
Těsnící prvky oken, dveří, vrat, spár

Samolepicí materiály, pásky, fólie, okenní lišty

Řádná montáž oken izolace připojovací spáry mezi oknem a ostěním

PUR pěny, tmely, lepidla, spreje

Kování pro dveře i obložky, kotevní technika, stavební vruty

Metry, pomůcky pro práci, vrtáky, elektronářadí

18 mm

18 mm

®

RAPI-TEC
RAPI-TEC
RAPI-TEC

Výrazné slevy pro firmy
pro Česko 12%

již od 600 Kč
pro Slovensko 15%

již od 24 Eur

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
PRAHA     BRNO     ŽILINA

KATALOG 2013/14
ceny v EUR
pro Slovensko

ceny v Kč
pro Česko

VELKOOBCHODNÍ

společný katalog pro Česko a Slovensko

24
le

t na trh
u

s Vám
i, p

ro
Vás

25
6

st
ra

n
pr

o
vý

ro
bu

,

ře
m

es
la

a
ob

ch
od

D104

DOW CORNING

Rozšiřujeme DODATEK z 10. 10. 2015
o 32 stran s platností od 3. 9. 2016

D116

-36%

NOVINKA
NOVINKA

Hliníkový montážní profil
Elegance pro nové padací

prahy Ellen Matic

Nyní výhodněji
Emfimastic
až s 36% slevou

D97

Materiály pro STAVBU/FASÁDU
Hydroizolace, kotvy pro
dřevostavby, perlinka

NOVINKA
NOVINKA

Digitální kukátka

NOVINKA
NOVINKA

Stříkací lepidla
nýní výhodněji
s 30% slevou

TRUHLÁŘSTVÍ

PĚNY A ČALOUNĚNÍ

KLIMATIZACE

D109

D106

-30%

D105

-40%
Spray

Stříkací lepidla na podlahy
nyní ještě výhodněji

-30%
Kanystr



slevy z katalogových cen pro firmy dle výše odběru

od 600 Kč 2-1 %

od 3000 Kč -17%

od 9000 Kč -22%

ceny bez DPH, v Kč pro Česko / Eur pro Slovensko  více dle Podmínek dodávek,

od 24 Eur -15%

od 120 Eur -20%

od 360 Eur -25%
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Přehled tištěných materiálůplatných

KATALOG 2013/14
z 5.10.2013

256 stran

DODATEK
z 10.10.2015

72 stran 22 stran

Rozšíření DODATKU
z 9.6.2016

P ehledř slev, symbolů, Opravenka na str. 127

OKENTĚS spol. s r.o.
Hemy 920 Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí

Vážení zákazníci,

v plné sezoně Vám v dalším rozšíření Dodatku o str. 95-126 představujeme
řadu novinek, akcí a změn. Letošní přemístění hlavního skladu a sídla firmy
nám umožní zavádět i segmenty STAVBA/FASÁDA, přednostně určené pro
stavební firmy s osobním odběrem na provozovnách. Jejich případné zasílání
na paletách limituje cena dopravy, tyto položky jsou označeny novým
symbolem IP-individuální přepravné, více viz Podmínky Dodávek
na 3. straně obálky.

Jistě Vás potěšíme řadou novinek (str. 97, 103, 109, 120, 122) a nových akcí
(EMFI, stříkací lepidla Tensor a Gekko) či akcí s omezenou platností
(Stavba/Fasáda..). Méně nás všechny těší zdražení položek, které nám
dodavatelé většinou již z jara realizovali a které v nezbytné míře promítáme
do cen až nyní ( Ellen automaty a samolepicí těsnění Ellenflex, profily Primo,
lepidla Alkaprén, kování Fab a vruty Rapitec).Pozornost věnujte, prosím, naší
aktualizované SEZNAMCE, kde se s vybranými položkami můžete seznámit
„až za poloviční cenu“.

Dvakrát rozšířený Dodatek z 10. 10. 2015 Vás postupně informuje
o novinkách, akcích a nezbytných změnách. Hlavní katalog z 5. 10. 2013 pak
poskytuje základní přehled o šíři naší nabídky, protože v letech 2014-16
proběhla v sortimentu řada změn včetně cen.

Preferujeme potřebu představení novinek a oznámení výše uvedeného
a proto jsme letošní záměr vydání souhrnného katalogu přeložili na závěr I.
Q. 2017.

Trvale platí, že kompletní přehled aktuálních cen je k dispozici na
www.okentes.cz a www.okentes.sk.

Na e-shopu můžete navíc sledovat dostupnost zboží na jednotlivých
provozovnách. Novinky zavádíme a představujeme průběžně, naleznete
je, prosím, v sekci akce/novinky/doprodej. Zde získáte tyto informace
dokonce v čase (tzn. nové položky nebo nové akce za poslední 3, 7 či 14 dnů,
1, 2 nebo 3 měsíce). V Česku většinu z Vás již informujeme i zasláním Vašeho
excel ceníku s aktuálními cenami odebíraných položek, na vyžádání rádi
zašleme.

Úspěšné finále sezóny 2016 přeje tým firmy Okentěs

OBSAH
rozšíření Dodatku z 3. 9. 2016

PŘESTĚHOVALI JSME SE
Nová adresa sídla společnosti od 22.2.2016

str. 95

str. 98

str. 99

str. 100

NOVÁ generace padacích prahů
ELLEN MATIC vč. změny cen

těsnění Trelleborg pro stavebnictví
i výrobu oken

PE těsnění s VDI 6022 pro stavebnictví
i vzduchotechniku, změna cen u opravné
Al pásky Venture tape

montáž oken v syst. I3 souhrnně, akce
a nové ekologické tmely illbruck

str. 104stříkací lepidla Tenzor + Gekko výhodněji

str. 106
PU tmely Emfimastic nyní nejvýhodněji,
změna Matadorfix a LZ Kolín

str. 108TKK  novinky a nadále výhodněji

str. 109
Novinka - materiály pro Stavba/Fasáda
v zaváděcí slevě

str. 116
Novinka - FAB - digitální kukátka
a zavírače v akci, novinky v kování

str. 118
Stavební vruty, novinky Rapi-Tec 2010
a změny cen

str. 120
Nové kotevní prvky pro dřevostavby,
pila Metabo

str. 122Pomůcky pro řemeslníky

str. 124
Přehled cenových změn, ostatní nosná
témata nabídky a hlavní témata

str. 126

str. 127aktualizace  PD (str. 3 obálky)

aktualizovaná SEZNAMKA
nově 1 ks až s 60 slevou%
již při nákupu od 1000 Kč / 40 Eur



NOVÁ GENERACE PADACÍCH PRAHŮ

ELLEN MATIC UNIVERSAL RDSELLEN MATIC SPECIAL 2 ELLEN MATIC UNIVERSAL RD

útlum zvuku
48dB

oheň
60 min

útlum zvuku
48dB

kouři
odolný

oheň
30 min

útlum zvuku
48dB

kouři
odolný

oheň
30 min

délka 930 mm, karton 10 ks délka 930 mm, karton 10 ks délka 930 mm, karton 10 ks

1060,- Kč/ks 1040,- Kč/ks 1040,- Kč/ks
42,400 Eur/ks 41,600 Eur/ks 41,600 Eur/ks

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

proti
průvanu

kouři
odolný

útlum zvuku
51dB

oheň
30-60 min

proti
průvanu

NOVINKA
NOVINKA

proti
průvanu

nerovné
podlahy

ELLEN MATIC PLUS

délka 930 mm, karton 10 ks

745,- Kč/ks
29,800 Eur/ks

proti
průvanu

Těsnění bezbariérových vstupů ELLEN MATIC

ELLEN MATIC SUPER

délka 930 mm, karton 10 ks

610,- Kč/ks
24,420 Eur/ks

proti
průvanudélka 928 mm, karton 10 ks

640,- 595,- Kč/ks

25,600 23,808 Eur/ks

-7%

délka 928 mm, karton 10 ks

710,- 674,50 Kč/ks
28,400 26,980 Eur/ks

-5%

Nové padací prahy EM , EM UNI-PROOF a EM BRUSH postupně nahradí v průběhuSOUNDPROOF
roku 2016-17 stávající zavedené verze.

Celá rozměrová řada „nové generace padacích prahů ELLEN” je prezentována na www.okentes.cz / sk

-5% 990,- ,50- Kč/ks940

,620 Eur/ks3739,600

délka 928 mm, karton 10 ks

Výhody nové generace padacích prahů ELLEN MATIC:

� zvýšení životnosti - testováno na 1 milion živ. cyklů
� zdokonalení paramatrů - útlum hluku 51 dB, požární odolnost 60 minut - testováno ift Rosenheim (EM Soundproof)
� jednostranné ovládání na straně závěsu
� velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm
� možnost dodatečné (bezdrážkové) montáže pomocí AL profilu ELEGANCE str. D97
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1. ELLEN MATIC SOUNDPROOF - nahradí EM Special 2, EM Universal RD, EM Universal RDS

2. ELLEN MATIC UNI-PROOF - nahradí EM SUPER 3. ELLEN MATIC BRUSH - nahradí EM PLUS

Novou generaci padacích prahů ELLEN MATIC postupně představujeme již od října 2015. V Dodatku na str. 5
jsme představili EM SOUNDPROOF, následně pak v dubnu 2016 v rozšíření dodatku na str. D75 EM UNI-PROOF
a EM BRUSH. Tato nová generace je padacích prahů.prezentována 3 základními typy

K29�K29�K29�

K28�K28�

D95Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

ceny zvýšeny o 10%



ELLEN MATIC OMEGAELLEN MATIC 2KELLEN MATIC 2ELLEN MATIC EXTRA ELLEN MATIC 3

CENOVĚnejdostupnějšířešení

CENOVĚnejdostupnějšířešení

kouři
odolný

oheň
30min

kouři
odolný

oheň

ELLEN MATIC PRIMERA

útlum zvuku
40dB

ELLEN MATIC FERRO ELLEN MATIC FERRO S

kouři
odolný

oheňútlum zvuku
40dB

810,- Kč/ks
32,400 Eur/ks

délka 930 mm, karton 10 ks

905,- Kč/ks
36,200 Eur/ks

délka 980 mm, karton 10 ks

905,- Kč/ks
36,200 Eur/ks

délka 980 mm, karton 10 ks

363,- Kč/ks
14,490 Eur/ks

délka 930 mm, karton 10 ks

309,- Kč/ks
12,390 Eur/ks

délka 930 mm, karton 10 ks

363,- Kč/ks
14,490 Eur/ks

délka 930 mm, karton 10 ks

399,- Kč/ks
15,960 Eur/ks

délka 930 mm, karton 10 ks

330,- Kč/ks
13,230 Eur/ks

délka 930 mm, karton 10 ks

Těsnění bezbariérových vstupů ELLEN MATIC

Standardní zavedené padací prahy proti průvanu zůstanou ve výrobním programu ELLEN beze změny

Speciální osvědčené padací prahy protipožární a na kovové dveře zůstanou ve stejném provedení

ceny zvýšeny o 5%

Celá rozměrová řada padacích prahů ELLEN MATIC prezentována na www.okentes.cz / sk

ceny pro vás stále držíme

K27� K27� K27� K27� K27�

K29� K30� K30�

Montážní video EM Soundproof
na www.okentes.cz / sk

video

Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl ŽilinaD96



barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž., hnědá 12 5 8 5 200 m 18,30 0,730 C �

bílá, béž., hnědá 12 5 8 5 150/15 m 18,30 0,730 C �

bílá, béž., hnědá 12 5 8 5 15 m 20,80 0,830 C �

barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

béž.,hnědá,čer.,bílá,antracit 15 5 8 5 150 m 20,40 0,815 C �

bílá, béž., hnědá 15 5 8 5 135/15 m 20,40 0,815 C �

bílá, béž., hnědá 15 5 8 5 15 m 22,90 0,915 C �

oheň
30-60 min

útlum zvuku
51dB

kouři
odolný

proti
průvanu

pro bezbariérové
vstupy

Ochranná
lišta

Padací
práh EM

AL profil

Hlinikový profil Elegance je určen pro bezdrážkovou
montáž padacích prahů EllenMatic do interiérových
dřevěných, kovových a skleněných dveří . Vhodné k
dodatečné montáži - osazení hotelových dveří, kde se
požaduje vyšší zvuková izolace.

Výkonové charakteristiky

� Životnost: Testováno při 500 000 cyklech otevření a zavření

Použití

� Pro bezdrážkovou montáž nové generace padacích
prahů ELLEN MATIC- EM zvukotěsný Soundproof, EM
univerzální Uni-Proof a EM s kartáčkem (Brush).
Montují se ke spodní hraně dřevěných, kovových
a skleněných interiérových dveří.

Výhody Profilu Elegance s padacím prahem EllenMatic

� Esteticky působivé řešení.

� Padací práh EllenMatic se montuje jednoduše na dveře, aniž by
se dveře musely vytahovat z rámu, tzv. dodatečná montáž.

� Velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm.

� Automatické vyrovnání u nerovných podlah.

� Záruka 5 let.

Volitelné možnosti

� Hliníkový profil Elegance je možné kombinovat s Ochrannou
lištou Elegance. Tato lišta chrání spodní hranu dveří proti
poškození. U skleněných dveří slouží jako pohledová ochrana
pro pěkné ukončení.

Aktualizace cen
těsnění ELLEN

AC 5150

ACF 5250

Samolepicí EPDM těsnění ELLEN (dříve Ellenflex)

-10%14,90 ,41 Kč/m13
,536 Eur/m00,595

EV 3216 mm, bílá, béžová, hnědá, še, če,
hn.rustikal, transp., antracit, 100 m

-7%11,- ,23 Kč/m10
,409 Eur/m00,440

ACF 6020 H bílá, béž.,hnědá, 400/200 m

Perfortace plechu

D97Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Profil Elegance lze použít na níže uvedené
typy padacích prahů pro bezdrážkovou montáž

Aktualizace cen kartáčů IBS

Aktualizace cen těs. profilů Ellen/Primo

EM Soundproof EM UNI-Proof EM Brush

Malá spára K 3 mm bí, hně blistr 3x2,5 m 8 ks 68,00 2,720 C � 0

(ELLENFLEX K ) 3 mm bí, hně,če cívka 2x50 m 1 ks 685,00 27,400 C �

9 x 3 mm 3 mm bí, hně cívka 100 m 1 ks 835,00 33,400 C �

Střední spára P 5 mm bí, hně blistr 3x2,5 m 8 ks 76,00 3,040 C �

(ELLENFLEX P ) 5 mm bí, hně,če cívka 2x50 m 1 ks 760,00 30,400 C �

9 x 5 mm 5 mm bí, hně cívka 100 m 1 ks 945,00 37,800 C �

Velká spára D 6 mm bí, hně blistr 3x2,5 m 8 ks 78,00 3,120 C �

(ELLENFLEX D) 6 mm bí, hně,če cívka 2x50 m 1 ks 835,00 33,400 C �

8 x 6 mm 6 mm bí, hně cívka 100 m 1 ks 930,00 37,200 C �

Profil D XXL 10 mm černá cívka 1x70m 3 ks 945,00 37,800 C �

12 x 10 mm

Pěnové těsnění I
odolné 9 x 4 mm

4 mm bí, hně blistr 3x2,5 m 8 ks 55,00 2,200 C �

(ELLENFLEX I)

název výška barva MJ
množství v

kart.
Cena EUR

pro Slovensko

Samolepicí těsnící profil K pro okna a dveře. Utěsňuje mezery od 2 do 3 mm. Ochraňuje 10 let.
Ceny zvýšeny o 5%

Samolepící těsnící profil P pro okna a dveře. Utěsňuje mezery od 3 mm do 5 mm. Ochraňuje 10
let. Ceny zvýšeny o 5%

Samolepící těsnící EPDM profil D XXL 12 x 10 mm pro použití do dřevěných, hliníkových a
kovových rámů dveří, slouží jako ochrana přímého kontaktu mezi dveřmi a rámem. Rozměr: 12 x
10 mm, spára: 8 - 10 mm, barva: černá. Ceny zvýšeny o 5%

Samolepicí těsnící profil I pro okna a dveře. Utěsňuje mezery šířky 1 až 4 mm. Ochraňuje 6 let.
Ceny zvýšeny o 8%

Samolepicí těsnící profil D pro okna a dveře. Utěsňuje mezery od 4 do 6 mm. Ochraňuje 10 let.
Ceny zvýšeny o 8%

EAN
Cena Kč

pro Česko

bí, černá 1 až 8 blistr 2x3 m ks 232,00 9,300 C �

Samolepicí silikonové těsnění Ellen slouží k dodatečnému utěsnění oken a dveří pro
mezeru 1 až 8 mm. Ceny zvýšeny o 8%

Ellen Silikonový
profil OMEGA

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro

Slovensko
EANnázev barva

Těsněná
mezera mm

balení MJ

Hliníkový montážní profil Elegance
pro nové padací prahy Ellen Matic

celá řada
kartáčů IBS

Katalog 2013/14 str. 24
zvýšení cen o 5%

K24�

K14 - 16�

ceny výše uvedených profilů zvýšeny o 5%

Akční sleva na vybrané položky

Al profil ELEGANCE 1000 ks 730,00 29,200 C � N

Al Ochranný profil ELEGANCE 1030 ks 450,00 16,000 C � N

Cena EUR
pro Slovensko

EANNázev délka v mm Mj
Cena Kč

pro Česko

Vhodné pro skleněné dveře

NOVINKA
NOVINKA

K21�

K16�



označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat. m /kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5

1x100m
kartonová

cívka
9,25 0,370 N

rozměry (mm)

m
TSP-
FLEX

H2002 je nahrazen profilem L3002-10N, liší se pouze návinem - nyní 100 m

�

L 3002-10N

bí,
hně.rustik,
béž, hně

C

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat. m /kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5
9,00

bí, hně,
hně.rust,

béž

TSP-
FLEX

H2001 je nahrazen profilem L3001-10N, liší se pouze návinem - nyní 100m

�m

L 3001-10N

rozměry (mm)

0,360 C
1x100m

kartonová
cívka

N

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat. m /kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5
10,60 � N

rozměry (mm)

bí,
hně.rust,
béž, hně

1x100m
kartonová

cívka
m

TSP-
FLEX

L3231-10N

H2231 je nahrazen profilem L3231-10N, liší se pouze návinem - nyní 100 m

0,424 C

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG
BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

Samolepicí těsnění
KRONLIST EXTRA páska
15 x 4 mm / černá / 100 m

Samolepicí těsnění
D-list EXTRA páska

21 x 17 mm / černá / 50 m

v nabídce zavedeny v roce 2015.
S pamolepicí profily ro náročnéEPDM
teplotní podmínky s provozní teplotou
-40 až 100 °C. Je užita speciální lepicí
akrylová páska. Mimo označení naEXTRA
cívce či kartonu kvalitu lehce poznáme
uvolněním krycího papíru, standardní
profil má kaučukové lepidlo se skelnou
mřížkou , provedení pak akrylové lepidlo na hustém textilním nosiči .(1) (2)EXTRA

teplotní odolnost

lepidlo kaučukové

-40 až 70°C

nosič skelné vlákno

aplikační teplota od 10°C

teplotní odolnost

lepidlo akrylátové

-40 až 100°C

nosič textilní nosič

aplikační teplota od 15°C

teplotní odolnost

lepidlo akrylátové

-40 až 100°C

nosič netkaná textilie

aplikační teplota od 15°C

osvědčené profily standardní-

EXTRA profily - pro vysoké teploty

Profily EXTRA N
pro nejnáročnější aplikace

kaučukovou páskou jsou určeny do běžných provozních podmínek -40 až 70 °C.

název rozměr barva balení
počet

pramenů
ks v
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KR 9x3 če 150 1x150m 6 m 8,75 0,350 C �

KR 15x4 če 125 1x125m 6 m 15,00 0,600 C �

D - LIST 21x17 če 50 1x50m 1 m 43,00 1,720 C �

více rozměrů str. 10 katalogu 2013/14

2) textilní nosič EXTRA

textilní nosič NITTO

1) nosič skelné vlákno

KRONSTRIP EXTRA N
9 x 3 mm

VDI
6022

VDI
6022

VDI
6022

Ukázky balení na cívkách

ZAVEDENO2015

ZAVEDENO2015

D83

D83

�

�

Těsnění pro interiérové dveře a obložkové
zárubně pro syntetické barvy a folie

Cívka 100 m

profily L3001-10N, L3002-10N a L3231-10N ve výhodnějším
a levnějším balení po 100 metrech na kartonových cívkách

-10% -10%

KRONSTRIP
EXTRA N

9x3 če 150 1x150m 1 m 9,65 8,69 0,386 0,347 C � N

název
rozměr

mm
barva balení

ks
v kart.

Mj EAN
Cena Kč pro Českopočet

pramenů

Cena EUR pro
Slovensko

VDI
6022 -10%

-10%

pro vysoký rozsah provozních teplot a řadu aplikací je těsnění osazeno
dvojitě potaženou lepicí páskou NITTO. Páska je opatřena lepidlem
citlivým na tlak s pružnou netkanou textílií.
Páska má silnou přilnavost ke kovům a plastům. Vyžádejte si vzorky:

� Kronstrip EXTRA N 9 x 3 mm
� Promitex 21 na polykarbonáty
� Samolepicí filc 20 mm x 1 mm

Samolepicí EPDM profily
pro stavebnictví a vzduchotechniku Těsnění pro interiérové dveře

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG
BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

-10% -10%

KRONLIST EXTRA 15x4 če 125 1x100m 6 m 16,50 14,85 0,660 0,594 C �

D - LIST EXTRA 21x17 če 50 1x50m 1 m 47,30 42,57 1,890 1,703 C �

EAN

Cena EUR pro
Slovenskobarvarozměrnázev

Cena Kč pro
ČeskoMj

ks v
kart.

počet
pramenů

balení

Produkt splňuje požadavky směrnice VDI 6022 (platné pro Německo)
na mikrobiální inertnost a je tudíž vhodný pro použití v systémech
topení a vzduchotechniky.

Směrnice VDI 6022

K10

K12

K12

K12

�

�

�

�

NOVINKA
NOVINKA
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BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

Z DODATKU UPOZORŇUJEME
SAMOLEPICÍ SPOTŘEBNÍ TĚSNÍCÍ PROFILY

Ukázka balení profilů

Přednosti:

Nová technologie dokáže kombinovat tradiční
černé provedení s barevnou nástavbou (bílá,
hnědá barva). Těsnící profily jsou UV odolné.
Teplotní odolnost od -40°C do +80°C.

TLT - Thin Layer Technology

D13�

Extra profily jen u nás !



Inovovaná PE páska s novým lepidlem spolehlivě
funguje jako základní těsnění proti prachu a průvanu,
přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích
styků konstrukcí.
Přednosti:
� kvalitní akrylátové lepidlo
� vhodná do automatizovaných provozů díky

snadnému odvíjení pásky
� výtečná snášenlivost se silikonovými tmely
� neobsahuje silikon - vhodná do lakoven

odolnost: aplikace:-30 až + 85 C +5 až + 35 Co o

lepidlo:  akrylátové

TN119 PE samolepicí páska bez krycí fólie

Samolepicí zakrývací LDPE fólie E402C

9x2 30 150* 29 3000 bí, še m 1,69 0,068 C �

12x2 30 150* 29 2400 bí, še m 2,51 0,100 C �

15x2 30 150* 29 1800 bí, še m 2,77 0,111 C �

19x2 30 29 1500 bí, še m 3,28 0,131 C �

30x2 30 29 960 še m 4,84 0,194 C �

6x3 20 100* 25 2400 bí, še m 1,21 0,048 C � -10%

9x3 30 150* 25 3000 bí, še m 1,67 0,067 C � -10%

12x3 30 150* 25 2400 bí, še m 2,23 0,089 C � -10%

15x3 30 150* 25 1800 bí, še m 2,56 0,102 C � -10%

20x3 30 25 1440 bí, še m 3,47 0,139 C � -10%

30x3 30 25 960 bí, še m 4,77 0,191 C � -10%

40x3 30 25 720 bí, še m 7,56 0,302 C � -10%

50x3 30 25 540 bí, še m 8,33 0,333 C � -10%

60x3 30 25 480 bí m 10,98 0,439 C � -10%

6x4 20 100* 25 3200 še m 1,80 0,072 C � -10%

9x4 20 100* 25 2000 bí, še m 2,18 0,087 C � -10%

12x4 20 100* 25 1600 bí, še m 2,91 0,116 C � -10%

9x5 15 75* 29 1500 bí, še m 2,87 0,115 C �

12x5 15 75* 29 1200 še m 3,83 0,153 C �

9x6 12,5 62,5* 25 1250 bí m 3,40 0,136 C �

9x6 12,5 62,5* 33 1250 še m 3,40 0,136 C �

15x8 10 25 640 še m 9,30 0,372 C �

kg/m3 kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANrozměr roli

m ve
fólii*)

barva

ZAVEDENO2015

ZAVEDENO2015

NOVINKA
NOVINKA

D16�

Samolepicí polyetylenová (LDPE) ochranná
fólie. Vhodná zvláště pro ochranu lakova-
ných nebo broušených kovových povrchů
(např. nerez oceli, hliníku), plastových
desek (PVC, PC, melamin).

Odolnost proti povětrnostním vlivům:
max. 3 měsíce ve venkovním prostředí
nosič: LDPE fólie
celková tloušťka: 0,035 mm
lepidlo: akrylové

*) 5 rolí zataveno ve fólii

rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 200m 17 m 1,07 0,043 C � N

250mm x 100m 3 m 5,00 0,200 C � N

340mm x 100m 3 m 6,80 0,272 C � N

600mm x 100m 1 m 14,70 0,588 C � N

Samolepicí PE pásky pro stavebnictví a vzduchotechniku

PE páska s kaučukovým lepidlem
� jednotná hustota 30 kg/m3

� návin 200m (10 rolí x 20 m)

široký výběr podložních pásek od dubna 2016 nově v provede-
ní s kaučukovým lepidlem - výhodné pro vzduchotechniku
- splňuje normu VDI 6022.

Ve vybraných rozměrech nově zařazujeme samolepicí
ochranné LDPE fólie jako další alternativu ME512
(Katalog 2013/14 str. 89)

Pol J Spezial 15011 - PE páska bez krycí fólie

VDI
6022

Jednostranná samolepicí těsnicí páska s uzavřenými
buňkami, zpevněná PE pěna bez krycí fólie. Používá
se k těsnicím a izolačním účelům.
Přednosti:
� kvalitní syntetické kaučukové lepidlo
� vhodná do automatizovaných provozů díky

snadnému odvíjení pásky
� pevně nakašírovaná silikonová fólie
� směrnice VDI 6022

odolnost: -30 až + 80 Co lepidlo: kaučukové

silně
lepicí

Produkt splňuje požadavky směrnice VDI 6022 (platné pro Německo)
na mikrobiální inertnost a je tudíž vhodný pro použití v systémech
topení a vzduchotechniky.

Směrnice VDI 6022

Samolepicí PE páska bez krycí fólie

-10% -10%

6x2 20 200*) 30 2000 bí, še m 1,21 1,09 0,048 0,044 C �

9x2 20 200*) 30 1400 bí, še m 1,69 1,52 0,068 0,061 C �

15x2 20 200*) 30 800 še m 2,77 2,49 0,111 0,100 C �

6x3 20 200*) 30 2000 še m 1,34 1,21 0,054 0,048 C �

9x3 20 200*) 30 1400 bí, še m 1,86 1,67 0,074 0,067 C �

15x3 20 200*) 30 800 bí, še m 2,84 2,56 0,114 0,102 C �

20x3 20 200*) 30 600 bí, še m 3,86 3,47 0,054 0,048 C �

6x4 20 200*) 30 2000 še m 1,80 1,62 0,072 0,065 C � N

9x4 20 200*) 30 1400 še m 2,18 1,96 0,087 0,078 C � N

12x5 10 100*) 30 500 še m 3,83 3,45 0,153 0,138 C �

9x6 10 200*) 30 700 še m 3,40 3,06 0,054 0,048 C �

EAN
Cena Kč pro Česko

Cena EUR pro
Slovenskokg/m3 kart. barva Mjrozměr m v roli

m ve
fólii*)

*) 10 rolí zataveno ve fólii

-10%

Opravné hliníkové a laminované
samolepící pásky do chladného počasí

parotěsné

aplikace

ceny
hliníkových

pásek
Venture Tape
upravujeme

o +8 %

D20�

NOVINKA
NOVINKA

ceny sníženy od 18.4.2016 str. D74

D99Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12



Fólie je určená pro vytvoření vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje
na budovách, v oblasti fasád, oken a střech. Fólie má vynikající přilnavost na
podklady jako jsou beton, zdivo, dřevo, kovy, plasty a bitumenové pásy.

� Vhodný do exteriéru
� Aplikace od -5 °C do +35 °C.
� Barva: černá

M 351E okenní fólie (pouze exteriér)

Okenní fólie Exteriér je určena pro vytvoření hydroizolačníVV
vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry.

M 350E okenní fólie (pouze interiér)

F 355, F 350, F 343, F 330, FM310M M M M

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsnéVV
izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry.

Barva
� bílá
Přednosti
� samolepicí po celé ploše
� omítatelná, vzduchotěsná a parobrzdicí

Barva
� bílá
Přednosti
� samolepicí po celé ploše
� omítatelná
� skvělá adheze na běžné stavební povrchy

ME 500 TwinAktiv okenní fólie

Vhodná do interiéru i exteriéru.

Přednosti
� 3 varianty montáže na ostění
� 3 varianty provedení fólie: hladká, flex, prefab
� jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry

TP600 illmod 600 - vnější uzávěr

TP602 illmod MAX

D29�

D29�

K114�

23, 0,20 Kč/m 930 €/m 32, 1,90 Kč/m 320 €/m

TP 600 illmod 600
15/5-10 šedá, návin 5,6 m

TP 600 illmod 600
15/3-7 šedá, návin 8 m

29, 1,40 Kč/m 180 €/m 82, 3,00 Kč/m 280 €/m

TP 602 illmod MAX
25/10-24 šedá, návin 7 m

TP 602 illmod MAX
15/5-15 šedá, návin 4,5 m

D30�ME510 Okenní fólie Exteriér

Přednosti výrobku
• 3 varianty montáže na stěnu
• EW varianta umožňující jakékoliv lepení fólie na okno
• omítatelná
• vysoce difúzně otevřená
• potisk fólie umožňuje snadnou orientaci a kontrolu detailu

D30�ME511 Okenní fólie Interiér
Přednosti výrobku
• 3 varianty montáže na stěnu
• EW varianta umožňující jakékoliv lepení fólie na okno
• omítatelná
• potisk fólie umožňuje snadnou orientaci a kontrolu detailu

D28�

D28�

N

N

od 600 Kč /

12% sleva

od 3000 Kč /

17% sleva

od 9000 Kč /

22% sleva

od 24 EUR /

15% sleva

od 120 EUR /

20% sleva

od 360 EUR /

25% sleva

28,20 Kč 24,82 23,41 22,00

1,130 EUR 0,961 0,904 0,848

35,50 Kč 31,24 29,47 27,69

1,420 EUR 1,207 1,136 1,065

47,50 Kč 41,80 39,43 37,05

1,900 EUR 1,615 1,520 1,425

129,00 Kč 113,52 107,07 100,62

5,150 EUR 4,378 4,120 3,863

118,00 Kč 103,84 97,94 92,04

4,720 EUR 4,012 3,776 3,540

133,00 Kč 117,04 110,39 103,74

5,300 EUR 4,505 4,240 3,975

148,00 Kč 130,24 122,84 115,44

5,900 EUR 5,015 4,720 4,425

95,50 Kč 84,04 79,27 74,49

3,820 EUR 3,247 3,056 2,865

Produkt
šíře

mm
návin karton

m

Mj základní cena

Ceny dle odběru v Kč / EUR

75

ME350

VV70

ME351

VV70

70 25 100

m

ME350

VV140

ME351

VV140

140 25 50 m

ME350

VV100

ME351

VV100

100 25

12 ks

FM355 nízkoexp.

PUR pěna (880 ml)
12 ks

Související produkty

FM350 nízkoexp.

PUR pěna (880 ml)
12 ks

FM343 nízkoexp.

PUR pěna (850 ml)

FM330 oknařská

PUR pěna (880 ml)
12 ks

FM310 Basic pist.

PUR pěna (750 ml)
12 ks

FÓLIE EM 110 Bitumen HDPE

ukázka aplikace

Doplňuje aplikace PURENIT®

29, 1,10 Kč/m 160 €/m

Fólie ME110 Bitumen HDPE
80 x 1, návin 25 m

Unikátní komprimační páska, které je schopná utěsnit
širokou škálu spár pouze pomocí dvou rozměrů pásky.

� zpracovatelnost od -5 °C
� separovaný dvoudílný liner
� jednoduchá, rychlá a levná aplikace

D32�
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Souhrnně o montáži oken v systému i3
Navazuje na strany D28-34, plně nahrazuje strany D86-87

Samolepicí fólie v systému i3



TP652 illmod Trio+
Páska splňuje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár, navíc
se jedná o bez emisí. Multifunk ní těsnicí páska ur enáč č"zelený produkt"
zejména pro utěsnění okenních spár v prostředí:
� pasivní a nízkoenergetická výstavba
� běžná výstavba

� rekonstrukce
� zateplení spár

Přednosti
� komplexní utěsnění spár
� aplikační teplota bez omezení
� využitelnost pro velké rozpětí spár
� rychlá instalace nezávislá na teplotě
� ideální pro dilatační spáry

Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3:
� : - těsnění je UVPasivní/nízkoenergetické domy

stabilní, vodotěsné do 600 Pa, vysoce vzduchotěsné
(třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.

� : - těsnění je UVBěžná nová výstavba/rekonstrukce
stabilní, vodotěsné do 600 PA vzduchotěsné (třída 4 dle
DIN EN 12 207), tepelně izolující.

� : - těsnění slouží jako trvale dilatujícíZateplení spár
tepelná izolace spáry

video

interiér
světle šedá

Systém pro předsazenou montáž oken
První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém 1: předsazení 35mm Systém 2: předsazení 90mm Systém 3: předsazení 120 - 200mm

PR011 je tvořen recyklovanou tuhou pěnou. Díky
svým rozměrům se hodí k umístění okna napůl do
zdiva a napůl do úrovně tepelné izolace.

Tento rám ve tvaru L  z recyklované tuhé pěny se
hodí pro předsazení až do 200 mm. Úhelník existuje
ve čtyřech stupních. Noha rámu (plocha, která do-
léhá na surovou stavbu) je široká 120 mm a nabízí
tím ideální pákové poměry. Izolační blok PR012,
speciálně vyvinutý pro připojení na následné zdivo,
zvyšuje tepelnou izolaci.

35x90x1400mm

120
x

120
x

1400mm

90
x
70
x

1000mm

již zavedené profily v systému č.2 (str. 117 Katalog 2013/14)
rozšiřujeme o předsazení 35mm (č.1), respektive 120 - 200mm (č.3)

Jedna páska - 3v1, celoroční aplikace (nahrazuje stranu D31)

exteriér
vodotěsný, difúzně otevřený,
odolávající povětrnosti

3v1

funkční úsek
tepelná a zvuková izolace

interiér
vzduchotěsný, těsnější než zvenku

exteriér
černá

umístění pásky

více o systémech 1, 2, 3 na v sekci „ ”.www.okentes.cz/sk Prezentace výrobků / Brožury

třída hořlavosti: B2 (normálně hořlavý)

Součinitel prostupu tepla
hloubka okna 60 mm:
hloubka okna 70 mm:
hloubka okna 80 mm:

0,8 W/(m2 . K)
0,7 W/(m2 . K)
0,6 W/(m2 . K)

těsnost proti přívalovému dešti: 600Pa

tepelná odolnost: -30°C až +80°C

aplikační teplota: bez omezení

P 008 1400R zateplovací profil pro předsazená okna mm

, bez možnosti další slevypevná cena

359 14,- ,400,300 Kč/ks ,080 €/ks251 10
PR007 nosný profil pro předsazená okna 1400mm

-30%

56 2,- ,24039 1,20 Kč/ks ,568 €/ks

328 13,- ,120,800 Kč/ks ,192 €/ks229 9
PR007 nosný profil pro předsazená okna 1200mm

P 008R zateplovací profil pro předsazená okna 1200mm

37 1,10 ,48426 1,60 Kč/ks ,040 €/ks

ZMĚNA: Dochází ke změně délky z 1400 mm na 1200 mm.
Nová položka, nová cena.
položky v délce 1400 mm přeřazeny do výprodeje

D101Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

TP652 (S) 58 / 6-22 8m 32m m 105,00 4,200 C � -16%

TP652 (M) 58 / 8-33 6m 24m m 133,00 5,300 C � -17%

TP652 (L) 58 / 10-45 5m 20m m 160,00 6,400 C � -17%

TP652 (S) 66 / 6-22 8m 32m m 116,00 4,640 C � -16%

TP652 (M) 66 / 8-33 6m 24m m 148,00 5,900 C � -16%

TP652 (L) 66 / 10-45 5m 20m m 178,00 7,100 C � -16%

TP652 (XL) 66 / 15-66 3m 12m m 270,00 10,800 C � -17%

TP652 (S) 77 / 6-22 8m 24m m 138,00 5,500 C � -16%

TP652 (M) 77 / 8-33 6m 18m m 184,00 7,350 C � -16%

TP652 (L) 77 / 10-45 5m 15m m 217,00 8,700 C � -16%

TP652 (XL) 77 / 15-66 3m 9m m 330,00 13,200 C � -16%

TP652 (S) 88 / 6-22 8m 24m m 146,00 5,850 C � -16%

TP652 (M) 88 / 8-33 6m 18m m 195,00 7,800 C � -16%

TP652 (L) 88 / 10-45 5m 15m m 232,00 9,300 C � -17%

TP652 (XL) 88 / 15-66 3m 9m m 416,00 16,600 C � -7%

Cena EUR
pro Slovensko

EANtyp (velikost)
šíře rámu/
určeno pro
spáru (mm)

délka role
(m) v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

K118�



Akční produkty illbruck (aktualizace strany D87)

PUR lepidlo MULTI

SP025 - Lepidlo okenních fólií

GS241 - sanitární silikonový tmel

ME902 Sprejový B Primer&B

AA292 - čistící ubrousky

Nezničitelný spoj do 45 minut!

Revoluci v lepení dřevěných materiálu přináší
patentované D4 lepidlo illbruck PU108. Převratné je
nejen ve způsobu aplikace, ale především v extrémní
pevnosti lepeného spoje, jež je dosažena už za
neuvěřitelných 45 minut! Že to není možné?
Vyzkoušejte ho a uvěříte!

Jednosložkový acetátový silikon vulkanizující vzdušnou
vlhkostí. Díky své odolnosti vůči plísním a houbám lze
silikon aplikovat ve vlhkých provozech a na místech
s častým výskytem vody.
Přednosti:
� odolný vůči plísním a oděru
� dlouhodobě elastický
� vysoce odolný vůči stárnutí
� vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

Přednosti:
� velmi snadná aplikace
�možnost regulace trysky
� výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
� krátká doba odvětrání

Impregnace ve spreji ME902 slouží pro zlepšení
přilnavosti a zpevnění porézních podkladů před
následnou aplikací butylových nebo bitumenových
pásek a fólií.

K116�

K116�

K116�

D34�

K127�

D35�

OT130 - Chemická kotva pro vysokou zátěž

FM330 - Oknařská pěna

Unikátní lepicí a těsnicí elastické hmota na bázi hybridní
technologie, určená pro vytvoření spojů okenních fólií a
podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči
zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou
řadu podkladů.
� aplikace +5°C až +40°C
� lze aplikovat na lehce vlhký podklad
� vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

je dvoukomponentní vinylesterová pryskyřice bez
styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou
únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských
výztuží do betonu a dalších běžných stavebních
materiálů. Vhodná pro venkovní použití.
Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry, veřejné
osvětlení, balkonové systémy, regálové
systémy...

Unikátní elastická 1–komponentní polyuretanová pěna
s minimální postexpanzí.
Vhodná pro montáž otvorových výplní a utěsnění
dilatačních spár.

Aplikace od -3 °C do +35 °C.

Přednosti:
� vydatnost cca 15,5 m ve spáře 3x7 cm s pist. AA270
� elasticita až 35%
� výborná řezatelnost
� minimální tlak na rámy oken
� aplikace s pistolí AA270 nebo aplik.trubičkou AA210

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

67 2,- ,680,90 Kč/ks ,876 Eur/ks46 1

341 13,- ,600,70 Kč/ks ,520 Eur/ks238 9

444 17,- ,800,80 Kč/ks ,460 Eur/ks310 12

141 5,- ,650,70 Kč/ks ,955 Eur/ks98 3

250 10,- ,-,- Kč/ks ,000 Eur/ks175 7
cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

cena pro Česko

cena pro Česko

cena pro Česko

transp. 20 ks v kartonu/ kartuše 310 ml /

transp. 12 ks v kartonu/ spray 500 ml /

plastová dóza, 100 ks ubrousků

šedá 12 ks v kartonu/ kartuše 310 ml /

kartuše 300 ml / 12 ks v kartonu

Vlhké čisticí ubrousky, určené pro rychlé a šetrné
odstranění nevytvrzených zbytků polyuretanových pěn,
lepidel, tmelů z pracovních pomůcek a hladkých
nesavých ploch.

obsah
skl.

měs.
bal
ks

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

880ml 12 12 GHS02, GHS07, GHS08 ks 148,00 5,900 C � N

-5%

Nově v balení

880 ml

od 600 Kč /

12% sleva

od 3000 Kč /

17% sleva

od 9000 Kč /

22% sleva

od 24 EUR /

15% sleva

od 120 EUR /

20% sleva

od 360 EUR /

25% sleva

222,00 Kč 195,36 184,26 173,16

8,90 EUR 7,565 7,120 6,675

210,90 Kč 185,59 175,05 164,50

8,455 EUR 7,187 6,764 6,341

PU108 PU lepidlo

MULTI (750 ml)
12 ks

Ceny s 5% akční

slevou
ks

kartonProdukt Mj
základní

cena

Ceny dle odběru v Kč / EUR

Vyzkoušejte si pěnu!!...více str. D126
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NOVINKA/ZAVÁDÍME -  Ekologické tmely a lepidla

SP036 - Fix & Fit - Lepidlo & tmel

SP540 - Tmel na pochozí spáry

SP925 - Tekutá membrána

SP350 - Fix & Seal
Lepidlo s vysokou počáteční pevností

SP036 umožňuje vytvářet odolné i pružné spoje
a spáry. Díky dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je
produkt použitelný jako těsnění i jako lepidlo.
Vhodné aplikace: lepení lišt, palubek, desek, utěs-
nění spár v interiérech i exteriérech. Vhodné na
porézní i neporézní materiály.

Přednosti:
� přilnavost na širokou řadu podkladů
� UV a povětrnosti odolný
� neobsahuje silikon
� bez zápachu při zpracování
� přetíratelný
� elasticita

SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti
a vodotěsnosti v místech, která lze obtížné utěsnit běžnými tmely,
fóliemi apod. SP925 lze roztírat štětcem nebo rozstřikem, a tak je
možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči
zpracovateli a životnímu prostředí.
Přednosti:
� mimořádně snadná zpracovatelnost
� nestéká při aplikaci na vertikální plochy
� UV a povětrnosti odolná

Produkt byl vyvinut pro všechny aplikace, kde je
požadována okamžitá únosnost lepené předmětu
bez použití dodatečné mechanické fixace. Díky své
extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je
SP350 všestranným pomocníkem na stavbách
i v domácnostech.
Přednosti:
� snadno vytlačitelné z kartuše
� vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
� neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
� nestéká při aplikaci na svislé plochy

Řada profesionálních tmelů a lepidel s označením SP představuje
moderní materiály s důrazem na výbornou zpracovatelnost, houžev-
natost a šetrnost vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí. Zahrnuje
vše, co je nezbytné ke kvalitnímu utěsňování a lepení nejrůznějších
prvků v jakémkoliv průmyslovém odvětví.
Všechny tmely a lepidla série SP vycházejí z vlastní chemické báze,
která byla vyvinuta společností Tremco illbruck za účelem splnění
náročných požadavků trhu na minimalizaci emisí škodlivých látek
a na vysoký pracovní komfort.
Společným rysem této řady tmelů a lepidel je špičková aplikovatel-
nost, velmi kvalitní struktura hmoty, přetíratelnost a nezapáchavost.
Všechny materiály jsou bez obsahu silikonu.

Z této ekologické řady již vedeme osvědčené tmely:
� SP525 těsnicí tmel,
� SP025 lepidlo okenních folií

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

D103Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

-30%

-40%

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

110 4,- ,400,- Kč/ks ,080 Eur/ks77 3

179 7,- ,160,40 Kč/ks ,296 Eur/ks107 4

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

kartuše 310 ml / bílá / 12 ks v kartonu

kartuše 310 ml / bílá / 12 ks v kartonu

SP520 - Těsnicí tmel Soft

Velmi dobře zpracovatelný a po vytvrzení měkký tmel určený pro
utěsnění nejnáročnějších dilatačních spár ve fasádách. Tmel vytváří
minimální napětí vůči podkladu a snadno se přizpůsobí změnám
rozměrů spáry a extrémním výkyvům teploty. Určený pro použití
v interiéru i exteriéru.
Přednosti:
� výtečná zpracovatelnost
� přilnavost na širokou řadu podkladů
� UV a povětrnosti odolný

NOVINKA
NOVINKA

, bez možnosti další slevypevná cena

175 7,- ,000,50 Kč/ks ,900 Eur/ks122 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

salám 600 ml / betonově šedá / 20 ks v kartonu

� neobsahuje silikon
� bez zápachu a ekologický
� přetíratelný

-30%

Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší odolností vůči
mechanickému namáhání a oděru. Tmel má vynikající přilnavost na
široké spektrum podkladů. Maximální povolená přetvořitelnost tmelu
je ± 25 %.
SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár
v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.
Přednosti:
� ideální pro dilatační spáry v podlahách
� výtečná zpracovatelnost
� přilnavost na širokou řadu podkladů

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

176 7,- ,040,20 Kč/ks ,928 Eur/ks123 4

209,- ,360,30 Kč/ks ,852 Eur/ks146 58

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

salám 600 ml / betonově šedá / 20 ks v kartonu

salám 600 ml / antracit / 20 ks v kartonu

-30%

-30%

� UV a povětrnosti odolný
� odolný vůči oděru a poškození

� elastická po vytvrzení
� bez rozpouštědel

� SP050 lepicí tmel
� SP340 lepidlo pro předsazená okna

Vyzkoušejte si tmel!

...více str. D126

Aplikační brožura na www.okentes.cz



síťový

nástřik

polystyren FRP / GRP

sklolaminát

STŘÍKACÍ LEPIDLA YNÍ JEŠTĚ VÝHODNĚJIN
V AKČNÍ CENĚ I NĚKTERÉ KANYSTRY
STŘÍKACÍ LEPIDLA YNÍ JEŠTĚ VÝHODNĚJIN
V AKČNÍ CENĚ I NĚKTERÉ KANYSTRY

KONTAKTNÍ LEPIDLO S VYSOKÝM
OBSAHEM SUŠINY ABS- NA LEPENÍ HRANL18

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny 38 - 42%
� vhodné pro lepení MDF, kovových desek

standardních laminátů a překližek
� speciálně navrženo pro náročné laminovací aplikace.

Vysoký obsah sušiny je ideální při lepení většiny
standardních laminátů, a také tlustýchABS hran
dekorativních povrchů.

� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� otevřený čas 50 min
� teplotní odolnost: do 131°C
� nástřik ze vzdálenosti 10-20 cm, kolmo k povrchu
� pro lepení ABS hran aplikujte lepidlo

ve 3 až 4 vrstvách dle savosti podkladu

barva
transp.

*vydatnost:
spray: m2

kanystr: m2

síťový

nástřik

standardní

lamino

kov / hliníkMDF překližka

RYCHLESCHNOUCÍ
LEPIDLO PRO NÁROČNÉ ČALOUNICKÉ
APLIKACE BEZ DICHLÓRMETANU–

F40

síťový

nástřik

tenká

tkanina

silná

tkanina

pěnakobercové

díly

neznečišťuje

ovzduší

PĚNY A ČALOUNĚNÍ

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,440 spray 12 18 ks 340,00 238,00 13,600 9,520 C �

13,60 kanystr 1 18 ks 8 010,00 320,000 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs znak nebezp. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,390 spray 12 18 GHS02, GHS08 ks 302,00 211,40 12,100 8,470 C � N

17,00 kanystr 1 18 GHS02, GHS08 ks 7 530,00 301,000 C � N

H30
EXTRA SILNÉ
LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ A PĚNOVÉ MATERIÁLY
- BEZ DICHLÓRMETANU

síťový

nástřik

izolacepěnakov / hliník neznečišťuje

ovzduší

H50
POLYSTYRÉN
LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ A PĚNOVÉ MATERIÁLY
ODOLNÉ M MVYSOKÝ TEPLOTÁ

NOVINKA
NOVINKA

-30%
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VÝKONNÉ
LEPIDLO S VELMI SILNOU PŘILNAVOSTÍL12

síťový

nástřik

dřevěné

desky

co-rezohebné

desky

TRUHLÁŘSTVÍ

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,420 spray 12 18 ks 266,00 186,20 10,600 7,420 C �

14,40 kanystr 1 18 ks 7 060,00 282,000 C �

D42�
D44�

D45�

D45�

PRO VYSOKÉ TEPLOTY
KONTAKTNÍ LEPIDLOSTŘÍKACÍL17

síťový

nástřik

protipožární

třída 1

FRL

laminát

FRP / GRP

sklolaminát

plastové

cedule

kov / hliník standardní

lamino

TRUHLÁŘSTVÍ

D42�

TRUHLÁŘSTVÍ
L20

BEZ DICHLÓRMETANU
KONTAKTNÍ LEPIDLOSTŘÍKACÍ

síťový

nástřik

dřevěné

desky

ohebné

desky

plastystandardní

lamino

neznečišťuje

ovzduší

D42�

TRUHLÁŘSTVÍ
L40

UNIVERZÁLNÍ
KONTAKTNÍ STŘÍKACÍ LEPIDLO

síťový

nástřik

standardní

lamino

dřevěné

desky

pěna kobercové

díly

koberec

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,360 spray 12 18 ks 243,00 170,10 9,700 6,790 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 6 510,00 260,000 C �

D42�

síťový

nástřik

standardní

lamino

FRL

laminát

kov / hliník syntetická

kůže

plasty protipožární

třída 0

TRUHLÁŘSTVÍ
L 61P

PREMIUM - SÍŤOVÝ NÁSTŘIK
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

D42�

RYCHLESCHNOUCÍ
LEPIDLO NA PĚNOVÉ MATERIÁLY A ČALOUNĚNÍ

F20

síťový

nástřik

tkanina pěna koberec

PĚNY A ČALOUNĚNÍ

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,420 spray 12 18 ks 162,00 113,40 6,500 4,550 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 5 430,00 217,000 C �

D44�

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

Stříkací lepidla TensorGrip od našeho partnera, britské firmy
Quin Global, jsou určená pro truhláře, čalouníky a izolatéry.
Šetří čas i peníze! Lepidla ve spreji a některá i v kanystru jsou
nyní v akční slevě -30%.

Níže uvedená lepidla ve spreji si můžete
vyzkoušet i v rámci Seznamky s 50% slevou!

Vyzkoušejte si spray!...více str. D126

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,390 spray 12 18 ks 261,00 182,70 10,400 7,280 C �

12,00 kanystr 1 18 ks 7 050,00 4 935,00 282,000 197,400 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,360 spray 12 18 ks 330,00 231,00 13,200 9,240 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 8 470,00 5 929,00 339,000 237,300 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,440 spray 12 18 ks 277,00 193,90 11,100 7,770 C �

13,60 kanystr 1 18 ks 6 210,00 4 347,00 248,000 173,600 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,390 spray 12 18 ks 299,00 209,30 12,000 8,400 C �

13,60 kanystr 1 18 ks 7 260,00 5 082,00 290,000 203,000 C �

aktualizace
strany D88

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR po

slevě
EAN

0,360 spray 12 18 ks 271,00 189,70 10,800 7,560 C �

17,00
kanystr

zelená
1 18 ks 7 270,00 5 089,00 291,000 203,700 C �



K PURONTAKTNÍ LEPIDLO
ODOLNÉ -ZMĚKČOVADLŮM NA VINYLOVÉ MATERIÁLYL71

standardní

lamino

guma / pryž kov / hliník síťový

nástřik

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo vhodné pro lepení plastů, gumy,
laminátů a kovů.

� vytváří trvalý spoj vinylového materiálů
� velmi vysoká teplotní odolnost do 169°C
� výborná odolnost vůči změkčovadlům
� silný spoj při jedno a oboustranné aplikaci
� vysoký výkon a rychlé použití
� odolné vůči povětrnostním vlivům,

vodě, palivu, olejům a mnoha
dalším změkčovadlům

� lepí i vlhké podklady
� obsah sušiny: 32 +/- 2% %

NOVINKA
NOVINKA

barva
transp.

KONTAKTNÍ PUR LEPIDLO
PRO VYSOKÉ TEPLOTYL72

*vydatnost:
kanystr: až 280m2

NOVINKA
NOVINKA

nástřik

sněhové vločky

TRUHLÁŘSTVÍ

FRP / GRP

sklolaminát

kov / hliníkguma / pryž

� kontaktní lepidlo vhodné pro lepení gumy, vinylových
materiálů, FRL a mnoha kovových materiálů jako třeba
hliník

� vytváří trvalý spoj vinylového materiálů
� velmi vysoká teplotní odolnost do 140°C
� výborná odolnost vůči změkčovadlům
� silný spoj při jednostranném nástřiku
� odolný vůči povětrnostním vlivům

a mnoha dalším změkčovadlům
� možnost korekce spoje - odlepitelné

v závislosti na aplikaci
� obsah sušiny: 30 +/- 2% %

*vydatnost:
kanystr: 150 - 180m2

pro
profesionály

barva
červená

pro použití
v exteriéru

pro použití
v exteriéru

VYSOCE VÝKONNÉ KONTAKTNÍ
PODLAHOVÉ LEPIDLOGekko G52

KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ
LEPIDLO NA PRYŽOVÉ MATERIÁLY
A MARMOLEUM

Gekko G53

PODLAHY

LEPIDLO PRO FIXACI KOBERCOVÝCH
–ČTVERCŮ BEZ DICHLÓRMETANUGekko G57

DISPERZNÍ LEPIDLO PRO FIXACI
KOBERCOVÝCH ČTVERCŮGekko G67

� Univerzální kontaktní lepidlo na bázi SBR
kaučuku plněné CO-REZ technologií nabízí vyšší
pokrytí (až o 15%) a nižší hmotnost kanystru.

� nehořlavé lepidlo s hořlavým
hnacím plynem

� teplotní odolnost: do 105°C
� barva: transparent
vydatnost:
� spray: 10m2

� kanystr: 200m2

� Lepidlo určené pro lepení pryžových podlahových
krytin (včetně marmolea) k nejrůznějším podkladům
v podlahářském a stavebním průmyslu. Rovněž
použitelné pro aplikace lepení na zeď.

� dlouhý otevřený čas a dobrá tepelná odolnost.
� okamžitý trvalý spoj - při oboustranné aplikaci
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� teplotní odolnost: do 115°C
� barva: transparent
vydatnost:
� spray: 7m2

� kanystr: 150m2

Rychleschnoucí kontaktní podlahová lepidla
vhodné pro podklady včetně samonivelačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu
a stávajících pružných a plovoucích podlah

� Lepidlo umožňuje vytvořit trvale lepivý spoj,
který fixuje kobercové díly, ale dovoluje opětovné
a opakovatelné rozlepení.

� dlouhý otevřený čas
� výborná přilnavost ke všem typům koberců
� nehořlavé lepidlo na bázi SBR kaučuku

s hořlavým hnacím plynem
� velmi rychlá aplikace
� barva: transparent
vydatnost:
� spray: 7m2

� kanystr: 500m2

� Nehořlavé lepidlo na vodní bázi, s trvalou
lepivostí, určené pro dostatečnou fixaci
koberců s možností jejich jednoduchého
opětovného odstranění.

� rychleschnoucí lepidlo s dlouhým
otevřeným časem

� konzistence: sněhové vločky
� výborná přilnavost ke všem typům koberců
� koberce mohou být položeny

i na nezaschlé lepidlo
vydatnost:
� kanystr: 800m2

cena pro Slovenskocena pro Česko

355,- 213,- Kč/ks 14,200 8,520 Eur/ks

8 020,- 5 614,- Kč/ks 321,000 224,700 Eur/ks

spray
0,420 kg

kanystr
14,40 kg

cena pro Slovenskocena pro Česko

410,- 246,- Kč/ks 16,400 9,840 Eur/ks

11 110,- 7 777,- Kč/ks 444,000 310,800 Eur/ks

spray
0,360 kg

kanystr
17 kg

cena pro Slovenskocena pro Česko

366,- 219,60 Kč/ks 14,600 8,760 Eur/ks

12 780,- 8 946,- Kč/ks 511,000 357,700 Eur/ks

spray
0,440 kg

kanystr
13,60 kg

cena pro Slovenskocena pro Česko

17 890,- 12 523,- Kč/ks 716,000 501,200 Eur/ks
kanystr

13,60 kg

více na str. 46

Dodatku

Produktová matice v Dodatku na str. 47

Spreje nově s 40% a kanystry s 30% slevou

Vyzkoušejte si spray!...více str. D126

Vyzkoušejte si spray!...více str. D126

Vyzkoušejte si spray!...více str. D126

-30%

cena pro Slovenskocena pro Česko

13 530,- 9 471,- Kč/ks 541,- 378,700 Eur/ks
kanystr
15 kg

cena pro Slovenskocena pro Česko

13 920,- 9 744,- Kč/ks 557,- 389,900 Eur/ks
kanystr
17 kg

-30%

nástřik

mlhovina

PREMIUM
S VELMI JEMNÝM NÁSTŘIKEM MLHOVINY
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKAL 64P

TRUHLÁŘSTVÍ

� lepidlo splňující vysoké nároky - doživotní garance
� pro lepení lesklých povrchů, dýhy, standardních
laminátů a pro Postforming
� vhodné pro lepení HPL laminátů a tkanin k různým
podkladům, včetně MDF, dřevotřísky, překlížky a dalších
dřevěných deskových materiálů
� pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována okamžitá
lepící pevnost a vysoká teplotní odolnost
� možné použít i pro lepení plechů
� pro oboustrannou aplikaci
� hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28%
� teplotní odolnost: do 115°C

vysoce lesklý

laminát
dýha standardní

lamino

postforming

barva
oranž.

cena pro Slovenskocena pro Česko

10 690,- 7 483,- Kč/ks 428,- 299,600 Eur/ks
kanystr
13 kg

-30%

-30%
Kanystr

-40%
Spray

-30%
Kanystr

-40%
Spray

-30%
Kanystr

-40%
Spray

-30%
Kanystr

D105Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Naším cílem je dostupnost kvalitních lepidel pro všechny,
proto v akci snižujeme ceny o 30%

ZAVEDENO

2015ZAVEDENO

2015

aktualizace
strany D76

D42�



Emfimastic PU 25 má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební
povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící
hmotu. Emfimastic PU 25 - na spárování prefabrikovaných panelů a
obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové
spáry oken (včetně PVC) a dveří, spáry ve dřevu a kovu. Lepení
betonových a keramických obkladů.

jednosložkový polyuretanový tmel s krátkou dobou vytvrzování.
Má velice dobrou přilnavost na téměř všechny běžné materiály.
V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří tuhou a elastickou hmotu
s výbornou mechanickou odolností a vodovzdorností.

Emfimastic PU 40 má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební
povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící
hmotu. Emfimastic PU 40 je vhodný na lepení a tmelení většiny materiálů,
jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika,
kamenina, keramické a betonové obklady. Pro použití v automobilovém
průmyslu, při výrobě karavanů a kontejnerů, chladírenských a klimatizač-
ních systémů, v lodním průmyslu.

EMFIMASTIC PU 25 NG = New Generation (nová generace)
� původní receptura PU tmelů je nahrazována novou
� rozdíl hlavně v nižším nebo nulovém obsahu VOC látek (obsah

organických rozpouštědel)
� nové typy akcelerátoru reakce a UV filtru
� plnivo dikalciumfosfát nahrazují skleněné mikrokuličky

V praxi by se měly tmely NG projevit lepšími vlastnostmi:
� nižší nebo žádné ekologické/zdravotní omezení
� lepší tvarovatelnost a přilnavost
� jasnější a stálejší barvy, vyšší UV odolnost

PU TMEL EMFICOL VÉRINE
Emficol Vérine je jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi
polyuretanu tuhnoucí vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou
v lepeném materiálu.

Emficol Vérine lepí všechny běžné materiály. Je speciálně vyvinutý
pro lepení kovových stojin zdvojených podlah, roštových podlah a
bodové lepení podlahových desek v interiéru i v exteriéru. Díky
vysoké elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný i pro podlahy v
objektech s vysokým rozdílem teplot nebo vysokou vlhkostí jako
například sauny, verandy, koupelny, chladicí boxy atd.

Vhodný také pro bodové lepení parket, vícevrstvých
podlahových desek, masivních dřevěných podlah a
ostatních podlahových krytin na bázi dřeva.

EMFIMASTIC PU 25 NG
polyuretanový tmel

� hustota: 1,20
� tvrdost (Shore A): 25 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� prodloužení při přetržení: nad 250% (ISO 8339)
� modul: 0,3 MPa dle ISO 37
� přetíratelnost: dobrá
� odolnost proti UV záření: dobrá
� odolnost proti vodě: výborná

� hustota při 20°C: 1,2 g/cm3

� tvrdost (Shore A): 45 (ISO 868-3sec.)
� tepelná odolnost: - 40 až + 90°C
� elasticita: více než 80% (ISO 37)
� barva: (není určen na pohledové spáry)různé odstíny šedé

� hustota: 1,17
� tvrdost (Shore A): 40 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� prodloužení při přetržení: nad 250% (ISO 8339)
� modul: 0,6 MPa dle ISO 37
� přetíratelnost: dobrá
� odolnost proti UV záření: dobrá
� odolnost proti vodě: výborná

� hustota při 20°C: 1,56 + /0,05 g/cm3

� konečná tvrdost Shore A: cca 60 po 14 dnech
� teplotní odolnost: -40 až +100°C
� neobsahuje izokyanáty

� hustota: 1,17
� tvrdost (Shore A): 50 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� prodloužení při přetržení: nad 80% (ISO 8339)
� modul: 0,8 MPa dle ISO 37
� přetíratelnost: dobrá
� odolnost proti UV záření: dobrá
� odolnost proti vodě: výborná

EMFIMASTIC PU 40
polyuretanový tmel

EMFIMASTIC PU 50
polyuretanový tmel

EMFIMASTIC PU 40 samonivelační
je hustě tekoucí jednosložkový polyuretanový tmel. Má velice dobrou přilnavost
na většinu materiálů, jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, sklo, izolační
materiály včetně polystyrenu, přírodního i syntetického kamene atd. Je určen na
spojování, tmelení a těsnění většiny materiálů ve stavebnictví i průmyslu.
Vhodný zejména na pružné vyplňování a těsnění horizontálních dilatačních spár.
V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvale pružnou elastickou hmotu s výbornou
mechanickou odolností a vodovzdorností.

hustota při 20 °C: 1,15 +/-0,05
konečná tvrdost (ShoreA) : cca 40 (IT-20 ISO 868, 3s)
tepelná odolnost: -40 až +90°C
prodloužení při přetržení: >600 % (ISO 8339)
modul při 100% (ISO 8339): cca 0,4 MPa
přetíratelnost: dobrá
odolnost proti UV záření: dobrá
odolnost proti kyselinám a zásadám: průměrná
odolnost proti vodě a slané vodě: výborná
aplikační teplota: +5 až +35°C
rychlost vytvrzování: 4 mm/24 hod při 23 °C a 50% r.v.
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vysoká počáteční přilnavost

určen pro snadné použití

šetrný k životnímu prostředí

� vhodný pro rychlé fixační a pevnostní lepení!
� obsahuje gelovou složku, která umožňuje následnou

korekci lepeného spoje
� elastické, vibracím odolné lepení v průmyslu a stavebnictví

vynikající při lepení materiálů jako je keramika, beton, kámen,
dřevo, sklo, PVC, hliník a kovy obecně, polystyren, polyester atd.

konečná
pevnost v tahu
92 kg/cm²

139 5,- ,520,- Kč/ks ,534 Eur/ks89 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic High Power / kartuše 290 ml / bílá

-36%

121 4,- ,840,90 Kč/ks ,356 Eur/ks108 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emficol Vérine, 600 ml, odstíny šedé

158 6,- ,300,12 Kč/ks ,032 Eur/ks101 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 40 samonivelační, 600 ml, šedá

-36%

93 3,- ,720,10 Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 50 / bílá, šedá, černá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3

300 ml

600 ml

93 3,- ,720,10- Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 40 / bílá, šedá, černá, hnědá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3

300 ml

600 ml

-30%

-30%

93 3,- ,720,10 Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 25 NG / šedá

300 ml

-10%

Emfimastic PU 40 / bílá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3600 ml

-30%

Značkové tmely EMFIMASTIC nyní výhodněji

EMFIMASTIC High Power

Rychlé fixační a pevnostní lepení

D36�

D36�

D36�

D36�

K158�
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PUR tmel barva
objem

ml
bal.
ks

skl.
měs

znak nebezp. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Sapofix 74163 černá 310 25 12 GHS08 ks 97,00 3,880 C � N

Sapofix 74154A černá 310 25 12 GHS08 ks 93,00 3,720 C � N

Sapofix 74054A černá 310 25 12 GHS08 ks 90,50 3,620 C � N

Aktivátor 34034A ubrousky 100 GHS02, GHS07 ks 17,60 0,705 C � N

Aktivátor 34034A 250 12 GHS02, GHS05, GHS07 ks 334,00 13,400 C � N

Primer 34024A černá 10 12 GHS02, GHS07, GHS08 ks 53,00 2,120 C � N

Primer 34024A černá 30 12 GHS02, GHS05, GHS07 ks 120,00 4,800 C � N

LUKOPREN S 8280 - Nerez

NOVINKA
NOVINKA

Změny cen pro speciální
dvousložkové kaučuky
na výrobu pružných forem
VÍCE NA WWW.OKENTES.CZ

+5%

jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi hybridních polymerů.
Neobsahuje isokyanáty. Reakcí se vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí
obsaženou v lepených materiálech vznikne trvale pružný a odolný spoj
s vynikající adhezí na většinu materiálů.

Obecné použití:
pevnostní pružné lepení a tmelení materiálů jako jsou kovy, polyester,
sklo, keramika, dřevo, beton, lakované povrchy. Pro speciální povrchy,
jako například některé druhy nátěrů nebo nemagnetické kovy, doporu-
čujeme provézt nejprve test lepení. Emfimastic H60 je vhodný pro lepe-
ní nejrůznějších materiálů při výrobě dopravních prostředků, chladicích
návěsů, lodí, vagónů, autobusů, chladicích, klimatizačních a ventilačních
jednotek včetně jejich rozvodů, sendvičových panelů a jiných
průmyslových aplikací.

Vyšší přilnavost na plasty,
úplná UV odolnost a stálobarevnost.

EMFIMASTIC MS KRYSTAL
hybridní tmel

� konzistence: pastovitá
� vytvoření povrchové kůry při 23°C: 10 - 30 min
� hustota: 1,01 g/cm3

� tvrdost: 38 ShA
� prodloužení ři přetržení:p 250%

SAPOFIX 74163, 74154A, 74054A
Jednosložkové rychletuhnoucí tmely pro lepení

automobilových skel

-10%

177 7,- ,100,30 Kč/ks ,390 Eur/ks159 6
cena pro Slovenskocena pro Česko

1hod. 3hod.2hod.

Hustota
Doporučená aplikační teplota
Vytvoření povrchové kůry při 23°C a 50% R.V.
Rychlost vytvrzování při 23°C a 50% R.V.
Tvrdost Shore A (interní metodika IT20 po ISO 868 - 3sec.

1,23 +/- 0,02
5 - 35°C
25 - 40 min.
více než 3,5 mm/24h
60 - 65

Technická data

Sapofix 74154A
Splňuje atestaci CrashTest FMVSS 212 standard se dvěma airbagy 2 hodiny
po aplikaci. Jednosložkový polyuretanový vysokomodulový lepicí tmel vytvrzující
vzdušnou vlhkostí. Sapofix 74154A je určený k lepení čelních i bočních skel
dopravních prostředků včetně skel s airbagy.

Sapofix 74054A
Splňuje atestaci CrashTest FMVSS 212 standard po aplikaci3 hodiny
Jednosložkový polyuretanový vysokomodulový lepicí tmel vytvrzující vzdušnou
vlhkostí. Sapofix 74054A je určený k lepení čelních i bočních skel dopravních
prostředků včetně skel s airbagy.

Sapofix 74163
Splňuje atestaci CrashTest FMVSS 212 standard se dvěma airbagy 1 hodinu
po aplikaci. Jednosložkový polyuretanový vysokomodulový lepicí tmel vytvrzující
vzdušnou vlhkostí. Sapofix 74163 je určený k lepení čelních i bočních skel
dopravních prostředků včetně skel s airbagy, i bez použití primeru.

boční
zrcátka

čelní sklo
přední dveře boční sklo

zadní dveře

zadní
sklo

zpětné
zrcátko

Možnosti použití tmelů u automobilů

PŘIPRAVUJEME

D36�

Emfimastic MS Krystal, 290 ml, transparentní

Změna cen u produktů řady
ALKAPRÉN PLUS
VÍCE NA WWW.OKENTES.CZ

barva
nerez

Lepidlo JUMBOFIX

Jednosložkové ekologické lepidlo (modifikovaný MS polymer) bez
silikonu, isokyanátu, rozpouštědel. V průběhu vytvrzování
(vzdušnou vlhkostí) bez zápachu, odolává UV záření,
rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, plísním. Je přetíratelný
nejen po vytvrzení, ale již v čerstvém stavu. Lepidlo se vyznačuje
vynikající počáteční přídržností a výrazně snižuje potřebu zajištění
a pomocné fixace – především u stropních a vertikálních aplikací.
Výborná přilnavost k široké škále materiálů, dřevo, omítka, zdivo,
plasty (doporučujeme odzkoušet), smalty, zrcadla, sádrokarton,
polykarbonáty obecně, PVC, sklo apod. Nevhodné pro lepení
teflonu, polyetylenu, polypropylenu.

pevnost v tahu

22 kg / cm2
D26�

5 mindoba zpracování:
: +5 až +40°Caplikační teplota
: -40 až +100°C krátkodobě +160°Cteplotní odolnost

139 5,- Kč/ks ,550 Eur/ks

kartuše 290 ml, barva slonovina, karton 12 ks

barva znak nebezp. bal. Mj/kart
skl.

měs.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

nerez GHS07, GHS08 310 ml 15 24 ks 132,00 5,300 D � N

D107Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Novinky, akce a připomenutí

středněmodulový, neutrální silikonový tmel
� vhodný pro použití ve vzduchotechnice
� těsnění dvojskel do dřevěných a hliníkových rámů
� zasklívání
� těsnění spár obvodových plášťů montovaných staveb
� těsnění spár mezi instalačními předměty
� renovace stávajícího těsnění spár
� atest pro styk s potravinami a pokrmy

+5%

Průmyslová balení
lepidel ISOLEMFI

v Dodatku str. D37
nebo na webu

www.okentes.cz / sk



Tekapur Insulation Adhesive nanášíme
na hrany a poté na povrch ve tvaru
písmene W, jak je znázorněno na
obrázku.

Tekapur Insulation Adhesive
pěna na lepení izolačních

desek
• nízkoexpanzní jednosložkové PUR

lepidlo
• výborná přilnavost k EPS, XPS,

minerální vlně, dřevu, betonu, zdícím
cihelným blokům a OSB deskám

• rychlé vytvrzování
• snadné nanášení
• úspora během transportu a

skladování
• levnější než cementová lepidla
• odolné na vlhkost a nízké teploty
• vodovzdorné (díky složení lepidla je

absorpce vody maximálně 1%)
• vrstva PUR lepidla pod izolační

deskou vytváří dodatečnou tepelně
izolační vrstvu

• přijatelné pro životní prostředí
(neobsahuje CFC)

• v souladu s EU směrnicemi ETAG 004

, bez možnosti další slevypevná cena

124 4,- ,960,80 Kč/ks ,472 Eur/ks86 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

Tekapur Insulation Adhesive 750 ml/12 ks karton

-7%

TEKAPUR LOW Expansion
nízkoexpanzní - letní pěna

Nízkoexpanzní PU pěna, která se používá ve stavebnictví na
těsnění, vyplňování, vestavování, izolování, lepení a monto-
vání. Po aplikaci má minimální expanzi. To se zejména uplat-
ňuje při montáži okenních rámů, dveřních zárubní, lepení
parapetů a schodů.

� aplikace:od + 5°C
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C

116 4,- ,640,88 Kč/ks ,315 Eur/ks107 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Tekapur Low Expansion, 750 ml/12 ks karton

TEKASIL Clean Room
pro čisté prostory
je trvale elastická, jednosložková, alkoxi, neutrální,
silikonová těsnící hmota, která se používá na těsnění
spár v hygienicky dokonalém prostředí.

� Atest pro pou ití v potravinářstvíž dle 1186, 13130E EN N
a CEN/TS14234t.
� Výborná přilnavost na většinu materiálů
� Dobré mechanické vlastnosti,

přenáší dilatační pohyb až 25%
� Odolný na atmosférické vlivy, déšť, sníh,

extrémní teploty
� Chemická odolnost (na čistící a dezinfekční prostředky)
� UV stabilní, nepůsobí korozivně

� Barva: transparent, bílá
� Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C
� Teplotní odolnost: -40 °C až +180 °C

TEKAFLEX MS 40
jednosložková elastická těsnicí hmota na bázi MS polymerů,
výborně přilne na většinu stavebních materiálů, kovů
a umělých hmot.
Hygienický atest pro použití v potravinářství !
Obzvlášť vhodný na použití pro dilatační a kontaktní spáry
v potravinářství, stavebnictví, automobilovém průmyslu,
kovoprůmyslu - těsnění sil, kontejnerů, cisteren, hliníkových
konstrukcí, atd..
Chemicky neutrální, UV stabilní, odolný povětrnostním
vlivům, šetrný k životnímu prostředí.

� Tvrdost: 35 - 40ShA
� Aplikační teplota: +5 °C až + 0 °C3
� Teplotní odolnost: -40 °C až + °C90
� Barva: bílá, šedá

122 4,- ,880,40 Kč/ks ,416 Eur/ks85 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

-7%

115 4,- ,600,50 Kč/ks ,220 Eur/ks80 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

-30%

-30%

-30%

TKK pěny, tmely, silikony - akce a novinky

TEKAFLEX Duct Sealant
pro utěsnění ventilačních systémů

jednosložkový mimořádně flexibilní tmel s vysokou odolností
proti tvorbě plísní a bakterií. Používá se pro tmelení venti-
lačních rozvodů, ventilačních kanálů, ventilačních a klimati-
začních jednotek.

� testován dle normy VD 6022I
� extrémně pružný a odolný
� odolný proti tvorbě plísní a bakterií
� vynikající přilnavost na porézní a některé neporézní

materiály
� téměř bez zápachu
� přilne na vlhké povrchy
� po zaschnutí je odolný vodě
� po vytvrzení přetíratelný
� odolný atmosférick vliv a UV zářeníým ům
� neobsahuje rozpouštědla

� Barva: bílá
� Báze: akrylátová disperze
� Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C
� Pevnost Shore A: 20-25 ShA
� Teplotní odolnost: - 0 °C až + °C2 75

NOVINKA
NOVINKA

122 4,- ,880,46 Kč/ks ,538 Eur/ks113 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Tekasil Neutral Profi, 600 ml/20 ks karton

Tekasil Clean Room, 290 ml/12 ks karton

Tekaflex MS 40, 300 ml/12 ks karton

D108 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

D38�

D38�

D38�TEKASIL Neutral profi
� silikonový neutrální tmel
� pro silně namáhané spoje, trvalé vystavené povětrnostním vlivům
� Barva: transparent
� Teplotní odolnost: od -50° do +180°C

K137�

D38�

VDI
6022

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 20 12 ks 109,00 4,360 C � N



KAMENNÝ KOBEREC PERFECT STONE

, bez možnosti další slevypevná cena

416,- ,01 Kč/bal307
cena pro Česko

Pojivo pro kamenný koberec
sada A + B na 25 kg / balení 1,43 kg

EXTERIÉR
Univerzální finální přírodní povrch na úpravu zpevněných ploch. Využívá se
otevřené struktury, která je vodopropustná a mrazuvzdorná.

Použití:

� Chodníky, terasy, balkóny, schodiště kolí bazénů, o

� Příjezdové cesty, vjezdy, garážové stání

� Dekorace zahrad

� Doporu ená tloušťka 10-30 mmč vrstvy

� Aplikace i na ne zcela rovný podklad

INTERIÉR
Povrch v interiéru je většinou tvořen kombinací říčních / mramoro-

vých kamínků. Využívají se zde různé struktury dle nároků na povrch.

Použití:

� Obývací pokoje, zimní zahrady

� Kuchyně, chodby, koupelny, zádveř , komerční prostoryí

� Doporučená tloušťka vrstvy 6-30mm

Výhody:

� Přírodní a dekorativní vzhled

� Aplikace pro podlahové vytápění

� Možnosti tří druhů struktůr

� Vodo propustnýne

� Nenáro ný na údržbuč

� Dobré protiskluzové vlastnosti

Vydatnost (25 kg pytel)

Tloušťka vrstvy 0,6 cm

2,4 m²

0,8 cm

1,8 m²

1 cm

1,5 m²

1,4 cm

1,25 m²

2 cm

0,88 m²

3 cm

0,59 m²

Spotřební
tabulka

Kamenný koberec je víceúčelovýmPerfectStone

finálním povrchem z říčních nebo mramorových

kamínků (dle vzorníku), spojených epoxidovou

pryskyřicí. Pokládka se provádí na různé typy

zpevněných ploch jak v exteriéru, tak v interiéru.

PerfectStone zaručuje přírodní vzhled povrchu,

který je jednolitý a beze spár. Kamenný koberec je

ideální pro úpravou starších již nevzhledných

povrchů (beton, dlažba, anhydrit a jiné), ale také

pro zcela nové povrchy.

Výhody:

� Mrazuvzdorný

� Vodopropustný (netvo í se louže)ř

� Dobré protiskluzové vlastnosti

� Nenáro ný na údržbu v každém ro ním obdobíč č

� P spárovrch bez

� Vysoká mechanická odolnost

� Použití v interiéru i exteriéru

� Pochůzí již po 24 hodinách

� Mrazuvzdorný

� Vhodný na podlahové vytápění

� Aplikace možná na většinu zpevněných

ploch (beton, živičné povrchy vozovek a

chodníků, dlažbu, zámkovou dlažbu a jiné)

více informací na www.perfectstone.eu

NOVINKA
NOVINKA

Vzorník říčních kamínků PerfectSTONE

říční kamínek
oblý 2-4 mm

říční kamínek
oblý 4-6 mm

, bez možnosti další slevypevná cena

115,- ,87 Kč/bal84
cena pro Česko

Říční kamínky pro kamenný koberec - oblé
2 - 4 mm / 4 - 6 mm / balení 25 kg

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?
INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

NOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu
� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

D109Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12



JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - EXTERIÉR

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

464,- ,43 Kč/ks342
cena pro Česko

260,- ,88 Kč/ks191
cena pro Česko

, bez možnosti další slevypevná cena

250,- ,50 Kč/ks184
cena pro Česko

Tekutá lepenka 2K hydroizolace / barva šedá / balení 7 kg

Jednosl. hydroizol. EXTERIÉR / barva modrá / balení 2,5 kg

Jednosl. hydroizol. KOUPELNA / barva medově hnědá / balení 2,5 kg

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - KOUPELNA

� Kvalitní povrch

� Ekologická bez organických látek

� Spotřeba 1,5 kg/m  při dvou nátěrech
2

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce

elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění

hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy,

toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny nádobí, třídírny zeleniny, v objektech společného stravování apod.

Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových

i pálených cihel a pórobetonů. Desky cementovláknité, sádrokartonové, překližkové a OSB desky. Podlahy

betonové, cementové a anhydritové.

Charakteristika:

� Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem

� Zabraňuje pronikání vlhka a vody

� Snadná a rychlá aplikace

Jde o dvousložkový, trvale pružný, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad

s cementem. Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu. Tekutá lepenka je vhodná pro izolaci objektů s nízkým

radonovým indexem.

Tekutá lepenka a její výhody:

� Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům, na

vodorovné i svislé plochy, vhodná pro nadzemní

i podzemní aplikace, novostavby i rekonstrukce

� Vysoce flexibilní / prvotřídní vodotěsnost

� Po vytvrzení trvale pružná, odolná proti

povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná

� Odolná chlorované vodě / Interiér a exteriér

� Odolná tlakové vodě / Vyhovuje normě EN14891

� Spotřeba 1,5 kg/m  při 2 nátěrech
2

Použití:

Tekutá lepenka je určena pro hydroizolace zděných,

betonových, železobetonových konstrukcí, lehčených

betonů, na potěry, mazaniny, omítky, zdicí materiály z

pálených cihel, desky CETRIS a sádrokartonové

konstrukce. Dále je vhodná pod dlažby balkónů, teras a

lodžií. pod obklady a dlažbu v koupelnách, bazénech

nebo vodních nádržích na užitkovou vodu.

TEKUTÁ LEPENKA 2K HYDROIZOLACE
INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce

elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění

hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech a exteriérech budov: balkóny, terasy, lodžie,

mokré prostory, koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny apod. Aplikuje se na podklady:

beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a póro-

betonů. Podlahy betonové, cementové a anhydritové. Pro zvýšení účinnosti se vkládají do rohů, koutů a

dilatačních spár těsnicí pásy a průchody.

Charakteristika:

� Interiér i exteriér

� Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem

� Zabraňuje pronikání vlhka a vody

� Snadná a rychlá aplikace

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

� Kvalitní povrch

� Ekologická bez organických látek

� Spotřeba 1-1,5 kg/m  při dvou nátěrech
2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

D110 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu



ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DenBit BR-ALP

GUMOASFALTOVÁ HYDROIZOLACE DenBit DISPER-DN

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DenBit ALP 300

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující

hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr

je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Beton, omítky, zdivo, eternit, ocelové a plechové prvky (krytiny,Druh podkladu:

oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a podobné materiály na bitumenové bázi, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní

hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.).

Použití: Jako roztok určený pro penetraci základových pásů, základů, podzemních částí stavby aj. Hmota je vhodná zejména jako

podklad pod tepelně svařitelné pásy všech druhů. Používá se pod hydroizolační nátěry a jiné nátěrové hmoty. Mimo jiné je možné ji

použít i jako samostatnou protivlhkostní izolaci lehkého typu.

Výhody:

� Výborná hloubková penetrační schopnost

� Je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu

� Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

� Na suchý i vlhký podklad

Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady.

Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER DN na podklad s libovolným sklonem.

Druh podkladu: Beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a

podklady ošetřené penetrací.

Použití: Renovování a konzervování střešních krytin, provádění bezespárých střešních krytin vyztužených technickými

tkaninami, provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí

budov před vlhkostí.

Charakteristika:

� I na svislé stěny, nestéká při +120°C

� Bez obsahu rozpouštědel

� Bezpečná v kontaktu s polystyrenem

� Rychlé schnutí – řádná suchost již po 6 hodinách

� Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

� Na suchý i vlhký podklad

� Spotřeba 0,6 - 1 kg/m  v 1 nátěru
2

Použití

� Ideální jako penetrace pod tepelně svařitelné pásy všech druhů

� Jako roztok určený pro penetrační nátěry svislých betonových

a zděných konstrukcí

� Penetrace základových konstrukcí podzemních částí staveb

� Na dřevěné podklady, ocel, bitumeny a asfalty

� Spotřeba 0,15 - 0,30 kg/m  v 1 nátěru
2

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

272,- ,74 Kč/ks200
cena pro Česko

142,- ,80 Kč/ks104
cena pro Česko

490,- ,62 Kč/ks361
cena pro Česko

Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP / balení 4,5 kg

Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER-DN / balení 5 kg

Asfaltový penetrační lak  DenBit ALP300 / balení 9 kg

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

� Spotřeba 0,15 - 0,30 kg/m  v 1 nátěru
2

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady

umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám.

Vlastnosti

� Velice snadná roztíratelnost

� Rychleschnoucí

� Nízká spotřeba

� Okamžitě použitelný

� Zabraňuje vnikání vody

� Zvyšuje přilnavost asfaltových hydroizolací

� Výborná hloubková penetrační schopnost

� Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

� Na suchý i vlhký podklad

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

D111Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu



SOKLOVÝ PROFIL AL
LO zakládací profil s okapnicí pro založení tepelně

izolačních desek do roviny v kontaktním

zateplovacím systému - ETICS. Bývá také

označován jako profil soklový,

případně patní.

Je síťka ze skelného vlákna určena pro zateplování fasád. Používá se rovněž na

vyztužování vnějších a vnitřních omítkových vrstev na bázi cementu, vápna, jiných

anorganických pojiv a pojiv modifikovaných polymery. Vyztužování (armování)

omítek, polystyrénu při stavbě stěnových příček, bočních stěn van a sprchových

koutů apod. Dále se používá pro vkládání do cementových lepidel při pokládce

dlažby na nestabilní podklady a do hydroizolačních nátěrů např. S-T4, Tekuté

elastické hydroizolace, Tekuté asfaltové hydroizolace nebo Tekuté lepenky S-T8

(suterény, koupelny, terasy, balkóny apod.).

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena , bez možnosti další slevypevná cena

44 1,80 ,790,06 Kč/m ,271 Eur/m33 1

11 0,30 ,452,34 Kč/m ,321 Eur/m8 0 10 0,70 ,428,90 Kč/m ,304 Eur/m7 0

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko cena pro Česko

LO 123/07-2m zakládací soklový profil Al, tl. 0,7mm

Rohový profil LKS plast plast s perlinkou100 x 100 x 2,5 m ZP (6mm) Ok. profil 6mm, UV, tl.2mm / 2,40 m

R LKSOHOVÝ PROFIL ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL

ARMOVACÍ PERLINKA

PENETRACE S2802A

, bez možnosti další slevypevná cena

43,30 ,96 Kč/ks31
cena pro Česko

Penetrace S2802, balení 1 kg

Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodní

disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT,

vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou

nerozpustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu

a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro

penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a

interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních

lepidel, samonivelačních hmot apod. Ředí se v poměru 1:2

až 1:10 s vodou. Po vytvrzení je ve vodě nerozpustná.

LKS Plast – lišta kombi je určena pro

vyztužení a ochranu všech rohů, hran,

ostění oken nebo dveří v kontaktním

zateplovacím systému ETICS.

Začišťovací okenní profil vytváří

dilatující spojení omítky s rámy výplní

stavebních otvorů. Při správném

použití nedochází ke znečištění rámů

a samotných výplní při aplikaci

omítky.

, bez možnosti další slevypevná cena

2 0,04 ,082,51 Kč/ks ,058 Eur/ks1 0
cena pro Slovenskocena pro Česko

LTX-10x160 Talíř. hm. s plast. trnem, 200 ks/bal

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM
TRNEM WKRET-MET LTX 10

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

K105 K104

K164D63

� �

��

-

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

, bez možnosti další slevypevná cena

855 34,- ,200,99 Kč/ks ,282 Eur/ks630 24
cena pro Slovenskocena pro Česko

Armovací perlinka Valmiera 160 kg/m / 1m x 50 m2

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

D112 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu



LEPÍCÍ A STĚRKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA

SILIKONOVÁ PENETRACE POD DEKORATIVNÍ OMÍTKOVINY

S ( )ILIKONOVÁ OMÍTKOVINA ZATÍRANÁ HLAZENÁ

Je cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zateplování fasád. Je přímo určená pro lepení tepelně izolačních

materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken apod. Stejně tak je

určena pro celý proces stěrkování, to je vkládání armovací mřížky / perlinky na těchto tepelných izolačních materiálech, a vytváření tak

ideálního podkladu pro finální úpravu před aplikací dekorativní omítky.

Výhody:

� Odolný vodě a mrazu

� Do interiéru i exteriéru

Použití:

� Lepení tepelně izolačních materiálů expandovaného polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), desek z minerálních vláken apod.

� Stěrkování (vkládání armovací mřížky/perlinky) na těchto tepelných izolačních materiálech

� V kombinaci s armovací perlinkou

ideální pro renovace starých omítek

Základní penetrační nátěr určený jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně

upravovány silikonovými omítkovinami. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.

Dodává se v aplikační konzistenci.

Charakteristika:

� Zvyšuje hydrofobitu povrchu

� Neobsahuje těžké kovy

� Snadná aplikace

� Spotřeba 0,15 - 0,25 kg/m
2

Silikonová omítkovina dekorativního typu určená pro finální úpravu omítek, betonových panelů, zateplovacích

systémů, sádrokartonových povrchů a jiných materiálů. Je vhodná pro použití do exteriérů i interiérů.

Charakteristika:

� Snadno omyvatelná, prodyšná

� Velmi hydrofobní, má samočistící efekt

� Vysoce odolná proti povětrnostním vlivům

� Dlouhodobá životnost a stálobarevnost odstínů

� Snadná aplikace a vysoká přilnavost k podkladu

, bez možnosti další slevypevná cena

145,- ,01 Kč/ks107
cena pro Česko

, bez možnosti další slevypevná cena

527,- ,45 Kč/ks387
cena pro Česko

, bez možnosti další slevypevná cena

925,- ,65 Kč/ks682
cena pro Česko

Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA / balení 25 kg

Silikonová penetrace pod dekorativní omítkoviny / balení 10 kg
barva bílá + 1. barevná skupina

Silikonová omítkovina zatíraná (hlazená) / balení 25 kg
barva bílá + 1. barevná skupina

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

� Velmi pružná a odolná proti mechanickému poškození

� Široká škála barevných odstínů dle vzorníku

� Spotřeba 2,2 - 2,6 kg/m (zrno 1,5 mm)
2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

QUARTZ FASÁDA je součástí ETICS

Den Braven Therm STYRO a MINERAL

s evropskými technickými schváleními

(ETA), vydanými podle směrnice ETAG 004

D113Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu



Je průmyslově vyráběná suchá lepicí malta využívající

přírodních materiálů, křemičitých písků, cementu,

příměsí a přísad. Velikost středního zrna 0,7 mm. Malta

je určená pro zdění/lepení pórobetonových tvárnic

nosných i příčkových stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H

aj.) a keramických cihel. Je možné ji použít pro

vyspravování nerovných povrchů vnitřních omítek,

betonů, neomítnutých pórobetonových zdí a dalších

aplikací.

Výhody

� Pro venkovní a vnitřní zdivo

� Lepení pórobetonových tvárnic nosných i příčkových

stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických

cihel

� Vydatnost až na 24 m nosného zdiva.

� Vyrovnání nerovností povrchů omítek, betonů,

neomítnutých pórobetonových zdí

� Nízká spotřeba zdící malty

� Součinitel tepelné vodivosti 0,84 W/mK

� Pevnost v tlaku 10 MPa≥

� Faktor difúzního odporu μ = 15/35

LEPICÍ A ZDÍCÍ TMEL NA PÓROBETONY
QUARTZ POROA CIHLY

Pro velkoplošné vyrovnání hrubých nerovností předev-

ším betonových podlah v síle 2 - 20 mm, během jedno-

ho úkonu při spotřebě suché směsi 15 kg / 10mm /

1m².

Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin

např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo

linoleum. Není mrazuvzdorná a vhodná jako konečná

povrchová úprava. Nepoužívat pro přímou zálivku

podlahového vytápění, na dřevěné, kovové a plastové

podklady. Vyhovuje normě EN 13813.

Charakteristika / Výhody / Vlastnosti:

� Ideální pevnost v tahu i tlaku

� Rychlá zpracovatelnost

� Použití v interiéru, následně se kladou finální vrstvy

-  dlažba, parkety, koberce nebo linoleum

S PREMIUM S200AMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY

V DB IINITŘNÍ A VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

SUPER FLEX C2TES1

Univerzální suchá štuková omítka určená k přímému použití

pro tenkovrstvé omítky, na panelové povrchy a pro štukování

na základní jádrovou omítku, která se používá především pro

zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek

nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton a

sádrokarton. Tato omítka vyniká svým dokonalým

vyhlazením.Je přetíratelná disperzními barvami.

Výhody:

� Jemný a prodyšný štuk

� Zrnitost 0,6 mm

� Odolná vodě a mrazu

� Vápenocementová omítka

� Snadná aplikace

� Dokonalé vyhlazení

� Vysoká přilnavost

Použití:

� Na přesné zdivo a jádrové omítky / Stěny a stropy

� Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí

� Hladké betonové panely / Opravy starých omítek

� Pro rekonstrukce panelových bytů

� Spotřeba při 2 mm tloušťce: 2,7 - 3,0 kg/m
2

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena , bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

101,- ,54 Kč/ks75
cena pro Česko

258,- ,40 Kč/ks190
cena pro Česko

101,- ,54 Kč/ks74
cena pro Česko

242,- ,60 Kč/ks178
cena pro Česko

Lepicí a zdící tmel na pórobeton a cihly QUARTZ PORO
balení 25 kg

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1
balení 25 kg

Vnitřní a vnější štuková omítka DB II
balení 25 kg

Samonivelační hmota na podlahy PREMIUM S200
balení 25 kg

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

Hotová suchá směs - deformovatelná malta (S1) vysoce

flexibilní - určena pro lepení keramických obkladů a dlažby

z přírodního i umělého kamene na omítku, beton,

pórobeton a neomítnuté zdivo. Pro lepení dlažby na

podlahové vytápění a el. vytápěné rohože.

Výhody:

� Deformovatelná malta (S1) - vysoká flexibilita

� Vysoká pevnost v tahu / Na podlahové vytápění

� Lepení přímo na starou dlažbu

� Lepení obkladů bazénů, skleněné dlažby

� Prodloužená doba zavadnutí, snížený skluz

� Odolné vodě a mrazu / Zpracovatelnost 180 min.

� Spotřeba 2,5 kg/m při lepení obkladů2

Použití:

� Lepení obkladů a dlažeb v interiérech i exteriérech

� Lepení keramických obkladů a dlažby, dlažby z

přírodního kamene na omítku beton, pórobeton,

neomítnuté zdivo i na starou dlažbu

� Lepení dlažby na podlahové vytápění a pro přímou

aplikaci na el.vytápěné rohože...

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

D114 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu



ADHEZNÍ MŮSTEK

S PUR PU-ROOFFIXTŘEŠNÍ LEPIDLO

O PROFICHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

Vlastnosti:

� Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů

� Velice nízká sedimentace křemičitého písku

� Odolný povětrnostním vlivům

� Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám

� Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy

� Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev

materiálů QUARTZ

� Spotřeba: 0,15 - 0,2 kg/m
2

Použití:

� Adhezní vysoce přilnavý můstek pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady, zpevnění starých i nových

povrchů

� Určený na nekonstrukční a pohledové betony, cihelné zdivo, vyzrálé vápenocementové omítky, umakart, skleněné

tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, obklady a dlažby apod. na

nestabilní podklady pod stavební lepidla na obklady a dlažbu, samonivelační hmoty, tekutou lepenku aj.

jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky,

nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na

OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod.

Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, odolné vlhku, určené pro lepení střešních krytin a výrobu střešních izolačních

sendvičových panelů nebo pro dekorativní lepení dřeva, polystyrenu apod.

Vlastnosti:

� Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku / Bez obsahu rozpouštědel (nepoškozuje polystyren)

� Vytvrzuje za pomocí vzdušné vlhkosti i vlhkosti obsažené v lepených materiálech

� Během vytvrzování lepidlo napěňuje (zvětšuje svůj objem), proto ideálně vyplní nerovnosti v lepených materiálech a trvale

zvýší přilnavost

� Po vytvrdnutí je lepený spoj odolný vůči povětrnostním vlivům

� Nezbarvuje lepený materiál / podklad / přibližná spotřeba 200 g/m
2

Použití

� Lepení izolačních materiálů (při zateplování střech) z polystyrenu, minerální i skelné vlny, tuhé polyuretanové pěny a jiným

podobným materiálům pórovitých nebo vláknitých na podklady jako: beton, pórobeton, ocel, plech, dřevo, sádra,

mineralizované / pískované povrchy

� Lepení střešních hydro-termoizolačních sendvičových panelů při vkládání a vrstvení např. dřevo, plech – polystyren,

minerální vata – lepenka, plech

� Koncentrovaný přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami

třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN

335-1 a ČSN EN 335-2.

� Použití: Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, které nemusí být chráněné před povětrnostními vlivy, nesmí však

být ve styku se zemí, např. altány, pergoly, ploty, konstrukce krovů, střech, skladů, chat apod.

� Vysoká hloubková účinnost, sanační účinky proti houbám

� Neomezená životnost pro aplikace v interiérech a dlouhodobá ochrana v exteriérech (min. 10let) pro třídu ohrožení 3

� Má fungicidní účinek proti parazitním houbám a plísni / Má insekticidní účinek na parazitní hmyz

� Vydatnost z 1 litru až 50 m
2

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

436,- ,77 Kč/ks321
cena pro Česko

134,- ,89 Kč/ks98
cena pro Česko

1271,- ,00 Kč/ks938
cena pro Česko

Adhezní můstek 5 kg / růžová

Ochranný nátěr na dřevo PROFI 1 kg / zelená, hnědá

Střešní polyuretanové lepidlo PU-Rooffix / balení 5 kg

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

Použití:

� Ochranné nátěry dřeva a lignocelulozových materiálů v třídách

ohrožení 1 až 3

� Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí

v interiérech (např. trámové stropy, konstrukce krovů, podlahy)

a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např.

roubené stavby a sruby, zahradní chaty, altány, pergoly, ploty,

střešní podbití apod.).

� Preventivní ochrana zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými

houbami

� Sanace dřeva při napadení dřevokazným hmyzem

� Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku

D115Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu



400 ESSENTIALS

� velikost: 110 x 58 x 15 mm
� hloubka dveří: 38 - 110 mm
� šíře otvoru kukátka 14 mm
� 2,6" LCD obrazovka - 76,800 pixelů
� 0,3 MP kamera, pozorovací úhel 95°
� 2 ks AAA baterie

� barevné provedení: stříbrná
� jasný obraz snímání
� jednoduché ovládání
� automatické vypnutí po 10 vteřinách
� jednoduchá výměna běžného kukátka

bez víceprací

500 STANDARD

� vysoká bezpečnost soukromí - skrz
kukátko můžete vidět směrem ven,
ale není vidět dovnitř

� jednoduché ovládání pomocí stisknutí
knoflíku

� jednoduchá instalace – vhodné do
standardního 14mm otvoru na dveřní

kukátkapro dveře tloušťky 38-110mm
� zorný úhel 105 stupňů
� 3.2' LCD obrazovka
� napájeno AA bateriemi (součást balení)
� barva: stříbrná

4500 MEMORY+

� velikost 138 x 75 x 15 mm
� hloubka dveří 38 - 110 mm
� šíře otvoru kukátka 14 mm
� 4" LCD obrazovka
� 0,3 MP kamera, pozorovací úhel 105°
� 4 ks AAA baterie
� barevné provedení - černé

� jasný obraz snímání
� infračervené noční vidění
� interní paměť - 50 obrázků - SD Micro

Slot (karta není součástí balení)
� jednoduché ovládání
� funkce zvonku 80 dB

Kód
typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová

úprava, torx
balení Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

92836-3 Digitální kukátko YALE 400 Essentials 1 ks 1 250,00 50,000 D �

92836-4 Digitální kukátko YALE 500 Standard 1 ks 1 870,00 75,000 D �

92836-5 Digitální kukátko YALE 4500 Memory+ 1 ks 2 250,00 90,000 D �

Dveřní zavírač DC 120 dveře do 1100mm a 80kg

POPIS VÝROBKU
� dveřní zavírač s hřebenovou technologií

a lomeným ramínkem
� rozsah sil EN 2/3/4
� pro požárně odolné a kouřotěsné dveře

do šířky 1100mm a váhy 80kg
� síla zavírače nastavitelná dle montáže
� použití pro pravé i levé dveře
� plynule nastavitelná rychlost zavíraní,

dovíraní a úhlu otevření (back-check)
pomocí termodynamických ventilů

� úhel otevření do 180˚
(105 ˚ při montáži pro sílu EN 4)

� součástí balení je lomené ramínko,
šrouby  na uchycení, montážní návod
a instalační šablona

VÝHODY
� termodynamické ventily minimalizují

vliv teplotních změn
� funkce nastavení maximálního úhlu

otevření (back-check) nabízí optimální
ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny

PŘÍSLUŠENSTVÍ
� L141 aretační ramínko
� A154 montážní plech pro lomené

ramínko

-14%
Stříbrná Bílá

Dveřní zavírač DC 140 dveře do 1250mm a 100kg

-10%

Kód
typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová

úprava, torx
balení Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena po
slevě Kč pro

Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Cena po slevě
EUR pro

Slovensko
EAN

92118-1 DC120 ZAV.STRI. EN2/3/4 S RAM 1 ks 810,00 696,60 32,400 27,864 C �

92118-3 DC120 ZAV.BILY EN2/3/4 S RAM 1 ks 810,00 32,400 C �

92118-5 DC120 ZAV.HNEDY EN2/3/4 S RAM 1 ks 810,00 32,400 C �

92118-7 DC120 ZAV.CERNY EN2/3/4 S RAM 1 ks 810,00 32,400 C �

Kód
typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová

úprava, torx
balení Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena po
slevě Kč pro

Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Cena po slevě
EUR pro

Slovensko
EAN

92119-7 DC140 ZAV.STRI EN2/3/4 S RAM 1 ks 1 150,00 1 035,00 46,000 41,400 C �

92119-9 DC140 ZAV.BILY EN2/3/4 S RAM 1 ks 1 150,00 46,000 C �

92120-1 DC140 ZAV.HNEDY EN2/3/4 S RAM 1 ks 1 150,00 46,000 C �

92119-0 DC140 ZAV.STRIBRNY EN2/3/4/5 BEZ RAM 1 ks 1 050,00 42,000 C �

92824-0 G143 KLUZ.RAM.STRIBR – DC140 1 ks 276,00 11,000 C �

92294-4 A152 ARET.PRVEK-KL.RAMINKO - G143/193/195 1 ks 260,00 10,400 C �

92294-6 A153 KONC.DORAZ-KL.RAMINKO – G143/193/195 1 ks 260,00 10,400 C �

92310-4 A161 MONT.PLECH - DC140 STR. 1 ks 154,00 6,150 C �

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

změna cen v segmentu ASSA-ABLOY o 0% až 22%, v průměru o 4%. Více na www.okentes.cz, nebo v ceník u Vašich obchodníků

POPIS VÝROBKU

� dveřní zavírač s hřebenovou technologií

a lomeným ramínkem

� rozsah sil EN 2/3/4/5 pro požárně odolné

a kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm

a váhy 100 kg s lomeným ramínkem

� rozsah sil 2/3 pro dveře šířky 950 mm

a váhy 60 kg s kluzným ramínkem

� síla zavírače nastavitelná dle montáže

� použití pro pravé i levé dveře

� plynule nastavitelná rychlost zavíraní,

dovíraní a úhlu otevření (back-check)

pomocí termodynamických ventilů

� úhel otevření do 180˚ (125 ˚ při montáži

pro sílu En5)

� součástí balení je lomené ramínko,
šrouby  na uchycení, montážní návod
a instalační šablona

VÝHODY

� rychlá instalace a snadné seřízení

� termodynamické ventily minimalizují vliv

teplotních změn

� funkce nastavení maximálního úhlu

otevření (back-check) nabízí optimální

ochranu jak pro dveře, tak okolní stěn

� moderní a kompaktní design

PŘÍSLUŠENSTVÍ

� L141 aretační ramínko lomené

� G143 kluzné ramínko

� A152 aretační prvek pro kluzné ramínko

� A153 koncový doraz pro kluzné ramínko

� A161 montážní plech pro DC140

(možnost přenastavení síly EN2-EN4)

� A154 montážní plech pro lomené ramínko

Novinky a akce ASSA-ABLOY
Digitální dveřní kukátka Dveřní zavírače výhodněji

FUNKCE MODEL
400 500 4500

Xprrůměr otvoru / 14 mm X X
Xsíla dveří / 38 - 110 mm X X
Xkamera 0,3 MP X X
Xvelikost obrazovky 2,6"

Xvelikost obrazovky 3,2"
Xvelikost obrazovky 4"
Xfunkce zvonku
Xfunkce obrázek

Xzorný úhel kamery 95°
XXzorný úhel kamery 105°
Xvnitřní pamět
Xslot na SD Micro kartu
Xnoční vidění
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Závěsy pro dřevěné dveře a okna

Závěs 055 / 16 mm
pro dřevěné dveře kompletní (VD+SD)

Závěs 190 / 13mm
pro dřevěné dveře kompletní (VD+SD)

Závěs 320 / 16mm
pro dřevěné dveře kompletní (3 díly+ čep)

Závěs 190 / 16mm
pro dřevěné dveře kompletní (VD+SD) NOVINKA

NOVINKA

* závěs A934-00-00 vyřazujeme

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

* závěs 75-00-00 vyřazujeme * závěs 268-00-00 vyřazujeme

* závěs 65-00-00 vyřazujeme

* závěs E 583-00-00/M vyřazujeme

Závěs 030 / 13 mm
pro dřevěné okna kompletní (VD+SD) NOVINKA

NOVINKA

třída 2 dle EN 1935:2002, zatížení do 40 kg na 3 závěsy

třída 2 dle EN 1935:2002, zatížení do 40 kg na 3 závěsy

třída 3 dle EN 1935:2002, zatížení do 60 kg na 3 závěsy

třída 3 dle EN 1935:2002, zatížení do 60 kg na 3 závěsy

třída 3 dle EN 1935:2002, zatížení do 60 kg na 3 závěsy

Z nabídky závěsů pro dřevěné dveře a okna (Katalog 2013/14 str. 181) vyřazujeme položky označené .*
Níže uvedenými novinkami tento sortiment doplňujeme.

D117Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Kód povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

93305-0 pozink bílý 740 ks 8,50 0,340 C � N

93305-5 pozink žlutý 740 ks 8,50 0,340 C � N

Kód povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

93303-0 pozink bílý 350 ks 15,10 0,605 C � N

93303-5 pozink žlutý 350 ks 15,30 0,610 C � N

Kód povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

93302-0 bronz spec. 400 ks 17,80 0,710 C � N

Kód povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

93301-0 mosaz 200 ks 38,00 1,520 C � N

93301-5 bronz spec. 120 ks 43,00 1,720 C � N

Kód povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

93304-0 pozink bílý 160 ks 35,00 1,400 C � N

93304-5 pozink žlutý 160 ks 35,00 1,400 C � N



drážka Tx precizně přenáší kroutící
moment potřebný k zašroubování vrutu

8 drážek (kapsiček) pod hlavou usnad-
ňuje zapuštění hlavy vrutu do materiálu

ostrá jehlová špička
umožňuje rychlé zakousnutí

dvouchodý závit
dává vrutu vysokou rychlost

odložený druhý chod závitu umožňuje
štíhlou konstrukci špičky

frézující závit
profrézovává sevření materiálu a
snižujetak třenína dříku

kluzný lak snižuje tření vrutu a slouží
jako další vrstva ochrany proti korozi

Přednosti vrutu

• Používají se bez předvrtání = úspora pracovního
času / nákladů na zhotovení spoje

• Dvojnásobná rychlost zašroubování vrutu oproti
běžnému vrutu = další  úspora pracovního
času/nákladů

• Konstrukcí vrutu je snížen odpor vůči zašroubování
= uživatelský komfort, šetrnost k převodovkám
pracovních nástrojů

• Kvalitní spoj – spoj se neuvolňuje, vysoká svěrná síla
ve spoji, vysoká ochrana proti korozi.

• Jednoduché použití a maximální pracovní komfort
pro pracovníky

• Stavební technické osvědčení
070-043613

Kód
typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová

úprava, torx
balení Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

58500-0 RAPI-TEC 2010 3x16mm, záp.T10 žlutý 2000 100ks 19,70 0,790 C �

58501-0 RAPI-TEC 2010 3x20mm, záp.T10 žlutý 2000 100ks 21,00 0,840 C �

58502-0 RAPI-TEC 2010 3x25mm, záp.T10 žlutý 2000 100ks 24,40 0,975 C �

58503-0 RAPI-TEC 2010 3x30mm, záp.T10 žlutý 1000 100ks 27,10 1,080 C �

58504-0 RAPI-TEC 2010 3x35mm, záp.T10 žlutý 1000 100ks 35,30 1,410 C �

58505-0 RAPI-TEC 2010 3x40mm, záp.T10 žlutý 1000 100ks 37,70 1,510 C �

58506-0 RAPI-TEC 2010 3x45mm, záp.T10 žlutý 500 100ks 40,60 1,620 C �

58507-0 RAPI-TEC 2010 3,5x16mm, záp.T10 žlutý 2000 100ks 21,00 0,840 C �

58508-0 RAPI-TEC 2010 3,5x20mm, záp.T10 žlutý 2000 100ks 23,70 0,950 C �

58509-0 RAPI-TEC 2010 3,5x25mm, záp.T10 žlutý 1000 100ks 27,10 1,080 C �

58510-0 RAPI-TEC 2010 3,5x30mm, záp.T10 žlutý 1000 100ks 29,90 1,200 C �

58511-0 RAPI-TEC 2010 3,5x35mm, záp.T10 žlutý 1000 100ks 33,80 1,350 C �

58512-0 RAPI-TEC 2010 3,5x40mm, záp.T10 žlutý 1000 100ks 42,10 1,680 C �

58513-0 RAPI-TEC 2010 3,5x45mm, záp.T10 žlutý 500 100ks 45,20 1,810 C �

58514-0 RAPI-TEC 2010 3,5x50mm, záp.T10 žlutý 500 100ks 53,50 2,140 C �

58515-0 RAPI-TEC 2010 4x20mm, záp.T20 žlutý 1000 100ks 27,60 1,100 C �

58516-0 RAPI-TEC 2010 4x25mm, záp.T20 žlutý 1000 100ks 28,10 1,120 C �

58517-0 RAPI-TEC 2010 4x30mm, záp.T20 žlutý 1000 100ks 34,20 1,370 C �

58518-0 RAPI-TEC 2010 4x35mm, záp.T20 žlutý 1000 100ks 38,00 1,520 C �

58519-0 RAPI-TEC 2010 4x40mm, záp.T20 žlutý 1000 100ks 42,50 1,700 C �

58520-0 RAPI-TEC 2010 4x45mm, záp.T20 žlutý 500 100ks 49,20 1,970 C �

58521-0 RAPI-TEC 2010 4x50mm, záp.T20 žlutý 500 100ks 51,50 2,060 C �

58522-0 RAPI-TEC 2010 4x60mm, záp.T20 žlutý 500 100ks 71,00 2,840 C �

58523-0 RAPI-TEC 2010 4x70mm, záp.T20 žlutý 200 100ks 82,50 3,300 C �

58524-0 RAPI-TEC 2010 4,5x20mm, záp.T25 žlutý 500 100ks 46,40 1,860 C �

58525-0 RAPI-TEC 2010 4,5x25mm, záp.T25 žlutý 500 100ks 50,50 2,020 C �

58526-0 RAPI-TEC 2010 4,5x30mm, záp.T20 žlutý 500 100ks 53,50 2,140 C �

58527-0 RAPI-TEC 2010 4,5x35mm, záp.T20 žlutý 500 100ks 60,50 2,420 C �

58528-0 RAPI-TEC 2010 4,5x40mm, záp.T20 žlutý 500 100ks 63,00 2,520 C �

58529-0 RAPI-TEC 2010 4,5x45mm, záp.T20 žlutý 500 100ks 65,00 2,600 C �

58530-0 RAPI-TEC 2010 4,5x50mm, záp.T20 žlutý 500 100ks 69,00 2,760 C �

58531-0 RAPI-TEC 2010 4,5x60mm, záp.T20 žlutý 250 100ks 85,00 3,400 C �

58532-0 RAPI-TEC 2010 4,5x70mm, záp.T20 žlutý 200 100ks 101,00 4,040 C �

58533-0 RAPI-TEC 2010 4,5x80mm, záp.T20 žlutý 200 100ks 111,00 4,440 C �

58534-0 RAPI-TEC 2010 5x20mm, záp.T25 žlutý 500 100ks 67,50 2,700 C �

58535-0 RAPI-TEC 2010 5x25mm, záp.T25 žlutý 500 100ks 68,00 2,720 C �

58536-0 RAPI-TEC 2010 5x30mm, záp.T25 žlutý 500 100ks 69,00 2,760 C �

58537-0 RAPI-TEC 2010 5x35mm, záp.T25 žlutý 500 100ks 70,50 2,820 C �

58538-0 RAPI-TEC 2010 5x40mm, záp.T25 žlutý 500 100ks 76,00 3,040 C �

58539-0 RAPI-TEC 2010 5x50mm, záp.T25 žlutý 250 100ks 79,00 3,160 C �

58540-0 RAPI-TEC 2010 5x60mm, záp.T25 žlutý 250 100ks 96,00 3,840 C �

58541-0 RAPI-TEC 2010 5x70mm, záp.T25 žlutý 200 100ks 118,00 4,720 C �

58542-0 RAPI-TEC 2010 5x80mm, záp.T25 žlutý 200 100ks 139,00 5,550 C �

58543-0 RAPI-TEC 2010 5x90mm, záp.T25 žlutý 100 100ks 175,00 7,000 C �

58544-0 RAPI-TEC 2010 5x100mm, záp.T25 žlutý 100 100ks 207,00 8,300 C �

58545-0 RAPI-TEC 2010 5x110mm, záp.T25 žlutý 100 100ks 237,00 9,500 C �

58546-0 RAPI-TEC 2010 5x120mm, záp.T25 žlutý 100 100ks 268,00 10,700 C �

58547-0 RAPI-TEC 2010 6x50mm, záp.T30 žlutý 250 100ks 99,00 3,960 C �

58548-0 RAPI-TEC 2010 6x60mm, záp.T30 žlutý 200 100ks 129,00 5,150 C �

58549-0 RAPI-TEC 2010 6x70mm, záp.T30 žlutý 200 100ks 144,00 5,750 C �

58550-0 RAPI-TEC 2010 6x80mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 173,00 6,900 C �

58551-0 RAPI-TEC 2010 6x90mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 199,00 7,950 C �

58552-0 RAPI-TEC 2010 6x100mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 224,00 8,950 C �

58553-0 RAPI-TEC 2010 6x110mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 263,00 10,500 C �

58554-0 RAPI-TEC 2010 6x120mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 299,00 12,000 C �

58555-0 RAPI-TEC 2010 6x130mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 320,00 12,800 C �

58556-0 RAPI-TEC 2010 6x140mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 373,00 14,900 C �

58557-0 RAPI-TEC 2010 6x150mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 421,00 16,800 C �

58558-0 RAPI-TEC 2010 6x160mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 464,00 18,600 C �

58559-0 RAPI-TEC 2010 6x180mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 695,00 27,800 C �

58560-0 RAPI-TEC 2010 6x200mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 820,00 32,800 C �

58561-0 RAPI-TEC 2010 6x220mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 1 180,00 47,200 C �

58562-0 RAPI-TEC 2010 6x240mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 1 330,00 53,000 C �

58563-0 RAPI-TEC 2010 6x260mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 1 640,00 65,500 C �

58564-0 RAPI-TEC 2010 6x280mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 1 770,00 71,000 C �

58565-0 RAPI-TEC 2010 6x300mm, záp.T30 žlutý 100 100ks 1 880,00 75,000 C �

RAPI-TEC představují novou generaci vrutů, která přináší
ve srovnání s běžnými vruty uživatelský komfort a lepší
užitné vlastnosti.

RAPI-TEC 2010 a přehled změn cen

Shrnutí úprav cen RAPI-TEC
TURBO-TEC okenní šrouby - navýšení cen v průměru o 5%
RAPI-TEC 2010 - navýšení cen v průměru o 7%
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Pro rychlou a beznapěťovou montáž oken a dveří do většiny stavebních materiálů
Průchozí kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří.
� rychlá a jednoduchá montáž
� povrchová úprava pozink
� beznapěťová montáž
�malý předvrtávaný otvor
� průchozí kotvení

RAPI-TEC SK PLUS

Ostrá špička - usnadňuje zakousnutí vrutu
do materiálu.
Zářez ve špičce - redukuje množství zvednutých
vláken při rychlém zakousnutí vrutu

Talířová hlava vrutu s vylisovanou podložkou
zvyšuje sílu přitažení připojovaného dílu. Díky
vyšší pevnosti a vysoké svěrné síle je možné
snížení počtu zhotovovaných spojů = úspora
pracovního času / nákladů

� ostrá špička se zářezem
� dvouchodý závit
� spirálová drážka
� frézující závit
� integrovaná podložka
� kluzný lak
� rozměr: 4x40 - 5x100 mm

�

�

Dvouchodý závit - dává vrutům dvojnásobnou
rychlost zašroubování úspora času=

Spirálová drážka přes závit
minimalizuje tříštění materiálu

frézující závit profrézovává sevření materiálu a snižuje
tak tření na dříku

kluzný lak snižuje tření vrutu a slouží jako další vrstva
ochrany proti korozi

Dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost proti
korozi

Hluboká drážka Tx precizně přenáší kroutící
moment potřebný k zašroubování vrutu a urychluje
bezpečnou práci.

Okenní šroub s zápustnou (plochou) hlavou

Okenní šroub s válcovou (cilindrickou) hlavou

Okenní šroub se zápustnou hlavou a 5-ti drážkami

Kód typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová úprava, torx balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

52809-5 TURBO-TEC 7,5x42mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 1,13 0,045 C �

52810-2 TURBO-TEC 7,5x52mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 1,43 0,057 C �

52811-2 TURBO-TEC 7,5x62mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 1,44 0,058 C �

52812-1 TURBO-TEC 7,5x72mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 1,80 0,072 C �

52812-6 TURBO-TEC 7,5x82mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 2,19 0,088 C �

52813-1 TURBO-TEC 7,5x92mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 2,48 0,099 C �

52813-3 TURBO-TEC 7,5x102mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 2,73 0,109 C �

52814-3 TURBO-TEC 7,5x112mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 3,22 0,129 C �

52815-3 TURBO-TEC 7,5x122mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 3,66 0,146 C �

52816-2 TURBO-TEC 7,5x132mm bílé zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 3,74 0,150 C �

52817-2 TURBO-TEC 7,5x152mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 4,82 0,193 C �

52819-2 TURBO-TEC 7,5x182mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 7,00 0,280 C �

52820-9 TURBO-TEC 7,5x212mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100ks ks 8,80 0,352 C �

52821-2 TURBO-TEC 7,5x242mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 16,40 0,655 C �

52821-3 TURBO-TEC 7,5x272mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 20,50 0,820 C �

52821-7 TURBO-TEC 7,5x302mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 25,90 1,040 C �

52821-8 TURBO-TEC 7,5x342mm bílá zápustná (plochá) hlava T30 100 ks ks 32,10 1,280 C �

Kód typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová úprava, torx balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

55050-2 TURBO-TEC 7,5x42mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 0,70 0,028 C �

55050-4 TURBO-TEC 7,5x52mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 0,84 0,034 C �

55050-8 TURBO-TEC 7,5x72mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 1,20 0,048 C �

55051-0 TURBO-TEC 7,5x82mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 1,84 0,074 C �

55052-8 TURBO-TEC 7,5x92mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 2,49 0,100 C �

55053-1 TURBO-TEC 7,5x112mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 3,12 0,125 C �

55053-4 TURBO-TEC 7,5x122mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 2,96 0,118 C �

55052-7 TURBO-TEC 7,5x132mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 4,13 0,165 C �

55053-2 TURBO-TEC 7,5x152mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 4,68 0,187 C �

55053-3 TURBO-TEC 7,5x182mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 6,70 0,268 C �

55052-0 TURBO-TEC 7,5x212mm bílá válcová (cylindrická) hlava 100 ks ks 10,60 0,424 C �

Pro rychlou a beznapěťovou montáž oken a dveří do většiny stavebních materiálů
Průchozí kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří.
� rychlá a jednoduchá montáž
� povrchová úprava pozink
� beznapěťová montáž
�malý předvrtávaný otvor
� průchozí kotvení

turbošrouby od délky 242 mm pouze s děleným závitem - platí pro všechny typy

Kód
typ - průměr x délka mm, hlava,

povrchová úprava, torx
balení

(ks)
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

58099-2 RAPI-TEC SK PLUS 4x40/25 T20 žlutý 500 100ks 61,00 2,440 C � N

58099-3 RAPI-TEC SK PLUS 4x50/30 T20 žlutý 500 100ks 75,00 3,000 C � N

58099-4 RAPI-TEC SK PLUS 4x60/35 T20 žlutý 250 100ks 107,00 4,280 C � N

58099-5 RAPI-TEC SK PLUS 5x50/27 T25 žlutý 250 100ks 111,00 4,440 C � N

58099-6 RAPI-TEC SK PLUS 5x60/32 T25 žlutý 250 100ks 130,00 5,200 C � N

58099-7 RAPI-TEC SK PLUS 5x70/37 T25 žlutý 200 100ks 162,00 6,500 C � N

58099-8 RAPI-TEC SK PLUS 5x80/47 T25 žlutý 200 100ks 199,00 7,950 C � N

58099-9 RAPI-TEC SK PLUS 5x100/55 T25 žlutý 100 100ks 286,00 11,400 C � N

NOVINKA
NOVINKA

�Vruty do tesařského kování
�Speciální geometrie hlavy
pro estetičtější spoj
�Osazení pod hlavou pro zvýšení
únosnosti ve střihu
�Dostatečná výška osazení pro tesařské

kování ze silnějších materiálů
�Náběh před osazením pro snadné
vklouznutí vrutu do otvoru v kování

V RAPI-TECRUTY DO TESAŘSKÉHO KOVÁNÍ

�Hluboká drážka Tx pro precizní přenos kroutícího momentu
� Jehlová špička pro snadné zakousnutí
�Speciální povrchová úprava Ruspert s kluzným lakem pro použití v exteriéru
i interiéru (provozní třída 1-3)

NOVINKA
NOVINKA

Pro rychlou a beznapěťovou montáž oken a dveří do většiny stavebních materiálů
Průchozí kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří.
�rychlá a jednoduchá montáž
�povrchová úprava pozink
�beznapěťová montáž
�malý předvrtávaný otvor
�průchozí kotvení

Novinky a úpravy cen RAPI-TEC

Kód typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová úprava, torx balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

55039-0 Kotevní šroub TURBO 7,5x42 ZH, 5dr, BZ,T30 100 ks 0,78 0,031 C �

55040-1 Kotevní šroub TURBO 7,5x52 ZH, 5dr, BZ, T30 100 ks 1,08 0,043 C �

55040-6 Kotevní šroub TURBO 7,5x72 ZH, 5dr, BZ, T30 100 ks 1,44 0,058 C �

55041-1 Kotevní šroub TURBO 7,5x92 ZH, 5dr, BZ, T30 100 ks 1,90 0,076 C �

55041-6 Kotevní šroub TURBO 7,5x112 ZH, 5dr, BZ, T30 100 ks 2,23 0,089 C �

55042-1 Kotevní šroub TURBO 7,5x132 ZH, 5dr, BZ, T30 100 ks 2,51 0,100 C �

55042-6 Kotevní šroub TURBO 7,5x152 ZH, 5dr, BZ, T30 100 ks 3,09 0,124 C �

55043-1 Kotevní šroub TURBO 7,5x182 ZH, 5dr, BZ, T30 100 ks 3,63 0,145 C �

55043-6 Kotevní šroub TURBO 7,5x212 ZH, 5dr, BZ, T30 100 ks 4,09 0,164 C �

DALŠÍ VARIANTY A ROZMĚRY NA WWW OKENTES CZ SK. . /

, bez možnosti další slevypevná cena

458 18,- ,300Kč/100ks ,993 Eur/100ks338,- 12
cena pro Slovenskocena pro Česko

8,0 x 40, T40, Ruspert, balení 50 ks

D119Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12



STYČNÍKOVÁ DESKA S HROTY

KOTEVNÍ PRVEK TYP U s PROLISEM

ÚHELNÍK 90° TYP4 PROLIS

KOTVÍCÍ BOTKA ČTVERCOVÁ

PATKA KOTEVNÍ DO BETONU TYP U PATKA PILÍŘE

PATKA KOTEVNÍ DO BETONU TYP U s PROLISEM

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

83 4,50 ,480,66 Kč/ks ,181 Eur/ks61 3
cena pro Slovensko

8 0,70 ,348,42 Kč/ks ,247 Eur/ks6 0
cena pro Slovenskocena pro Česko

cena pro Česko

Bulldog 75 / 23 x 1,3 mm Zn

, bez možnosti další slevypevná cena

150 6,- ,000,70 Kč/ks ,260 Eur/ks110 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

100 x 100 x 150 mm

80 x 80 x 4,0 mm

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

184 5,- ,350,79 Kč/ks ,799 Eur/ks135 3

193 7,- ,700,43 Kč/ks ,467 Eur/ks142 5

166 6,- ,650,50 Kč/ks ,722 Eur/ks122 4

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

cena pro Česko

12 0,- ,480,86 Kč/ks ,341 Eur/ks8 0
cena pro Slovenskocena pro Česko

120 x 100 x 4,0 mm s prolisem

100 x 80 x 4,0 mm s prolisem

110 x 110 x 250 x 4,0 M24 volná matka

65 x 90 x 90 x 2,5 mm

, bez možnosti další slevypevná cena

2 0,56 ,102,89 Kč/ks ,072 Eur/ks1 0
cena pro Slovenskocena pro Česko

24 x 105 x 1,0 mm

� pro ukotvení tlačených

sloupků nebo pilířů k

betonovým podkladům

� připevnění sloupků pomocí

vrutů do dřeva

� výhodou je uložení sloup-

ků nad vlhkýmprostředím

� pro ukotvení tlačených sloupků

nebo pilířů k betonovým

podkladům

� připevnění možné také pomocí

svorníků

�maximálně 50 mm nad betonem,

pak je možno namáhat i na ohyb

� pro upevnění jednoduchého

spoje

� používat vždy protilehle

�montáž se zpravidla provádí

ve specializovaných firmách,

které používají speciální

lisovací stolice

� pro ukotvení tlačených sloupků

nebo pilířů k betonovým

podkladům

� podkladní desku je možno

i zabetonovat

� délka stavěcího šroubu

maximálně 100 mm nad

betonem

� pro ukotvení tlačených sloupků nebo

pilířů k betonovým podkladům

�maximálně 50 mm nad betonem

� prolis zabrání nahnívání dřevěných

sloupků

� pro ukotvení tlačených

sloupků nebo pilířů k

betonovým podkladům

� výhodou připevnění prvků

pomocí vrutů přímo do

betonu

� prolis zabrání nahnívání

dřevěných sloupků

BULLDOG
NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

NOVINKA - Kotevní prvky pro dřevostavby
� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

D120 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina



K "U"  ( )OTEVNÍ SADA ZEMNÍ VRUT U . ( )NIVERZ KOTEVNÍ SADA SLOUPKU ZEMNÍ VRUT

V RAPI-TECRUTY DO TESAŘSKÉHO KOVÁNÍ

Kapovací pila s pojezdem KGSV 72 Xact SYM METABO
se symetricky nastavitelným dorazovým systémem

S WK-DSPIRÁLNÍ HMOŽDINKA DO POLYSTYRÉNU

, bez možnosti další slevypevná cena

458 18,- ,300Kč/100ks ,993 Eur/100ks338,- 12
cena pro Slovenskocena pro Česko

8,0 x 40, T40, Ruspert, balení 50 ks

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

12 0,70 ,510,37 Kč/ks ,362 Eur/ks9 0
cena pro Slovensko

179 7,- ,150,10 Kč/ks ,077 Eur/ks132 5
cena pro Slovenskocena pro Česko

cena pro Česko

550 mm / průměr 24 až 55 mm

WK-DS 50 x 28 mm, balení 100 ks

žárově zinkovaná šroubovací sada s U patkou. "U" v názvu zemního

vrutu udává šířku profilu U-patky pro uchycení dřevěného trámu.

Použití na plotové sloupky, pergoly, terasy, informační tabule, garážová

stání. Jednoduchá manipulace. Montáž zemních vrutů je možná

svépomocí.

� Vruty do tesařského kování

� Speciální geometrie hlavy pro estetičtější spoj

� Osazení pod hlavou pro zvýšení únosnosti ve střihu

� Dostatečná výška osazení pro tesařské kování ze silnějších materiálů

� Náběh před osazením pro snadné vklouznutí vrutu do otvoru v kování

� Hluboká drážka Tx pro precizní přenos kroutícího momentu

� Jehlová špička pro snadné zakousnutí

� Speciální povrchová úprava Ruspert s kluzným lakem pro použití

v exteriéru i interiéru (provozní třída 1-3)

� použití do izolantu tloušťky 60 mm a více.

Žárově zinkovaná šroubovací

sada, na plotové sloupky,

kutatinu pro různé průměry.

Zemní vrut pro vložení trubky. Se

závitem pro upevnění.

Jednoduchá manipulace. 5

redukcí (průměr 24 mm, 35 mm,

40 mm, 48 mm, 55 mm).

, bez možnosti další slevypevná cena

256 10,- ,200,93 Kč/ks ,242 Eur/ks188 7
cena pro Slovenskocena pro Česko

90 x 60 x 100 mm / tl. 4 mm

, bez možnosti další slevypevná cena

23890 956,- ,20 Kč/ks ,080 Eur/ks16245 650
cena pro Slovenskocena pro Česko

Pokosová pila KGSV 72 Xact SYM METABO

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

Nová kapovací pila KGSV 72 Xact SYM je mobilní všestranný pomocník pro pokladače podlah:
Jedinečná, patentovaná kombinace skládající se z panelové pily s pojezdem

více informací
a videoprezentace

na www.okentes.cz (sk)

D121Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

NOVINKA - Kotevní prvky pro dřevostavby / pila METABO
� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

Širokou nabídku strojů a příslušenství Metabo naleznete v atraktivních cenách na straně D64 – D69, D81, případně na www.okentes.cz (sk)



P 270OKOSNÍK DŘEVĚNÝ MM

S 12ADA     KS VYKRUŽOVAČŮ

Ú 250 125HELNÍK PŘÍLOŽNÝ       X      MM

P TCTILOVÝ KOTOTOUČ DO DŘEVA

S ST608 4-14 (53) FESTAPONKOVAČKA

HADOVITÝ VRTÁK DO DŘEVA S 5 ,15-20-25-30-35ADA SUKOVNÍKŮ KS MM

TRUHLÁŘSKÉ ZTUŽIDLO OCELOVÉ

Dřevěný pokosník z kvalitního bukového dřeva,

přesné opracování, aretace pomocí motýlkové

matice. Určeno pro přenos nastavených úhlů.

� Robustní odolná konstrukce

� Přesnost sponkování - možnost seřízení hloubky

zaražení spony

� Spony: 4-14mm, Váha: 650g

� Snadné nabíjení

� Použití: čalounění, přichycení izolačních folií,

parozábran, papíru, kartonu, koberců.dřevo,

sádra, mineralizované / pískované povrchy

� masivní truhlářské ztužidlo

� rozvor čelistí 0 - 500mm

� pro profesionální použití, pro upevnění,

sevření a stažení různých druhů materiálů

pro další zpracování - lepení, svařování,

montáž….,

� ČESKÝ VÝROBEK!

Hadovitý vrták průměr 10 mm délka 230 mm, pro vrtání hlubokých děr do

měkkého i tvrdého dřeva. Vrták má samostředící hrot se závitem, hlavní a

podřezový břit. Plynule odvádí třísku i u mokrého dřeva. Je vyroben z nástrojové

oceli a indukčně kalený. Válcová stopka s třemi plochami je vhodná pro použití ve

všech vrtačkách.

Sada sukovníků 5 kusů, ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35

mm, stopka ø 8 mm, dřevěný box, sukovníky jsou

vyrobeny z kvalitní nástrojové oceli, jsou určeny k

odvrtávání sůků z prken, k vrtání hladkých otvorů v

nábytkářství např. pro závesy dvířek, pro vyvrtání

neprůchozích i průchozích otvorů do dřeva -

dřevotřísky - překližky.

� Tělo z kvalitní uhlíkové oceli (HRC:40)

� Břitové destičky SK (HRA:90)

� Střídavý zub

� Pozitivní úhel čela 15°

� 4 Zářezy do vnitřní části chrání před přehřátím a

deformací kotouče

� Max. přípustné otáčky: 5400 1/min.

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

217 8,- ,700,15 Kč/ks ,177 Eur/ks160 6

181 7,- ,250,58 Kč/ks ,148 Eur/ks133 5

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

, bez možnosti další slevypevná cena

55 2,50 ,220,96 Kč/ks ,576 Eur/ks40 1
cena pro Slovenskocena pro Česko

Pokosník dřevěný 270 mm

Sponkovačka ST608 aretace

, bez možnosti další slevypevná cena

31 1,70 ,270,39 Kč/ks ,902 Eur/ks23 0
cena pro Slovenskocena pro Česko

Hadovitý vrták do dřeva 10 x 230 mm

Sada vykružovačů 12 ks

, bez možnosti další slevypevná cena

228 9,- ,100,26 Kč/ks ,461 Eur/ks168 6
cena pro Slovenskocena pro Česko

Úhelník příložný 250 x 125 mm

, bez možnosti další slevypevná cena

283 11,- ,300,85 Kč/ks ,023 Eur/ks208 8
cena pro Slovenskocena pro Česko

Sada sukovníků 5 ks, (15-20-25-30-35 mm)

, bez možnosti další slevypevná cena

265 10,- ,600,57 Kč/ks ,526 Eur/ks195 7
cena pro Slovenskocena pro Česko

Pilový kotouč do dřeva TCT 210 mm/3,2/30/40

do dřeva a sádrokartonu,sada 12ks ,průměr: 19, 22, 25.5, 36, 44, 51, 60, 67, 82 mm

+ imbus + 2x hlavička ,do dřeva a sádrokartonu

, bez možnosti další slevypevná cena

384 15,- ,400,30 Kč/ks ,934 Eur/ks283 10
cena pro Slovenskocena pro Česko

Truhlářské ztužidlo ocelové 500 mm

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
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NOVINKA - Pomůcky pro řemeslníky
� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk



VVN - , 2VODOVÁHA LIBELY

L FESTAŽÍCE NEREZ S GUMOVOU RUČKOU

H P . FESTALADÍTKO ROFI NEREZ GUM RUČKA

K 600 MONOLIT FESTALADIVO ZEDNICKÉ       G

NŮŽ NA IZOLACE

HLADÍTKO PLAST S EXTRA JEMNOU HOUBOU S 4 FESTAADA STĚRKA JAPAN   KS NEREZ

P 700/34 CHILA NA PÓROBETON

Délka pracovní plochy: 750mm; ABS rukojet s měkčenou TPR gumou; Tuhý

ocelový list s břitovými destičky ze slinutých karbidů zaručující dlouhodobý řezný

výkon; Počet osazených zubů: 34; Rukojet´ umožnuje vyznačit úhly 45 a 90, Pro

řezání pórobetonových bloků a izolačních desek.

� Má tělo z kvalitní uhlíkové oceli kované

z jednoho kusu.

� Kladivo má jednu stranu opatřenu ostrou

hranou, která slouží především k otlou-

kání starých omítek, nebo rozsekávání

cihel.

� Druhá strana je rovná ploska, kterou se

zatloukají fasádní hřebíky a skoby.

� Hmotnost 0,970 kg.

, bez možnosti další slevypevná cena

251 10,- ,000,24 Kč/ks ,100 Eur/ks185 7
cena pro Slovenskocena pro Česko

Nůž na izolace

, bez možnosti další slevypevná cena

106 4,- ,240,23 Kč/ks ,010 Eur/ks78 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

Hl. plast s extra jemnou houbou 12 mm 280 x 140

, bez možnosti další slevypevná cena

97 3,50 ,900,960 Kč/ks ,769 Eur/ks71 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Hladítko Profi 280x130 nerez gum.ručka FESTA

, bez možnosti další slevypevná cena

395 15,- ,800,51 Kč/ks ,218 Eur/ks291 11
cena pro Slovenskocena pro Česko

Pila na pórobeton 700 / 34 CH

, bez možnosti další slevypevná cena

358 14,- ,300,20 Kč/ks ,153 Eur/ks264 10
cena pro Slovenskocena pro Česko

Kladivo zednické 600 g MONOLIT FESTA

� Lžíce nerezová FESTA 180 mm

s gumovou ručkou.

� Jednoduché a nezbytné pracovní

nářadí.

� Lžíce je vyrobená z broušené kva-

litní nerezové oceli s ergonomicky

tvarovanou rukojeťí pro pohodlné

uchopení.

Horizont vodováha se dvěma libelami, přesnost 0,5mm/m = 0,0285°, eloxovaný

otěruvzdorný povrch, tloušťka stěny ALU profilu 1,5mm, kapalina v libelách je UV

stabilizovaná a fluorescenční, horizontální optická libela - usnadňuje a zvyšuje

přesnost měření, vodováha je odolná proti provozním nárazům, 10 let záruka na

libely, KAŽDÝ KUS ELEKTRONICKY TESTOVÁN.

Hladítko nerezové rovné FESTA 280x130

mm s gumovou ručkou, tl.plechu 1mm.

Ostří je perfektně vytvarováno, je vyrobeno

z prvotřídní tvrzené nerezové oceli.

Používá se zejména k nanášení lepidel pod

obklady a dlažby, dále pak k nanášení

stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších

stavebních hmot. Hmotnost: 0,416 kg.

Nůž na zateplovací materiály - polystren, minerální vata, možné použít také na

molitan, gumu…, speciální ostří, široká čepel, ergonomická rukojeť, délka čepele

350mm.

, bez možnosti další slevypevná cena

73 2,50 ,940,24 Kč/ks ,087 Eur/ks54 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Lžíce nerez 180 x 125 mm s gum. ručkou FESTA

, bez možnosti další slevypevná cena

485 19,- ,400,93 Kč/ks ,774 Eur/ks357 13
cena pro Slovenskocena pro Česko

VNN 1800 mm vodováha 2 libely

další varianty v akci na www.okentes.cz / sk

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

, bez možnosti další slevypevná cena

32 1,60 ,300,06 Kč/ks ,923 Eur/ks24 0
cena pro Slovenskocena pro Česko

Sada stěrka JAPAN 4 ks FESTA

Sada stěrek japonských nerezových 4 ks 50, 80, 100, 120 mm FESTA. Nerezový

břit, plastová rukojeť. Hmotnost 0,103 kg.

NOVINKA - Pomůcky pro řemeslníky
� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

D123Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12



Prezentace revolučního D4 lepidla na dřevo illbruck PU108!
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Montáž kartáče PDS-B-ZK a EPDM těsnění Ellen

Montážní videa na www.okentes.cz/sk

D79

KOVÁNÍ

D10

PŘÍSLUŠENTSVÍ PRO MONTÁŽ
OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

D53

NOVÉ EXPANZNÍ PÁSKY
R

D15

grouphomesafe

FLEXIBILNÍ KARTÁČKY
PRO POSUVNÉ APLIKACE

D9

PRŮMYSLOVÉ KARTÁČE

D8

SPECIÁLNÍ HEMIEC

D37

PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

D32

D14

PŘECHODOVÉ LIŠTY TĚSNĚNÍ,

PADACÍ PRAHY
PRO BEZBARIÉROVÉ VSTUPY

D6 D22

SPECIÁLNÍ PÁSKY

D126

S

EZNAMTE SE

D81

MONTÁŽNÍ NÁSTROJE
PRO OBLOŽKY

ČISTÉ PROSTORY
NEMOCNICE

D20

OPRAVNÉ HLINÍKOVÉ PÁSKY

DO - 23°C

Přehled cenových změn
v jednotlivých segmentech

Ellen/Primo - těsnění AC 5150 a ACF 5250 navýšení ceny o 5%
Ellen samolepicí EPDM těsnění (ELLENFLEX) navýšení ceny o 5-8%
Ellen Silikonový profil OMEGA - navýšení o 8%.
Ellen Matic - EM Extra, EM 2, EM 3, EM 2K, EM Super - navýšení o 5-10%
Ellen kartáče IBS - navýšení cen o 5%
TURBO-TEC okenní šrouby - navýšení cen v průměru o 5%
RAPI-TEC 2010 - navýšení cen v průměru o 7%
ASSA-ABLOY - zámky, vložky, zavírače, přísl. - zvýšení do 4,5% - mimoř. až 22,2%
Hliníkové pásky Venture Tape - navýšení cen o 8%
Lepidla Alkaprén - navýšení cen o 5%
Dvousložkové silikonové kaučuky Lukopren N - navýšení cen o 5%

Další zde neuvedené:
Hobes - zadlabací zámky v provedení žlutý zinek - zvýšení do 9%
Bajda - levné kování - snížení cen v průměru o 4,5%
Bessey - svěrky a montážní pomůcky - zvýšení do 9% - mimořádně až 30,5%

Ostatní nosná témata
hlavní nabídky

Prezentace stříkacích lepidel TensorGrip
TENSORGRIP L12 Výkonné kontaktní lepidlo s vysokou adhezí

Jak na správnou výměnu oken
v panelových domech



klimatizace,
vzduchotechnika
a čisté prostory

montáž oken
v systému

na podlahy,
pro nábytkáře

a čalouníky

stavební a fasádní
práce, na dilatační

spáry

pro výrobce oken,
dveří, vrat,

bezbarierové vstupy

B2 3967

SILLEN

grouphomesafe

51dB

EM SoundProof

padací prahy

video

TwinAktivTwinAktiv

TP652
illmod Trio+

video

Lepíš rovnou na zeď
M 350E

M 351E

samolepicí
fólie
samolepicí
fólie

FM 310 FM 350 FM 355 FM 343

ME510
Exteriér

ME511
Interiér

- skryté panty
- pro obložky

- posuvné aplikace

3967 QL-3110

skryté
závěsy

Montážní pomůcky

grouphomesafe

kartáčky a padací prahy

vložky, zámky, kování

Samolepicí PE pásky
bez krycí fólie
Pol J Spezial 15011

Samolepicí EPDM
těsnění

KRONLIST
15 x 4 mm / černá / 100 m

D-list
21 x 17 mm / černá / 50 m

VDI
6022

VDI
6022

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

stavební chemie

silikony, tmely, lepidla

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

kování

Nízkoexpanzní pěny

Montažní plechy, Winbag,
Okenní šrouby

RAPI-TEC
RAPI-TEC

vruty bez předvrtání

VentureTape 1524 CW
vyztužená laminovaná páska - samolepící

opravné
hliníkové pásky

VentureClad 1577 CW
pětivrstvý (6) laminovaný pás - samolepící

PU tmely Emfimastic

PU tmel Emficol Vérine

PODLAHY

Gekko G53Gekko G53

samolepicí těsnění

speciální pásky

Lepicí a zdící pěny

Talířové hmoždinky

ETA

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNALTXLTX
Okenní lišty

TP 600 illmod

R

Expanzní
PU pásky

protipožární páska

UNIVERZÁLNÍ
KONTAKTNÍ STŘÍKACÍ LEPIDLOL40

Přechodové lišty

1 2 3 4 5 6

Hlavní tématické okruhy z naší nabídky

L-5700

stříkací lepidla

do

8 mm

renovační profily

závěsy na obložky

plný

s PIR
vložkou

chytrý materiál - stavíme
bez tepelných mostů

PURENIT®

D125Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12
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při zaslání účtujeme přirážku, minimálně však:2%
� u PPL 99,- Kč za první balík a 99,- Kč za první tubus do 200 cm

stříkací lepidla v kanystru zasíláme v balíku výhradně TopTransPozor:
� u spedice TopTrans 180,- Kč za první balík a 180,- Kč za první

tubus do 400 cm
...více PD na str. 252 - 253 Katalogu 2013/14.

těžké, objemné, dlouhé a plošné materiály (Purenit) zasílámePozor:
spedicí (TopTrans) dle bodu 4 oddílu III, tj. až do výše cen přepravce

při zaslání od 140,- EUR první balík zdarma,
... více viz PD na str. 255 Katalogu 2013/14

Doprava spíše symbolicky

Trvale vstřícné ceny a podmínky

Karty, kterými můžete u nás platit: Val. Meziříčí, Brno, Praha CZ

CZ ÚPRAVA PODMÍNEK DODÁVEK k 10. 10. 2015

CZ

UŽITÉ SYMBOLY DODATKUV

NOVINKA - označena obvykle zeleně
ZAVEDENO 2014 (2015)
položka zavedena v uvedeném roce

-10%

zvyšuje
„slevu z Vašich cen”
dosaženou dle výše
odběru. Při uvedené
10 zvýší:% akci se sleva

v (Kč)CZ

z 12% na 20.8%

z 17% na 25.3% z 20% na 28%

z 22% na 29.8% z 25% na 32.5%

v (Eur)SK

z 15% na 23.5%

změna ceny v %KATALOGOVÉ
u změny ceny v Kč či uvádíme její změnu v %, je-li %EUR
změna v Kč i shodná, lze změnu vyhodnotit na konciEUR
řádku.

PODMÍNKY DODÁVEK z 5. 10. 2013, uvedené na str. 252-3
Katalogu 2013/14 jsou od 30. 8. 2014 upraveny následovně:
� V bodu 1. oddílu I. se výše slev snižuje o 3 %:

a) b) c)z 15 na 12% z 20 na 17% z 25 na 22%
� V bodu 9 oddílu se v textu „Obchodním zákoníkem” „V. nahrazuje

se od 1. ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem”.
� Od 10. 10. 2015 první věta bodu 6 oddílu zní:III

Dodání vlastním rozvozem z Valašského Meziříčí realizujeme
na zavedených trasách v oblasti severní a střední Moravy

Vyzkoušejte si spray!...více str. D126

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2015

ZAVEDENO2015

NOVINKA
NOVINKA

sleva
-50%

-30% výše slevy v % z katalogových cen

výše slevy v % z katalogových cen v rámci výprodeje

pevná cena bez možnosti dalších slev
se od výše odběru 600 Kč bez uplatní bez ohledu na celkovouDPH
výši nákupu.

Specifikace položky zařazené
v Seznamce a její umístění v Dodatku

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

Samolepicí kluzná páska F109SG
Transparentní páska z polyethylenu UHMW s
nízkým koeficientem tření, odolná proti oděru,
protržení, vyhlubování atd. S konstrukčně
prodlouženou životností slouží jako povrch proti
nadměrnému opotřebení.
nosič: lepidlo:PE-UHMW kaučukové
barva tl. nosiče:: transparentní 0,13 mm
odolnost: -40 až +107 Co

krycí vrstva: modrá fólie

Ruční aplikátor tuplovacích pásek
� snadná a rychlá manipulace
� odřezávací nůž

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro S lovensko

EAN

25m m x 33m 0 ,18 24 792 0 1 1 70,00 46 ,80 0 C N�

Tuplovací pásky - ZELENÁ, ČERVENÁ

Použití: hladké a běžně
strukturované materiály
(např. lamino)
Vlastnosti: vysoce průhledná
páska odolná vůči vysokým teplotám
Barva: čirá

Oprava názvu ze strany 17.” kluzná páska F109G”Teflonová

Oprava ceny a chybného názvu „ " ze strany 25.odvíječ ATG-700

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 750,00 3 0,0 00 E N

tl. 0,265 mm

tl. 0,208 mm

Použití: velmi hrubé strukturované
materiály (např. OSB)
Vlastnosti: bílá páska umožňující
lepení strukturovaných povrchů
Barva: bílá

Ceny v Dodatku na str.25

str. D25

�

K ?� strana v Katalogu vhodné pro maloobchod

Opravenka Dodatku
z 10. 10. 2015

PURENIT s vložkou PIR

Přířez s PIR - 70mm - Rd = 1,680

� Splní všechny technické požadavky
stejně jako plný materiál
� Přináší lepší tepelně izolační vlastnosti

než plný materiál
� Oproti plnému materiálu přináší finanční výhodu
� Asymetrické složení profilu pro lepší stabilitu

a kotvení profilu, které nahrazuje symetrickou
variantu přířezu

popis
balení

ks
Mj

Cena Kč pro
Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

Purenit 550 MD 1 200 x 30 x 70mm (25 /30 /15 ) s vloženou PIR vlo žko u 1 ks 223,00 8,900 P N

Purenit 550 MD 1 200 x 10 0 x 70mm (2 5/3 0/1 5) s vloženou PIR vložkou 1 ks 520,00 20 ,80 0 P N

Purenit 550 MD 1 200 x 15 0 x 70mm (2 5/3 0/1 5) s vloženou PIR vložkou 1 ks 745,00 29 ,80 0 P N

Purenit 550 MD 1 200 x 20 0 x 70mm (2 5/3 0/1 5) s vloženou PIR vložkou 1 ks 975,00 39 ,00 0 P N

Purenit 550 MD 1 200 x 25 0 x 70mm (2 5/3 0/1 5) s vloženou PIR vložkou 1 ks 1 2 10,00 48 ,40 0 P N

Purenit 550 MD 1 200 x 30 0 x 70mm (2 5/3 0/1 5) s vloženou PIR vložkou 1 ks 1 4 20,00 57 ,00 0 P N

�

�

�

�

�

�

upřesňujeme složení
a  nahrazujeme tabulku ze str.33 Dodatku

asymetrické složenín profilu
šíře 70 a 80 mm

Oprava - změna složení profilu na asymetrické

NOVINKA
NOVINKA

D ?� strana v Dodatku

Produkty označené tímto symbolem nelze zasílat
běžnou balíkovou přepravou. U takto označených
produktů Vám bude způsob a cena přepravy

SK

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA



www.okentes.cz

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Radlická 1305/69
150 00 Praha Smíchov

tel: 548 226 060
fax: 548 216 050
gsm: 777 777 990
mail: brno@okentes.cz

tel: 257 951 480
fax: 257 951 481
gsm: 777 777 997
mail: praha@okentes.cz

Pobočka: BRNO Pobočka: PRAHA

Pracovní doba Pracovní doba

tel: 571 751 571
fax: 571 751 599
gsm: 777 777 999
mail: okentes@okentes.cz

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Sídlo: Valašské Meziříčí

07.00 – 16.00 hod.
11.30 – 12.30 hod.

Pracovní doba
Po – Pá:
přestávka*:

Po – Pá:
přestávka*:

Po – Pá:
přestávka*:

07.00 – 16.00 hod.
11.30 – 12.30 hod.

07.00 – 16.00 hod.
11.30 – 12.30 hod.

*) v době přestávky provoz omezen *) v době přestávky provoz omezen *) v době přestávky provoz omezen

Žitná 8623 / 7a
010 01 Žilina

tel: 041/5008022-3
041/5008024fax:

gsm: +421 905 887 720
mail: okentes@okentes.sk

Pracovní doba
Po – Pia: 07.00 – 15.30 hod.

www.okentes.sk

Fakturační adresa a adresa pro poštovní kontakt:
OKENTĚS, spol. s r.o., Hemy 920, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

268 17 772, CZ26817772IČO: DIČ:

Filtrování zboží dle výrobců / příznaků

Vyhledávání pomocí našeptávače

750101
4302
710
42

položkách v doprodejích

položkách ve výprodejích

Objednávejte v klidu, v pohodě, sledujte akce, novinky, ceny

� okamžitý přehled o novinkách, položkách v akci či výprodeji � dostupnost zboží na provozovnách

Co získáte? Co máte k dispozici 24 hodin denně?

Proč využívat ceník v excelu?

zde získáte přehled o:

�
�
�

nových akcích

novém zboží

- přehled novinek - přehled položek v akci - zboží v doprodeji
- již nakoupené zboží
(množství, datum posledního odběru)- zboží ve výprodeji se slevou

Katalog s Dodatkem má více než 300 stran a z více jak 8000 položek nemalou část prezentujeme pouze na webu. V sekci „produkty” je vzorový ceník v excelu, seznamte se, prosím,
s jeho přednostmi, možnosti okamžitého přehledu o všech novinkách, akcích a svých aktuálních cenách i odběrů.

OKENTĚS Slovakia s.r.o.
IČO: 36432156
IČ DPH: SK2022027139

�

Výprodej

Na řada položek v akci !www.okentes.cz/sk

398,00 Kč

405,00 Kč

420,00 Kč

49
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