
Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 
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Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

KOMPLETNÍ MATERIÁL  
OD ZÁKLADŮ PO STŘECHU 
NA NAŠICH PRODEJNÁCH 

JARNÍ  
NABÍDKA 

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

Více jak 50 prodejen po 
celé ČR 

 
Více jak 36 let zkušeností  

s prodejem stavebního 
materiálu po celé Evropě 

YTONG Klasik 100x249x599mm 
Tvárnice z pórobetonu, 
Nenosné vnitřní stěny,  
požární stěny, přizdívky  
a obezdívky v interiérech. 
 
Paleta: 90 kusů 

52,- Kč/ks 

MONTAKO – obchod s. r. o. 

Sleva 10% 
z aktuálních ceníkových cen 

STAVÍTE NEBO OPRAVUJETE 
VÁŠ DŮM? 

ČEKÁME NA VÁS NA NAŠICH PRODEJNÁCH… 

• Na více jak 50 prodejních místech BigMat najdete nejlepší 
produkty pro Vaši stavbu. 

• Široký sortiment pro každou práci, pro malou i velkou stavbu. 
• Díky profesionálnímu přístupu vysoce kvalifikovaného personálu 

najdete vždy správné řešení. 
• Více jak 37 let zkušeností po celé Evropě. 

www.bigmat-
stavebniny.cz 

PROFESIONÁLNÍ 
PODPORA 

RYCHLÉ CENOVÉ 
NABÍDKY 

SLUŽBY NA 
MÍRU 

PROSTOR PRO 
OBČERSTVENÍ 

DORUČENÍ NA 
STAVBU 

OSB 3 KRONOSPAN  
SUPERFINISH 4PD+D ECO 
625x2500 mm, nebroušená 

Víceúčelové desky pro 
řadu aplikací v 
suchých a vlhkých 
podmínkách.  
 
Různé tloušťky. 
Provedení 4PD. 

JARNÍ  
NABÍDKA 

• Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček 
tel.:  315 721 310, 315 721 311 | e-mail: info@montako.com               

• Jana Maláta 1875, 504 01 Nový Bydžov 
tel.: 724 843 150 | e-mail: info@hons.cz  

www.montako.com 



VÍCE JAK 50 PRODEJNÍCH  
MÍST PO CELÉ ČR 

Profil CW 75 / 0,6mm 

Bednící tvárnice  
50/20/25, CSBETON 

CSBLOK 40/20/20 šedá 
jednostranně štípaná 

CSBLOK 40/20/20 šedá 
protistranně štípaná 

Řezačka na dlažbu TOP 
LINE Klasik 630 mm 

Spony a klíny 
KLIP&KOP 

29,-Kč/kus 

Sleva 35% 
z aktuálních  ceníkových cen 

50,-Kč/ks 

Kovový 
konstrukční 
profil pro 
sádrokartonové 
konstrukce. 
Vhodný pro 
konstrukce 
příček.  

Dutinové bednicí tvárnice jsou určeny pro 
vyztužené i nevyztužené nosné stěny.  
Tvárnice lze také využít  
pro nenosné 
obvodové stěny  
podzemních částí  
objektů.   
 
Paleta: 48 kusů 

Univerzální zdící prvek je 
určen především na 
konstrukce plotů a 
plotových zdí, dělících 
stěn, okrasných zdí, 
podezdívek a soklů  
budov.  
 
Paleta: 60 kusů 

JARNÍ  
NABÍDKA 

NA NAŠICH PRODEJNÁCH 
KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 

ZÁKLADŮ PO STŘECHU 

5.490,- Kč/ks 

67,- Kč/ks 

Profesionální ložisková řezačka 
TOP LINE Klasik, pro obklady a 
dlažby do 16mm. 
 Řezná délka 630 mm. 
Stabilní ocelová deska. 

Univerzální zdící 
prvek je určen 
především na 
konstrukce plotů a 
plotových zdí, 
dělících stěn, 
okrasných zdí, 
podezdívek a soklů 
budov.  
Paleta: 50 kusů 

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. 

Deska KNAUF DIAMANT 
12,5x1250x2000 mm 

118,- Kč/m2 

Deska Knauf Diamant má houževnatost 
sádrovlákna, objemovou stálost a 
zpracování sádrokartonu. Desku  lze ohýbat 
a provádět z ní i jiné než pravoúhlé 
půdorysy.  Řeší  
požární a mechanickou odolnost, a odolnost  
ve vlhkém prostředí. 
Deska má vynikající 
akustické vlastnosti. 
 
Paleta: 56 kusů / 140 m2 

GOLDBAND Finish 18 kg 
Pro tenkovrstvé a celoplošné stěrkování 
vyzrálých minerálních stavebních podkladů,  
např. sádrových, vápenných, 
vápenocementových omítek a betonů, 
sádrokartonových desek,  
pro vytvoření finální  
povrchové úpravy  
sádrokartonových  
povrchů pro stupeň  
kvality Q2/Q3/Q4. 
 
Balení: 18kg 

314,- Kč/ks 

Rychletuhnoucí beton 
BN 30, 30 kg 

177,- Kč/pytel 

Rychlý nárůst pevnosti, 
vysoká přilnavost k 
podkladu, zvýšená 
vodotěsnost a odolnost 
vůči agresivnímu 
prostředí (např. síranům). 
 
Paleta: 42 kusů / 1260 kg 

Baumit Beton B20 
25kg 

Beton třídy C 16/20 na  
všechny betonářské práce  
v domě i na zahradě (např. 
podklad pod dlažbu, základy, 
schody,  
překlady a opěrné  
zídky). 
 
Balení: pytel 25kg 
Paleta: 54 pytlů / 1350kg 

67,- Kč/pytel 

66,- Kč/ks 

Cement STANDARD PLUS 
32,5 R, 25kg 

Pro výrobu betonu dle 
ČSN EN 206-1 a výrobu 
maltových směsí- 
 
 
 
 
Paleta: 56 kusů/1400kg 

Sleva 45% 
 z aktuálních  ceníkových cen 

Styrotherm plus 70  

Sleva 45%  
z aktuálních  ceníkových cen 

styro EPS 70F, 100F 

Tepelně izolační desky z 
pěnového polystyrenu 
styro EPS  pro izolaci 
podlah bez požadavku 
na útlum kročejového 
hluku, pro izolaci 
plochých a šikmých 
střech. 
 

Sleva 35% z 

aktuálních  ceníkových cen  

Kovový 
konstrukční 
profil pro 
sádrokartonové 
konstrukce. 
Vhodný pro 
konstrukce 
příček.  

Profil CW 100 / 0,6mm 

34,- Kč/ks 

Dutinové bednicí tvárnice jsou určeny 
pro vyztužené i nevyztužené nosné 
stěny.  
Tvárnice lze také využít  
pro nenosné 
obvodové stěny  
podzemních částí  
objektů.   
 
Paleta: 40 kusů 

Bednící tvárnice 
50/30/25, CSBETON 

Obrubník R 5/20/100 
CSBETON, šedý 
Klasický zahradní obrubník 
se osazuje do vytvořeného 
zámku - pero/drážka, který 
zajišťuje plynulé vedení linie 
obruby. Využívá se pro 
lemování chodníků a 
ohraničení dlážděných  
ploch.  
 
Paleta: 60 kusů 
 
 
 45,- Kč/kus 

Keraštuk K15 

164,- Kč/ks 

Vnitřní štuková omítka v pastovitém 
stavu připravena k okamžitému použití.  
Lze aplikovat na všechny  
typy podkladů včetně  
betonových panelů.  
Obsahuje přírodní  
materiály. 
Po zaschnutí je šedobílý. 
 
Obsah: 15kg 
Paleta: 39 kusů 

Keraštuk K40 

392,- Kč/ks 

Vnitřní štuková omítka v pastovitém stavu 
připravena k okamžitému použití.  
Lze aplikovat na všechny  
typy podkladů včetně  
betonových panelů.  
Obsahuje přírodní  
materiály. 
Po zaschnutí je šedobílý. 
 
Obsah: 40kg 
Paleta: 12 kusů 

od 315,- Kč/bal 

Tepelně izolační 
desky z pěnového 
polystyrenu s 
příměsí grafitu 
určené pro 
kontaktní 
zateplovací 
systémy ETICS s 
vysokým izolačním 
účinkem. 
 

Profesionální spony 
KLIP&KOP - 1,5mm 
100 kusů pro 
vyrovnání dlaždic. 
 
Profesionální klíny 
KLIP&KOP 
100 kusů pro 
vyrovnání dlaždic. 


