OTEVÍRACÍ DOBA
PROSINEC 2017- LEDEN 2018

NOVĚ V PRODEJI

Poslední otevírací den 2017
22. prosince 7:00 - 17:00
V roce 2018 otevíráme 8. ledna.

Otevřeno: Pondělí - Pátek 7 - 17
Sobota 730 - 1200
04.12.2017
www.montako.com
Lobeček 732, Kralupy nad Vltavou
tel. 315 721 310 - 11
00
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PŘÍRODNÍ
NÁTĚRY
NA DŘEVO
Dárkové poukazy
Aumex_1000x1000_OSMO_0816.indd 1

Obdarujte své blízké originálně
a věnujte jim dárkový poukaz na
nákup v MONTAKU, se kterým
neuděláte chybu!

19.08.16 16:20

AKCE WC
SET 5 v 1

,5
7
3
.
3

5,40

cena z

ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY / FAST

BRIKETY WOOD / DŘEVĚNÉ

Jemně štípané dřevěné zátopové třísky jsou vyrobeny ze
suchého dřeva, které napomáhá ke snadnému zátopu. Díky
technologii a surovině je zaručena velmi nízká vlhkost dřeva
do 6%, která napomáhá rychlému zátopu. Třísky jsou délky
cca 20 až 25 cm, průměr max. 20 x 20 mm. K zatápěni ve všech
druzích topidel, skladovat v suchu!
V balení 5 kg +-5%.

Briketa WOOD / DŘEVĚNÁ v sobě ukrývá čistou sílu dřeva.
Jedná se o brikety z dřevních pilin a třísek z odkorněného
dřeva, které jsou slisovány pod vysokým tlakem. Výsledkem
jsou dřevěné brikety velmi zajímavých parametrů jak v délce
hoření tak i výhřevnosti. Piliny a třísky jsou vysušeny a poté
pod tlakem slisovány. V balení 10 kg.
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Alcamodul A100/1000, Ovládací tlačítko M270
Izolační deska M91, WC sedátko, WC mísa

LUXUSNÍ VINILOVÉ DÍLCE - NOVĚ V PRODEJI!!!

Fatra
Cyan
Magenta
Yellow
Black

Fatra
100 %
56 %
0%
18 %

PANTONE 294 C
standartní modrá
definovaní pro všechny
logotypy FATRA

BRIKETY MIXI / SMĚSNÉ

BRIKETY NIGHT / NOČNÍ

Briketa MIXI / SMĚSNÁ v sobě ukrývá charakter papíru i
dřeva. Tato jedinečná kombinace nám nabízí topivo velmi
zajímavých parametrů jak v délce hoření tak i výhřevnosti.
Brikety je vhodné kombinovat i s ostatními tuhými palivy
(dřevo, uhlí) a popel je vhodný jako hnojivo na zahrádkách
(pro zelený trávník).
V balení 10 kg.

Briketa NIGHT / NOČNÍ - je z celé řady nejhutněji
slisovanou a kompaktní briketou, která dle typu topeniště
hoří - žhne až 10 hodin. Je vhodná především pro topeniště,
kde je třeba dlouhodobé udržení stabilnější nižší teploty,
např. kotle rodinných domů v noci atd. Může se používat i
jako příměs k jiným topivům pro noční hoření.
V balení 10 kg.

Akce platí od 04.12.2017 do 28.02.2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Prodej pouze v obvyklém množství.
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-56%

Zimní montážní pěna

Nemrznoucí směs, 5 l

Posypová sůl

Komínová růžice

Profil CW

Profil UW

750 ml trubičková --- 120,- Kč/ks
750 ml pistolová --- 135,- Kč/ks

nemrznoucí směs do ostřikovačů
5 l --- 99,- Kč/ks

posypová sůl
5 kg --- 30,- Kč/ks
25 kg --- 143,- Kč/ks

růžice komínová, nastavitelná šířka od
130 do 230 mm, váha 1 kg.
1 ks --- 332,- Kč/ks

Profil CW 50 / 3,0 m --- 23,- Kč/mb
Profil CW 75 / 3,0 m --- 26,- Kč/mb
Profil CW 100 / 3,0 m --- 29,- Kč/mb

Profil UW 50 / 4,0 m --- 20,- Kč/mb
Profil UW 75 / 4,0 m --- 23,- Kč/mb
Profil UW 100 / 4,0 m --- 26,- Kč/mb

-35%
Radhošť

Knauf AKUSTIK BOARD
příčky a předstěny, stropy a podhledy,
desky 625 x 1250 mm, λD = 0,037 W/m.K,
tl. 40, 50, 60, 80 a 100 mm

-35%

-56%

Knauf UNIFIT 035
šikmé střechy, dřevěné a ocelové rámové
konstrukce, příčky a předstěny,
role šíře 1200 mm, λD = 0,035 W/m.K,
tl. 100, 160 a 200 mm

-35%

-35%

Arktida

Hrabla na sníh

Škrabka na led

Zimní rukavice

Zimní obuv

Radhošť 500 mm --- 139,- Kč/ks
Arktida- teleskop. --- 159,- Kč/ks

škrabka na led délky 50 cm, s metličkou
1ks --- 119,- Kč/ks

kombinované zimní rukavice
1 ks --- 115,- Kč/ks

kotníková obuv zimní, celokožená bez
ocelové špice
1 ks --- 999,- Kč/ks

-25%

Homeseal LDS 0,04

Homeseal LDS 100

Homeseal LDS Solifit

Homeseal LDS Solimur

kontaktní pojistná hydroizolační fólie pro šikmé
střechy a jako vnější vzduchotěsná vrstva pro
provětrávané fasády, balení 1,5 x 50 m (75 m2)

vysoce účinná parozábrana pro střechy,
stěny, podhledy, stropy a podlahy, balení
2,0 x 50 m (100 m2)

páska pro vzduchotěsné spoje
parozábran a parobrzd, 60 mm x 25 m

tmel pro napojování parozábran a
parobrzd k přiléhajícím stavebním
konstrukcím, 310 ml

PROCENTUÁLNÍ SLEVY SE ODEČÍTAJÍ Z AKTUÁLNÍCH CENÍKOVÝCH CEN VÝROBCE.

Ke každé ucelené nebo kombinované paletě ( min. 56 ks )
libovolných SDK desek ( tl. 12,5 a 15,0 mm / formát 1250 x 2000 mm )
finální tmel GOLDBAND FINISH 3 kg za 1,- Kč bez DPH.
Výstražná bunda

Pánská zimní blůza

zateplená
1 ks --- 850,- Kč/ks

pánská zimní blůza SIRIUS LUCIUS
1 ks --- 760,- Kč/ks

-15%

Reflexní elastický kříž

Plastimul

reflexní elastický kříž, žlutý, oranžový
1 ks --- 217,- Kč/ks

víceúčelová bitumenová hydroizolace
12 kg --- 774,- Kč/ks

-15%

-10%

-30%
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VISCOflex 200

VISCOpor 300

VISCOflex 430

VISCOflex 450

lepidlo na obklady a dlažby třída C1T
25 kg --- 114,- Kč/ks

lepidlo na pórobeton
25 kg --- 114,- Kč/ks

lepidlo na zateplení
25 kg --- 119,- Kč/ks

lepidlo na zateplení
25 kg --- 153,- Kč/ks
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VISCOflex 500

VISCOflex 700

MAPEI Mapegum WPS

MAPEI Mapelastic

lepidlo na zateplení - ETICS certifikované
25 kg šedá--- 210,- Kč/ks
25 kg bílá --- 232,- Kč/ks

flexibilní lepidlo třída C2TE S1
25 kg --- 255,- Kč/ks

hydroizilační jednosložková stěrka
5 kg --- 515,- Kč/ks
10 kg--- 991,- Kč/ks

hydroizilační dvousložková stěrka
16 kg --- 1.495,- Kč/MJ

Akce platí od 04.12.2017 do 28.02.2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Prodej pouze v obvyklém množství.

Akce platí od 04.12.2017 do 28.02.2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Prodej pouze v obvyklém množství.

