna tepelná a zvuková izolácia
+ vysoká paropriepustnosť
+ zvýšená požiarna odolnosť

PROFI KLEBESPACHTEL E  
PROFI KLEBESPACHTEL AIR

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL
PROFI FARADAYUS ARMIERUNGS-

MÖRTEL  

Hmoždinky  
spĺňajúce požiadavky  
smernice ETAG 014  

(platné ETA hmoždinky)  
+ požiadavka  

na tuhosť tanieriku

PROFI KLEBESPACHTEL E  
PROFI KLEBESPACHTEL AIR

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL
PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL

Výstužná sieťovina  
z aktuálnej ponuky PROFI, 
viď platný cenník PROFI

PROFI UNI PUTZGRUND 
WEISS ALEBO

PROFI UNI PUTZGRUND 
PREFARBENÝ

PROFI SILIKATPUTZ 
PROFI SILIKONHARZPUTZ 

PROFI FÜLLPUTZ

PROFI  
UNI - MW

+ ekologický izolant
+ optimálna tepelná a zvuková izolácia
+ vysoká paropriepustnosť
+ možnosť aplikácie na drevené  
   podklady a oceľový plech
+ ideálny pre zateplenie drevostavieb

PROFI UNI AM 
PROFI SPACHTEL ZF

Hmoždinky  
spĺňajúce požiadavky  
smernice ETAG 014  

(platné ETA hmoždinky)  
+ požiadavka  

na tuhosť tanieriku

PROFI UNI AM
Výstužná sieťovina  

z aktuálnej ponuky PROFI, 
viď platný cenník PROFI

PROFI UNI PUTZGRUND 
WEISS ALEBO

PROFI UNI PUTZGRUND 
PREFARBENÝ

PROFI SILIKONHARZPUTZ 
PROFI ANTI-AGING PUTZ 

SOKLOVÝ
SYSTÉM

PROFI  
SOKLOVÝ 
SYSTÉM

+ vysoká mechanická odolnosť  
   proti prerazeniu
+ znížená nasiakavosť
+ optimálne zateplenie
+ zvýšená odolnosť voči  
   vlhkostnému zaťaženiu

PROFI KLEBESPACHTEL E 
PROFI PURTHERM

Hmoždinky  
spĺňajúce požiadavky  
smernice ETAG 014  

(platné ETA hmoždinky)  
+ požiadavka  

na tuhosť tanieriku

PROFI KLEBESPACHTEL E
PROFI KLEBESPACHTEL AIR

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL
PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL

Výstužná tkanina  
z aktuálnej ponuky PROFI, 
viď platný cenník PROFI

PROFI UNI PUTZGRUND 
WEISS ALEBO

PROFI UNI PUTZGRUND 
PREFARBENÝ

PROFI SILIKATPUTZ 
PROFI SILIKONHARZPUTZ 
PROFI KUNSTHARZPUTZ 
PROFI ANTI-AGING PUTZ 

PROFI FÜLLPUTZ

Anti-Aging
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.30
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ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 LEPIDLÁ A STIERKY

Pomocou tepelnoizolačných zatepľovacích systémov PROFI získate dlhodobo cenný stavebný materiál  
pre váš dom. Tepelné straty sú znížené. Tým nielen ušetríte teplo a až 60 % nákladov na energiu,  
ale takisto významne prispejete k ochrane vonkajšej klímy.

ZVÝŠTE HODNOTU  
VÁŠHO DOMU

 

PROFI PURTHERM 
Špeciálna nízkoexpanzná lepiaca hmota na báze polyuretánovej peny určená  
k lepeniu izolačných dosiek

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek v zatepľovacích systémoch PROFI a k vyplňovaniu 
dilatačných škár.
Vlastnosti: Vynikajúca priľnavosť k podkladu, výborné tepelnoizolačné vlastnosti,  
nízkoexpanzná, odolná proti UV žiareniu a plesniam, po vytvrdnutí nie je zdraviu škodlivá.
Spracovanie: pištol pre aplikáciu peny
Zloženie: 4.4’- difenylmetan diizokyanát, pohonné látky

   

5930 kartuša (750 ml) cca 8–10 m²/kartuša Skl. ks 7,81 € 9,37 €
 

 

PROFI SPACHTEL ZF 
Bezcementová hmota na lepenie a stierkovanie izolantov v zatepľovacích sytémoch

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek z MW v ETICS a na vytváranie výstužnej vrstvy  
za súčasného vkladania výstužnej tkaniny. Je možné použiť tiež na sanáciu trhlín na povrchoch 
ETICS, omietok a betónu.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká pružnosť, odolnosť proti klimatickým vplyvom.
Hrúbka aplikácie: Stierkovanie: min. 3 mm
Spracovanie: rovné hladidlo
Zloženie: aktylátová disperzia, organická disperzia

   

8041 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cca 5 kg/m² Obj. kg 2,99 € 3,59 €
 

 

PROFI UNI AM 
Lepiaca a stierková hmota pre fasádne tepelnoizolačné dosky z EPS a MW

Na lepenie izolačných dosiek z EPS a MW v zatepľovacích systémoch a na vytváranie  
výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť a prídržnosť k podkladu aj izolantu.
Hrúbka aplikácie: Stierkovanie: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, omietací stroj
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,6 mm, prísady

   

6721 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepenie: cca 4–6 kg/m² 
Stierkovanie: cca 3–5 kg/m² (EPS), 
 cca 6–8 kg/m² (MW) 

Skl. ks 9,35 € 11,22 €

6720 silo Obj. t 374,00 € 448,80 €

 

 

PROFI KLEBESPACHTEL V30 
Lepiaca a stierková hmota do zatepľovacích systémov ETICS

Na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek z EPS a MW.  
Pri stierkovaní sa do hmoty kladie výstužná tkanina zo sklených vlákien.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká prídržnosť k podkladu aj izolantu,  
zvýšená flexibilita.
Hrúbka aplikácie: Stierkovanie: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, omietací stroj
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,6 mm, prísady

   

6725 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepenie: cca 4–6 kg/m²
Stierkovanie: cca 4 kg/m²

Skl. ks 8,45 € 10,14 €
6734 silo Obj. t 338,00 € 405,60 €

 

 

PROFI KERAFAS C2T 
Stierková hmota na fasády a viacúčelové lepidlo

Cementová hmota na lepenie tepelnoizolačných dosiek, keramických obkladov a dlažieb  
a tiež murovacích prvkov z pórobetónu. Ďalej je určená pre stierkovanie muriva a zateplených 
a nezateplených fasád.
Vlastnosti: Jednoduchá spracovateľnosť, výborná priľnavosť k podkladu aj lepenému prvku.
Hrúbka aplikácie: podľa použitia
Spracovanie: murárska lyžica, zubové hladidlo, rovné hladidlo
Zloženie: portlandský cement, vápencová drvina 0–0,5 mm, minerálne plnivá, prísady

   

6723 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,6–6 kg/m² podľa použitia Skl. ks 7,95 € 9,54 €
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

bezpečná ochrana pred  
     elektrosmogom
použiteľné pre novostavby,  
     pre sanáciu a rekonštrukciu

žiadné dodatočné pracovné kroky
žiadné dodatočné materiálové 
     náklady
 

Technológia Faradayus vám 
ponúka spoľahlivú ochranu pred 
externým elektromagnetickým 
žiarením (redukcia až o 99,99 %). 
Bezdrôtové prístroje vo vnútri 
domu fungujú aj tak bezchybne. 

24h
OCHRANA pred

ELEKTRO
SMOGOM

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 OCHRANA PROTI ELEKTROSMOGU

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 LEPIDLÁ A STIERKY

 

PROFI KLEBESPACHTEL E 
Lepiaca a stierková hmota pre fasádne dosky z minerálnej vaty, expandovaného  
a extrudovaného polystyrénu

Na lepenie izolačných dosiek z MW, EPS, XPS, soklových dosiek a dosiek typu perimeter 
v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej 
tkaniny.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká flexibilita a prídržnosť k podkladu aj izolantu, 
schopnosť prekrytia trhlín, vysoko vodeodolná.
Hrúbka aplikácie: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 5 mm  
do max. 7 mm (MW)
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,8 mm, 

   

3750 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepenie: cca 4–6 kg/m²
Stierkovanie: cca 3,5–6 kg/m²

Obj.
ks 12,95 € 15,54 €

3740 silo t 518,00 € 621,60 €
 

 

PROFI KLEBESPACHTEL AIR 
Vysoko paropriepustná lepiaca a stierková hmota pre fasádne dosky z minerálnej 
vaty a expandovaného polystyrénu

Na lepenie izolačných dosiek z MW a EPS v zatepľovacích systémoch a na vytváranie 
výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny. Tiež ako stierková vrstva v systéme 
priedušných fasád PROFI.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, flexibilita a prídržnosť k podkladu 
aj izolantu, schopnosť prekrytia trhlín, vysoko vodeodolná, biela farba.
Hrúbka aplikácie: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 5 mm  
do max. 7 mm (MW)
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,8 mm, 

   

3771 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepenie: cca 4–6 kg/m²
Stierkovanie: cca 3,5–6 kg/m²

Obj.
ks 14,85 € 17,82 €

3770 silo t 594,00 € 712,80 €
 

 

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL 
Ľahčená silnovrstvová lepiaca a stierková malta pre tepelnoizolačné fasádne dosky

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek z EPS a MW a na vytváranie výstužnej vrstvy s vloženou 
výstužnou tkaninou v ETICS. Je možné použiť tiež na vyrovnávanie nerovností podkladu.
Vlastnosti: Dobrá prídržnosť k podkladu aj izolantu, pre väčšiu hrúbku výstužnej  
vrstvy (až 7 mm).

  
 

3791 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepenie: cca 4–6 kg/m²
Stierkovanie: cca 4–9 kg/m²

Obj.
ks 11,95 € 14,34 €

3790 silo t 478,00 € 573,60 €
 

 

PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL 
Lepiaca a stierková hmota pre fasádne tepelnoizolačné dosky z MW  
k odtieneniu elektromagnetického smogu

Na lepenie izolačných dosiek z MW v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej 
vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny.
Vlastnosti: Odtieňuje elektromagnetické žiarenie a pole elektrických zariadení pôsobiacich 
škodlivo na ľudský organizmus, veľmi dobrá spracovateľnosť a elasticita, vysoká paropriepustnosť, 
rýchle vytvrdnutie.
Hrúbka aplikácie: Stierkovanie: min. 5 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,8 mm, funkčné plnivá, vlákna, prísady

   

6714 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepenie: cca 4–6 kg/m²
Stierkovanie: cca 6–9 kg/m²

Obj. ks 35,00 € 42,00 €

 

 

PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL 
Lepiaca a stierková hmota pre fasádne tepelnoizolačné dosky z EPS k odtieneniu 
elektromagnetického smogu

Na lepenie izolačných dosiek z EPS v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej  
vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny. Je možné použiť aj na stierkovanie starých  
aj nových omietok v interiéri a exteriéri.
Vlastnosti: Odtieňuje elektromagnetické žiarenie a pole elektrických zariadení pôsobiacich 
škodlivo na ľudský organizmus, veľmi dobrá spracovateľnosť a elasticita, vysoká paropriepustnosť, 
rýchle vytvrdnutie.
Hrúbka aplikácie: Stierkovanie: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,6 mm, funkčné plnivá, vlákna, prísady

   

6726 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepenie: cca 4–6 kg/m²
Stierkovanie: cca 3,5–4,5 kg/m²

Obj. ks 35,00 € 42,00 €
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Hrúbka aplikácie: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 5 mm  
do max. 7 mm (MW)
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–1,2 mm, perlit, prísady

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PASTÓZNE OMIETKY

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PENETRÁCIA PODKLADU

 

PROFI UNI PUTZGRUND BIELA 
Univerzálny penetračný náter pod pastózne omietky

K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev k podkladu  
a to najmä pastóznych štrukturálnych omietok a mozaikových omietok.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, biela farba.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: styrén-akrylátové spojivo, silikónová emulzia, minerálne plnivá, prísady, voda

   

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

3,44 € 4,13 €
7981 vedro (20 kg); 24 vedier/paleta 3,24 € 3,89 €

 

 

PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÁ 
Univerzálny penetračný náter pod pastózne omietky

K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev k podkladu  
a to najmä pastóznych štrukturálnych omietok a mozaikových omietok.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, prefarbené do požadovaného odtieňa.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: styrén-akrylátové spojivo, silikónová emulzia, minerálne plnivá, prísady, voda

   

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

3,68 € 4,42 €
7978 vedro (20 kg); 24 vedier/paleta 3,23 € 3,88 €

 

 

PROFI UNI TIEFENGRUND 
Univerzálny hĺbkový penetračný náter

K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a spevneniu starých aj nových nedostatočne pevných 
podkladov. K zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev. Nie je vhodný na disperzné podklady.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, nízky difúzny odpor, odolnosť voči alkáliám, šetrný  
k životnému prostrediu, bez rozpúšťadiel.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, prísady

   

6433 kanister (5 kg); 64 kanisterov/paleta
cca 0,15–0,3 kg/m² na náter

Obj.
kg

3,19 € 3,83 €
6431 kanister (10 kg); 48 kanisterov/paleta Skl. 2,79 € 3,35 €

 

 

PROFI ANTI-AGING PUTZ 
Špeciálna pastózna štrukturálna omietka k okamžitému použitiu s vysokou  
odolnosťou proti starnutiu fasády

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantom z EPS, 
taktiež na vápennocementové omietky, na stierky a betóny.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo  
odolávajúca poveternostným vplyvom, pružná, vodoodpudivá, odolná proti UV žiareniu  
a špineniu, stálofarebná, široká ponuka farieb.
Hrúbka aplikácie: 1–2 mm (na zatepl. syst. min. 1,5 mm)
Zloženie: vysoko hodnotná syntetická živica, mramorová drvina, farbivo, prísady, voda

   

7460 hladená 1,0 mm vedro (25 kg);
24 vedier/paleta cca 1,6 kg/m² Obj.

kg 2,83 € 3,40 €7461 hladená 1,5 mm vedro (25 kg);
24 vedier/paleta cca 2,4 kg/m²

Skl.
7462 hladená 2,0 mm vedro (25 kg);

24 vedier/paleta cca 3 kg/m²

 

 rozšírená ochrana fasády pred UV žiarením, znečistěním a žltnutím

 oneskorenie optického starnutia fasády

 dlhodobá konzervácia budovy

 priestor pre farebný design

PROFI ANTI-AGING OMIETKA

Optimálna dlhodobá ochrana,  
ktorá udrží Vašu fasádu stále mladú!

Vyberte si svoj  
oblúbený farebný 
odtieň z našich  
vzorkovníkov farieb 
PROFI Standard  
a PROFI Premium  
obsahujúcich viac 
ako 200 farebných 
odtieňov.

bežná fasáda

Anti-Aging fasáda

 Fasáda po 1 roku po 5 rokov po 10 rokov

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH



www.profibaustoffe.com  |  2022
36 37

ZA
TE

PĽ
O

VA
CI

E
SY

ST
ÉM

Y

STRIEKANÉ 
PASTÓZNE 
OMIETKY

 zjednodušenie a urýchlenie práce

 jednoduchá aplikácia

 nižšia spotreba

RÝCHLE RIEŠENIE BEZ NÁMAHY...

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PASTÓZNE OMIETKY

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PASTÓZNE OMIETKY

 

PROFI AKRYLATPUTZ 
PROFI KUNSTHARZPUTZ
Pastózna štrukturálna omietka na báze akrylátovej disperzie k okamžitému použitiu

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS najmä s izolantom  
z EPS, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky a betónové podklady.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, elastická, odolná proti mechanickému poškodeniu,  
dlhodobo odolávajúca poveternostným vplyvom, stálofarebná, široká ponuka farieb.
Hrúbka aplikácie: 1,5 mm
Zloženie: vysoko hodnotná syntetická živica, mramorová drvina, farbivo, prísady, voda

   

7350 hladená 1,5 mm vedro (25 kg);
24 vedier/paleta cca 2,3 kg/m² Skl. kg 2,33 € 2,80 €

 

 

PROFI SILIKATPUTZ 
Pastózna štrukturálna omietka na silikátovej báze k okamžitému použitiu

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantmi  
z EPS a MW, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky a betónové podklady.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, zvýšená odolnosť proti rastu baktérií a plesní, veľmi dobrá 
paropriepustnosť, stálofarebná, široká ponuka farieb.
Hrúbka aplikácie: 1,5 a 2 mm
Zloženie: draselné vodné sklo, vysoko hodnotná syntetická živica, mramorová drvina, farbi-
vo, prísady, voda

   

7220 hladená 1,5 mm vedro (25 kg);
24 vedier/paleta cca 2,3 kg/m²

Obj. kg 2,65 € 3,18 €
7230 hladená 2,0 mm vedro (25 kg);

24 vedier/paleta cca 2,8 kg/m²

 

 

PROFI SILIKONHARZPUTZ 
Pastózna štrukturálna omietka na báze silikónovej živice k okamžitému použitiu

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantmi z EPS 
a MW, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky, betóny a podklady na disperznej 
báze.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo  
odolávajúca poveternostným vplyvom, dobrá paropriepustnosť, pružná, vodoodpudivá, 
znížená náchylnosť k znečisteniu, stálofarebná, široká ponuka farieb.
Hrúbka aplikácie: 1,5 a 2 mm
Zloženie: silikónová živica, vysoko hodnotná syntetická živica, mramorová drvina, farbivo, 
prísady, voda

   

7543 hladená 1,5 mm vedro (25 kg);
24 vedier/paleta cca 2,3 kg/m²

Skl.
kg 2,68 € 3,22 €7545 hladená 2,0 mm vedro (25 kg);

24 vedier/paleta cca 2,9 kg/m²

7552 ryhovaná 2,0 mm vedro (25 kg);
24 vedier/paleta cca 2,6 kg/m² Obj.

 

 

PROFI FÜLLPUTZ 
Špeciálna pastózna jemná štrukturálna omietka na silikónovej báze k okamžitému 
použitiu

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantmi  
z EPS a MW, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky, betóny a podklady  
na disperznej báze.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo  
odolávajúca poveternostným vplyvom, dobrá paropriepustnosť, pružná, vodoodpudivá, 
znížená náchylnosť k znečisteniu, stálofarebná, široká ponuka farieb.
Hrúbka aplikácie: dvojvrstvová aplikácia, cca 1 mm
Zloženie: silikónová živica, organické spojivo, mramorová drvina, prísady, voda

   

7398 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cca 1,4–2,2 kg/m² Obj. kg 3,12 € 3,74 €

 
PROFI WINTERZUSATZ 
Spojivová prísada pre omietku PROFI ANTI-AGING PUTZ k urýchleniu  
procesu tuhnutia

Ako prísada k urýchleniu tuhnutia a vyschnutia omietky PROFI ANTI-AGING PUTZ pri vonkajších 
teplotách od  +1 °C do +10 °C pri maximálnej relatívnej vlhkosti ovzdušia 95 %.
Vlastnosti: Urýchľuje proces tuhnutia, napomáha skoršej odolnosti proti poveternosti,  
predlžuje stavebnú sezónu.
Zloženie: polyethylenimin, voda

   

7888 fľaša (120 ml) cca 120 ml/25 kg Obj. ks 14,99 € 17,99 €
 

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 FASÁDNE FARBY

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 FASÁDNE FARBY

 

PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNA FARBA 
Vysoko akostný náter na silikátovej báze pre vonkajšie a vnútorné použitie

Ako konečná povrchová úprava na nové a staré vápenné a vápennocementové podklady. 
Veľmi vhodný na sanačné omietkové systémy.
Vlastnosti: Dobrá krycia schopnosť, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom,  
vysoká paropriepustnosť, obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: draselné vodné sklo, minerálne pigmenty, plnivá, prísady, voda

   

7300 vedro (20 kg); 24 vedier/paleta cca 0,15–0,25 kg/m² na náter Skl. kg 6,15 € 7,38 €
 

 

PROFI SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA 
Vysoko akostný náter na silikónovej báze pre vonkajšie a vnútorné použitie

Ako konečná povrchová úprava na nové a staré omietky, betón alebo k pretretiu starých 
disperzných alebo silikátových omietok, náterov a lakov.
Vlastnosti: Dobrá krycia schopnosť, nízka nasiakavosť, vysoká odolnosť voči poveternostným 
vplyvom, vysoká paropriepustnosť, odolná proti prenikaniu vody, oteruvzdorná, obsahuje 
prísady proti rastu baktérií a plesní.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: silikónová emulzia, prísady, voda

   

7550 vedro (20 kg); 24 vedier/paleta cca 0,2–0,3 kg/m² na náter Skl. kg 8,84 € 10,61 €
 

 

PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA 
Vysoko akostný náter na akrylátovej báze pre vonkajšie a vnútorné použitie

Ako konečná povrchová úprava na nové a staré omietky, betón alebo k pretretiu starých 
disperzných omietok, náterov a lakov.
Vlastnosti: Dobrá krycia schopnosť, nízka nasiakavosť, vysoká odolnosť voči poveternostným 
vplyvom, univerzálne použitie, oteruvzdorná, obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: kopolymér syntetickej živice, prísady, voda

   

7570 vedro (20 kg); 24 vedier/paleta cca 0,15–0,25 kg/m² na náter Skl. kg 5,43 € 6,52 €
 

 

PRÍPLATKOVÉ SKUPINY K VZORKOVNÍKOM PROFI 

   

 PSP1 I. príplatková skupina pre pastózne omietky

kg

0,59 €  0,71 €

PSP2 II. príplatková skupina pre pastózne omietky 1,19 € 1,43 €

PSP3 III. príplatková skupina pre pastózne omietky 1,99 € 2,39 €

PSP4 IV. príplatková skupina pre pastózne omietky 4,19 € 5,03 €

PSB1 I. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby 0,59 € 0,71 €

PSB2 II. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby 1,19 € 1,43 €

PSB3 III. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby 1,99 € 2,39 €

PSB4 IV. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby 4,19 € 5,03 €

PSB5 V. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby 6,79 € 8,15 €

Kat. č. Produkt Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPHKat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH



PREHĽAD FAREBNÝCH ODTIEŇOV
 PASTÓZNE OMIETKY & FASÁDNE FARBY
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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
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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

Fa
re

bn
ý 

od
tie

ň 
č.

Pa
stó

zn
a 

om
ie

tka

Fa
sá

dn
a 

fa
rb

a

H
BW

 *

%

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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 Príplatkové skupiny pre pastovité omietky (bez DPH)

Kategórie I II III IV

Základný príplatok 
EUR/kg 0,59 1,19 1,99 4,19

 Príplatkové skupiny pre fasádne a interierové farby (bez DPH)

Kategórie I II III IV V

Základný príplatok 
EUR/kg 0,59 1,19 1,99 4,19 6,79

Tu uvedené farebné odtiene sa môžu od skutočných farebných odtieňov nepatrne líšiť.
*HBW - Koeficient svetelnej odrazivosti
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 IZOLAČNÉ MATERIÁLY

 

PROFI MOZAIKOVÁ OMIETKA 
PROFI BUNTSTEINPUTZ
Mozaiková omietka na akrylátovej báze s kremenným farebným pieskom a prísadami 

Pre dekoratívnu úpravu povrchov vo vnútorných aj vonkajších priestorách, pre úpravu  
soklov fasád, stľpov a podobne. 
Vlastnosti: Vysoko elastická, odolná proti poškriabaniu, nárazom, poveternosti, vode  
a zašpineniu, stálofarebná, šetrná k životnému prostrediu, bezaromatická. 
Obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní.
Hrúbka aplikácie: do1,8 mm
Zloženie: akrylátová disperzia farebný kremenný piesok, prísady

   

vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cca 5–6 kg/m² Obj. kg 2,98 € 3,58 €
 

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 MOZAIKOVÉ OMIETKY

Katalógové čísla

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

Katalógové čísla

6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6641 6642 6644

Katalógové čísla

6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624

 

POLYSTYRÉN FASÁDNY 

   

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

100 x 50 cm 100 F
 

 

POLYSTYRÉN FASÁDNY EPS F 

   

100 x 50 cm sivý Obj. m² na vyžiadanie na vyžiadanie
 

 

POLYSTYRÉN EXTRUDOVANÝ XPS / SOKLOVÉ DOSKY / PERIMETER 

   

125 x 60 cm Polystyrén extrudovaný XPS

Obj. m² na vyžiadanie na vyžiadanie100 x 50 cm Soklové fasádne dosky

120 x 60 cm Izolačné dosky PERIMETER
 

 

MINERÁLNE FASÁDNE DOSKY 

   

100 x 20 cm (lamely) kolmé vlákna

Obj. m² na vyžiadanie na vyžiadanie
100 x 33,3 cm (lamely) kolmé vlákna

100 x 50 cm pozdĺžne vlákna

100 x 60 cm pozdĺžne vlákna
 

 

STYRO-CUT 140 
Ručná rezačka na rezanie izolačných materiálov z EPS.

Rezacia dĺžka 140 mm, kábel dĺžky 2,5 m, hmotnosť 1 kg.

   

Obj. ks 166,94 € 200,33 €
 

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPHKat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

 

SPODNÝ PROFIL SOKLOVÝ ALU 
Zakladací profil pre presné založenie prvej rady izolačných dosiek v ETICS

   

5771 dĺžka 2m, tl. 1,0 mm, U 10 cm

10 ks Obj. m

2,80 € 3,36 €
5773 dĺžka 2m, tl. 1,0 mm, U 12 cm 3,05 € 3,66 €
5775 dĺžka 2m, tl. 1,0 mm, U 14 cm 3,55 € 4,26 €
5777 dĺžka 2m, tl. 1,0 mm, U 16 cm 3,89 € 4,67 €
5779 dĺžka 2m, tl. 1,0 mm, U 18 cm 4,31 € 5,17 €
5781 dĺžka 2m, tl. 1,0 mm, U 20 cm 4,67 € 5,60 €
5783 dĺžka 2m, tl. 1,0 mm, U 22 cm 5,24 € 6,29 €
5785 dĺžka 2m, tl. 1,0 mm, U 24 cm 5,73 € 6,88 €

 

 

ZATĹKACIA HMOŽDINKA NA UCHYTENIE ZAKLADACEJ LIŠTY 
Hmoždinka pre pevné uchytenie soklového profilu k podkladu

   

5743 KEW 6 x 50

50 ks Obj. ks

0,05 € 0,06 €
5744 KEW 6 x 60 0,07 € 0,08 €
5745 KEW 6 x 80 0,09 € 0,11 €
5746 KEW 8 x 60 0,11 € 0,13 €
5747 KEW 8 x 80 0,12 € 0,14 €

 

 

ZAKLADACÍ PROFIL S ODKVAPNIČKOU 
Súčasť zakladacej sady pre ETICS s EPS nad terénom so zvýšenou požiarnou 
odolnosťou

Vlastnosti: dĺžka 2 m, presah tkaniny 100/100 mm
   

5791 25 ks 25 ks Skl. m 1,65 € 1,98 €
 

 

ZAKLADACÍ UHOLNÍKOVÝ PROFIL 
Súčasť zakladacej sady pre ETICS s EPS nad terénom so zvýšenou požiarnou 
odolnosťou

Vlastnosti: dĺžka 2 m, presah tkaniny 100/300 mm
   

5790 20 ks 20 ks Obj. m 2,45 € 2,94 €
 

 

ZAKONČOVACÍ PROFIL S ODKVAPNIČKOU A TKANINOU 
Nadpražný profil pre protipožiarne riešenie ostenia v ETICS

   

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

2,17 € 2,60 €
5793 AFD 10/20 - 2,5 m 20 ks 2,20 € 2,64 €

 

 

ROHOVÝ PROFIL S TKANINOU 
Rohový profil pre protipožiarne riešenie ostenia v ETICS

   

5794 AFC 10/15 - 2,5 m 20 ks Obj. m 1,90 € 2,28 €
 

 

SPOJKA SOKLOVÝCH LÍŠT 
Spojka na vytvorenie vzájomného a funkčného spojenia soklových profilov

   

5795 dĺžka 3 cm 100 ks Skl. ks 0,09 € 0,11 €
 

 

VYMEDZOVACIA PODLOŽKA 
Podložka určená na vyrovnanie nerovností podkladu pod soklovým profilom

   

5823 50/50/3 mm

100 ks Obj. ks

0,09 € 0,11 €
5825 50/50/5 mm 0,10 € 0,12 €
5828 50/50/8 mm 0,11 € 0,13 €

 

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

 

UNIVERZÁLNY DILATAČNÝ PROFIL PRE OMIETKU 3 MM 
Profil na vytvorenie dilatačnej škáry v ETICS

   

5798 dĺžka 2 m 25 ks Skl. m 5,56 € 6,67 €
 

 

PROFIL ROHOVÝ S MRIEŽKOU 10/10 
Profil na vystuženie nárožia a ostení otvorov v ETICS

   

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

0,51 € 0,61 €
5800 ALU s mriežkou 10/10, 2,5 m 0,59 € 0,71 €

 

 

OKENNÁ LIŠTA S TKANINOU 
Začisťovacia lišta na napojenie rámu okna alebo dvier na ETICS

   

5801 šírka profilu 9 mm, dĺžka 2,4 m 30 ks Skl. m 1,25 € 1,50 €
 

 

PRIPOJOVACÍ PROFIL PARAPETNÝ EKO 
Profil na napojenie parapetu na ETICS

   

5808 dĺžka 2 m 25 ks Skl. m 2,20 € 2,64 €
 

 

TKANINA PROFI  ETICS (117S) 
Sklovláknitá alkalivzdorná tkanina na vloženie do výstužnej vrstvy ETICS,  
šírka rolky 1 m

   

5812
145 g/m2, oko 4 x 5 mm 

rola 10 m2

Skl. m²
0,78 € 0,94 €

5811 rola 50 m2 0,74 € 0,89 €
 

 

TKANINA VERTEX 
Sklovláknitá alkalivzdorná tkanina na vloženie do výstužnej vrstvy ETICS,  
šírka rolky 1,1 m

   

5809 R117 A 101, oko 4 x 4,5 mm
rola 55 m2 Skl. m²

0,95 € 1,14 €
5810 R131 A 101, oko 3,5 x 3,8 mm 0,99 € 1,19 €

 

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

 

SKRUTKOVACIA ROZPERNÁ KOTVA TERMOZ CS II 8 A CS 8 - ETA 
S oceľovou skrutkou pre zápustnú a povrchovú montáž EPS a MW dosiek,  
aj v predĺženej variante, kategórie použitia A, B, C, D, E.  
Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm.

   

7861 Dĺžka: 95 mm nie je možné použiť na montáž  
a do plynosilikátu  

100 ks Obj. ks

0,31 € 0,37 €

7863 Dĺžka: 115 mm 0,35 € 0,42 €
7865 Dĺžka: 135 mm II 0,38 € 0,46 €
7867 Dĺžka: 155 mm II 0,45 € 0,54 €
7869 Dĺžka: 175 mm II 0,46 € 0,55 €
7871 Dĺžka: 195 mm II 0,58 € 0,70 €
7873 Dĺžka: 215 mm II 0,71 € 0,85 €
7875 Dĺžka: 235 mm II 0,84 € 1,01 €
7877 Dĺžka: 255 mm II 0,98 € 1,18 €
7879 Dĺžka: 275 mm 1,13 € 1,36 €
7881 Dĺžka: 295 mm 1,26 € 1,51 €
7883 Dĺžka: 315 mm 1,53 € 1,84 €
7896 Dĺžka: 335 mm 1,72 € 2,06 €
7897 Dĺžka: 355 mm 1,91 € 2,29 €
7889 Dĺžka: 375 mm 2,07 € 2,48 €

 

 

SKRUTKOVACIA IZOLAČNÁ KOTVA 
Pre zápustnú montáž EPS a XPS dosiek, nulový tepelný most, kategórie použitia A, 
B, C, D, E. Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm.

   

8450 TERMOZ SV2 ECOTWIST 0-10

100 ks Obj. ks

0,67 € 0,80 €
8451 TERMOZ SV2 ECOTWIST 10-30 0,72 € 0,86 €
8452 TERMOZ SV2 ECOTWIST 30-60 0,82 € 0,98 €

 

TRIEDY POUŽITIA ROZPERNÝCH KOTIEV PODĽA MATERIÁLU NOSNEJ VRSTVY PODKLADU (PODĽA STN 73 2902)

Trieda použitia 
rozpernej kotvy

Druh materiálu nosnej vrstvy podkladu

A obyčajný prostý alebo vystužený betón triedy C 12/15 až C 50/60

B murivo z plných tehál alebo kameňa

C murivo alebo dielce z dutých alebo dierovaných tehál, tehlových blokov alebo tvaroviek, ktoré sú 
definované v schválenej dokumentácii rozpernej kotvy

D murivo alebo dielce z betónu, z pórovitého kameniva triedy pevnosti LAC 2 až LAC 25

E murivo alebo dielce z autoklávovaného pórobetónu triedy pevnosti P2 až P7
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Špeciálna tanierová kotva s oceľovou skrutkou pre zapustenú montáž do všetkých typov stavebných materiálov 

Stavebné materiály

Výhody

▪ A, B, C, D, E
▪ Betón
▪ Plné vápenno-pieskové tehly
▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
▪ Zvisle dierované tehly
▪ Plné aj dierované prvky z ľahčeného 

betónu
▪ Pórobetón

▪ Optimálna skrutkovitá geometria 
tanieriku pre rýchlu a čistú aplikáciu v 
izolante.

▪ Hĺbkový doraz zamedzí nedovolenému 
hlbšiemu zapusteniu tanierika a tak aj 
celkovému zapusteniu kotvy.

▪ Pre hrúbku izolantu >150 mm je súčini-
teľ bodového prestupu tepla 0,000 W/K 
(platí pri vyplnení otvoru PU penou).

Popis

▪ Plastová tanierová kotva s oceľovou 
skrutkou.

▪ Vhodná pre zapustenú montáž do 
EPS, XPS a Perimetru (soklová 
doska).

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

▪ Nenosné krycie vrstvy, ako lepidlo a staré 
omietky, sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky kotvy.

▪ Pre montáž je nutné použiť montážny prípra-
vok termoz SV II 260 mm (pre hr. izolantu do 
260 mm), alebo 400 mm (pre hr. izolantu do 
400 mm).

▪ Po aplikácii kotvy sa treba otvor utesniť 
zátkou z bieleho EPS, alebo sivého EPS, 
poprípade otvor utesniť nízkoexpanznou piš-
toľovou penou, viz tabuľka technické údaje.

▪ Príslušné zaťaženia viz str. 30

▪ Certifikované pre stavebné materiály 
triedy A, B, C, D a E

▪ Jedna kotva pre hrúbky izolácie od 
100 do 400 mm.

▪ Je potrebné zvoliť jednu z troch 
variant podľa hĺbky kotvenia a hrúbky 
nenosných vrstiev.

▪ Tanierik aj telo kotvy je vyrobené z 
vysoko kvalitného plastu - polyamid 
(PA6) pre dosiahnutie veľkých výťaž-
ných síl.

Termoz SV II - ecotwist
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Špeciálna tanierová kotva s oceľovou skrutkou pre zapustenú montáž do všetkých typov stavebných materiálov 

Stavebné materiály

Výhody

▪ A, B, C, D, E
▪ Betón
▪ Plné vápenno-pieskové tehly
▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
▪ Zvisle dierované tehly
▪ Plné aj dierované prvky z ľahčeného 

betónu
▪ Pórobetón

▪ Optimálna skrutkovitá geometria 
tanieriku pre rýchlu a čistú aplikáciu v 
izolante.

▪ Hĺbkový doraz zamedzí nedovolenému 
hlbšiemu zapusteniu tanierika a tak aj 
celkovému zapusteniu kotvy.

▪ Pre hrúbku izolantu >150 mm je súčini-
teľ bodového prestupu tepla 0,000 W/K 
(platí pri vyplnení otvoru PU penou).

Popis

▪ Plastová tanierová kotva s oceľovou 
skrutkou.

▪ Vhodná pre zapustenú montáž do 
EPS, XPS a Perimetru (soklová 
doska).

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

▪ Nenosné krycie vrstvy, ako lepidlo a staré 
omietky, sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky kotvy.

▪ Pre montáž je nutné použiť montážny prípra-
vok termoz SV II 260 mm (pre hr. izolantu do 
260 mm), alebo 400 mm (pre hr. izolantu do 
400 mm).

▪ Po aplikácii kotvy sa treba otvor utesniť 
zátkou z bieleho EPS, alebo sivého EPS, 
poprípade otvor utesniť nízkoexpanznou piš-
toľovou penou, viz tabuľka technické údaje.

▪ Príslušné zaťaženia viz str. 30

▪ Certifikované pre stavebné materiály 
triedy A, B, C, D a E

▪ Jedna kotva pre hrúbky izolácie od 
100 do 400 mm.

▪ Je potrebné zvoliť jednu z troch 
variant podľa hĺbky kotvenia a hrúbky 
nenosných vrstiev.

▪ Tanierik aj telo kotvy je vyrobené z 
vysoko kvalitného plastu - polyamid 
(PA6) pre dosiahnutie veľkých výťaž-
ných síl.
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Špeciálna tanierová kotva s oceľovou skrutkou pre zapustenú montáž do všetkých typov stavebných materiálov 

Stavebné materiály

Výhody

▪ A, B, C, D, E
▪ Betón
▪ Plné vápenno-pieskové tehly
▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
▪ Zvisle dierované tehly
▪ Plné aj dierované prvky z ľahčeného 

betónu
▪ Pórobetón

▪ Optimálna skrutkovitá geometria 
tanieriku pre rýchlu a čistú aplikáciu v 
izolante.

▪ Hĺbkový doraz zamedzí nedovolenému 
hlbšiemu zapusteniu tanierika a tak aj 
celkovému zapusteniu kotvy.

▪ Pre hrúbku izolantu >150 mm je súčini-
teľ bodového prestupu tepla 0,000 W/K 
(platí pri vyplnení otvoru PU penou).

Popis

▪ Plastová tanierová kotva s oceľovou 
skrutkou.

▪ Vhodná pre zapustenú montáž do 
EPS, XPS a Perimetru (soklová 
doska).

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

▪ Nenosné krycie vrstvy, ako lepidlo a staré 
omietky, sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky kotvy.

▪ Pre montáž je nutné použiť montážny prípra-
vok termoz SV II 260 mm (pre hr. izolantu do 
260 mm), alebo 400 mm (pre hr. izolantu do 
400 mm).

▪ Po aplikácii kotvy sa treba otvor utesniť 
zátkou z bieleho EPS, alebo sivého EPS, 
poprípade otvor utesniť nízkoexpanznou piš-
toľovou penou, viz tabuľka technické údaje.

▪ Príslušné zaťaženia viz str. 30

▪ Certifikované pre stavebné materiály 
triedy A, B, C, D a E

▪ Jedna kotva pre hrúbky izolácie od 
100 do 400 mm.

▪ Je potrebné zvoliť jednu z troch 
variant podľa hĺbky kotvenia a hrúbky 
nenosných vrstiev.

▪ Tanierik aj telo kotvy je vyrobené z 
vysoko kvalitného plastu - polyamid 
(PA6) pre dosiahnutie veľkých výťaž-
ných síl.
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

 

PLASTOVÁ TANIEROVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ PN 8 - ETA 
S plastovým zatĺkacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm, ku kotveniu EPS dosiek, kategórie 
použitia A, B, C, D, E. Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm

   

5501 Dĺžka: 110 mm

100 ks Obj. ks

0,18 € 0,22 €
5502 Dĺžka: 130 mm 0,20 € 0,24 €
5503 Dĺžka: 150 mm 0,21 € 0,25 €
5504 Dĺžka: 170 mm 0,23 € 0,28 €
5505 Dĺžka: 190 mm 0,26 € 0,31 €
5506 Dĺžka: 210 mm 0,29 € 0,35 €
5507 Dĺžka: 230 mm 0,33 € 0,40 €

 

 

PLASTOVÁ TANIEROVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ CN 8 - ETA 
S kombinovaným tŕňom (od dĺžky 250 mm s kovovým tŕňom) s ETA, priemer 8 mm, 
ku kotveniu EPS a MW dosiek, nulový tepelný most, kategórie použitia A, B, C, D. 
Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm

   

8931 Dĺžka: 110 mm

100 ks Obj. ks

0,23 € 0,28 €
8933 Dĺžka: 130 mm 0,25 € 0,30 €
8935 Dĺžka: 150 mm 0,27 € 0,32 €
8937 Dĺžka: 170 mm 0,29 € 0,35 €
8939 Dĺžka: 190 mm 0,33 € 0,40 €
8941 Dĺžka: 210 mm 0,36 € 0,43 €
8943 Dĺžka: 230 mm 0,39 € 0,47 €

 

 

SKRUTKOVACIA ROZPERNÁ KOTVA TERMOZ CS II 8/DT 110 V  
A CS 8/DT 110 V - ETA 
So zápustným rozširovacím tanierikom DT 110 V. Kotviaca hĺbka min. 35 mm,  
v plynosilikáte min. 55 mm, so skrutkovacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm,  
ku kotveniu MW dosiek, kategórie použitia  A, B, C, D, E. Kotviaca hĺbka min. 35 mm,  
v plynosilikáte min. 55 mm

   

5552 Dlžka: 115 mm

100 ks

Obj. ks

0,58 € 0,70 €
5553 Dlžka: 135 mm II 0,60 € 0,72 €
5554 Dlžka: 155 mm II 0,64 € 0,77 €
5555 Dlžka: 175 mm II 0,68 € 0,82 €
5556 Dlžka: 195 mm II

50 ks

0,84 € 1,01 €
5557 Dlžka: 215 mm II 0,86 € 1,03 €
5558 Dlžka: 235 mm II 0,98 € 1,18 €
5559 Dlžka: 255 mm II 1,06 € 1,27 €
5560 Dlžka: 275 mm 1,24 € 1,49 €
5561 Dlžka: 295 mm 1,38 € 1,66 €
5562 Dlžka: 315 mm 1,66 € 1,99 €
5563 Dlžka: 335 mm 1,87 € 2,24 €
5564 Dlžka: 355 mm 2,07 € 2,48 €
5565 Dlžka: 375 mm 2,25 € 2,70 €

 

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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FISCHER HMOŽDINKY PRE KOTVENIE CEZ IZOLÁCIU THERMAX JUNIOR 8/10 

   

5830 Thermax 8/60 M6

20 ks 

Obj. ks

3,13 € 3,76 €
5831 Thermax 8/80 M6 3,18 € 3,82 €
5832 Thermax 8/100 M6 3,23 € 3,88 €
5833 Thermax 8/120 M6 3,28 € 3,94 €
5834 Thermax 8/140 M6 3,37 € 4,04 €
5835 Thermax 8/160 M6 3,47 € 4,16 €
5836 Thermax 8/180 M6

3,61 € 4,33 €
5837 Thermax 10/100 M6

5838 Thermax 10/120 M6 3,66 € 4,39 €
5839 Thermax 10/140 M6 3,70 € 4,44 €
5840 Thermax 10/160 M6 3,80 € 4,56 €
5841 Thermax 10/180 M6 3,95 € 4,74 €
5842 Thermax 10/200 M6 4,78 € 5,74 €
5843 Thermax 10/220 M6 6,02 € 7,22 €
5844 Thermax 10/240 M6 6,30 € 7,56 €
5845 Thermax 10/100 M8 3,61 € 4,33 €
5846 Thermax 10/120 M8 3,58 € 4,30 €
5847 Thermax 10/140 M8 3,70 € 4,44 €
5848 Thermax 10/160 M8 3,80 € 4,56 €
5849 Thermax 10/180 M8 4,37 € 5,24 €
5850 Thermax 10/200 M8 4,78 € 5,74 €
5898 Thermax 10/220 M8 6,02 € 7,22 €
5899 Thermax 10/240 M8 6,30 € 7,56 €
5813 Thermax 10/100 M10 3,52 € 4,22 €
5814 Thermax 10/120 M10 3,58 € 4,30 €
5815 Thermax 10/140 M10 3,76 € 4,51 €
5816 Thermax 10/160 M10 3,79 € 4,55 €
5817 Thermax 10/180 M10 4,37 € 5,24 €
5818 Thermax 10/200 M10 4,78 € 5,74 €
5819 Thermax 10/220 M10 6,02 € 7,22 €
5820 Thermax 10/240 M10 6,30 € 7,56 €
5913 Thermax 8/80 M6 B

2 ks 

8,35 € 10,02 €
5914 Thermax 8/100 M6 B 8,58 € 10,30 €
5915 Thermax 8/120 M6 B 78,82 € 94,58 €
5916 Thermax 8/140 M6 B 9,04 € 10,85 €
5917 Thermax 10/100 M10 B

1 ks 

10,33 € 12,40 €
5918 Thermax 10/120 M10 B 10,61 € 12,73 €
5919 Thermax 10/160 M10 B 11,04 € 13,25 €
5920 Thermax 10/180 M10 B 11,56 € 13,87 €
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Thermax 8/10

Systém pre dištančné montáže Thermax 8/10
Dištančná montáž bez tepelného mostu do kontaktných zatepľovacích systémov

Stavebné materiály

Výhody

▪ Betón
▪ Zvisle dierované tehly
▪ Dutinové panely z ľahčeného betónu
▪ Dierované vápenopieskové tehly 
▪ Plné vápenopieskové tehly
▪ Tehla plná pálená
▪ Pórobetón

energeticky optimalizovanú montáž.
▪ Plastový kužeľ zosilený sklenenými 

vláknami sa zafrézuje s tvarovým 
spojením do zatepľovacieho systému a 
umožní jednoduchú a rýchlu montáž 
bez pomoci špeciálneho náradia.

Aplikácie

Montáže s prerušením tepelného mostu 
pre:

▪ Štíty
▪ Svietidlá
▪ Poštové schránky
▪ Pohybové čidlá
▪ Odkvapové zvody
▪ Bleskozvody
▪ Vodiace kolaje žalúzií

Princíp fungovania/montáž

▪ Systémy Thermax 8 a 10 sú vhodné pre 
predsadenú montáž.

▪ Samorezný kužeľ zosilený sklenenými vlák-
nami sa pri montáži zafrézuje priamo cez 
omietku do izolačnej vrstvy.

▪ Termoizolačný kužeľ spoľahlivo preruší 
tepelný most.

▪ Montáž sa prevádza bez akéhokoľvek špe-
ciálneho náradia.

▪ Rozsiahly sortiment ponúka možnosti kot-
venia pomocou skrutiek M6–M10   a vrutov 
4,5–6 mm.

▪ Dištančná montáž umožňuje rektifi-
káciu montovaného dielu a presné 
nastavenie polohy, pričom nedo-
chádza k pretlačeniu do izolantu, 
alebo jeho poškodeniu. Kombinácia 
Thermaxu 8 a 10   s univerzálnou 
hmoždinkou UX zabezpečí spoľahlivé
ukotvenie v akomkoľvek podklade. 

▪ Plastový kužeľ preruší tepelný most 
medzi kotveným prvkom a vnútorným 
kotevným podkladom a umožňuje 

Vonkajšie osvetlenie Štíty a odkvapové zvody
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Thermax 8/10

Systém pre dištančné montáže Thermax 8/10
Dištančná montáž bez tepelného mostu do kontaktných zatepľovacích systémov

Stavebné materiály

Výhody

▪ Betón
▪ Zvisle dierované tehly
▪ Dutinové panely z ľahčeného betónu
▪ Dierované vápenopieskové tehly 
▪ Plné vápenopieskové tehly
▪ Tehla plná pálená
▪ Pórobetón

energeticky optimalizovanú montáž.
▪ Plastový kužeľ zosilený sklenenými 

vláknami sa zafrézuje s tvarovým 
spojením do zatepľovacieho systému a 
umožní jednoduchú a rýchlu montáž 
bez pomoci špeciálneho náradia.

Aplikácie

Montáže s prerušením tepelného mostu 
pre:

▪ Štíty
▪ Svietidlá
▪ Poštové schránky
▪ Pohybové čidlá
▪ Odkvapové zvody
▪ Bleskozvody
▪ Vodiace kolaje žalúzií

Princíp fungovania/montáž

▪ Systémy Thermax 8 a 10 sú vhodné pre 
predsadenú montáž.

▪ Samorezný kužeľ zosilený sklenenými vlák-
nami sa pri montáži zafrézuje priamo cez 
omietku do izolačnej vrstvy.

▪ Termoizolačný kužeľ spoľahlivo preruší 
tepelný most.

▪ Montáž sa prevádza bez akéhokoľvek špe-
ciálneho náradia.

▪ Rozsiahly sortiment ponúka možnosti kot-
venia pomocou skrutiek M6–M10   a vrutov 
4,5–6 mm.

▪ Dištančná montáž umožňuje rektifi-
káciu montovaného dielu a presné 
nastavenie polohy, pričom nedo-
chádza k pretlačeniu do izolantu, 
alebo jeho poškodeniu. Kombinácia 
Thermaxu 8 a 10   s univerzálnou 
hmoždinkou UX zabezpečí spoľahlivé
ukotvenie v akomkoľvek podklade. 

▪ Plastový kužeľ preruší tepelný most 
medzi kotveným prvkom a vnútorným 
kotevným podkladom a umožňuje 

Vonkajšie osvetlenie Štíty a odkvapové zvody
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Thermax 8/10

Systém pre dištančné montáže Thermax 8/10
Dištančná montáž bez tepelného mostu do kontaktných zatepľovacích systémov

Stavebné materiály

Výhody

▪ Betón
▪ Zvisle dierované tehly
▪ Dutinové panely z ľahčeného betónu
▪ Dierované vápenopieskové tehly 
▪ Plné vápenopieskové tehly
▪ Tehla plná pálená
▪ Pórobetón

energeticky optimalizovanú montáž.
▪ Plastový kužeľ zosilený sklenenými 

vláknami sa zafrézuje s tvarovým 
spojením do zatepľovacieho systému a 
umožní jednoduchú a rýchlu montáž 
bez pomoci špeciálneho náradia.

Aplikácie

Montáže s prerušením tepelného mostu 
pre:

▪ Štíty
▪ Svietidlá
▪ Poštové schránky
▪ Pohybové čidlá
▪ Odkvapové zvody
▪ Bleskozvody
▪ Vodiace kolaje žalúzií

Princíp fungovania/montáž

▪ Systémy Thermax 8 a 10 sú vhodné pre 
predsadenú montáž.

▪ Samorezný kužeľ zosilený sklenenými vlák-
nami sa pri montáži zafrézuje priamo cez 
omietku do izolačnej vrstvy.

▪ Termoizolačný kužeľ spoľahlivo preruší 
tepelný most.

▪ Montáž sa prevádza bez akéhokoľvek špe-
ciálneho náradia.

▪ Rozsiahly sortiment ponúka možnosti kot-
venia pomocou skrutiek M6–M10   a vrutov 
4,5–6 mm.

▪ Dištančná montáž umožňuje rektifi-
káciu montovaného dielu a presné 
nastavenie polohy, pričom nedo-
chádza k pretlačeniu do izolantu, 
alebo jeho poškodeniu. Kombinácia 
Thermaxu 8 a 10   s univerzálnou 
hmoždinkou UX zabezpečí spoľahlivé
ukotvenie v akomkoľvek podklade. 

▪ Plastový kužeľ preruší tepelný most 
medzi kotveným prvkom a vnútorným 
kotevným podkladom a umožňuje 

Vonkajšie osvetlenie Štíty a odkvapové zvody

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH



55

ZA
TE

PĽ
O

VA
CI

E
SY

ST
ÉM

Y

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

 

FISCHER HMOŽDINKY PRE KOTVENIE CEZ IZOLÁCIU THERMAX 12/16 

   

5984 Thermax M12-12/110 (2 ks vo vrecku) 1 ks 

Obj. ks

37,67 € 45,20 €
5985 Thermax M12-12/110 20 ks 15,74 € 18,89 €
5986 Thermax M16-12/170 (2 ks vo vrecku)) 1 ks 42,86 € 51,43 €
5987 Thermax M16-12/170 20 ks 17,56 € 21,07 €
5988 Thermax 12/100 M12 nerez A4

10 ks 
23,66 € 28,39 €

5989 Thermax 16/170 M12 nerez A4 32,66 € 39,19 €
 

36

Systém pre dištančné montáže Thermax 12/16
Certifikovaná dištančná montáž bez tepelného mostu do kontaktných zatepľovacích systémov

Thermax 12/16

Stavebné materiály

Výhody

▪ Betón s ťažnou, i tlačnou zónou
▪ Zvisle dierované tehly
▪ Duté bloky z ľahčeného betónu
▪ Vápenopieskové dierované tehly
▪ Vápenopieskové plné tehly
▪ Plné tehly
▪ Pórobetón

kotevným podkladom a umožňuje ener-
geticky optimalizovanú montáž. 

▪ Plastový kužeľ zosilený sklenenými 
vláknami sa zafrézuje s tvarovým spo-
jením do zatepľovacieho systému a tým 
umožní jednoduchú, rýchlu a nastavi-
teľnú montáž bez pomoci špeciálneho 
náradia.

Aplikácie

Montáže s prerušením tepelného mostu 
pre: 

▪ Markízy
▪ Prístrešky
▪ Zábradlia pre francúzske balkóny
▪ Konzoly
▪ Klimatizačné jednotky
▪ Satelitné zariadenia

Osvedčenia Princíp fungovania/montáž

▪ Systémy Thermax 12 a 16 sú vhodné pre 
predsadenú montáž.

▪ Samorezný kužeľ zosilený sklennými vlák-
nami sa pri montáži zafrézuje priamo cez 
omietku do izolačnej vrstvy.

▪ Termoizolačný kužeľ spoľahlivo preruší 
tepelný most.

▪ Pri tvrdej omietke  (napr. silná cementová 
omietka) sa pre vyfrézovanie doporučuje 
použitie priloženého frézovacieho noža.

▪ Vďaka vyplneniu kruhovej štrbiny multi-
funkčným lepidlom a tesniacim tmelom KD 
sa fasáda utesní v rovine omietky.

▪ Systém pre dištančné montáže v 
kombinácii s injektážnymi maltami 
FIS V a FIS EM pre vysoké zaťaženie 
je certifikovaný pre použitie v  rôz-
nych stavebných materiáloch. Tým je 
umožnené spoľahlivé ukotvenie. 

▪ S jednou kotvou Thermax je možné 
pokryť hrúbky izolácie od 60 do 200 
mm. 

▪ Plastový kužeľ preruší tepelný most 
medzi kotveným prvkom a vnútorným 

Prevedenie

▪ Oceľ galvanicky zinkovaná
▪ Nerezová oceľ

Markízy Satelitné paraboly a klimatizačné jednotky

Aplikácia
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Certifikovaná dištančná montáž bez tepelného mostu do kontaktných zatepľovacích systémov
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pre: 

▪ Markízy
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▪ Satelitné zariadenia

Osvedčenia Princíp fungovania/montáž

▪ Systémy Thermax 12 a 16 sú vhodné pre 
predsadenú montáž.

▪ Samorezný kužeľ zosilený sklennými vlák-
nami sa pri montáži zafrézuje priamo cez 
omietku do izolačnej vrstvy.

▪ Termoizolačný kužeľ spoľahlivo preruší 
tepelný most.

▪ Pri tvrdej omietke  (napr. silná cementová 
omietka) sa pre vyfrézovanie doporučuje 
použitie priloženého frézovacieho noža.

▪ Vďaka vyplneniu kruhovej štrbiny multi-
funkčným lepidlom a tesniacim tmelom KD 
sa fasáda utesní v rovine omietky.

▪ Systém pre dištančné montáže v 
kombinácii s injektážnymi maltami 
FIS V a FIS EM pre vysoké zaťaženie 
je certifikovaný pre použitie v  rôz-
nych stavebných materiáloch. Tým je 
umožnené spoľahlivé ukotvenie. 

▪ S jednou kotvou Thermax je možné 
pokryť hrúbky izolácie od 60 do 200 
mm. 

▪ Plastový kužeľ preruší tepelný most 
medzi kotveným prvkom a vnútorným 

Prevedenie

▪ Oceľ galvanicky zinkovaná
▪ Nerezová oceľ

Markízy Satelitné paraboly a klimatizačné jednotky

Aplikácia

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

ZATEPL‘OVACIE SYSTÉMY
 PRÍSLUŠENSTVO

 

MONTÁŽNY PRÍPRAVOK S 6HRANNOU STOPKOU 
Pre montáž hmoždiniek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V

   

5571 1 ks Obj. ks 90,24 € 108,29 €
 

 

MONTÁŽNY PRÍPRAVOK SDS PLUS 
Pre montáž hmoždiniek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V.

   

5572 1 ks Obj. ks 90,24 € 108,29 €
 

 

NÁHRADNÉ BITY T25 CS PRO TERMOZ CS 8 A CS 8 DT 110 V 

   

7852 98,5 mm pre dĺžku  
hmoždiniek 275 a 295 mm

1 ks Obj. ks
38,44 € 46,13 €

7853 178,5 mm pre dĺžku  
hmoždiniek 315–375 mm 43,05 € 51,66 €

 

 

MONTÁŽNY PRÍPRAVOK PRE MONTÁŽ KOTIEV TERMOZ SV II ECOTWIST 

   

8454 260 mm pre montáž  
do hr. EPS 100–260 mm

1 ks Obj. ks
32,44 € 38,93 €

8455 400 mm pre montáž  
do hr. EPS 100–400 mm

54,27 € 65,12 €

 

 

FASÁDNA ZÁTKA PRE TERMOZ SV II ECOTWIST 
Zátka z EPS na zakrytie otvoru v tanierových hmoždinkách Termoz SV II ecotwist

   

8453 EPS biely 100 ks
Obj. ks

0,07 € 0,08 €
5576 EPS sivý 200 ks 0,07 € 0,08 €

 

 

FASÁDNA ZÁTKA 
Zátka z EPS na zakrytie tanierových hmoždiniek Termoz CS 8 v izolačných doskách 
z bieleho EPS

   

5573 EPS biely, Ø 62 mm a u MW Ø 65 mm
200 ks

Obj. ks

0,07 € 0,08 €
5574 EPS sivý, Ø 62 mm a u MW Ø 65 mm

0,08 € 0,10 €
5575 MW 100 ks

 

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH



SANAČNÝ 
SYSTÉM

Sanačné omietky 
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Renovačné omietky 
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SANAČNÝ
SYSTÉM

Optimálna skladba produktov sanačného systému PROFI  
vám zaistí vysoko kvalitné a spoľahlivé riešenie pri rekonštrukcii objektu.

58

SA
N

AČ
N

Ý 
SY

ST
ÉM



ROZLIČNÉ DRUHY  
A ZDROJE VÁPNA

Rozmanité prírodné zdroje a klimatické podmienky viedli po stá-
ročia k tomu, že v jednotlivých regiónoch Európy boli vyvinuté 
rozdielne druhy stavebných hmôt (a tiež rozdielne typy stavebného 
vápna). Takisto boli použité rôzne metódy výstavby.

V zásade sa môžeme stretnúť so zreteľnými rozdielmi medzi 
vzdušným vápnom a vápnom s hydraulickými vlastnosťami.

Ku skupine vzdušných vápien patrí: 

 � vápno biele (CL, calcium lime)  

 � dolomitické vápno (DL, dolomitic lime)

Ku skupine vápien s hydraulickými vlastnosťami patrí:

 � prirodzené hydraulické vápno (NHL, natural hydraulic lime)

 � zmesné vápno (FL, formulated lime) 

 � hydraulické vápno (HL, hydraulic lime) 

VZDUŠNÉ VÁPNO

Vzdušné vápno pozostáva z oxidu vápenatého alebo zo zmesi 
oxidu vápenatého a horečnatého, ktoré je vyrábané termickým 
rozkladom (kalcináciou) prírodného uhličitanu vápenatého  
(vápenca) alebo uhličitanu horečnato-vápenatého (dolomitu).

Reakciou s vodou je toto pálené vápno prevedené na hydratovanú 
formu, ktorá sa ďalej vytvrdzuje reakciou s oxidom uhličitým (CO2) 
prítomným v okolitom vzduchu.

VÁPNA S HYDRAULICKÝMI VLASTNOSŤAMI

Vápna s hydraulickými vlastnosťami pozostávajú najmä z oxidu 
vápenatého, kalciumsilikátov a kalciumaluminátov. Po zmiešaní  
s vodou dochádza k ich tuhnutiu a tvrdnutiu. Dodatočnou súčas-
ťou procesu vytvrdzovania je reakcia s oxidom uhličitým (CO2)  
z okolitého vzduchu.

VÁPNO - PRÍRODNÝ ZÁKLAD PRE PROFI PRODUKTY
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SANAČNÝ A RENOVAČNÝ SYSTÉM
PREHĽAD SYSTÉMOV

V závislosti od typu sanácie sú vám k dispozícii rôzne druhy kvalitných sanačných systémov.  
Optimálne zladené systémové komponenty zaručujú funkčný výsledok sanácie. Renovačné  
a sanačné systémy PROFI PORETEC spĺňajú požiadavky na ochranu pamiatok a umožňujú citlivý 
zásah do pamiatkovej stavby.
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PROFI PORETEC WTA SANAČNÝ SYSTÉM

NA MURIVO SILNE ZAŤAŽENÉ VLHKOSŤOU  
A ŠKODLIVÝMI SOĽAMI
 testovaný a certifikovaný podľa smernice WTA

 čisto minerálny, dlhodobo osvedčený systém

 odolný voči vlhkosti a škodlivým soliam

 vysoko paropriepustný

 � 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 RENOVAČNÝ SYSTÉM 

ZVLÁŠŤ VHODNÝ PRE REKONŠTRUKCIE V OBLASTI 
PAMIATKOVEJ STAROSTLIVOSTI
 testované nezávislou skúšobňou

 čisto prírodné hydraulické pojivo

 nie je určený pre vlhké murivo

 protiplesňový účinok

 regulujúci vlhkosť v interiéri

 bezcementové produkty

 � PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER 

 � PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 

 � PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ

 � PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE 
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SANAČNÝ SYSTÉM
 SANAČNÉ OMIETKY

62
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Rekonštrukcia historického muriva je veľ kou výzvou, ktorú môžete najlepšie zvládnuť pomocou sanačných 
a renovačných systémov PROFI. Rozmanitosť možností umožňuje citlivý zásah do budovy bez ovplyvnenia 
jej hodnoty.

UDRŽATEĽNE SANOVAŤ 
− ŠETRNE UDRŽIAVAŤ

 

PROFI IN 
Prostriedok pre chemickú injektáž muriva

Zamedzuje vzlínaniu vlhkosti v stenách. Pri aplikácii injektážou bráni prieniku vlhkosti  
do muriva a zabezpečuje vodoodpudivú úpravu muriva.
Vlastnosti: Jednoduchosť použitia, vytvára kapilárne sieťovité štruktúry v murive.
Spracovanie: tlaková alebo beztlaková injektáž
Zloženie: vodný roztok alkylsilanolátu

   

9037 kanister (5 kg); 64 kanisterov/paleta 4–20 kg/m² Obj. ks 38,00 € 45,60 €
 

 

PROFI PORETEC TIEFENGRUND 
PROFI PORETEC TIEFENGRUND (PUTZVERFESTIGER)
Hĺbkový penetračný a spevňujúci náter na báze vodného skla

K zjednoteniu nasiakavosti podkladov pred nanášaním omietok. Na spevnenie sprašujúcich  
minerálnych podkladov a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev. Je možné použiť  
na riedenie silikátových náterov.
Vlastnosti: Bezfarebný, dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, v konzistencii  
k okamžitému použitiu.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: draselné vodné sklo, prísady

   

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

Obj.
kg

5,72 € 6,86 €
6430 kanister (10 kg); 48 kanisterov/paleta Skl. 5,19 € 6,23 €

 

 

PROFI SANAČNÝ POSTREK 
PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER
Kotviaci postrek na všetky druhy podkladov v sanačnom omietkovom systéme

K zvýšeniu prídržnosti vlhkých a zasolených podkladov pred nanesením ďalších vrstiev  
sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Vnútorné aj vonkajšie použitie.  
Strojové a ručné spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, vysoká pevnosť  
a prídržnosť k podkladu, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Čiastočné pokrytie alebo podľa potreby podkladu tiež plne pokryté.
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

2030 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m²  
polovičné pokrytie

Skl. ks 7,72 € 9,26 €
2040 silo Obj. t 193,00 € 231,60 €

 

 

PROFI SANAČNÝ PREDNÁSTREK 
PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ
Sanačná vyrovnávacia omietka a omietka na ukladanie solí, na vlhké  
a zasolené murivo

K vyrovnaniu hrubých nerovností podkladu a ako vrstva pre ukladanie škodlivých solí  
pri silno presolenom podklade v sanačnom omietkovom systéme PROFI PORETEC WTA.  
Vnútorné a vonkajšie použitie. Strojové a ručné spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, dobrá spracovateľnosť, 
paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, mrazuvzdornosť.
Hrúbka aplikácie: min. 10 mm
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, obidvoje s Air-Mix s miešacím nástavcom 
alebo rotoquirlem
Zloženie: cement, perlit, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

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

Skl. ks 9,96 € 11,95 €
3580 silo Obj. t 249,00 € 298,80 €

 

 

PROFI PLUS – SANAČNÁ OMIETKA 
PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS
Sanačná prírodne biela omietka na vlhké a zasolené murivo

Na murivo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Základ sanačného omietkového systému  
PROFI PORETEC WTA. Ako jadrová omietka, je možné použiť aj jednovrstvovo a povrch 
zafilcovať. Ručné a strojové spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, dobrá spracovateľnosť, 
paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, mrazuvzdornosť, odolnosť voči pôsobeniu soľných 
roztokov.
Hrúbka aplikácie: Celková hrúbka min. 20 mm (15 mm ako jadrová a 5 mm ako štuková).
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, obidvoje s Air-Mix s miešacím nástavcom 
alebo rotoquirlem
Zloženie: biely cement, vápenný hydrát, perlit, vápencová drvina 0–1,2 mm, prísady

   

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

Skl. ks 13,16 € 15,79 €
3640 silo Obj. t 329,00 € 394,80 €

 

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť  
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Viedenská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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 SANAČNÉ OMIETKY

 

PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTREK 
PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER
Kotviaci postrek na báze prirodzeného hydraulického vápna

Kontaktná vrstva pod omietky, najmä v oblasti sanačných a renovačných prác  
u historických objektov. Určený na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo.  
Ručné spracovanie, vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Celoplošne
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, omietací stroj so sťahovacím  
šnekovým čerpadlom
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina 0–4 mm, bez organických prísad

   

3581 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 8 kg/m² 
(celoplošné pokrytie)

Obj. ks 14,92 € 17,90 €

 

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM 
Hrubá jadrová omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné 
spracovanie

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác  
u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo.  
Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: min. 15 mm, vonkajšie použitie: min. 20 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, ručné spracovanie
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina 0–4 mm, bez organických prísad

   

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

ks 15,20 € 18,24 €
3594 silo t 380,00 € 456,00 €

 

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, RUČNÁ 
Jadrová omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác  
u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo.  
Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: min. 15 mm, vonkajšie použitie: min. 20 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, ručné spracovanie
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina 0–1,2 mm,  
bez organických prísad

   

3587 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 14 kg/m²/cm Obj. ks 15,68 € 18,82 €
 

 

PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ 
Sanačná vápenná jednovrstvová biela omietka s prídavkom trasu

Na vlhké a zasolené murivo najmä pri renovácii historických stavieb vo vnútornom  
aj vonkajšom prostredí. Súčasť sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA.  
Ručné aj strojové spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, výborná paropriepustnosť, 
vysoká pórovitosť, odolnosť voči výkvetom, mrazuvzdornosť.
Hrúbka aplikácie: min. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: tras, vápno, perlit, vápencová drvina 0–1,2 mm, prísady, nízky podiel cementu

   

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

ks 9,95 € 11,94 €
3590 silo t 398,00 € 477,60 €

 

 

PROFI ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA 
PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ
Vápennocementová prírodne biela štuková omietka

Povrchová úprava omietok v sanačnom omietkovom systéme PROFI PORETEC WTA.  
Pre vnútorné aj vonkajšie použitie, ručné spracovanie.
Vlastnosti: Vysoká paropriepustnosť, výborná spracovateľnosť, mrazuvzdornosť.
Hrúbka aplikácie: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, drvina z vápenných mušlí 0–0,6 mm, prísady,  
nízky podiel bieleho cementu

   

3660 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m²/3 mm Skl. ks 9,16 € 10,99 €
 

 

PROFI HLADENÁ STIERKA 
PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL
Prírodne biela jemná vápennocementová stierka s hladkým povrchom

Na povrchovú úpravu jadrových omietok tam, kde je vyžadovaný hladký povrch.  
Obzvlášť vhodná na sanačný systém PROFI PORETEC WTA. Vnútorné a vonkajšie použitie, 
ručné spracovanie.
Vlastnosti: Biela farba, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, vodoodpudivosť,  
veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: cca 2 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom
Zloženie: vápno, biely cement, vápencová drvina 0–0,5 mm, prísady

   

4450 vrece (25 kg); 1.000 kg/paleta cca 1,5 kg/m²/mm Obj. ks 21,00 € 25,20 €
 

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť  
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Viedenská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, STROJOVÁ 
Jadrová omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre strojové  
spracovanie

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác  
u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo.  
Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: Vnútorné použitie: min. 15 mm, vonkajšie použitie: min. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina 0–1,2 mm,  
bez organických prísad

   

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

ks 15,76 € 18,91 €
3585 silo t 394,00 € 472,80 €

 

 

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM 
Štuková omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie

Na povrchovú úpravu jadrových omietok na báze prirodzeného hydraulického vápna  
a sanačných omietok. Predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických 
objektov. Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: min. 2 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, ručné spracovanie
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina 0–0,6 mm,  
bez organických prísad

   

3588 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 1–2 kg/m²/mm Obj. ks 17,24 € 20,69 €
 

 

PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE 
Hydrofilná vápenná stierkovacia hmota na vytvorenie hladkého povrchu,  
ručné spracovanie

Pre vnútorné i vonkajšie použitie, k renovácii starých objektov a pre pamiatkovú starostlivosť. 
Pre stavebno hodnotné novostavby. Systémová zložka pre PROFI PORETEC NHL-System.
Vlastnosti: Dokonale hladký povrch, nízky difúzny odpor, veľmi dobrá spracovateľnosť, 
neobsahuje cement.
Hrúbka aplikácie: cca 2–4 mm (2 vrstvy)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, hladidlo
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina 0–0,2 mm, prísady

   

6709 vrece (15 kg); 720 kg/paleta cca 1,25 kg/m²/mm Obj. ks 7,95 € 9,54 €
 

Udržateľná sanácia a zodpovedné zaobchádzanie s historickými budovami a ich trvalé uchovanie sú pre nás zvlášť 
dôležité. Firma Profibaustoffe vyvíja po desaťročia špeciálne výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na ochranu pamiatok.

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť  
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Viedenská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.



MUROVACIE MALTY

Murovacie malty a tmely strana 70

MUROVACIE MALTY
Murovacie malty PROFI sú prostriedkom na vytvorenie jednoliatého celku z jednotlivých stavebných prvkov.
Murovacia malta nie je len rozhodujúci prvok pre stabilizáciu steny, ale tiež spĺňa funkciu akumulácie tepla.

68

M
UR

O
VA

CI
E 

M
A

LT
Y



71

M
UR

O
VA

CI
E 

M
A

LT
Y

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.70
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MUROVACIE MALTY
 MUROVACIE MALTY A TMELY

Kto chce stúpať nahor, musí stavať stabilne. S priemyselne pripravenými suchými maltami od firmy Profibaustoffe 
to ide rýchlo a bez ďalších pracovných krokov. Trvalo vysoká kvalita malty je pravidelne testovaná vo vlastnom 
laboratóriu. Vysoká kvalita, ľahká manipulácia a rýchle spracovanie, to sú výhody, ktoré presvedčia.

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ  
SPRACOVANIE

 

PROFI DUR 4 MM 
Vápennocementová murovacia malta s pevnosťou v tlaku 5/10 N/mm²

Murovanie všetkých bežných pálených murovacích materiálov a tepelnoizolačných blokov.  
Na obvodové, nosné aj výplňové murivo.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: cca 12 mm hrúbka ložnej škáry
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

1570 PROFI DUR 50 (5 N/mm²) vrece (40 kg) ;
1.400 kg/paleta

1 vrece = 24 l  
mokrej malty

Skl. ks 4,64 € 5,57 €

1550 PROFI DUR 50 (5 N/mm²) silo 1 t = 600 l  
mokrej malty

Obj. t 116,00 € 139,20 €

1620 PROFI DUR 100 (10 N/mm²) vrece (40 kg) ;
1.400 kg/paleta

1 vrece = 24 l  
mokrej malty

Skl. ks 5,08 € 6,10 €

1600 PROFI DUR 100 (10 N/mm²) silo 1 t = 600 l  
mokrej malty

Obj. t 127,00 € 152,40 €

PROFI KLINKER 2 MM 
Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo

Murovanie aj škárovanie pohľadového muriva z rôznych materiálov, predovšetkým z lícových 
tehál typu klinker, vápennopieskových tehál apod. vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vlastnosti: Svetlo sivá farba, odolnosť voči soľným výkvetom, dobrá čistiteľnosť muriva,  
dlhá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: cca 12 mm hrúbka ložnej škáry
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: cement, kremičitý piesok 0–2 mm, prísady

   

1800 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 1,4 kg/l 
mokrej malty

Skl. ks 8,44 € 10,13 €
1810 silo Obj. t 211,00 € 253,20 €

 

 

PROFI POROTMEL 
Vápennocementová zmes na lepenie pórobetónu

Na tenkovrstvové lepenie presných pórobetónových tvárnic a dielcov a na lepenie  
murovacích prvkov z ďalších ľahčených materiálov.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť a prídržnosť.
Hrúbka aplikácie: 1 až 5 mm, max. 10 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,6 mm, prísady

   

3780 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 20 kg/m3

podľa použitého muriva
Skl. ks 5,15 € 6,18 €

 

 

PROFI W DUR 100 
Tepelnoizolačná zakladacia a murovacia malta 

Na murovanie a zakladanie muriva typu THERM a taktiež ďalších typov muriva.  
Eliminuje vznik tepelných mostov v zakladacej škáre. Možno použiť aj na zapravovanie  
drážok v murive, podmazávanie parapetov alebo na vyplňovanie dutých prefabrikátov.
Vlastnosti: Tepelnoizolačná, vysoká pevnosť v tlaku ≥10 N/mm², dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: 10–40 mm v jednej vrstve
Spracovanie: bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, kremičitý piesok 0–4 mm, prísady, ľahčené plnivá

   

6781 vrece (15 kg); 720 kg/paleta cca 11 kg/m²/cm Obj. ks 6,93 € 8,32 €
 

 

PURBRICK 
Polyuretánová pena na lepenie presných murovacích materiálov

Na tenkovrstvové murovanie presných tvárnic a dielcov z pórobetónu a brúsených tehál  
s hrúbkou škár v rozmedzí 1 až 2 mm. Umožňuje prácu pri teplotách až do -10 °C.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť a flexibilita spoja, mrazuvzdornosť, odolnosť proti plesniam.
Spracovanie: pištol pre aplikáciu peny
Zloženie: polyuretánová pena

   

5932 kartuša (875 ml) 5–10 m²/kartuša Skl. ks 12,10 € 14,52 €
 

 

PROFI BAUKLEBER 
Univerzálne cementové stavebné lepidlo a stierkovacia hmota pre vnútorné použitie

Na stierkovanie pórobetónu a omietok, bandážovanie prechodov materiálov pred omietaním. 
Na tenkovrstvové lepenie presných tvárnic z pórobetónu a ďalších materiálov, na lepenie 
nasiakavých keramických obkladov a dlažieb.
Vlastnosti: Dobrá prídržnosť k podkladu, vyhovuje požiadavkám ako lepidlo triedy C1T.
Hrúbka aplikácie: 1 až 5 mm,  max. 10 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,6 mm, prísady

   

3781 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,6 kg/m²/mm Skl. ks 4,50 € 5,40 €
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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POTERY, STIERKY

Potery
 

strana 77

Samonivelizačné hmoty
 

strana 81

Úprava podkladu
 

strana 83

Úprava povrchu
 

strana 85

Príslušenstvo pre potery, stierky
 

strana 86

POTERY, STIERKY
PROFI potery a stierky sú vhodné pre všetky typy podlahových konštrukcií, ako sú konštrukcie združené, 

plávajúce a na separačnej vrstve aj ako pre potery s podlahovým vykurovaním.
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PROFI CEMENTOVÉ  
POTERY

PROFI ESTRICH CT-C30-F5 silo 2050

PROFI ESTRICH CT-C30-F5 
s vláknami silo 2055

PROFI ESTRICH CT-C30-F5
s vláknami

vrece 40 kg 
paleta 1400 kg 2060

PROFI ESTRICH TBR 
2 MM CT-C30-F5 vrece 30 kg 

paleta 1260 kg 2063

PROFI POTER CT-C20-F4 vrece 30 kg 
paleta 1260 kg 2069 -

PROFI RÝCHLOTUHNÚCE  
POTERY

PROFI 7DŇOVÝ 
ESTRICH CT-C20-F4-SE7

vrece 40 kg 
paleta 1400 kg 

silo

2169
2168 -

PROFI 
RÝCHLOTUHNÚCI 
POTER

CT-C30-F5-SE1 vrece 25 kg 
paleta 1200 kg 2170 -

PROFI CEMENTOVÉ  
LIATE POTERY

PROFI CEMENTOVÝ 
LIATY POTER CT-C20-F4

vrece 40 kg 
paleta 1400 kg 

silo

2110 
2100 - -

PROFI CEMENTOVÝ 
LIATY POTER CT-C25-F5

vrece 25 kg 
paleta 1200 kg 

silo

6120 
6121 - -

PROFI  
RÝCHLOTUHNÚCI 
CEMENTOVÝ  
LIATY POTER

CT-C35-F7-SE7
vrece 25 kg 

paleta 1200 kg 
silo

6096 
6097 - -

PROFI SADROVÉ  
POTERY

PROFI SADROVÝ 
LIATY POTER

CA-C20-F4 
4 mm

vrece 40 kg 
paleta 1400 kg 2141 - - -

PROFI SADROVÝ 
LIATY POTER

CA-C20-F4 
2 mm

vrece 40 kg 
paleta 1400 kg 2142 - - -
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.76
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POTERY, STIERKY
 POTERY

Správny produkt pre každú miestnosť! Či už ide o novú výstavbu, sanáciu, vlhké miestnosti, komerčné alebo 
priemyselné priestory. Krása a funkcia hotovej podlahy závisí na povahe podkladu.

PERFEKTNÝ ZÁKLAD PRE VAŠU PODLAHU

 

PROFI POTER 
Suchá zmes na vytvorenie betónového poteru

K vytvoreniu plávajúcich aj združených podlahových poterov v interiéri, ale aj na terasách  
a balkónoch. Vhodný do podláh s podlahovým vykurovaním a do vlhkých priestorov 
Je možné použiť aj na drobné betonárske práce.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku väčšia ako 20 N/mm², ručné aj strojové spracovanie,  
mrazuvzdornosť.
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, kontinuálna miešačka, 
estrich pumpa
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

2069 vrece (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Skl. ks 3,90 € 4,68 €
 

 

PROFI ESTRICH TBR 2 MM 
Univerzálny cementový poter pre spádové konštrukcie

Určený pre plochy s požiadavkami na vysokú pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku vrstvy, 
napr. na balkónoch, terasách, rampách, sprchách a pod. Možno tiež použiť pre realizáciu 
združených poterov.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť v tlaku i ťahu pri ohybe, ľahká spracovateľnosť, jemnozrnný
Hrúbka aplikácie: 10–30 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–2 mm, prísady

   

2063 vrece (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Skl. ks 4,56 € 5,47 €
 

 

PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300) 
Univerzálny cementový poter

Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním. 
Vhodný pre terasy a balkóny. Pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Vystužený vláknami.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, vysoká pevnosť v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí 
netvorí trhliny, mrazuvzdorný, obsahuje plastifikátor pre aplikáciu na podlahové vykurovanie.
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, miešačka s núteným obehom, bubnová miešačka, 
estrich pumpa
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady, vlákna (produkt 2060, 2055)

   

2060 vrece (40 kg); s vláknami 1.400 kg/paleta

cca 20 kg/m²/cm

Skl. ks 6,68 € 8,02 €
2050 silo; bez vlákien

Obj. t
152,00 € 182,40 €

2055 silo; s vláknami 167,00 € 200,40 €
 

PROFI poter

nosná konštrukcia

ste
na

okrajový dilatačný pás

omietka

kontaktný 
mostík

POTER PEVNE 
SPOJENÝ  
S PODKLADOM

PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY – 
PRE VŠETKY POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU:

POTER ODDELENÝ
SEPARAČNOU
VRSTVOU

PROFI poter

podlahová 
fólia

separačná 
vrstva
a/alebo 
parotesná 
zábrana

násyp

nosná konštrukcia

ste
na

okrajový dilatačný pás

omietka

PROFI poter
separačná
vrstva

parotesná 
zábrana
(pokiaľ je  
požadovaná)

tepelne izolačná doska

PROFI Styrol-Binder

nosná konštrukcia

ste
na

okrajový dilatačný pás

omietka
PLÁVAJÚCI
POTER

PROFI poter

separačná
vrstva

parotesná 
zábrana
(pokiaľ je  
požadovaná)

tepelne izolačná doska

PROFI Styrol-Binder

nosná konštrukcia

ste
na

okrajový dilatačný pás

omietka
POTER NA 
PODLAHOVOM
VYKUROVANÍ
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

POTERY, STIERKY
 POTERY

POTERY, STIERKY
 POTERY

 

PROFI 7DŇOVÝ ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225) 
PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225)
Univerzálny cementový 7dňový poter s urýchleným tuhnutím

Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním.  
Pre vnútorné použitie, vhodný aj do vlhkých priestorov. Kladenie ďalších vrstiev je možné  
už po 7 dňoch.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, vystužený vláknami, rýchly nárast pevnosti,  
pevnosť v tlaku 20 N/mm², po vytvrdnutí netvorí trhliny.
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, miešačka s núteným obehom, bubnová miešačka, 
estrich pumpa
Zloženie: špeciálny cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady, vlákna

   

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

ks 7,52 € 9,02 €
2168 silo; s vláknami t 188,00 € 225,60 €

 

 

PROFI RÝCHLOTUHNÚCI POTER CT-C30-F5-SE1 (E300) 
PROFI SCHNELLESTRICH MÖRTEL CT-C30-F5-SE1 (E300)
Rýchlotuhnúci cementový poter s prídavkom vlákien

Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním.  
Pri bežných podmienkach je zaťažiteľný už po 24 hodinách, pre vnútorné prostredie.
Vlastnosti: Veľmi rýchly nábeh pevnosti, za 24 hodín obsahuje maximálne 2 % vlhkosti, 
pevnosť v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvorí trhliny.
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, estrich pumpa
Zloženie: špeciálny cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady, vlákna

   

2170 vrece (25 kg); s vláknami 1.200 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Skl. ks 5,70 € 6,84 €
 

 

PROFI RÝCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C35-F7-SE7 
PROFI SCHNELLZEMENTFLIESSESTRICH CT-C35-F7-SE7
Samonivelizačný rýchlotuhnúci cementový liaty poter

Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou  
a podláh s podlahovým vykurovaním. Veľmi vhodný pre práce pod časovým tlakom.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm², vynikajúce rozlivové vlastnosti, výborná 
rovinnosť povrchu, rýchly nábeh pevnosti, pri bežných podmienkach obsahuje po 7 dňoch  
≤ 2 % vlhkosti.
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: omietací stroj s prídavným miešaním, SMP alebo QLMP (miešacia pumpa), 
nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

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

Skl. ks 8,70 € 10,44 €
6097 silo; s SMP alebo QLMP Obj. t 348,00 € 417,60 €

 

 

PROFI CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C20-F4 (E225) 
PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH
Samonivelizačný cementový liaty poter

Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou. 
Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Vhodný tiež do vlhkého prostredia.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku väčšia ako 20 N/mm², rýchle kladenie, výborné samonivelizačné 
vlastnosti a schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla.
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: SMP alebo QLMP (miešacia pumpa), omietací stroj s prídavným miešaním, 
nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

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

ks 7,96 € 9,55 €
2100 silo; s SMP nebo QLMP t 199,00 € 238,80 €

 

 

PROFI CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C25-F5 
PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH CT-C25-F5
Samonivelizačný cementový liaty poter

Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou. 
Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Vhodný tiež do vlhkého prostredia.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku väčšia ako 25 N/mm², rýchle kladenie, výborné samonivelizačné 
vlastnosti a schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla.
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: SMP alebo QLMP (miešacia pumpa), omietací stroj s prídavným miešaním, 
nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

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

Skl. ks 6,75 € 8,10 €
6121 silo; s SMP alebo QLMP Obj. t 270,00 € 324,00 €

 

 

PROFI SADROVÝ LIATY POTER 2 MM CA-C20-F4 (E225) 
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM
Samonivelizačný sadrový liaty poter

Pre všetky typy podláh združených, plávajúcich aj na oddeľovacej vrstve, vrátane podláh  
s podlahovým vykurovaním. Ako združený je možné aplikovať už pri hrúbke od 15 mm.  
Nie je určený do vlhkých priestorov. Strojová a ručná aplikácia.
Vlastnosti: Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie  
a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm².
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: omietací stroj so zariadením na liate potery, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: spojivo na báze síranu vápenatého, vápencová drvina 0–2 mm, prísady

   

2142 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 19 kg/m²/cm Obj. ks 9,96 € 11,95 €
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

POTERY, STIERKY
 SAMONIVELIZAČNÉ HMOTY

POTERY, STIERKY
POTERY

 

PROFI SADROVÝ LIATY POTER 4 MM CA-C20-F4 (E225) 
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 4 MM
Samonivelizačný sadrový liaty poter

Pre všetky typy podláh združených, plávajúcich aj na oddeľovacej vrstve, vrátane podláh  
s podlahovým vykurovaním. Nie je určený do vlhkých priestorov. Strojová a ručná aplikácia.
Vlastnosti: Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie  
a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm².
Hrúbka aplikácie: 30–80 mm
Spracovanie: omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: spojivo na báze síranu vápenatého, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

2141 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 19 kg/m²/cm ks 9,32 € 11,18 €
 

 

PROFI STYROL-BINDER 
Spojivo na prípravu polystyrénbetónu

Na prípravu tepelnoizolačnej, vyrovnávajúcej a podkladovej vrstvy pod podlahové potery. 
Zrovnáva nerovnosti podkladu tvorené inštalačnými rozvodmi. Pre vnútorné použitie.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, rýchly nárast pevnosti.
Hrúbka aplikácie: max. 15 cm
Spracovanie: miešačka s núteným obehom, estrich pumpa
Zloženie: špeciálny cement, prísady

   

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

5,76 € 6,91 €
6201 vrece (20 kg); 960 kg/paleta 7,02 € 8,42 €

 

 

PROFI NIVELLGIPS 25 
Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka na vyrovnávanie  
podkladu

Na vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových 
náterov a povlakov. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu a prevrstvenie podlahového vykurovania 
vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúci, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, 
pochôdznosť po 2–3 hodinách (v závislosti na množstve zámesovej vody), pevnosť v tlaku 
väčšia ako 25 N/mm².
Hrúbka aplikácie: 1–25 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

   

6070 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,7 kg/m²/mm Skl. ks 12,25 € 14,70 €
 

 

PROFI NIVELLGIPS 35 
Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka na vyrovnávanie  
podkladu

Na vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových 
náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu a prevrstvenie podlahového  
vykurovania vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, 
pochôdznosť po 2–3 hodinách (v závislosti na množstve zámesovej vody), pevnosť v tlaku 
väčšia ako 35 N/mm².
Hrúbka aplikácie: 1–15 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

   

6071 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,6 kg/m²/mm Skl. ks 15,50 € 18,60 €
 

 

PROFI NIVELLUX 25 
Samonivelizačná cementová rýchlotuhnúca podlahová stierka na vyrovnávanie 
podkladu

Pre vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových 
náterov a povlakov. Pre fixáciu aj prevrstvenie podlahového vykurovania vrátane plôch  
zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, 
pochôdznosť po 4–6 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 25 N/mm².
Hrúbka aplikácie: 1–20 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

   

6060 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,7 kg/m²/mm Skl. ks 12,90 € 15,48 €
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   Z
koušeno dle

  EN 13813

CA
C 25 F7

B 2,0

   Z
koušeno dle

  EN 13813

CA
C 35 F8

B 2,0

   Z
koušeno dle

  EN 13813

CT
C 25 F6

B 1,5

Naše videá ohladně spracovania s množstvom užitočných tipov nájdete na: www.profibaustoffe.com

VYROVNANIE PODLAHY S PROFI NIVELLUX 35: 
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

POTERY, STIERKY
 ÚPRAVA PODKLADU

POTERY, STIERKY
 SAMONIVELIZAČNÉ HMOTY

 

PROFI NIVELLUX 35 
Samonivelizačná cementová rýchlotuhnúca podlahová stierka na vyrovnávanie 
podkladu v stredne zaťažených priestoroch

Pre vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových 
náterov a povlakov. Vhodná pre podlahové vykurovanie. Ideálna do garáží a skladov.  
Je možné použiť ako finálnu vrstvu.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, 
pochôdznosť po 4–6 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm², odoláva zaťaženiu 
pojazdom kolieskovými stoličkami.
Hrúbka aplikácie: 1–15 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

   

6061 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,7 kg/m²/mm Skl. ks 14,80 € 17,76 €
 

 

PROFI NIVELLUX 35 FEIN 
Samonivelizačná cementová rýchlotuhnúca podlahová stierka na vyrovnávanie 
podkladu v stredne zaťažených priestoroch

Na tenkovrstvové vyrovnanie minerálnych podkladov pred aplikáciou najmä lepených  
podlahových krytín (PVC, vinyl apod.) a systémových náterov a povlakov.  
Vhodná pre podlahové vykurovanie. Je možné použiť ako finálnu vrstvu.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, 
pochôdznosť po 4–6 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm², odoláva zaťaženiu 
pojazdom kolieskovými stoličkami.
Hrúbka aplikácie: 1–10 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

   

6062 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,6 kg/m²/mm Skl. ks 16,85 € 20,22 €
 

 

PROFI REPASPACHTEL RAPID 
Rýchlotvrdnúca, cementová, polymérom modifikovaná opravná stierková hmota

K vyrovnaniu a lokálnym opravám výtlkov, prehĺbenín a prasklín na podlahách, stenách,  
stropoch, schodiskách v hrúbke až 30 mm na bežných minerálnych podkladoch  
(betón, cementové a vápennocementové omietky atď.)
Vlastnosti: Veľmi rýchle vytvrdnutie, vysoká konečná pevnosť a povrchová tvrdosť, pochôdznosť 
a možnosť zarovnania prebrúsením po cca 60 minútach, ďalšiu vrstvu je možné nanášať  
po cca 2 hodinách od aplikácie.
Hrúbka aplikácie: 2–30 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, špachtľa, murárska lyžica
Zloženie: portlandský cement, hydraulické spojivo, vápenný hydrát, vápencová drvina  
0–0,4 mm, kremičitý piesok 0–0,4 mm, plnivá, prísady

   

6050 vrece (15 kg); 450 kg/ paleta cca 1,6 kg/m²/mm Skl. ks 16,35 € 19,62 €
 

 

PROFI PRIMER K 
Univerzálny koncentrovaný penetračný prostriedok pre minerálne podklady

Na zníženie nasiakavosti bežných minerálnych podkladov (betón, sadrový poter, ľahké betóny, 
pórobetón, tehlové murivo, pôvodné omietky) pred aplikáciou poterov, samonivelizačných 
hmôt, lepiacich a stierkových hmôt, omietok a náterov.
Vlastnosti: Znižuje nasiakavosť, zvyšuje prídržnosť, zlepšuje rozliv samonivelizačných hmôt, 
riedenie podľa charakteru podkladu až 1:5.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, prísady

   

6815 fľaša (1 kg)

cca 0,1–0,3 kg/m²  
na náter

Skl.
kg

7,49 € 8,99 €
6816 kanister (3 kg) 6,51 € 7,81 €
6817 kanister (5 kg) 6,09 € 7,31 €
6818 vedro (16 kg) Obj. 5,59 € 6,71 €

 

 

PROFI BODENKONTAKT 
Kotviaci mostík a penetrácia pre nivelačné stierky 

Na vytvorenie spojovacej vrstvy medzi nivelačnou stierkou a hladkými podkladmi  
(hladký betón,staré keramické obklady a dlažby a pod.) alebo savými minerálnymi podkladmi
pred pokládkou podlahových poterov, samonivelačných stierok, lepidiel na obklady a dlažby
vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. 
Vlastnosti: Vysoká priľnavosť k podkladu, ľahká aplikácia, štruktúrovaný povrch, rýchloschnúci.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: akrylátový kopolymér, kremičitý piesok 0–0,4 mm, prísady

   

6036 vedro (1 kg); 12 vedier/karton

cca 0,1–0,15 kg/m²

Obj.

kg

7,79 € 9,35 €
6037 vedro (10 kg); 36 vedier/paleta

Skl.
4,70 € 5,64 €

6022 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta 4,50 € 5,40 €
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Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

POTERY, STIERKY
 ÚPRAVA POVRCHU

POTERY, STIERKY
 ÚPRAVA PODKLADU

  

PROFI ADI PLUS 
Zlepšujúca disperzná prísada do poterov a mált

Prísada do zámesovej vody na zušľachtenie cementom spojených zmesí (prostých podlahových 
poterov a omietkových a maltových zmesí) a na prípravu „živého“ kontaktného mostíka  
na aplikáciu združených poterov na hladké podklady vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. 
Zvyšuje prídržnosť k podkladu a pevnosť v ťahu za ohybu.
Vlastnosti: Zvyšuje mrazuvzdornosť, oteruvzdornosť a chemickú odolnosť vyzretých hmôt, 
znižuje nasiakavosť a sklon k sprašovaniu povrchu, bez obsahu VOC.
Spracovanie: zubové hladidlo
Zloženie: bez rozpúšťadiel, polymérna disperzia

   

6820 kanister (10 kg) cca 0,075 l/kg Skl. kg 7,10 € 8,52 €
 

 

PROFI MULTIGRUND EPOXI 
Epoxidová dvojzložková univerzálna hmota

Penetračný náter pod podlahové potery a stierky. So zásypom kremičitým pieskom aj ako  
kontaktný mostík. Ďalej ako materiál na zošívanie, injektovanie a vyplňovanie trhlín, škár  
a dutín a tiež ako materiál na prípravu plastbetónov a vyrovnávacích hmôt.
Vlastnosti: Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu, veľmi dobré mechanické vlastnosti,  
nízkoviskózna, odolnosť voči chemikáliám, bez obsahu rozpúšťadiel, nízky obsah VOC.
Spracovanie: valček
Zloženie: živica na epoxidovej báze

   

5749 sada (5 kg) cca 0,55–0,7 kg/m²  
na náter

Skl. ks
84,00 € 100,80 €

5748 sada (28 kg) 414,00 € 496,80 €
 

A

 

PROFI TIEFENGRUND EPOXI 
Epoxidová dvojzložková penetračná hmota s hĺbkovým účinkom

Penetračný náter pod podlahové potery a stierky na hĺbkové spevnenie cementom viazaných 
podkladov za účelom vytvorenia spevnenej a vysoko odolnej podlahovej vrstvy.
Vlastnosti: Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu, veľmi dobré mechanické vlastnosti,  
nízkoviskózna, odolnosť voči chemikáliám, zvýšená penetračná schopnosť.
Spracovanie: valček
Zloženie: živica na epoxidovej báze

   

5954 sada (10 kg) cca 0,3 kg/m² na náter Obj. ks 92,40 € 110,88 €
 

A

 

PROFI BEFA 
Syntetická náterová hmota na betón

Na vonkajšie aj vnútorné nátery betónových povrchov ako sú podlahy a ďalšie konštrukcie  
v garážach, nebytových priestoroch, pivniciach, dielňach, balkónoch, bazénoch a pod.  
Náter zaisťuje protišmykový povrch v suchom aj mokrom stave.
Vlastnosti: Veľmi dobré mechanické vlastnosti a vodeodolnosť, oteruvzdornosť, odolnosť voči 
olejom, roztokom solí, slabým kyselinám a zásadám.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: zmes spojív na báze polystyrénu a uhľovodíkových živíc, prísady, plnivá, pigmenty, 
zmes rozpúšťadiel

   

5933 vedro (5 kg); RAL 7040 cca 0,12–0,17 kg/m² 
na náter

Obj. ks
38,00 € 45,60 €

5934 vedro (20 kg); RAL 7040 148,00 € 177,60 €
 

 

PROFI BEFAPUR 
Polyuretánový dvojzložkový podlahový náter

Na vytváranie podlahových náterov, liatých podláh, protišmykových a parkovacích plôch 
vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Je vhodný ako finálna podlahová vrstva vo výrobných 
halách, skladoch, autoopravovniach, parkovacích plochách, chodníkoch, betónových
Vlastnosti: Veľmi dobré mechanické vlastnosti a oteruvzdornosť, nízkoviskózny, veľmi dobrá 
odolnosť voči chemikáliám, vodeodolnosť, stálofarebnosť.
Spracovanie: oceľové hladidlo, valček
Zloženie: bez rozpúšťadiel, na polyuretánovej báze

   

5935 sada (5 kg); RAL 7040 cca 0,7–0,9 kg/m²  
na náter; 
cca 2–3 kg/m²  
(liata stierka )

Obj. ks

60,00 € 72,00 €

5936 sada (25 kg); RAL 7040 298,00 € 357,60 €

 

A

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

POTERY, STIERKY
 PRÍSLUŠENSTVO PRE POTERY, STIERKY

POTERY, STIERKY
 PRÍSLUŠENSTVO PRE POTERY, STIERKY

 

GRANULÁT EPS 

Drvený penový polystyrén ako prísada do ľahčených betónov.

   

5958 vrece (250 l) vrece Obj. ks 13,73 € 16,48 €
 

 

PODLAHOVÁ IZOLÁCIA 

   

Polystyrén pre kročajový útlm
100 x 50 cm 

Obj. m² na vyžiadanie na vyžiadaniePolystyrén podlahový

Minerálna vata podlahová 120 x 60 cm 
 

 

PODKLADOVÁ FÓLIA T 100 

Fólia pre vytvorenie separačnej vrstvy v podlahových konštrukciách, hrúbka 0,05 mm.

   

5880 rola 100 m2 2 x 50 m Skl.
ks

14,12 € 16,94 €
5881 rola 200 m2 4 x 50 m Obj. 27,49 € 32,99 €

 

 

PÁSKA HAVANA 

Samolepiaca páska na pevné spojenie separačných vrstiev (fólií) s dilatačnými pásmi apod.

   

5882 66 m x 4,8 cm 1 ks Skl. ks 0,90 € 1,08 €
 

 

SPONA ZOŠÍVACIA  
Spona pre zošívanie trhlín v podlahách

Špeciálne tvarované oceľové spony pre opravy trhlín v podkladových betónoch a ďalších  
podlahových hmotách. Spony sa vkladajú do rezov vykonaných priečne k smeru trhliny  
a zalievajú sa epoxidovou živicou. Vysoká pevnosť a účinnosť. Nepoužívať na zošívanie 
konštrukčných dilatácií.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť a účinnosť
Zloženie: oceľový profilovaný plech

   

5637 70 x 6 mm, 100 ks
vrecko Skl. vrecko

8,15 € 9,78 €
5638 120 x 6 mm, 10 ks 2,92 € 3,50 €

 

 

PE OKRAJOVÝ DILATAČNÝ PÁS 

Dilatačný pás na oddelenie liatych podlahových hmôt od stien a ďalších konštrukcií.

   

5883 5 mm s fóliou, 5 x 100 mm
50 m Skl. ks

9,22 € 11,06 €
5884 10 mm s fóliou, 10 x 100 mm 13,65 € 16,38 €

 

 

ODDEĽOVACÍ PROFIL 

Profil k vytvoreniu dilatačných a technologických škár v poteroch.

   

5885 70 x 50 mm, 2 m 1 ks Skl. ks 1,73 € 2,08 €
 

 

SADA TROCH KUSOV VIBRAČNÝCH TYČÍ 545388 

Natriasacia tyč k homogenizácii a odvzdušneniu liatych poterov a betónu.

   

5887 sada 75/75 cm, 75/140 cm, 75/240 cm sada Obj. sada 343,22 € 411,86 €
 

Novinka
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Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

POTERY, STIERKY
 PRÍSLUŠENSTVO PRE POTERY, STIERKY

 

TROJNOŽKA NIVELAČNÁ S HROTOM 

Špeciálna trojnožka na uľahčenie určenia správnej výšky liatych podlahových materiálov.

   

5888 ks 1 ks Obj. ks 21,57 € 25,88 €
 

 

TOPÁNKY S KLINCAMI PRE PODLAHÁROV A OBKLADAČOV 

Podošva s klincami k pripevneniu na topánky pre uľahčenie aplikácie samonivelizačných hmôt.

   

5890 pár pár Obj. pár 40,55 € 48,66 €
 

 

VALEC ODVZDUŠŇOVACÍ 

Odvzdušňovací ježatý valec k aplikácii samonivelizačných hmôt.

   

5891 110 x 700 mm, hrot 28 mm
1 ks Skl. ks 62,75 € 75,30 €

5892 75 x 700 mm, hrot 14 mm
 

 

PLASTOVÉ VEDRO 33 L 

Nádoba určená na prípravu (miešanie) suchých maltových zmesí (samonivelizačných stierok, 
lepidiel, omietok, atď.) pri ručnom spracovaní.

   

5895 1 ks Skl. ks 6,47 € 7,76 €
 

 

PROFI STOPCRAK GF 
Sklenené vlákna pre vystužovanie samonivelizačných podlahových stierok

Zlepšujú mechanickú odolnosť, pevnosť v ťahu, rázovú pevnosť a húževnatosť.  
Zlepšujú správanie stierok na problematických podkladoch a znižujú riziko vzniku trhlín.  
Ľahko sa zapracovávajú do zmesi  a neovplyvňujú rozliv.
Vlastnosti: Vysokopevnostné, alkalivzdorná, vysoká odolnosť proti abrázii, vysoká výstužná 
schopnosť.
Zloženie: sklenené vlákna

   

5500 vrecko 250 g 250 g/25 kg hmoty Skl. ks 6,76 € 8,11 €
 

 

STIERKA NA SAMONIVELIZAČNÉ HMOTY 

K aplikácii samonivelizačných hmôt, dĺžka 560 mm.

   

5896 1 ks Skl. ks 50,98 € 61,18 €
 

 

NÁHRADNÁ PLANŽETA 

Náhradná planžeta do zubovej stierky (4 x 4 mm).

   

5897 2 ks Skl. ks 3,53 € 4,24 €
 

POTERY, STIERKY
 PRÍSLUŠENSTVO PRE POTERY, STIERKY

Novinka



OBKLADOVÁ TECHNIKA
S PROFI výrobkami pre kladenie dlažieb a pre obklady stien dosiahnete spoľahlivé

a dlhodobo kvalitné riešenie pri realizácii vašich projektov.

OBKLADOVÁ
TECHNIKA

Lepidlá na obklady a dlažby
 

strana 92

Penetračné nátery a hydroizolačné hmoty
 

strana 95

Škárovacie hmoty strana 97

Príslušenstvo pre obkladovú techniku
 

strana 100
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OBKLADOVÁ TECHNIKA
 LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Oblasti použitia PROFI lepidiel na obklady a dlažby sú dnes oveľa rozmanitejšie 
ako kedykoľvek predtým: od čistého použitia vnútri až po povrchy s vysokým  
namáhaním v exteriéri - vyberte správny výrobok pre vaše požiadavky.

PROFI LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY:  
PRE PERFEKTNÉ VÝSLEDKY

 

PROFI KLEBER C1T 
Cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri

Na kladenie obkladových prvkov a dlažieb s nasiakavým alebo hutným črepom.  
Nie je vhodné na podklady so zabudovaným vykurovaním.
Vlastnosti: Trieda C1T, znížený sklz, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka aplikácie: max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Spracovanie: murárska lyžica, zubové hladidlo, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: plnivá, prísady, cement

   

2600 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2–4 kg/m² 
podľa veľ kosti zubu

Skl. ks 4,70 € 5,64 €

 

 

PROFI PREMIUM KLEBER C2TE 
Zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom  
aj vonkajšom prostredí

Na lepenie nasiakavých aj spekaných obkladov a dlažieb, vrátane dlažieb na podlahovom 
vykurovaní. Vhodné na lepenie obkladov na sadrokartón, kameniny, klinkerov aj prírodného 
kameňa (nie mramoru).
Vlastnosti: Trieda C2TE, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej teplotnej záťaži, znížený 
sklz, predĺžená doba zavädnutia.
Hrúbka aplikácie: max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Spracovanie: murárska lyžica, zubové hladidlo, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, plnivá, prísady

   

6005 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2–4 kg/m² 
podľa veľ kosti zubu

Skl. ks 11,90 € 14,28 €

 

 

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 
Flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom  
aj vonkajšom prostredí

Na lepenie všetkých typov nasiakavých a spekaných obkladov a dlažieb pri náročných 
aplikáciách na terasách, balkónoch, schodiskách, bazénoch, na podlahových vykurovaniach, 
dlažbách namáhaných šmykom apod.
Vlastnosti: Trieda C2TES1, deformovateľnosť, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej  
mechanickej a teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.
Hrúbka aplikácie: max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: cement, polymérne spojivo, plnivá, prísady

   

6009 vedro (5 kg) cca 3–4 kg/m² 
podľa veľ kosti zubu

Skl. ks
3,95 € 4,74 €

6010 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta 14,65 € 17,58 €
 

 

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS 
Biele flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom  
aj vonkajšom prostredí

Ideálne na lepenie transparentných a priesvitných materiálov ako je napr. sklenená mozaika, 
ďalej na lepenie všetkých bežných typov obkladov a dlažieb pri náročných aplikáciách  
na terasách, balkónoch, schodiskách, bazénoch, na podlahových vykurovaniach apod.
Vlastnosti: Trieda C2TES1, biela farba, plasticita, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej 
mechanickej a teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.
Hrúbka aplikácie: celoplošne 2–5 mm (lokálne do 20 mm)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: biely cement, polymérne spojivo, plnivá, prísady

   

6012 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2–4 kg/m² 
podľa veľ kosti zubu

Skl. ks 17,60 € 21,12 €
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Pochôdznosť  
po cca 24 hodinách 

Vodeodolné balenie!
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Naše aplikačné video s mnohými užitočnými tipmi nájdete na: www.profibaustoffe.com

KLADENIE OBKLADOV A DLAŽBY S PROFI PREMIUM 
FLEX KLEBER C2TES1: 
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH



OBKLADOVÁ TECHNIKA
 PENETRAČNÉ NÁTERY A HYDROIZOLAČNÉ HMOTY

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

 

PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT 
Ľahčené, vysoko flexibilné lepidlo s dlhým časom spracovateľnosti na lepenie  
veľ koformátových obkladov a dlažieb

Špeciálne lepidlo na tenkovrstvové lepenie všetkých typov keramických obkladových prvkov  
do formátu až 6 m², vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, určené aj pre podlahové vykurovanie.
Vlastnosti: Trieda C2ES2, nízka spotreba, vysoká prídržnosť k podkladu, dlhý otvorený čas, 
pre náročné aplikácie, mrazuvzdorné, vodoodolné.
Hrúbka aplikácie: celoplošne 2–5 mm (lokálne do 10 mm)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: cement, polymérne spojivo, ľahčené plnivá, prísady

   

6015 vrece (15 kg); 720 kg/paleta cca 1,8–2,5 kg/m² 
podľa veľ kosti zubu

Skl. ks 30,60 € 36,72 €

 

 

PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID 
Rýchlotvrdnúce zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb

Špeciálne na použitie pri požiadavke na rýchle vytvrdnutie a zaťažiteľnosť. Na lepenie  
nasiakavých a spekaných obkladov a dlažieb do formátu 60 x 60 cm, pre vnútorné  
aj vonkajšie použitie. Vhodné na podlahové vykurovanie.
Vlastnosti: Trieda C2FT, znížený sklz, rýchlotvrdnúce, mrazuvzdorné.
Hrúbka aplikácie: max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: portlandský cement, hlinitanový cement, minerálne plnivá, prísady

   

6007 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2–4 kg/m² 
podľa veľ kosti zubu

Skl. ks 20,60 € 24,72 €

 

 

PROFI NATURSTEINKLEBER 
Flexibilné strednovrstvé lepidlo na lepenie prírodného kameňa

Na kladenie a usadzovanie nasiakavých i nenasiakavých kalibrovaných i nekalibrovaných  
prvkov z prírodného či umelého kameňa vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Lepidlo je 
určené aj pre náročné aplikácie na terasách, balkónoch apod.
Vlastnosti: Trieda C2TES1, zlepšené, deformovateľné, so zníženým sklzom a predĺženou 
dobou zavädnutia, mrazuvzdorné, znižuje tvorbu výkvetov.
Hrúbka aplikácie: 3–25 mm
Spracovanie: murárska lyžica, zubové hladidlo, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: biely cement, polymérne spojivo, plnivá, prísady

   

6013 vrece (25 kg) cca 3,3 kg/m²/3 mm; 
cca 27,5 kg/m²/25 mm 

Obj. ks 20,20 € 24,24 €

 

 

PROFI PRIMER K 
Univerzálny koncentrovaný penetračný prostriedok pre minerálne podklady

Na zníženie nasiakavosti bežných minerálnych podkladov (betón, sadrový poter, ľahké betóny, 
pórobetón, tehlové murivo, pôvodné omietky) pred aplikáciou poterov, samonivelizačných 
hmôt, lepiacich a stierkových hmôt, omietok a náterov.
Vlastnosti: Znižuje nasiakavosť, zvyšuje prídržnosť, zlepšuje rozliv samonivelizačných hmôt, 
riedenie podľa charakteru podkladu až 1:5.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, prísady

   

6815 fľaša (1 kg)

cca 0,1–0,3 kg/m² 
na náter

Skl.
kg

7,49 € 8,99 €
6816 kanister (3 kg) 6,51 € 7,81 €
6817 kanister (5 kg) 6,09 € 7,31 €
6818 vedro (16 kg) Obj. 5,59 € 6,71 €

 

 

PROFI DH 
Jednozložková kúpeľňová hydroizolácia k okamžitému použitiu  
vo vnútornom prostredí

Proti oplachovej vode pod keramické obklady a dlažby v kúpeľniach a kuchyniach.  
Vhodná na vápennocementové a sadrové omietky, betón, sadrokartón, cementové  
a sadrové potery (aj so zabudovaným vykurovaním).
Vlastnosti: Vodotesnosť, konzistencia k okamžitému nanášaniu, obklady a dlažby lepiť  
lepidlom triedy C2.
Spracovanie: valček, štetec, rovné hladidlo
Zloženie: syntetická disperzia, minerálne plnivá, prísady

   

6039 vedro (5 kg)
cca 1,3–1,6 kg/m² 
pri dvoch vrstvách

Skl. kg

4,81 € 5,77 €
6040 vedro (7 kg) 4,71 € 5,65 €
6041 vedro (24 kg) 4,29 € 5,15 €

 

KONCENTRÁT

Novinka
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PROFI BODENKONTAKT 
Kotviaci mostík a penetrácia pre nivelačné stierky 

Na vytvorenie spojovacej vrstvy medzi nivelačnou stierkou a hladkými podkladmi  
(hladký betón,staré keramické obklady a dlažby a pod.) alebo savými minerálnymi podkladmi
pred pokládkou podlahových poterov, samonivelačných stierok, lepidiel na obklady a dlažby
vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. 
Vlastnosti: Vysoká priľnavosť k podkladu, ľahká aplikácia, štruktúrovaný povrch, rýchloschnúci.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: akrylátový kopolymér, kremičitý piesok 0–0,4 mm, prísady

   

6036 vedro (1 kg); 12 vedier/karton

cca 0,1–0,15 kg/m²

Obj.

kg

7,79 € 9,35 €
6037 vedro (10 kg); 36 vedier/paleta

Skl.
4,70 € 5,64 €

6022 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta 4,50 € 5,40 €
 

www.profibaustoffe.com  |  2022
9594

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.



OBKLADOVÁ TECHNIKA
 ŠKÁROVACIE HMOTY

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 PENETRAČNÉ NÁTERY A HYDROIZOLAČNÉ HMOTY

 

PROFI HS1K FLEX 
Flexibilná jednozložková hydroizolácia pre vonkajšie aj vnútorné použitie  
na terasách, balkónoch aj v kúpeľniach

Proti tlakovej a oplachovej vode na podkladoch ako sú bežné omietky, betón, sadrokartón 
apod. Nutno chrániť následnou povrchovou úpravou. Nie je určená pre pojazdné podlahy 
namáhané šmykovým zaťažením.
Vlastnosti: Vodotesnosť, mrazuvzdornosť, schopnosť premostenia trhlín pri nízkej  
teplote (-5 °C), odolnosť pri kontakte s chlórovanou vodou.
Hrúbka aplikácie: min. 2 mm (2 vrstvy)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, špachtľa, štetec
Zloženie: cement, redispergovateľný polymér, minerálne plnivá, prísady

   

6068 vedro (8 kg)
cca 1,5 kg/m²/mm Skl. kg

3,62 € 4,34 €
6067 vrece (15 kg) 3,51 € 4,21 €

 

 

PROFI HS2K MULTIFLEX 
Flexibilná dvojzložková hmota na hydroizoláciu stavieb vo vonkajšom aj vnútornom 
prostredí

Je určená na izoláciu spodných stavieb, kúpeľní, balkónov, terás, bazénov, nádrží a ďalších 
konštrukcií proti tlakovej i oplachovej vode. Vhodnými podkladmi sú bežné omietky, betón, 
sadrokartón, rovné murivo a pod. Hmotu je nutné chrániť následnou povrchovou úpravou.  
Nie je určená pre pojazdné podlahy namáhané šmykovým zaťažením.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikovateľnosť, vodotesnosť, mrazuvzdornosť, schopnosť premostenia 
trhlín, odolnosť proti kontaktu s chlórovanou vodou.
Hrúbka aplikácie: 2–3 mm
Spracovanie: oceľové hladidlo, štetec, valček
Zloženie: cement, minerálne plnivá, prísady, polymérna disperzia

   

6058 sada (8 kg)
cca 1,5 kg/m²/mm Obj. kg

3,61 € 4,33 €
6057 sada (16 kg) 3,44 € 4,13 €

 

 

PROFI DICHT 2K 
Flexibilná dvojzložková odľahčená hydroizolačná hmota pre náročné aplikácie

Proti tlakovej aj ostrekovej vode, na izoláciu spodných stavieb, stavebných dielcov,  
balkónov, terás, bazénov, nádrží a ďalších konštrukcií vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. 
Určená na minerálne podklady ako sú murivo, betón, bežné omietky a pod. Nanesenú  
hydroizoláciu je nutné ochrániť krytom (obklady, dlažby, izolanty a pod.).
Vlastnosti: Vysoko flexibilná, ľahká aplikovateľnosť stierkou aj štetcom, sama o sebe  
nestekavá, urýchlené vysychanie a štruktúrne vytvrdnutie, vysoko pružná, vysoká priľnavosť  
k podkladu.
Hrúbka aplikácie: 1,5–3 mm
Spracovanie: oceľové hladidlo, štetec
Zloženie: cement, gumový granulát, minerálne plnivá, prísady, polymérna disperzia

   

6065 sada (24 kg) cca 1,2 kg/m²/mm Obj. kg 4,40 € 5,28 €
 

 

PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL 
Flexibilná cementová škárovacia hmota pre škáry šírky 2 až 8 mm

Na vodoodolné škárovanie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb v interiéri  
a exteriéri. Vhodná pre teplotne namáhané plochy ako sú vonkajšie terasy, balkóny alebo 
podlahy s podlahovým vykurovaním. Pre škáry šírky 2–8 mm.
Vlastnosti: Trieda CG2 WA, znížená nasiakavosť, mrazuvzdornosť, zvýšená odolnosť proti 
mechanickému oteru, neodoláva kyslým chemickým látkam a čistiacim prostriedkom.  
Spotreba podľa šírky škáry a veľ kosti prvku.
Spracovanie: gumové hladidlo, molitanová huba
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,2 mm, polymérne spojivo, prísady

   

 

Katalógové čísla

weiss jasmin silber manhattan grau zement anthrazit bahama karamell andesit calcit nuss melange braun schwarz

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

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

25 kg 6598 6559 6558 6599

dunkelbraun

vrece (2 kg)
0,3–1,0 kg/m²  
podľa použitia Skl. kg 1,87 € 2,24 €vrece (8 kg)

vrece (25 kg)

PSS1 * príplatok za odtieň 1 kg 1,00 € 1,20 €
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PROFI FUGENMÖRTEL FLEX BREIT 
Flexibilná cementová škárovacia hmota pre škáry šírky 5 až 25 mm

Spárovanie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri. 
Vhodná predovšetkým pre teplotne namáhané plochy (vonkajšie terasy, balkóny, 
v interiéroch pre plochy s podlahovým vykurovaním).
Vlastnosti: Znížená nasiakavosť vodou zaručujúci mrazuvzdornosť. Nezmáčanlivý povrch 
umožňujúci použitie v hygienicky náročných priestoroch. Zvýšená odolnosť proti mechanic-
kému oteru. Neodoláva kyslým chemickým látkam a čistiacim prostriedkom. Spotreba podľa 
šírky škáry a veľ kosti prvku.
Spracovanie: gumové hladidlo, molitanová huba
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–0,5 mm, polymérne spojivo, prísady

   

6538 vrece (25 kg); grau
cca 0,3–1,0 kg/m² 
podľa použitia

Obj. kg 1,87 € 2,24 €6539 vrece (25 kg); bahama

6548 vrece (25 kg); manhattan
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.



OBKLADOVÁ TECHNIKA
 ŠKÁROVACIE HMOTY

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 ŠKÁROVACIE HMOTY

 

PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K 
Epoxidová dvojzložková škárovacia hmota pre vysoko odolné škáry

Na zaťažované škáry v kúpeľniach a kuchyniach, ďalej na chemicky odolné škárovanie  
priemyselných dlažieb a obkladov (autoservisy, autoumývačky a pod.) a hygienicky nezávadné 
škárovanie v potravinárskom priemysle, nádržiach s pitnou vodou, bazénoch, laboratóriách atď.
Vlastnosti: Trieda RG, jednoduché spracovanie, odolnosť voči chemickému a mechanickému 
namáhaniu, výborná čistiteľnosť, mrazuvzdornosť, oteruvzdornosť, nenasiakavosť, odolnosť 
voči pôsobeniu agresívnych vôd a látok, vhodná na styk s pitnou vodou.
Hrúbka aplikácie: 2–8 mm
Spracovanie: gumové hladidlo, molitanová huba, špachtľa
Zloženie: epoxidová živica (zložka A), tvrdidlo (zložka B)

   

 

vedro (2 kg) cca 0,6–2,0 kg/m² 
podľa použitia Obj. kg

15,92 € 19,10 €
vedro (5 kg) 14,80 € 17,76 €

PSS1 * príplatok za odtieň 1 kg 1,00 € 1,20 €

 

PROFI CLEANER EPOXI 
Špeciálny čistič na odstraňovanie zvyškov epoxidových hmôt

Na odstraňovanie šlamov a ďalších zvyškov epoxidových živíc, ktoré môžu vznikať  
pri spracovaní škárovacích hmôt na báze reaktívnych živíc pri škárovaní keramických  
obkladov a dlažieb alebo sklenenej mozaiky v interiéri aj exteriéri.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, vysoká účinnosť, ihneď pripravený na použitie.
Spracovanie: huba 
Zloženie: zmes rozpúšťadiel, organické kyseliny

   

5720 fľaša (0.5 l) cca 0,05–0,1 kg/m² Skl. ks 19,00 € 22,80 €
 

 

PROFI MS POLYMER 2 IN 1 
Jednozložkový rýchlotuhnúci tmel na báze MS polyméru k tmeleniu  
rôznych materiálov

Slúži k pružnému lepeniu a tmeleniu kovu, betónu, keramiky, dreva, skla atď.  
Vhodný pre priemyselné a chladiarenské spoje, výrobu lodí, klimatizačné jednotky  
a sendvičové panely. Je možné použiť v sanitárnej oblasti.
Vlastnosti: Flexibilita, vynikajúca priľnavosť k väčšine povrchov, odolnosť proti vode, soli, 
chlóru a poveternostným vplyvom, pretierateľnosť, transparentný.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: MS polymér

   

5931 kartuša (310 ml) Skl. ks 8,46 € 10,15 €
 

 

PROFI SAN KITT 
Sanitárny silikón pre pružné tmelenie spojov

Na utesnenie škár v sanitárnej oblasti, pri sklenených a okenných konštrukciách.  
V domácnosti na tmelenie obkladov, sanitárnej keramiky (umývadlá, vane, WC apod.), 
kuchynských liniek atď., pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Výborná prídržnosť na podklade, odolnosť proti UV žiareniu a plesniam,  
stálofarebný, odolnosť proti vlhkosti a vode, acetátový charakter.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: plastická tesniaca hmota na báze silikónovej disperzie

   

5514 transparentná kartuša (310 ml)

škáry 5 x 5 mm 
v dĺžke 
cca 12 m/kartuša

Skl. ks

6,29 € 7,55 €
5515 weiss kartuša (310 ml)

5516 grau kartuša (310 ml)

5518 bahama kartuša (310 ml)

5520 manhattan kartuša (310 ml)

5961 karamell kartuša (310 ml)

6,87 € 8,24 €

5519 dunkelbraun kartuša (310 ml)

5517 schwarz kartuša (310 ml)

5962 anthrazit kartuša (310 ml)

5963 silber kartuša (310 ml)

5964 jasmin kartuša (310 ml)

5965 braun kartuša (310 ml)

5966 calcit kartuša (310 ml)

5967 andesit kartuša (310 ml)

5968 zement kartuša (310 ml)

5969 melange kartuša (310 ml)

5970 nuss kartuša (310 ml)
 

        weiss        jasmin        silber     manhattan     grau        zement      anthrazit     bahama   karamell     andesit      calcit         nuss       melange  dunkelbraun    braun     schwarz

Katalógová čísla

weiss jasmin silber manhattan grau zement anthrazit bahama karamell andesit calcit nuss melange dunkelbraun* braun* schwarz*

2 kg 5750 5759 5758 5753 5751 5763 5757 5752 5755 5762 5761 5765 5764 5754 5760 5756

5 kg 5727 5736 5735 5730 5728 5740 5734 5729 5732 5739 5738 5742 5741 5731 5737 5733

***

Novinka

www.profibaustoffe.com  |  2022
9998

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.



OBKLADOVÁ TECHNIKA
 PRÍSLUŠENSTVO PRE OBKLADOVÚ TECHNIKU

OBKLADOVÁ TECHNIKA
 PRÍSLUŠENSTVO PRE OBKLADOVÚ TECHNIKU

 

TESNIACI PÁS 120/70 - KLASIK 
Pružný pás na preklenutie škár.

Na utesnenie prechodov stena/stena a stena/podlaha v hydroizolačných hmotách.
Spracovanie: špachtľa

   

8791 10 bm
rolka Skl. ks

7,25 € 8,70 €
8792 50 bm 34,47 € 41,36 €

 

TESNIACA MANŽETA 
Tesniaca manžeta na utesnenie priestupov inštalácií

Pre vodotesné napojenie rôznych typov stenových a podlahových inštalácií  
na hydroizolačnú vrstvu.
Vlastnosti: Pružná, vodotesná, rozmer 120 x 120 mm

   

5669 120 x 120 mm ks Skl. ks 4,08 € 4,90 €

 

SAMOLEPIACI BUTYLOVÝ PÁS 
Samolepiaci butylový pás na lepenie balkónových profilov a tesnenie škár

Pás na lepenie a tesnenie rôznych stavebných materiálov, zvlášť vhodný na lepenie  
balkónových profilov ku konštrukcii. Možno ho tiež použiť na utesnenie kútových spojov  
vo vrstve hydroizolačnej stierky napr. v kúpeľniach, na balkónoch, terasách a pod.
Vlastnosti: Trvalo pružný a lepivý, rýchla a jednoduchá aplikácia, vysoko odolný voči vlhkosti 
a starnutiu, šírka 100 mm.

   

5570 20 bm 1 ks Skl. ks 27,18 € 32,62 €

 

ROH K TESNIACIMU PÁSU 
Pružná tvarovka k tesniacemu pásu na utesnenie vonkajšieho alebo vnútorného  
rohu v hydroizolačných hmotách

   

5893 Vonkajší roh 140 x 140 mm
25 ks Skl. ks 3,80 € 4,56 €

5894 Vnútorný roh 140 x 140 mm
 

 

SPONA 
Súčasť vyrovnávacieho systému pre kladenie obkladov a dlažieb

Pre dokonalé osadenie keramických obkladových prvkov do roviny.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, jednoduché použitie.

   

5971
škára 1 mm

100 ks 

Skl. balenie

4,90 € 5,88 €
5975 500 ks 23,92 € 28,70 €
5972

škára 1,5 mm
100 ks 4,90 € 5,88 €

5976 500 ks 23,92 € 28,70 €
5973

škára 2 mm
100 ks 4,90 € 5,88 €

5977 500 ks 23,92 € 28,70 €
5974 škára 3 mm 100 ks 4,90 € 5,88 €

 

KLIN 
Súčasť vyrovnávacieho systému pre kladenie obkladov a dlažieb

Pre dokonalé osadenie keramických obkladových prvkov do roviny.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, jednoduché použitie.

   

5978 250 ks 
Skl. balenie

15,49 € 18,59 €
5979 100 ks 7,25 € 8,70 €

 

KLIEŠTE 
Súčasť vyrovnávacieho systému pre kladenie obkladov a dlažieb

Pre dokonalé osadenie keramických obkladových prvkov do roviny.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, jednoduché použitie.

   

5980 1 ks Skl. ks 14,31 € 17,17 €

 

TESNIACA ŠNÚRA 
Pružná tesniaca šnúra pre utesňovanie dilatačných a kútových škár

Vhodná pre utesňovanie dynamicky namáhaných škár a prasklín, separuje pružné tmely  
od podkladu, vymedzuje vhodný tvar ich prierezu a tým zabraňuje ich poruchám.
Vlastnosti: Pružná, lahko opracovateľná, nenasiakavá, chemicky odolná,  
hygienicky nezávadná.

   

5981 6 mm 500 m 

Obj. balenie

50,20 € 60,24 €
5982 8 mm

100 m 
11,18 € 13,42 €

5983 10 mm 12,35 € 14,82 €
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Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.



BETÓNY

Betóny
 

strana 104

BETÓNY
Všestranné - od základu až po strop, 

PROFI betóny nesmú chýbať na žiadnej stavbe.
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BETÓNY
 BETÓNY

Od malých betonárskych prác v dome a záhrade, až po konštrukciu nadzemnej stavby - masívny stavebný betón 
ponúka vela variantov spracovania a vdaka svojej odolnosti odoláva všetkým poveternostným podmienkam. 
Stabilita a istota pre generácie.

NADČASOVÝ A PEVNÝ BETÓN  
− MATERIÁL PRE GENERÁCIE

 

PROFI BETON 4 MM 
Hotová betónová zmes

Pre vystužené aj nevystužené podkladové betónové vrstvy (podlahy, terasy, príjazdy,  
chodníky apod.), pre výplň dutín, osadenie obrubníkov, stĺpikov a ďalšie drobné betonárske 
práce vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku min. 30 N/mm², mrazuvzdornosť, dobrá spracovateľnosť,  
nejedná sa o konštrukčný betón podľa EN 206.
Spracovanie: kontinuálna miešačka, miešačka s núteným obehom, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

2210 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

cca 20 kg/m²/cm
Skl. ks

3,55 € 4,26 €
2200 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta 5,16 € 6,19 €
2201 silo Obj. t 129,00 € 154,80 €

 

 

PROFI SCHNELLBETON SB 30 
Rýchlotuhnúci betón na kotvenie stavebných prvkov

Na rýchle osadenie stĺpikov, obrubníkov, pätiek konštrukcií, dopravných značiek,  
kanalizačných poklopov a vpustí, k drobným opravám betónových konštrukcií.  
Nejedná sa o konštrukčný betón. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Kotviaca schopnosť už 15 minút po rozmiešaní, rýchly nárast pevnosti  
(15 N/mm² za 24 hod.), výsledná pevnosť 30 N/mm², mrazuvzdorný, odolný voči  
agresívnemu prostrediu.
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: kremičitý piesok 0–4 mm, špeciálny cement, prísady

   

6098 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 20 kg/m²/cm Skl. ks 6,75 € 8,10 €
 

 

PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4 
Striekaný betón na nanášanie metódou suchého striekania

Na spevňovanie klenieb, chodieb, tunelov a nosných stien metódou suchého striekania  
(materiál sa mieša s vodou až v striekacej hubici). Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku min. 40 N/mm², vysoká priľnavosť k podkladu, 
veľmi rýchly nárast pevnosti, nízky spad, odolnosť vo vlhkom prostredí.
Hrúbka aplikácie: min. 16 mm
Spracovanie: stroj pre striekaný betón, metóda suchého striekania
Zloženie: špeciálne spojivo, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

   

2224 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 20 kg/m2/cm Obj. ks 7,56 € 9,07 €
 

 

PROFI FLIESSBETON DC25/30 
Čerpateľná betónová zmes

Na zalievanie strateného debnenia v základoch, bazénových konštrukciách a k vytváraniu 
drobných stavebných prvkov. Nie je vhodná pre veľ korozmerové a silnostenné stavebné prvky. 
Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť (čerpateľnosť), mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku  
min. 25 N/mm², odoláva stupňu vplyvu prostredia XF1/XF3.
Spracovanie: SMP alebo QLMP (miešacia pumpa)
Zloženie: cement, vápencová drvina 0–6 mm, prísady

   

2294 silo s SMP alebo QLMP cca 20 kg/m²/cm Obj. t 174,00 € 208,80 €
 

PROFI  
SCHNELLBETON  
SB 30

 rýchlotuhnúci

 pre osadenie stĺpikov, značiek, pätiek, vpustí a pod. 

	kotviaca schopnosť už 15 minút po rozmiešaní

 rychlý nárast pevnosti na 15 N/mm2 za 24 hod.

 výsledná pevnosť 30 N/mm2

 mrazuvzdorný

PRE KOTVENIE STAVEBNÝCH PRVKOV

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť  
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Viedenská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH



ŠPECIÁLNE PRODUKTY

Ochrana a čistenie povrchov strana 108

Ochrana proti RTG žiareniu strana 111

Spojivá a plnivá strana 112

Chemické kotvy, polymérne lepidlá strana 113

Príslušenstvo strana 116

ŠPECIÁLNE PRODUKTY
Naše špeciálne produkty vám uľahčia prácu a pomôžu vám riešiť špecifické problémy v stavebnej 

praxi (napr. odstránenie plesní z fasád, hydrofobizáciu povrchu stavebných konštrukcií,  
ukotvenie alebo utesnenie konštrukčných prvkov).
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ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 OCHRANA A ČISTENIE POVRCHOV

V stavebnej praxi sa často stretávame s nutnosťou riešenia špecifických problémov, ako je napr. odstránenie 
biotického napadnutia fasád, hydrofobizácia povrchov stavebných konštrukcií, ukotvenie konštrukčných prvkov 
alebo ochrana vnútorných priestorov pred RTG žiarením. Všetky tieto problémy Vám pomôžu vyriešiť naše  
špeciálne produkty.

ŠPECIÁLNE PRODUKTY RIEŠIA  
ŠPECIFICKÉ PROBLÉMY NA STAVBÁCH

 

PROFI LIKVID EKO 
Prostriedok k ekologickej likvidácii rias a plesní

K čisteniu fasád alebo povrchov stavebných konštrukcií a k odstráneniu rias a plesní na rôznych 
typoch minerálnych a disperzných podkladov. Je určený pre vnútornú aj vonkajšiu aplikáciu.
Vlastnosti: Bez zápachu, výborná úcinnost aj na povrchu silno znecistenom mikroorganizmami.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: vodný roztok aktívnych látok bez obsahu chlóru 

   

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

31,00 € 37,20 €
5902 kanister (10 kg) 59,00 € 70,80 €

 

 

PROFI LIKVID PLUS 
Vysoko účinný koncentrovaný prostriedok k likvidácii rias a plesní

K čisteniu fasád alebo povrchov stavebných konštrukcií (najmä s nízkou nasiakavosťou)  
a k odstráneniu rias a plesní na rôznych typoch minerálnych a disperzných povrchov.  
Určený pre vonkajšiu aplikáciu.
Vlastnosti: Koncentrovaný vodou riediteľný roztok aktívnych látok, výborná účinnosť  
aj na povrchu silno znečistenom mikroorganizmami.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: vodný roztok chlornanu sodného, prísady

   

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

44,00 € 52,80 €
5904 kanister (20 kg) 169,00 € 202,80 €

 

 

PROFI LIGNO 
Hydrofobizačný náter na disperzné a drevené povrchy

Na vytvorenie vodoodpudivej úpravy dreva a povrchov na báze dreva a ďalej povrchových 
úprav spojených disperziami. Vhodný tiež pre nesavé minerálne podklady. Pre vnútorné  
aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Znižuje nasiakavosť, zvyšuje odolnosť ošetreného povrchu proti atmosférickým  
vplyvom a napadnutiu biotickými škodcami. UV žiarenie neznižuje hydrofóbny účinok prípravku.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: vodný roztok alkylsilanolátu

   

5905 kanister (5 kg) 0,15–0,30 kg/m² Skl. ks 44,00 € 52,80 €
 

 

PROFI HYDRO 
Hydrofobizačný náter na savé minerálne povrchy

Na spevnenie a vytvorenie vodoodpudivej úpravy stavebných hmôt na minerálnej báze  
(betón, tehla, pieskovec, omietka apod.), pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Nie je vhodný  
na sklo, glazované povrchy a kovy.
Vlastnosti: Znižuje nasiakavosť, zvyšuje odolnosť ošetreného povrchu proti atmosférickým  
vplyvom a napadnutiu biotickými škodcami. UV žiarenie neznižuje hydrofóbny účinok prípravku.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: vodný roztok alkylsilanolátu

   

5906 kanister (5 kg) 0,10–0,30 kg/m² Skl. ks 28,00 € 33,60 €
 

 

PROFI PREVENT-AM 
Preventívny prostriedok pre ochranu povrchov proti riasam, machom a plesniam

Pre ochranu fasád, striech, chodníkov, terás a vjazdov, oplotenia a pod. pred biotickým  
napadnutím. Možno aplikovať na fasádne nátery, prefarbené omietky, zatepľovacie  
systémy, betón, tehly, obklady a ďalšie povrchy. Dodáva sa ako koncentrát a riedi  
sa v pomere 1:10 s vodou.
Vlastnosti: Široké možnosti použitia, vysoká účinnosť, stabilný proti pôsobeniu iných roztokov, 
nie je korozívny, nehorľavý
Spracovanie: štetec, valček, postrekovací prístroj, striekacie zariadenie Airless
Zloženie: vodný roztok fungicídov

   

5509 kanister (1 l)

0,02 l/m² Obj. ks

38,00 € 45,60 €
5510 kanister (5 l) 156,00 € 187,20 €
5550 kanister (10 l) 302,00 € 362,40 €

 

Novinka

KONCENTRÁT

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH
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ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 OCHRANA PROTI RTG ŽIARENIU

ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 OCHRANA A ČISTENIE POVRCHOV

 

PX 07 PRIMER 
Základný náter pre ošetrenie povrchu pred nanesením antigraffiti náteru

Na stabilizáciu a ochranu podkladu a zvýšenie priľnavosti následných náterov.  
Vhodný na hladké a porézne hrubé povrchy a väčšinu nasiakavých minerálnych podkladov 
(betón, omietky, sadrokartóny, tehly, prírodný kameň, fasádne nátery, atď.)
Vlastnosti: Dobrá priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho  
prostredia a voči pôsobeniu agresívnych chemikálií, paropriepustný, hydrofóbny,  
UV stabilný, odolný voči alkáliám.
Spracovanie: štetec, valček
Zloženie: vodná disperzia styrén-akrylových kopolymérov 

   

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

29,00 € 34,80 €
5910 kanister (5 l) 129,00 € 154,80 €

 

 

KTX 07 
Jednozložkový bezfarebný náter na ochranu povrchov pred graffiti

Na ochranu povrchu voči sprejovým farbám a väčšine dostupných fixiek, atramentov, vtáčích 
výkalov, hline, kyslým dažďom, vlhkosti, plagátom, samolepkám a lepidlám. Na hladké,  
ale aj porézne povrchy bežných stavebných materiálov.
Vlastnosti: Výborná priľnavosť k podkladu, jednoduchá aplikácia, bezfarebný, paropriepustný, 
UV odolný, stálofarebný, vodoodpudivý, následné graffiti sa odstraňujú len vodou.
Spracovanie: štetec, valček
Zloženie: náter na báze syntetických organosilikonových polymérov 

   

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

50,00 € 60,00 €
5912 kanister (5 l) 246,40 € 295,68 €

 

 

PROFI ANTIKALKO 
Odstraňovač vápenných výkvetov

Prípravok určený na odstraňovanie prejavov vápenných solí na lícovej strane stavebných  
konštrukcií - murive, zámkovej dlažbe, pohľadových betónoch, disperzných systémoch,  
obkladoch a pod. Prípravok je už namiešaný v aplikačnej koncentrácii a neriedi sa.
Vlastnosti: Vysoká účinnosť, neovplyvňuje farebnosť podkladu.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: zmes povrchovo aktívnych látok

   

5999 kanister (5 l) 5–10 l/m² Obj. ks 20,79 € 24,95 €
 

 

BARYTOVÁ JADROVÁ OMIETKA 
Jadrová omietka s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Na omietanie stien v priestoroch na pracoviskách zaťažených zdrojmi žiarenia RTG.
Vlastnosti: Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vysoká objemová hmotnosť.
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka
Zloženie: cement, kamenivo, baryt, prísady

   

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

 

BARYTOVÁ TIENIACA MALTA VÝPLŇOVÁ 
Výplňová hmota s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Na vyplňovanie sendvičových priečok v priestoroch a na pracoviskách zaťažených zdrojmi 
žiarenia RTG. Hmota sa použije ako výplň medzi murivo a murovanú prímurovku.
Vlastnosti: Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vysoká objemová hmotnosť.
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka
Zloženie: cement, kamenivo, baryt, prísady

   

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

 

BARYTOVÝ BETÓNOVÝ POTER 
Betónový poter s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Na vytvorenie tieniacich vrstiev, ktoré môžu z konštrukčného hľadiska nahradzovať klasické 
betónové vrstvy v priestoroch a na pracoviskách zaťažených zdrojmi žiarenia RTG.
Vlastnosti: Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vysoká objemová hmotnosť.
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka
Zloženie: cement, kamenivo, baryt, prísady

   

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

Novinka

Kat. č. Produkt Spotreba K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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 C__NAME C__NAME
ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 CHEMICKÉ KOTVY, POLYMÉRNE LEPIDLÁ

ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 SPOJIVA A PLNIVA

 

PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT 
PROFI JURAT-KALK
Hasené vápno, stavebné spojivo

Na prípravu murovacích mált a omietkových zmesí priamo na stavbe. Vhodný tiež k bieleniu. 
Je možné použiť tiež na úpravu vody a neutralizáciu odpadových vôd a kyslých látok.
Vlastnosti: Jasne biela farba, prášková forma.
Spracovanie: bubnová miešačka, ručné spracovanie
Zloženie: hasené biele vápno

   

1000 vrece (60 l); 30 vriec/paleta Skl. ks 6,99 € 8,39 €
1010 silo Obj. t na vyžiadanie na vyžiadanie 

 

 

PROFI SUŠENÝ PIESOK 
Sušený piesok pre stavebné použitie

Piesok (0,5–1 mm) je určený pre zásyp epoxidových penetrácií, ako plnivo  
do stavebných hmôt, ako zásypový materiál pri kladení a spárování zámkovej dlažby.  
Piesok (1–2 mm) je určený ako materiál pre otryskávanie povrchov, ako plnivo  
do stavebných hmôt, ako zásypový materiál pri kladení a škárovanie zámkovej dlažby,  
pre náplň bazénových filtrácií apod.
Vlastnosti: Prírodná surovina, vysoký obsah SiO2, vytriedený, praný, vysušený.
Zloženie: kremičitý materiál bez obsahu cudzorodých častíc a prímesí 

   

6790 vrece (25 kg); 1.200 kg/ paleta (0,5–1 mm)
Obj. ks 3,25 € 3,90 €

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

 

PROFI CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER 
Chemická dvojzložková kotva na upevnenie prvkov do podkladu

Ku kotveniu dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení 
a lešenia do betónu, plných tehál a dutých blokov. Vhodná pre stredné zaťaženie.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia aj vo vertikálnych polohách, odolná voči chemikáliám.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: modifikovaná živica, zmes tužidiel 

   

5921 kartuša (300 ml)
Skl. ks

7,49 € 8,99 €
5922 kartuša (420 ml) 9,49 € 11,39 €

 

PROFI CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER 
Rýchlotuhnúca chemická dvojzložková kotva na upevnenie prvkov do podkladu

Ku kotveniu dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení 
a lešenia do betónu, plných tehál a dutých blokov. Vhodná pre stredné zaťaženie. Je možné 
použiť na mokré podklady aj pod vodou.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia aj vo vertikálnych polohách, odolná voči chemikáliám,  
bez zápachu, dlhodobá životnosť.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: modifikovaná živica, zmes tužidiel 

   

5923 kartuša (300 ml)
Skl. ks

10,59 € 12,71 €
5924 kartuša (420 ml) 13,99 € 16,79 €

 

PROFI CHEMICKÁ KOTVA ZIMNÁ 
Zimná rýchlotuhnúca chemická dvojzložková kotva pre upevnenie prvkov do podkladu

Na kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických  
zariadení a lešenia do betónu, plných tehál a dutých blokov za nízkych teplôt (-20 °C).  
Vhodná pre stredné zaťaženie. Možno použiť na mokré podklady aj pod vodou.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia aj vo vertikálnych polohách, odolná voči chemikáliám,  
bez zápachu, dlhodobá životnosť.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: modifikovaná živica, zmes tužidiel 

   

5960 kartuša (420 ml) Skl. ks 15,21 € 18,25 €

 

PROFI HARDFIX 
Univerzálne lepidlo pre okamžitú fixáciu s mimoriadne vysokou počiatočnou  
prídržnosťou

Na lepenie keramiky, skla, zrkadiel, betónu, kovov, kameňov, dreva, sadrokartónu,  
polyuretánu, PVC a iných plastov. Je možné použiť tiež v sanitárnej oblasti.  
Použitie v interiéri aj exterieri.
Vlastnosti: Vysoká počiatočná prídržnosť aj na vlhkých podkladoch, vodotesné, pružné.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: MS polymér

   

5925 kartuša (290 ml) Skl. ks 8,33 € 10,00 €
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Kat. č. Produkt K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

bez DPH             s DPH Kat. č. Produkt K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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 C__NAME C__NAME
ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 CHEMICKÉ KOTVY, POLYMÉRNE LEPIDLÁ

ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 CHEMICKÉ KOTVY, POLYMÉRNE LEPIDLÁ

 

PROFI PUR PENA PIŠTOĽOVÁ 
Jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena

Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverových zárubní. Na izoláciu potrubných 
systémov, utesňovanie priechodov v stenách a vyplňovanie dutín. Akustická aj tepelná izolácia.
Vlastnosti: Vynikajúca priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť proti starnutiu, efektívny výplňový 
materiál.
Spracovanie: pištol pre aplikáciu peny
Zloženie: 4.4 -difenylmetán diizokyanát, pohonné látky  

   

5927 kartuša (750 ml) Skl. ks 6,34 € 7,61 €
 

 

PROFI PUR PENA NÍZKOEXPANZNÁ PIŠTOĽOVÁ 
Nízkoexpanzná jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena

Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverových zárubní pri požiadavke  
na minimálnu expanziu. Na utesňovanie priechodov v stenách, výplň obkladov, na izoláciu  
a zatepľovanie strešných konštrukcií apod.
Vlastnosti: Nízka rozťažnosť, zvýšená pevnosť, vynikajúca priľnavosť k podkladu, vysoká 
odolnosť proti starnutiu, vlhkosti a rastu plesní a húb.
Spracovanie: pištol pre aplikáciu peny
Zloženie: 4.4 -difenylmetán diizokyanát, pohonné látky  

   

5928 kartuša (750 ml) Skl. ks 7,30 € 8,76 €
 

 

PROFI PU-ČISTIČ 
Multifunkčný čistiaci prostriedok k odstráneniu nevytvrdnutých PU pien a lepidiel

Na čistenie aplikačných pištolí na PU penu (ventily, trysky) a odstraňovanie zvyškov nevytvrdnutej 
PU peny a lepidiel. Na odmasťovanie oceľových povrchov pred nanesením silikónových  
a polyuretánových tmelov.
Vlastnosti: Opakovane použiteľný, nezanecháva lepivý film.
Spracovanie: pištol pre aplikáciu peny
Zloženie: acetón, ethyl-acetát, propán-2ol, propán, bután izobután 

   

5926 kartuša (500 ml) Skl. ks 4,99 € 5,99 €
 

 

PROFI AKR TMEL BIELY 
Akrylátový tmel pre exteriér a interiér

Na utesnenie spojov a škár v murive, betóne, omietkách, tvárniciach, tehlách, sadrokartóne 
apod. Vhodný pre škáry bez dilatačného namáhania. Použitie v interiéri aj exteriéri.
Vlastnosti: Vysoká belosť, neobsahuje rozpúšťadlá, pachovo neutrálny, odolný proti starnutiu 
a UV žiareniu, čistiteľný vodou.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: plastická tesniaca hmota na báze akrylovej disperzie 

   

5929 kartuša (310 ml) Skl. ks 1,89 € 2,27 €
 

 

PROFI PU 40 
Polyuretánový tmel v sivom odtieni

Jednozložkový tmel na tmelenie a lepenie väčšiny materiálov ako betón, kamenina, drevo,  
kov, polyester, sklo, PVC, keramika apod. Na tmelenie dilatačných škár a škár obvodových 
plášťov budov. Vytvára trvale elastický a pevný spoj.
Vlastnosti: Ľahko použiteľný, rýchlo vytvrdzujúci, odolný klimatickým vplyvom a UV žiareniu, 
vysoká priľnavosť, po vytvrdnutí pretierateľný.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: polyuretánový polymér 

   

5952 kartuša (310 ml) Skl.
ks

6,19 € 7,43 €
5900 kartuša (600 ml) Obj. 8,20 € 9,84 €

 

Kat. č. Produkt K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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 C__NAME C__NAME
ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 PRÍSLUŠENSTVO

ŠPECIÁLNE  PRODUKTY
 PRÍSLUŠENSTVO

 

NÁHRADNÁ ŠPIČKA T-FLOW NA CHEMICKÉ KOTVY 

Náhradná zmiešavacia tryska pre chemické kotvy.

   

5946 5 ks Skl. balenie 3,49 € 4,19 €
 

 

PIŠTOĽ GUN 10:1 

Pištoľ pre aplikáciu chemických kotiev a tmelov.

   

5947 300 ml (chemické kotvy, silikóny,  
akrylátové a PU tmely, HARDFIX) 1 ks Skl. ks

15,96 € 19,15 €

5948 420 ml (chemické kotvy) 30,24 € 36,29 €
 

 

PIŠTOĽ PU MAX 

Pištoľ pre aplikáciu montážnej PUR peny, komorové skrutkovanie.

   

5949 1 ks Skl. ks 16,12 € 19,34 €
 

Kat. č. Produkt Balenie K dispozícii Jednotka
Cena za jednotku 

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

bez DPH             s DPH
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Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť
v závislosti na charaktere podkladu. Ceny sú franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Tovar z kategórie Skl. je skladom, 
Obj. je na objednanie. Vrecovaný tovar z kategórie Obj. je dodávaný len po ucelených paletách.
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PRENÁJOM STROJOVÉHO ZARIADENIA A VYBAVENIA:

omietací stroj 230 V/400 V  deň 30,00 € 36,00 €

pneumatický dopravník  deň  30,00 €  36,00 €

kontinuálna miešačka na vrecovaný/voľne ložený materiál  deň  20,00 €  24,00 €

kontinuálna miešačka na lepiace a stierkové tmely  deň  20,00 €  24,00 €

šnekový dopravník EDS  deň  30,00 €  36,00 €

omietací stroj s prestavbou na liate potery  deň  30,00 €  36,00 €

kapota s filtrami  deň  4,30 €  5,16 €

filcovačka  deň  21,70 €  26,04 €

pomocné vodné čerpadlo  deň  4,30 €  5,16 €

dopravné hadice nad 4 ks  deň  4,30 €  5,16 €

zásobníkové silo s pumpou na liate potery  deň 50,00 €  60,00 €

zásobníkové silo  deň 30,00 €  36,00 €

 

 

CENNÍK ĎALŠÍCH SLUŽIEB A TOVARU:

servis strojového zariadenia, prestoj zavinený stavbou  hod.  30,00 €  36,00 €

dopravné (návoz, zvoz a servis strojového zariadenia) km  1,00 €  1,20 €

dopravné silostavač  km  2,00 €  2,40 €

prítomnosť technika pri aplikácii liatych poterov  hod.  40,00 €  48,00 €

čakanie na stavbe (silostavač, cisterna, kamión)  15 min.  25,00 €  30,00 €

šnekové čerpadlo pre omietací stroj Profistar – rotor  ks  65,20 €  78,24 €

šnekové čerpadlo pre omietací stroj Profistar – stator  ks  65,20 €  78,24 €

šnekové čerpadlo pre omietací stroj PFT Twister, M-tec star – rotor ks  72,00 €  86,40 €

šnekové čerpadlo pre omietací stroj PFT Twister, M-tec star – stator ks  72,00 €  86,40 €

šnekové čerpadlo pre omietací stroj s prestavbou na liate potery – opotrebenie t 8,70 €  10,44 €

gumová tryska striekacej pištole  ks  6,10 €  7,32 €

rýchlospojka Geka  ks  3,00 €  3,60 €

filcovací kotúč k filcovačke – guma  ks  58,00 €  69,60 €

filcovací kotúč k filcovačke – morská huba  ks  21,70 €  26,04 €

filtračný vak  ks  36,00 €  43,20 €

Popis Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH

STROJOVÉ ZARIADENIE PRE SPRACOVANIE MATERIÁLOV PROFI:

OMIETACÍ STROJ 
230 V

OMIETACÍ STROJ 
400 V

OMIETACÍ STROJ 
s prestavbou na liate 

potery

PNEUMATICKÝ  
DOPRAVNÍK

pre voľne ložený materiál

KONTINUÁLNA 
MIEŠAČKA 

na vrecovaný materiál

STRIEKACIE ZARIADENIE 
pre aplikáciu  

disperzných stierok

SMP PUMPA
na liate potery

FILCOVAČKA

OMIETACÍ STROJ R55 400 V

Omietací stroj pre spracovanie všetkých strojovo spracovateľných suchých zmesí pre vnútorné  
a vonkajšie omietky. Stroj je možné zásobovať vrecovaným materiálom aj materiálom  
zo zásobníkového sila prostredníctvom filtračnej kapoty.

VÝHODY:
• robustná konštrukcia
• jednoduchá obsluha
• nižšie udržovacie náklady vďaka špecifickému princípu podávania suchého materiálu
• kompresor s automatickým vypínaním pri prerušení odberu materiálu
• stroj je ľahko rozložiteľný do niekoľ kých samostatných modulov, čo zjednodušuje manipuláciu a údržbu

SÉRIOVÁ VÝBAVA: 
Vzduchový kompresor, zabudované vodné čerpadlo, striekacia pištoľ, miešacia hriadeľ, 15 m maltových hadíc, 
15 m vzduchových hadíc, trhač na vrecia, náradie na čistenie, pomocné náradie.

FILCOVAČKA RAPIDO

Filcovačka Rapido je moderné strojové zariadenie používané ku konečnej úprave omietok, kombinujúce 
hospodárnu prevádzku a vynikajúci výkon. Jednoduché a intuitívne ovládanie dokáže byť bezkonkurenčné 
pri konečnej úprave veľ kých plôch.
Tento systém sa vyznačuje spoľahlivosťou, ľahkosťou a všestrannosťou. Úroveň kvality súčiastok a preve-
denie konštrukcie stroja sú úplne profesionálne. Rôzne príslušenstvo, rôzne typy kotúčov a funkcia pre 
zmenu rýchlosti umožňujú obsluhe vykonávať bežné dokončovanie omietok. Stroj je vybavený ultra  
odolným pružným vedením, ktoré spojuje obe jednotky až na vzdialenosť 17 metrov. V priebehu  
prepravy je všetko pohodlne uložené v robustnom plastovom boxe.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
• príkon 0,5 kW
• váha rúčky 4 kg
• váha celého stroja 17 kg
• rozmer kontajneru 600 x 400 x 420 mm

MÁTE VLASTNÝ STROJ? POTREBUJETE NA ŇOM SERVIS?  
VYKONÁVAME SERVIS VŠETKÝCH TYPOV STROJOV URČENÝCH PRE SPRACOVANIE SUCHÝCH STAVEBNÝCH ZMESÍ. 

 SERVIS A PRENÁJOM STROJOVÉHO ZARIADENIA SERVIS A PRENÁJOM STROJOVÉHO ZARIADENIA  SERVIS A PRENÁJOM STROJOVÉHO ZARIADENIA SERVIS A PRENÁJOM STROJOVÉHO ZARIADENIA
SERVISSERVIS
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 POŽIADAVKY NA UMIESTNENIE SILA NA STAVBE  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY
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 POŽIADAVKY NA UMIESTENIE SILA NA STAVBE

1. VŠEOBECNE
1.1. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., 
so sídlom Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, zložke 10040 (ďalej 
len ,,predávajúci“) sú neoddeliteľnou súčasťou rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, 
nájomných zmlúv vrátane zmlúv o prenájme strojového zariadenia uzatváraných na jednej 
strane predávajúcim na predaj tovaru či prenájom vecí hnuteľných podľa cenníka predáva-
júceho. Zmluvný vzťah sa riadi českým právnym poriadkom, hlavne občianskym zákonníkom 
č. 89/2012 Sb. v platnom znení (ďalej len „obč. zák.“).

2. ZMLUVNÉ VZŤAHY
2.1 Predaj tovaru alebo prenájom strojového zariadenia sa uskutočňuje na základe písomne 
uzavretých zmlúv, a to rámcovej kúpnej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo potvrdenia písomnej 
objednávky (ďalej len „KZ“), prípadne zmluvy o prenájme strojového zariadenia (ďalej len 
,,NZ“). Všetky objednávky kupujúceho doručené predávajúcemu sú pre kupujúceho závä-
zné. Uzavretie kúpnej zmluvy bez písomnej formy možno výhradne pri platbe v hotovosti. 
2.2 Kupujúci alebo nájomca (oba ďalej len „kupujúci), ktorý je platiteľom DPH, je pred 
uzavretím zmluvy povinný poskytnúť predávajúcemu osvedčenie o registrácii platiteľa DPH.

3. DODACIE PODMIENKY
3.1 Jednotlivé dodávky tovaru podľa KZ sa upresňujú písomnou, faxovou, telefonickou alebo 
e-mailovou objednávkou kupujúceho potvrdenou predávajúcim podobnou formou resp. 
poskytnutím tovaru, alebo dohodou oprávnenej osoby s pracovníkom expedičného skladu 
predávajúceho, pričom tovar dodaný kupujúcemu sa považuje vždy za plnenie na základe 
KZ. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou sa vylučuje. Kupujúci uisťuje predávajúceho, 
že nebude robiť žiadnu objednávku bez zaistenia finančných prostriedkov na včasnú úhradu 
jej ceny.
3.2 Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním kupujúcemu alebo prvému dopravcovi 
k preprave pre kupujúceho. Pri odbere tovaru, kedy prepravu tovaru zabezpečuje kupujúci 
prostredníctvom tretích osôb, je odoberajúca osoba povinná predložiť riadne vyplnené tlači-
vo – plná moc k odberu tovaru. Za prípadné škody vzniknuté nesprávnym vyplnením tohto 
tlačiva nenesie predávajúci zodpovednosť. V prípade dodávky na stavbu sa má za to, že 
osoba preberajúca dodávku na stavbe je osobou oprávnenou ju za kupujúceho prevziať.
3.3 Pri dodávkach tovaru alebo predmetu nájmu dopravnými prostriedkami predávajúceho 
alebo dopravnými prostriedkami, ktoré sprostredkoval predávajúci, je kupujúci povinný za-
bezpečiť faktickú možnosť príjazdu dopravného prostriedku (nákladného vozidla/kamiónu) 
s tovarom alebo s predmetom nájmu až do požadovaného miesta vykládky vrátane mies-
ta vykládky tak, aby mohol byť náklad vyložený bez prekážok a bez čakania (max. do  
30 minút od príchodu vozidla s tovarom). Pri porušení tejto povinnosti kupujúcim je predáva-
júci alebo dopravca sprostredkovaný predávajúcim oprávnený nepredať tovar alebo predmet 
nájmu, predávajúci je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-- Kč (40,- €). za 
každú začatú hodinu čakania a kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady na dopravné, 
prestoje a iné účelne vynaložené náklady na neúspešnú dopravu. Kupujúci sa vzdáva práva 
na akúkoľvek náhradu za nespracovaný materiál nachádzajúci sa vo vrátenom transportnom 
sile (nespracovaný materiál sa nedobropisuje).
3.4 Ak sa bude vo vrátenom transportnom sile nachádzať viac ako 9 ton nespracovaného 
materiálu, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu paušálnu náhradu zvýšených 
nákladov spojených s prevozom nadlimitného množstva materiálu a jeho likvidáciu vo výške 
10.000,- Kč + DPH (400,- € + DPH).
3.5 V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru je predávajúci oprávnený účtovať 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny včas neodobraného tovaru za každý deň 
omeškania, najviac však do 100 % ceny tohto tovaru.
3.6 Predávajúci má právo zastaviť všetky svoje zmluvné plnenia kupujúcemu bez akejkoľvek 
náhrady či predchádzajúceho upozornenia, ukončiť poskytovanie všetkých zliav kupujúcemu 
alebo odstúpiť od všetkých zmlúv s kupujúcim v prípade, že sa začne insolventné konanie 
s kupujúcim ako dlžníkom, ak vstúpi kupujúci do likvidácie alebo bude proti kupujúcemu ako 
povinnému zahájené exekučné konanie.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Ceny tovaru sú určené cenníkom predávajúceho platným v dobe doručenia objednávky 
kupujúceho predávajúcemu, ktorý je verejne prístupný na www.profibaustoffe.com aj v sídle 
predávajúceho. Prípadné množstevné zľavy sa nevzťahujú na palety EUR, IBC kontajnery, 
big boxy, prepravné rámy a big bagy (to všetko ďalej len „vratné obaly“). Ak nie je do-
hodnuté inak, je platnosť cenových ponúk obmedzená na 30 dní od dátumu vypracovania 
a predávajúci je oprávnený ich kedykoľvek zmeniť či odvolať. Ak nie je uvedené inak, nie sú 
cenové ponuky predávajúceho návrhom na uzavretie zmluvy podľa ust. § 1731 a násl. obč. 
zák. a jedná sa len o nezáväznú informáciu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien 
v priebehu platnosti cenníka. 
4.2 Ak nie je cena uhradená v hotovosti, predávajúci pri odovzdaní či odoslaní tovaru vystaví 
faktúru, ktorá obsahuje číslo objednávky kupujúceho, prípadne číslo KZ alebo NZ. 
4.3 Faktúra obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Prílohu faktúry obvykle tvorí 
kópia dodacieho listu. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je predávajúci oprávnený zasielať 
faktúry kupujúcemu v elektronickej podobe, najmä vo formáte PDF. Právo predávajúceho 
vystaviť faktúru v listinnej podobe tým nie je dotknuté.
4.4 Kupujúci je povinný uhradiť faktúru v dobe splatnosti. Kupujúci nemá právo sa omeškať 
s úhradou faktúry z akéhokoľvek dôvodu, ani uhradiť faktúru len z časti, a to ani po uplatnení 
práv z chybného plnenia. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, má predávajúci 
právo tovar zastaviť všetky svoje zmluvné plnenia kupujúcemu bez akejkoľvek náhrady či 
predchádzajúceho upozornenia, ukončiť poskytovanie všetkých zliav kupujúcemu, účtovať 
kupujúcemu zmluvnú pokutu 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a v prípade 
omeškania dlhšieho ako 30 dní účtovať navyše kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % 
z dlžnej čiastky a podľa svojho uváženia prevziať tovar späť do svojej dispozície na náklady 
kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť, započítať alebo zastaviť akúkoľvek svoju 
pohľadávku voči predávajúcemu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
4.5 Vlastnícke právo k  tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej 
ceny.
4.6 Na základe zmluvného ujednania môže vzniknúť kupujúcemu nárok na bonus v závislosti 
na dosiahnutom obrate. Výšku bonusu vypočíta predávajúci a  tento výpočet doručí kupu-
júcemu. Nárok je priznaný v okamihu, keď predávajúci dostane od kupujúceho predložený 
výpočet, na ktorom kupujúci potvrdí svojím podpisom jeho správnosť. Priznanie bonusu je 
znížením ceny, ku ktorému došlo po dodaní tovaru. Vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty 
predstavuje zníženie základu dane a dane, ku ktorému došlo po dátume uskutočnenia zda-

niteľného plnenia. Predávajúci vystaví na takto odsúhlasený bonus opravný daňový doklad 
a doručí ho kupujúcemu.
4.7 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa KS, NS alebo týchto všeobecných obchodných a do-
dacích podmienok nemajú vplyv na prípadný nárok predávajúceho na náhradu škody z toho 
istého právneho dôvodu.

5. OBALY
5.1 Tovar je podľa druhu dodávaný balený napr. v papierových alebo PE vreciach, plasto-
vých vedrách, kartónoch alebo zväzkoch alebo voľne ložený. Hmotnosť baleného tovaru je 
vrátane obalu. Voľne ložený tovar možno prepravovať v transportnom sile. Silo nie je obalom 
tovaru, ale strojovým zariadením. Prípustná hmotnostná tolerancia tovaru činí +/- 2 %.
5.2 Predávajúci prehlasuje, že má riadne uzavretú zmluvu o združenom plnení so spoloč-
nosťou EKO-KOM, a.s. podľa § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obaloch pod klientskym 
číslom EK-F00022846.
5.3 Pri dodávke tovaru s vratným obalom je kupujúcemu účtovaná jeho cena podľa cenníka 
predávajúceho, pokiaľ nebol vratný obal pri dodaní vymenený za nepoškodený vlastný vrat-
ný obal kupujúceho. Kupujúci má nárok na spätný predaj vratného obalu predávajúcemu za 
cenu podľa cenníka predávajúceho. Predávajúci pri prevzatí vykupovaného vratného obalu 
vystaví kupujúcemu doklad o prevzatí, na základe ktorého vystaví kupujúci predávajúcemu 
neodkladne faktúru, a to v rovnakej mene, v ktorej došlo ku predaju vratného obalu. Kupu-
júci je oprávnený zasielať faktúry za vratné obaly predávajúcemu v elektronickej podobe 
na e-mailovú adresu prijatefaktury@profibaustoffe.cz. Potvrdenie o prevzatí vratného obalu 
predávajúcim je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Spätne sú vykupované len výmenné vratné 
obaly v nepoškodenom stave. 
5.4 Kupujúci je najneskôr do troch mesiacov odo dňa odobratia vratného obalu oprávnený 
vrátiť vratný obal do predajného skladu predávajúceho na ulici Vídeňská 140/113c v Brne 
alebo ho predať po predchádzajúcej dohode s predávajúcim zmluvnému prepravcovi pre-
dávajúceho, ktorý je oprávnený potvrdiť iba prevzaté množstvo, nie jeho stav. Predávajúcim 
nevykúpený vratný obal je kupujúci povinný vyzdvihnúť do 5 pracovných dní, inak je predá-
vajúci oprávnený ho na náklady kupujúceho zlikvidovať. Po uplynutí troch mesačnej lehoty 
zaniká povinnosť predávajúceho vratný obal vykúpiť.

6. AKOSŤ, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA
6.1 Za dohodnutú akosť sa považujú v zásade vlastnosti výrobku splňujúce požiadavky prís-
lušného technického predpisu alebo technických noriem vrátane záväzných noriem EU alebo 
iných technických podkladov, pokiaľ pre daný výrobok neexistuje technický predpis. Predáva-
júci vydal písomné technické listy, Vyhlásenie o zhode, Vyhlásenie o parametroch, certifikáty 
a bezpečnostné listy na všetky výrobky, u  ktorých to vyžadujú príslušné predpisy. Údaje 
o spotrebe výrobkov na m2 vychádzajú zo skúseností predávajúceho, ale sú nezáväzné.
6.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v okamihu odovzdania či odoslania kupu-
júcemu požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si tovar zachováva najmenej po dobu trvania 
záručnej doby za súčasného plnenia podmienok pre manipuláciu a skladovanie. 
6.3 Aj napriek všetkej pozornosti predávajúceho sa môžu na dodávanom tovaru vyskytnúť 
vady. Kupujúci je povinný tovar ihneď po prechode nebezpečenstva škody na tovaru, preh-
liadnuť a presvedčiť sa o  jeho vlastnostiach a množstve. Má právo akékoľvek zistené ne-
dostatky reklamovať. Kupujúci je povinný zjavné vady tovaru, úplnosť dodávky a nesprávne 
množstvo uviesť na dodacom liste, tovar reklamovať u predávajúceho neodkladne po prevzatí 
tovaru, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru telefonicky/e-mailom a najneskôr do 3 pra-
covných dní od prevzatia tovaru písomne. Zjavne chybný tovar nesmie kupujúci spracovať 
a zabudovať, inak sa považuje za tovar bez vady. Do vybavenia reklamácie je kupujúci 
povinný reklamovaný tovar uchovať a oddelene skladovať. Podmienky reklamačného kona-
nia vychádzajú z platných právnych predpisov s tým, že voľba spôsobu odstránenia vady 
závisí výhradne od rozhodnutia predávajúceho, ktorý zvolí prednostne medzi odstránením 
vady dodávkou náhradného tovaru, opravou či primeranou zľavou z ceny. V prípade neo-
právnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré na 
vybavenie reklamácie vynaložil. Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru pre 
drobné vady, nebrániace zahájeniu stavebných či montážnych prác, ktoré sú odstrániteľné 
priamo na stavbe.
6.4 Kupujúci je povinný taktiež prehliadnuť vratné obaly, s ktorými bol tovar predávajúcim 
odovzdaný, a  to najneskôr v  deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Prípadné reklamácie 
kvality dodaných vratných obalov, je kupujúci povinný podať písomne predávajúcemu na-
jneskôr v deň realizácie dodávky tovaru na týchto vratných obaloch. Neskoršie reklamácie 
nebudú akceptované. Predávajúci zodpovedá za akékoľvek škody, straty, zničenie či ušlý 
zisk spôsobené vadou dodaného tovaru do výšky kúpnej ceny chybného tovaru. Predávajúci 
zodpovedá za akékoľvek škody, straty, zničenie či ušlý zisk spôsobené chybou strojného zari-
adenia do výšky nájomného strojného zariadenia za dobu, kedy vykazovalo vadu. Kupujúci 
nemá nárok na náhradu za obdobie, kedy nemôže tovar alebo strojové zariadenie pre vadu 
používať. Predávajúci však nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vznikli vyššou mocou, 
neodborným zaobchádzaním s  tovarom, počas dopravy nezabezpečenej predávajúcim, 
nedodržaním technologických alebo montážnych predpisov a odporúčaní predávajúceho 
(napr. pri doprave, skladovaní, manipulácii či spracovaní a pod.), alebo spracovaním tovaru 
s chybou, ktorú kupujúci mohol a mal zistiť.
6.5 Pri výrobe prefarbených omietok a fasádnych farieb môže z dôvodu používania prírod-
ných materiálov dochádzať k drobným odchýlkam vo farebnosti týchto produktov, a preto sa 
drobné odchýlky vo farebnosti nepovažujú za chybné plnenie.
6.6 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody, neplnenie svojich povinností či omeš-
kania v prípade, že k nemu došlo v dôsledku vyššej moci, iných neodvrátiteľných udalostí, 
alebo v súvislosti s pandémiou ochorení COVID-19 (napr. obmedzená dostupnosť tovaru, 
materiálov, pracovníkov, obmedzenia vyplývajúce z krízové právne úpravy (krízové opatre-
nia), núdzový stav, uzavretie štátnych hraníc) a pod.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Zmluvné strany sú povinné v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali 
prípadné škody, straty alebo riziká, ktoré môžu vyplynúť z činnosti spojených s plnením KZ 
a NZ alebo použitím tovaru alebo predmetu nájmu.
7.2 Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečí dodržiavanie dôvernosti obchodných 
informácií, ktoré sa týkajú vzájomného zmluvného vzťahu. Prípadné spory budú rozhodované 
českým súdom alebo rozhodcom na území Českej republiky, pričom miestna príslušnosť sa 
bude riadiť sídlom predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 2. 2022 
a zároveň nahradzujú všetky doterajšie vydania.
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Miesto pre postavenie sila musí byť vopred jasne určené.
Plocha musí byť spevnená a vodorovne zarovnaná v minimálnom rozmere 3 x 3 m.
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Minimálna bezpečná vzdialenosť sila od výkopu

Pre napätie do 1 000 V
Bezpečný odstup (a): 0,5 m

hore a zo strany a

el. vedenie el. vedenie

Pre napätie nad 1 000 V
Bezpečný odstup (a): 
do  30 kV - 3 m
 110 kV - 4 m
 380 kV - 5 m

Bezpečnostný odstup od voľne zaveseného vedenia
bezpečný odstup sila od el. vedenia:

2,40 m



Prehľad produktov A−Z
A 
ADHÉZNY MOSTÍK 12
ADI PLUS 84
AKR TMEL BIELY 115
AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA 38
AKRYLATPUTZ 36
ANTI-AGING PUTZ 35
ANTIKALKO 110
B 
BARYTOVÁ JADROVÁ OMIETKA 111
BARYTOVÁ TIENIACA MALTA VÝPLŇOVÁ 111
BARYTOVÝ BETÓNOVÝ POTER 111
BAUKLEBER 71
BEFA 85
BEFAPUR 85
BETÓN 4 MM 104
BODENKONTAKT 83
C 
CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C20-F4 (E225) 79
CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C25-F5 79
CLEANER EPOXI 98
D 
DH 95
DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL 32
DICHT 2K 96
DUR 4 MM 70
E 
EDELWEISS 1 MM 20
ESTRICH CT-C30-F5 (E300) 77
ESTRICH TBR 2 MM 77
EXTRA WEISS 22
F 
FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL 33
FARADAYUS KLEBESPACHTEL 33
FASÁDNA ZÁTKA PRE TERMOZ SV II ECOTWIST 56
FASÁDNE ZÁTKY 57
FEINPUTZ 0,6 MM 19
FINALSPACHTEL 21
FISCHER HMOŽDINKY THERMAX 12/16 54
FISCHER HMOŽDINKY THERMAX JUNIOR 8/10 52
FLIESSBETON DC25/30 105
FÓLIA STAVEBNÁ 24
FUGENMÖRTEL EPOXI 2K 98
FUGENMÖRTEL FLEX BREIT 97
FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL 97
FÜLLPUTZ 37
G 
GRANULÁT EPS 86
H 
HAFTMÖRTEL 0,6 MM 11, 20
HAFTMÖRTEL 1,2 MM 11, 21
HARDFIX 113
HLADENÁ STIERKA 64
HS1K FLEX 95
HS2K MULTIFLEX 96
HYDRO 109
CH 
CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER 113
CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER 113
CHEMICKÁ KOTVA ZIMNÁ 112
I 
IN 62
K 
KANTENKLEBER 0,8 MM 11
KERAFAS C2T 31
KLEBER C1T 92
KLEBESPACHTEL AIR 32
KLEBESPACHTEL E 32
KLEBESPACHTEL V30 31
KLIEŠTE 101
KLIN 101
KLINKER 2 MM 70
KTX 07 110
L 
LIGNO 109
LIKVID EKO 108
LIKVID PLUS 108

M 
MAL 22
MGZ 0,8 MM 14
MINERÁLNE FASÁDNE DOSKY 43
MK1 0,8 MM 14
MK2 1,2 MM 16
MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM 14
MONOSPACHTEL 19
MONTÁŽNY PRÍPRAVOK TERMOZ SV II ECOTWIST 56
MONTÁŽNY PRÍPRAVOK S 6HRANNOU STOPKOU 56
MONTÁŽNY PRÍPRAVOK SDS PLUS 56
MOZAIKOVÁ OMIETKA 42
MP2 0,8 MM 13
MP2 LEICHT 13, 18
MP4 0,8 MM 13
MS POLYMÉR 2 IN 1 98
MULTIGRUND EPOXI 84
MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ 18
MZ2 2 MM 16
N 
NÁHRADNÁ PLANŽETA 89
NÁHRADNÁ ŠPIČKA T-FLOW NA CHEMICKÉ KOTVY 116
NÁHRADNÉ BITY T25 CS 56
NATURFEIN 0,6 MM 20
NATURSTEINKLEBER 94
NIVELLGIPS 25 81
NIVELLGIPS 35 81
NIVELLUX 25 81
NIVELLUX 35 82
NIVELLUX 35 FEIN 82
O 
ODDEĽOVACÍ PROFIL 87
OKENNÁ LIŠTA S TKANINOU 46
OMIETKOVÁ LIŠTA ZAČISŤOVACIA 24
P 
PÁSKA HAVANA 86
PÁSKA STAVEBNÁ 24
PÁSKA STAVEBNÁ ŽLTÁ PVC 24
PE OKRAJOVÝ DILATAČNÝ PÁS 87
PIŠTOĽ GUN 10:1 116
PIŠTOĽ PU MAX 116
PLASTOVÁ TANIEROVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ CN 8 - ETA 50
PLASTOVÁ TANIEROVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ PN 8 - ETA 50
PLASTOVÉ VEDRO 33 L 88
PLUS - SANAČNÁ OMIETKA 63
PODKLADOVÁ FÓLIA T100 86
PODLAHOVÁ IZOLÁCIA 86
POLYSTYRÉN EXTRUDOVANÝ XPS / SOKLOVÉ DOSKY / PERIMETER 43
POLYSTYRÉN FASÁDNY 43
POLYSTYRÉN FASÁDNY EPS F 43
PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM 66
PORETEC NHL KALKGLÄTTE 67
PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM RUČNÁ 65
PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM STROJOVÁ 66
PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM 65
PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTREK 65
PORETEC TIEFENGRUND 62
PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ 64
POROTMEL 71
POTER 77
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
PREVENT-AM 109
PRIMER 2802 12
PRIMER K 83, 95
PRÍPLATKOVÉ SKUPINY K VZORKOVNÍKOM PROFI 39
PRIPOJOVACÍ PROFIL PARAPETNÝ EKO 46
PROFIL ROHOVÝ S MRIEŽKOU 10/10 46
PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV GUĽATÁ HLAVA 4001 23
PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV JEMNÝ 5004 23
PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV OSTRÁ HLAVA 4000 23
PU 40 115
PU-ČISTIČ 114
PUR PENA NÍZKOEXPANZNÁ PIŠTOĽOVÁ 114

PUR PENA PIŠTOĽOVÁ 114
PURBRICK 71
PURTHERM 30
PUTZ 1,2 MM 16
PUTZKONTAKT 12
PX 07 PRIMER 110
R 
REPASCHPACHTEL RAPID 83
ROH K TESNIACEMU PÁSU 100
ROHOVÝ PROFIL S TKANINOU 45
RÝCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C35-F7-SE7 78
RÝCHLOTUHNÚCI POTER CT-C30-F5-SE1 (E300) 78
S 
SADA TROCH KUSOV VIBRAČNÝCH TYČÍ 87
SADROVÝ LIATY POTER 2 MM CA-C20-F4 (E225) 79
SADROVÝ LIATY POTER 4 MM CA-C20-F4 (E225) 80
SAMOLEPIACI BUTYLOVÝ PÁS 100
SAN KITT 99
SANAČNÝ POSTREK 63
SANAČNÝ PREDNÁSTREK 63
SCHNELLBETON SB 30 104
SILIKÁTOVÁ FASÁDNA FARBA 38
SILIKATPUTZ 36
SILIKONHARZPUTZ 36
SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA 38
SKRUTKOVACIA IZOLAČNÁ KOTVA FISCHER TERMOZ SV II - ETA 49
SKRUTKOVACIA ROZPERNÁ KOTVA FISCHER TERMOZ CS II 8 - ETA 48
SPACHTEL ZF 30
SPODNÝ PROFIL SOKLOVÝ ALU 44
SPOJKA SOKLOVÝCH LÍŠT 45
SPONA 101
SPONA SEŠÍVACIA 87
SPRITZER 2 MM 10
SPRITZER 4 MM 10
STIERKA NA SAMONIVELIZAČNÉ HMOTY 89
STOPCRAK GF 89
STYRO-CUT 140 43
STYROL-BINDER 80
SUŠENÝ PIESOK 112
Š 
ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA 64
T 
TANIEROVÁ HMOŽDINKA FISCHER TERMOZ CS 8 - DT 110 V - ETA 51
TESNIACA MANŽETA 100
TESNIACA ŠNÚRA 101
TESNIACI PÁS 120/70 - KLASIK 100
THERM-PUTZ 18
TIEFENGRUND EPOXI 84
TKANINA OMIETKOVÁ 25
TKANINA PROFI ETICS (117S) 47
TKANINA VERTEX 47
TOPÁNKY S KLINCAMI PRE OBKLADAČOV A PODLAHÁROV 88
TRAPÉZOVÁ UHLOVÁ LATA 25
TROCKENSPRITZBETON SP GK4 105
TROJNOŽKA NIVELAČNÁ S HROTOM 88
U 
UNI AM 31
UNI AM LEICHT 19
UNI PUTZGRUND BIELA 34
UNI PUTZGRUND PREFARBENÁ 34
UNI TIEFENGRUND 34
UNIMALTA 2 MM 15, 17
UNIMALTA 4 MM 15, 17
UNIVERZÁLNY DILATAČNÝ PROFIL PRE OMIETKU 3 MM 46
V 
VALEC ODVZDUŠŇOVACÍ 88
VÁPENNÝ HYDRÁT 112
VYMEDZOVACIA PODLOŽKA 45
W 
W DUR 100 71
WINTERZUSATZ 37
Z 
ZAKLADACÍ PROFIL S ODKVAPNIČKOU 44
ZAKLADACÍ UHOLNÍKOVÝ PROFIL 44
ZAKONČOVACÍ PROFIL S ODKVAPNIČKOU A TKANINOU 45
ZATĹKACIA HMOŽDINKA NA UCHYTENIE ZAKLADACEJ LIŠTY 44
7DŇOVÝ ESTRICH CZ-C20-F4-SE7 (E225) 78
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