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STAVEBNINY
ELEKTROMATERIÁL 

VODA TOPENÍ SANITA 

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

Kladivo vrtací 
Bosch GBH 240 F

 424R4

Více v kapitole 
Nářadí 
a příslušenství

Tepelná 
izolace 
DEKWOOL 
G 039r
Více v kapitole 
Izolace

Deska 
OSB 3 P+D

Více v kapitole 
Dřevo a střechy

PALETA = 24× PIVO

Více v kapitole 
Sádrokarton

Deska 
sádrokartonová  
základní

Interiérové práce
Téma:

Akce platí od 31. 1. do 26. 2. 2023.

SUPER CENA

m²

79,50
65,70 bez DPH

 59B33

SUPER CENA

m³

796, -
658, - bez DPH

SUPER CENA
ks

3 359, -
2 776, - bez DPH

 29M84

DÁREK

m²

od 179, -
od 148, - bez DPH

https://www.dek.cz/produkty/detail/1456101735#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001296#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/2835-desky-bez-zvlastnich-naroku#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7728-osb-desky#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


SLAVÍME SPOLEČNĚ
SV. VALENTÝNA

14. 2.
VÍCE INFORMACÍ

DÁREK K NÁKUPU

Vybrali 
jsme 
pro vás:

Více v kapitole 
Sádrokarton

Malba interiérová 
Stachema Exin Exclusiv bílá, 14 kg

Více v kapitole 
Elektromateriál

Sada termostatu a rohože 
Fenix Comfort Mat

FLEXIBILNÍ 
LEPIDLO C2T S1 
25 kg

Více v kapitole 
Zděné příčky

Příčkovka Porfix 
P2-500

PALETA = 1× MALTA 
PORFIX ZA 1 Kč

Více v kapitole 
Dřevo a střechy

Taška střešní 
Tondach Hranice / Renoton 11

 45A88

DÁREK

ks

od 3 230, -
od 2 670, - bez DPH

 62A25

DÁREK

ks

od 32,70
od 27,10 bez DPH

 09D5X

SUPER CENA

ks

70,60
58,30 bez DPH

 PAU08

SUPER CENA

ks

713, -
590, - bez DPH

REGISTRUJTE SE na www.dek.cz/registrace a získejte výhody stálých zákazníků.

https://www.dek.cz/akce/detail/661#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pobocka-kadan/produkty/detail/8500195832#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3313501866#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkty/vypis/28774-tondach-hranice-11#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/16137#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


SLAVÍME SPOLEČNĚ
MASOPUST

21. 2. DÁREK K NÁKUPU

VÍCE INFORMACÍ

Obsah:

Topidla naftová

pronájem / den

od 223, -
od 184, - bez DPH

garance od 18,- / den

Více v kapitole 
Půjčovna

Více v kapitole 
Nářadí a příslušenství

Pila pokosová 
Norton Clipper 
CWM 254

STOJAN ZA 1 Kč

SÁDROKARTON 4

IZOLACE 8

ZDĚNÉ PŘÍČKY 10

DŘEVO A STŘECHY 12

ELEKTROMATERIÁL 14

VODA TOPENÍ SANITA 16

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 18

PŮJČOVNA 23

Více v kapitole Voda 
Topení Sanita

Vanička sprchová 
Wecco Square-M, 
900×900×30 mm

 K6GC5

DÁREK

ks

13 536, -
11 187, - bez DPH

1× VANIČKA WECCO 
= 1× SIFON WECCO

 8HNC9

DÁREK

ks

3 045, -
2 517, - bez DPH

https://www.dek.cz/akce/detail/661#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4593000478#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pujcovna/vypis/131-eu131-topidla#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/6000237203#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

REGISTRUJTE SE

Deska 
sádrokartonová 
základní
pro konstrukce příček, podhledů, předstěn, 
délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm, 
tloušťka 12,5 mm, 2,5 m² / ks 

Deska sádrokartonová
pro konstrukce příček, 
podhledů, předstěn, 
délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm, 
tloušťka 12,5 mm, 2,5 m² / ks 
specifikace položka za m² bez DPH MJ s DPH

protipožární RF 93Z58 81,00 ks 245, -

impregnovaná RBI 38Z93  109, - ks 329, -

m²

od 97,90
od 81,00 bez DPH

Deska sádrokartonová 
Rigips MA (DF) Activ’Air
modrá akustická a protipožární deska 
neutralizující formaldehyd pro zkvalitnění 
ovzduší, zakončení hran PRO, třída reakce 
na oheň A2-s1, d0, 12,5×1 250×2 000 mm, 
2,5 m² / ks, cena  385,- / ks s DPH 

 65Z84

m²

154, -
128, - bez DPH

Deska sádrokartonová 
Knauf BLUE Akustik
modrá akustická sádrokartonová deska, pro dosažení 
vyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti, podélná 
hrana HRAK, příčná SK, třída reakce na oheň A2-s1, 
d0, 12,5×1 250×2 000 mm, cena  385,- / ks s DPH 

 6LUY6

m²

154, -
128, - bez DPH

Tmel spárovací 
DEKFINISH
jemný sádrový tmel, ke 
spárování spojů s výztužnou 
páskou, celoplošnému 
tmelení SDK desek a lokální 
opravy, do interiéru, reakce 
na oheň třída A1, 
spotřeba 0,3 – 0,9 kg / m² / mm 

ks

od 97,40
od 80,50 bez DPH

Tmel finální DEKFINISH
pastovitá stěrková hmota, 
pro tenkovrstvou finální 
povrchovou úpravu, vysoká 
bělost, do interiéru, reakce 
na oheň třída A1, 
spotřeba 0,1 – 0,5 kg / m² / mm 

ks

od 125, -
od 103, - bez DPH

Tmel spárovací 
Knauf Uniflott
sádrový tmel, pro 
tmelení 
sádrokartonových 
desek s hranou 
HRAK bez výztužné 
pásky, do interiéru, 
spotřeba 0,3 kg / m² 

ks

od 203, -
od 168, - bez DPH

balení položka MJ s DPH

5 kg 55B82 ks 97,40

25 kg 25B64 ks 485, -

balení položka MJ s DPH

5 kg 363N3 ks 125, -

15 kg 29B65 ks 346, -

balení položka MJ s DPH

5 kg 98B44 ks 203, -

25 kg 82B42 ks 965, -

specifikace položka za m² bez DPH MJ s DPH

protipožární GKF 62P55 81,00 ks 245, -

impregnovaná GKBi 28P25  109, - ks 329, -

specifikace položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

Rigips RB 12,5 59Z65 65,70 ks 199, -

Knauf GKB 12,5 63P26 65,70 ks 199, -

SUPER CENA
m²

79,
50

65,70 bez DPH

4
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 1. do 26. 2. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto. 
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 ZPĚT NA OBSAH

SÁDROKARTON

http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/2835-desky-bez-zvlastnich-naroku#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/11033-sadrokartonove-desky#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630045420#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630705320#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630240985#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630301000#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630261000#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Profily pro sádrokartonové konstrukce
na připevnění a montáž sádrokartonových desek, 
vyrobené tvářením za studena, pozinkovaná ocel 
typ, průřez, délka položka za m bez DPH MJ s DPH

UD obvodový, 30×27×0,6 mm, 3 m 99A86 15,60 ks 56,30

CD nosný, 60×27×0,6 mm, 3 m 49A88 23,70 ks 86,00

CD nosný, 60×27×0,6 mm, 4 m 94A35 23,70 ks 115, -

UW obvodový, 50×40×0,6 mm, 4 m 96A52 27,00 ks 131, -

UW obvodový, 75×40×0,6 mm, 4 m 54A48 31,90 ks 155, -

UW obvodový, 100×40×0,6 mm, 4 m 46A33 36,50 ks 177, -

CW nosný, 50×50×0,6 mm, 3 m 52A89 31,90 ks 116, -

CW nosný, 50×50×0,6 mm, 4 m 89A24 31,90 ks 155, -

CW nosný, 75×50×0,6 mm, 3 m 48A34 35,90 ks 131, -

CW nosný, 75×50×0,6 mm, 4 m 34A68 35,90 ks 174, -

CW nosný, 100×50×0,6 mm, 3 m 33A45 40,80 ks 148, -

CW nosný, 100×50×0,6 mm, 4 m 45A92 40,80 ks 198, -

m

od 18,80
od 15,60 bez DPH

Lepidlo na přichycení 
parozábrany 
DEKFINISH 500 ml
kontaktní jednosložkové 
lepidlo, k uchycení 
parozábrany ke kovovým 
SDK profilům i k sobě 
navzájem, na bázi 
syntetického kaučuku, 
aplikace nástřikem, barva 
bílá, spotřeba 12,5 ml / m² 

 PAW7U

ks

247, -
204, - bez DPH

Malba interiérová 
Stachema Exin Exclusiv 
bílá, 14 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi 
akrylátové disperze se zvýšenou kryvostí, do 
interiéru, 2 nátěry, ~0,15 kg / m² / nátěr 

Malba interiérová 
Primalex Plus bílá, 40 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou 
ředitelná, zvýšená odolnost otěru, vyšší 
bělost, matný vzhled, do interiéru, 
min. 2 nátěry, ~0,08 kg / m² / nátěr 

Malba interiérová 
DEKFINISH speciál bílá, 
25 kg
vhodná pro renovační a nové 
nátěry, vodou ředitelná disperze, 
zvýšená odolnost otěru, vyšší 
kryvost a bělost, do interiéru, 
min. 2 nátěry, ~0,15 kg / m² / nátěr 

 82L42

ks

945, -
781, - bez DPH

Malba interiérová 
HET Klasik bílá, 40 kg
pro obývací a komerční 
prostory, na bázi akrylové 
pryskyřice, odolná otěru za 
sucha, matný vzhled, 
min. 2 nátěry, 
~0,13 kg / m² / nátěr 

 42K84

ks

1 368, -
1 131, - bez DPH

Penetrace akrylátová 
DEKPRIMER BASIC
na omítky, betonové 
povrchy, sádrokarton, 
dřevotřískové 
a cementotřískové desky, 
použití před aplikací 
krycích nátěrů, do 
interiéru i exteriéru 
balení položka MJ s DPH

1 kg F43J2 ks 49,70

5 kg 7HLAX ks 229, -

10 kg DSSL0 ks 427, -

ks

od 49,70
od 41,10 bez DPH

Disperze stavební 
DEKPRIMER EASY
do betonů a omítek, 
zlepšuje zpracovatelnost, 
pevnost, pružnost 
a mechanickou odolnost, 
přídržnost k podkladu, 
životnost a odolnost vůči 
povětrnostním vlivům 
balení položka MJ s DPH

1 kg JNA0Z ks 62,90

5 kg KU83G ks 298, -

10 kg 5X7GN ks 557, -

ks

od 62,90
od 52,00 bez DPH

Páska výztužná 
DEKFINISH flextape
kompozitní páska 
s perforovanými okraji, pro 
vyztužení rovných spojů, koutů 
a rohů sádrokartonových 
konstrukcí, pružná PVC fólie 
pokrytá bavlněnými vlákny, 
šířka 50 mm 
tloušťka, délka položka za m bez DPH MJ s DPH

0,25 mm, 12 m 7Y7XC 15,40 ks 224, -

0,25 mm, 25 m W5894 14,80 ks 445, -

0,35 mm, 12 m K6XTS 19,10 ks 277, -

0,35 mm, 25 m D63S4 17,80 ks 537, -

m

od 17,80
od 14,80 bez DPH

Penetrace hloubková 
DEKPRIMER NANO
akrylátová báze, 
sjednocuje savost, 
zlepšuje krycí schopnost 
aplikovaných barev, do 
interiéru i exteriéru 
balení položka MJ s DPH

1 kg FCY0T ks 52,40

5 kg SSJ9V ks 224, -

10 kg GTY2V ks 436, -

ks

od 52,40
od 43,30 bez DPH

 PAU08

SUPER CENA
ks

713,
 -

590, - bez DPH

 86A44

SUPER CENA
ks

1 356,
 -

1 121, - bez DPH

POUZE PRO ODBORNÉ FIRMY

videonávod

5BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU ZPĚT NA OBSAH

BARVY

https://www.dek.cz/produkty/vypis/493-profily#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630240983#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3313501866#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610047740#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3630301519#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610047692#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/10337-penetrace-povrchova/61550-dek#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/5285-prisady-a-primesi/61550-dek#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/5294-pasky-a-mrizky#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/10469-penetrace-hloubkova/61550-dek#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://youtu.be/1soVW_xd_I0


Tmel sanitární 
Soudal EASY 280 ml 1+1
tmelení a těsnění spár v sanitárních 
místnostech a prostorech s vyšší vlhkostí, 
pro spáry s pohybem do 15 %, trvale 
elastický, na bázi elastopolymeru pro 
snadné vyhlazení povrchu, do interiéru 

 UN3HW

ks

119, -
98,40 bez DPH

Tmel stavební 
Soudal EASY 280 ml 1+1
tmelení a těsnění spár ve zdivu, oken, 
parapetů nebo soklů, pro spáry s pohybem 
do 15 %, trvale elastický, na bázi 
elastopolymeru pro snadné vyhlazení 
povrchu, do interiéru i exteriéru 

 8XRR4

ks

119, -
98,40 bez DPH

Lepidlo cementové C2TE 
S1 Stachema CHEMA LEP 
Flexi 25 kg
pro lepení všech typů obkladů, dlažeb a mozaik, snížený 
skluz, prodloužená doba zavadnutí, mrazuvzdorné, do 
interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, 
spotřeba 2,7 – 4,7 kg / m² 

Lepidlo montážní 
Soudal T-REX 
Light 350 g 1+1
vysoce pevné lepidlo na lehké 
porézní materiály, spoje se zatížením 
do 125 kg / m², obsahuje suroviny na 
bio bázi, s vlákny vyrobenými z 80 % 
z recyklovaných surovin, do interiéru 

Lepidlo cementové C2TE S1 
weberfor flex 25 kg
pro lepení obkladů a dlažeb do 
velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, 
vysoce přilnavé, mrazuvzdorné, do interiéru 
i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg / m² 

 56F52

ks

386, -
319, - bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 
Cemix 8260 FLEX 25 kg
vysoce flexibilní lepidlo s prodlouženým 
otevřeným časem, pro lepení všech typů 
keram. obkladů a dlažeb, do interiéru i exteriéru, 
C2TE S1, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3 – 4 kg / m² 

 94UXF

ks

394, -
326, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Baumit Nivello Quattro 25 kg
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných 
podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, 
pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní 
zpracování, tl. vrstvy 1 – 25 mm, pochozí 
po 3 h, spotřeba 1,5 kg / m² / mm 

 29K52

ks

368, -
304, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Ceresit CN 68 25 kg
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů 
podlah, na bázi cementu, do interiéru, tl. vrstvy 2 – 15 mm, 
pochozí po 4 – 6 h, pevnost 20 MPa, spotřeba 1,5 kg / m² / mm 

 69T39

ks

430, -
355, - bez DPH

Hmota samonivelační 
Sikafloor-102 Level 25 kg
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů 
podlah, na bázi cementu, pevnost 20 MPa, do interiéru, 
ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 2 – 15 mm, pochozí 
po 3 h, spotřeba 1,5 kg / m² / mm 

 36T22

ks

390, -
323, - bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 
Mapei Keraflex Extra S1 25 kg
na tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb 
z keramiky a přírodního kamene, do interiéru 
i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 2 – 5 kg / m² 

 68T25

ks

382, -
315, - bez DPH

Potěr cementový 
weberbat rapid 25 kg
vyztužený vlákny, rychletvrdnoucí, pro 
provádění vyrovnávacích vrstev připojených 
potěrů v tl. 15 – 100 mm, do interiéru i exteriéru, 
pevnost 30 MPa, zrnitost 4 mm, 
spotřeba 18 – 21 kg / m² / 10 mm 

 33E86

ks

259, -
215, - bez DPH

 6S7NJ

SUPER CENA
ks

375,
 -

310, - bez DPH

 8K6JF

SUPER CENA
ks

112,
 -

92,60 bez DPH

6
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 1. do 26. 2. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto. 
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 ZPĚT NA OBSAH

CEMENTOVÁ LEPIDLA A POTĚRY

SAMONIVELAČNÍ HMOTY

LEPIDLA A TMELY

https://www.dek.cz/produkty/detail/3270003980#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3270003985#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3313504355#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3270003990#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1640109197#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4470229776#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1620185410#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3300101580#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3320100362#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/2360102073#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1620150060#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Pouzdro 
Eclisse Standard KIT do SDK
kovová konstrukce, pro posuvné 
jednokřídlé dveře, do SDK 
tloušťky 100 – 125 mm, 
výška 1 970 mm, skládací konstrukce, 
dodáváno v rozloženém stavu 
šířka položka MJ s DPH

600 mm 68T35 ks 8 048, -

700 mm 92T86 ks 8 549, -

800 mm 49T63 ks 8 843, -

900 mm 94T85 ks 9 126, - ks

od 8 048, -
od 6 651, - bez DPH

Schody půdní 
OMAN Komfort
3dílné skládací schody, 
max. zatížení 160 kg, max. výška 
žebříku 2 800 mm, víko s tepelnou 
izolací tl. 30 mm 
stavební otvor položka MJ s DPH

1 100×600 mm R5HDG ks 4 158, -

1 100×700 mm 1ZAG9 ks 4 158, -

1 200×600 mm UJHG7 ks 4 158, -

1 200×700 mm B6GBW ks 4 158, -

ks

4 158, -
3 436, - bez DPH

Schody půdní zateplené 
OMAN Polar Z2
3dílné skládací schody, 
max. zatížení 160 kg, max. výška 
žebříku 2 800 mm, víko s tepelnou 
izolací tl. 80 mm, U = 0,36 W.m-2.K-1 
stavební otvor položka MJ s DPH

1 130×700 mm 6U5ZZ ks 8 136, -

1 200×600 mm 9L54W ks 8 136, -

1 200×700 mm 7RUTA ks 8 136, -

1 400×550 mm V35A9 ks 8 136, -

ks

8 136, -
6 724, - bez DPH

Schody půdní protipožární 
OMAN EI 60
3dílné skládací schody, 
max. zatížení 160 kg, max. výška 
žebříku 2 800 mm, víko s tepelnou 
izolací tl. 60 mm, požární odolnost EI 60 
stavební otvor položka MJ s DPH

1 200×600 mm Y2HFN ks 9 905, -

1 200×700 mm C8YZ3 ks 9 905, -

1 300×600 mm 0G3YU ks 9 905, -

1 300×700 mm JYFX7 ks 9 905, -

ks

9 905, -
8 186, - bez DPH

Podlaha laminátová 
Super Natural Classic
do interiéru se střední zátěží tř. 23 / 32 AC4 dle 
EN 13329, antibakteriální vrstva, autentická textura, 
V spára, systém zámku 1clic2go pure, 2,22 m² / bal. 
(9 ks) 

Podložka vyrovnávací 
H2O Floor
polyuretanová podložka s minerálním vsypem, 
pod podlahy H2O Floor, tl. 1 mm, 10 m² / bal. 

 X7ZZH

role

1 321, -
1 092, - bez DPH

Podlaha laminátová 
H2O Floor
vhodná pro instalaci i do vlhkých prostorů, 
antibakteriální vrstva, třída 
zátěže 23 / 33 AC5 dle EN 13329, je nutné 
používat systémovou PUR podložku tl. 1 mm, 
192×1 285×8 mm, 2,22 m² / bal. (9 ks) 

Podložka 
vyrovnávací 
izolační Starlon
pod plovoucí podlahy, 
z extrudovaného 
polystyrenu, 1×15 m 
(role), tl. 3 mm, 
15 m² / bal. 

 N1PVU

role

507, -
419, - bez DPH

Oak Modena Oak Sterlinkg 
Antique

Oak Sterlinkg 
Natural

Oak Sherwood

Oak Rockford Pine Outback Oak Sterlinkg 
Twillight

Oak Credenza

Baltic Oak Michigan Oak Toronto Oak Liverpol Oak Hudson Oak

m²

483, -
399, - bez DPH

dekor položka za m² bez DPH MJ s DPH

5946 Oak Rockford 9BXFB  215, - bal. 578, -

8274 Oak Modena 5DYU5  215, - bal. 578, -

K408 Pine Outback CLMZ1  215, - bal. 578, -

K483 Oak Sterlinkg Antique 4JBDL  215, - bal. 578, -

K482 Oak Sterlinkg Twillight ZSS6V  215, - bal. 578, -

K485 Oak Sterlinkg Natural C1KCM  215, - bal. 578, -

K338 Oak Credenza 22P2A  215, - bal. 578, -

5985 Oak Sherwood BRMR2  215, - bal. 578, -

dekor položka za m² bez DPH MJ s DPH

1531 Baltic Oak 8RG6Z  399, - bal. 1 072, -

1536 Michigan Oak PLU9U  399, - bal. 1 072, -

1538 Toronto Oak B95X0  399, - bal. 1 072, -

1539 Liverpol Oak UX9CA  399, - bal. 1 072, -

1579 Hudson Oak X9L9V  399, - bal. 1 072, -

SUPER CENA
m²

260,
 -

215, - bez DPH

7BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU ZPĚT NA OBSAH

STAVEBNÍ POUZDRA A PŮDNÍ SCHODY

PODLAHY

https://www.dek.cz/produkty/detail/2160103140#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/6224002002#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/6224002054#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/6224002090#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/24011-laminatove-podlahy?f%5B1%5D%5Bmin%5D=41&f%5B1%5D%5Bmax%5D=474&f%5B947577903%5D%5B%5D=Krono+Original&title=laminatove-podlahy#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020300198#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/24011-laminatove-podlahy?f%5B1%5D%5Bmin%5D=41&f%5B1%5D%5Bmax%5D=474&f%5B947577903%5D%5B%5D=H2O+Floor&title=laminatove-podlahy&f%5B350039098%5D%5B%5D=1531+Baltic+Oak&f%5B350039098%5D%5B%5D=1536+Michigan+Oak&f%5B350039098%5D%5B%5D=1538+Toronto+Oak&f%5B350039098%5D%5B%5D=1539+Liverpol+Oak&f%5B350039098%5D%5B%5D=1579+Hudson+Oak#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020300890#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Tepelná 
izolace 
DEKWOOL 
G 039r
role ze skleněných vláken, do 
konstrukcí stropů, podhledů 
a nezatížených podlah, součinitel 
tepelné vodivosti 
lD 0,039 W.m-1.K-1, šířka 1 200 mm 

Tepelná izolace 
Isover DOMO PLUS
role ze skleněných vláken, 
do konstrukcí zavěšených 
podhledů, k izolaci dutin 
a na nepochozí stropní 
konstrukce, 
lD 0,038 W.m-1.K-1, 
šířka 1 200 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

2× 50 mm, 20,16 m² / bal. 98B38 41,90 bal. 1 021, -

2× 60 mm, 17,28 m² / bal. 82B65 50,00 bal. 1 046, -

2× 80 mm, 13,68 m² / bal. 64B93 66,90 bal. 1 106, -

100 mm, 10,08 m² / bal. 44B84 83,70 bal. 1 021, -

120 mm, 8,88 m² / bal. 42B58  101, - bal. 1 080, -

140 mm, 7,68 m² / bal. 36B32  118, - bal. 1 091, -

160 mm, 6,72 m² / bal. 95B83  134, - bal. 1 087, -

180 mm, 6 m² / bal. 22B23  151, - bal. 1 093, -

200 mm, 5,34 m² / bal. 69B96  168, - bal. 1 081, -

220 mm, 4,68 m² / bal. 88M42  185, - bal. 1 043, -

m³

od 1 008, -
od 833, - bez DPH

Tepelná izolace 
DEKWOOL G 035r
role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých 
střechách a do konstrukcí stropů, podhledů 
a nezatížených podlah, součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,035 W.m-1.K-1, šířka 1 200 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

60 mm, 12,96 m² / bal. 99S62 56,20 bal. 882, -

80 mm, 9,72 m² / bal. 53D42 75,00 bal. 882, -

100 mm, 7,8 m² / bal. 96C99 93,70 bal. 884, -

120 mm, 6,48 m² / bal. 88S28  113, - bal. 882, -

140 mm, 5,52 m² / bal. 54C88  132, - bal. 876, -

160 mm, 4,8 m² / bal. 35S53  150, - bal. 871, -

180 mm, 4,32 m² / bal. 46C35  169, - bal. 882, -

200 mm, 3,84 m² / bal. 52C86  188, - bal. 871, -

m³

1 134, -
937, - bez DPH

Tepelná izolace 
Isover UNIROL PROFI
role ze skleněných vláken, mezi 
krokve v šikmých střechách a do 
konstrukcí stropů, podhledů 
a nezatížených podlah, součinitel 
tepelné vodivosti lD 0,033 W.m-1.K-1, 
šířka 1 200 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

50 mm, 11,4 m² / bal. 62B22 79,60 bal. 1 098, -

60 mm, 9,6 m² / bal. 54D89 95,70 bal. 1 112, -

80 mm, 7,2 m² / bal. 28B69  128, - bal. 1 110, -

100 mm, 5,4 m² / bal. 53B66  160, - bal. 1 040, -

120 mm, 4,8 m² / bal. 46D34  191, - bal. 1 109, -

140 mm, 3,96 m² / bal. 26B39  223, - bal. 1 067, -

160 mm, 3,48 m² / bal. 52D45  255, - bal. 1 073, -

180 mm, 3,12 m² / bal. 43B56  287, - bal. 1 082, -

200 mm, 2,88 m² / bal. 55B29  319, - bal. 1 110, -

220 mm, 2,76 m² / bal. 25B59  350, - bal. 1 169, -

m³

od 1 923, -
od 1 589, - bez DPH

Tepelná izolace 
DEKWOOL DW r roll
role ze skleněných vláken, do konstrukcí příček, 
předstěn a podhledů, objemová 
hmotnost 15 kg / m³, součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,037 W.m-1.K-1, šířka 2×625 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

50 mm, 15 m² / bal. 39B46 39,70 bal. 720, -

60 mm, 15 m² / bal. 48D24 47,60 bal. 863, -

80 mm, 10 m² / bal. 33D68 63,40 bal. 768, -

100 mm, 8,75 m² / bal. 89D92 79,30 bal. 839, -

m³

od 959, -
od 793, - bez DPH

Tepelná izolace 
DEKWOOL DW r plate
desky ze skleněných vláken, do konstrukcí příček, 
předstěn a podhledů, objemová 
hmotnost 15 kg / m³, součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,037 W.m-1.K-1, šířka 625 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

50 mm, 18,75 m² / bal. 34D49 39,70 bal. 899, -

60 mm, 15,63 m² / bal. 45D94 47,60 bal. 900, -

80 mm, 11,72 m² / bal. 24D99 63,40 bal. 900, -

100 mm, 9,38 m² / bal. 68D88 79,30 bal. 900, -

120 mm, 7,81 m² / bal. 92D35 95,10 bal. 899, -

140 mm, 6,25 m² / bal. 29B48  111, - bal. 839, -

m³

od 959, -
od 793, - bez DPH

Tepelná izolace 
Knauf NatuRoll Pro
role ze skleněných vláken, pro zateplení šikmé 
střechy, do příček, konstrukcí stropů 
a nezatížených podlah, součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,039 W.m-1.K-1, šířka 1 200 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

50 mm, 18,48 m² / bal. 126NK 39,30 bal. 879, -

60 mm, 15,60 m² / bal. 281GS 47,20 bal. 890, -

80 mm, 11,52 m² / bal. SJDZ9 62,90 bal. 877, -

100 mm, 9,24 m² / bal. 3U671 78,60 bal. 879, -

120 mm, 7,68 m² / bal. CW793 94,30 bal. 876, -

140 mm, 6,60 m² / bal. 38MLY  110, - bal. 879, -

160 mm, 5,76 m² / bal. 1M8D1  126, - bal. 876, -

180 mm, 5,04 m² / bal. C6TBT  142, - bal. 863, -

200 mm, 4,56 m² / bal. 9P9K3  158, - bal. 867, -

m³

od 950, -
od 785, - bez DPH

tloušťka, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

40 mm, 24 m² / bal. 59B33 26,40 bal. 764, -

50 mm, 21,6 m² / bal. 38B89 32,90 bal. 860, -

60 mm, 19,2 m² / bal. 94S85 39,50 bal. 917, -

80 mm, 14,76 m² / bal. 65B34 52,70 bal. 940, -

100 mm, 11,76 m² / bal. 93B45 65,80 bal. 936, -

120 mm, 9,84 m² / bal. 84B24 79,00 bal. 940, -

140 mm, 8,4 m² / bal. 58B68 92,10 bal. 936, -

160 mm, 7,44 m² / bal. 32B92  106, - bal. 948, -

180 mm, 6,48 m² / bal. 83C49  119, - bal. 929, -

200 mm, 5,76 m² / bal. 23C94  132, - bal. 917, -

SUPER CENA
m³

796,
 -

658, - bez DPH

Za každou zakoupenou paletu 
produktů DEKWOOL 039, 
DEKWOOL 035, ISOVER DOMO 
PLUS, KNAUF NATUROLL PRO nebo 
UNIROL PROFI získáte rum Heffron 0,7 l.

VATO
HRANÍ

2023

Platnost akce od 2. 2. do 3. 3. 2023, 
nebo do vyprodání zásob. Akce 
probíhá ve všech prodejnách 
Stavebnin DEK.

DÁREK

8
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 1. do 26. 2. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto. 
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 ZPĚT NA OBSAH

IZOLACE

STŘECHY, PODHLEDY A PŘÍČKY

https://www.dek.cz/produkty/detail/1456101735#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1443002310#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1456103145#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1443000700#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1456001005#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1456001915#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1460107735#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/akce/detail/667#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Tepelná izolace EPS 100
desky z expandovaného polystyrenu, 
pevnost v tlaku 100 kPa při 10% stlačení, 
součinitel tepelné vodivosti lD 0,037 W.m-1.K-1, 
šířka 500 mm, délka 1 000 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

10 mm, 25 m² / bal. 59C33 16,90 bal. 512, -

20 mm, 12,5 m² / bal. 38C89 33,80 bal. 512, -

30 mm, 8 m² / bal. 65C34 50,70 bal. 491, -

40 mm, 6 m² / bal. 93C45 67,60 bal. 491, -

50 mm, 5 m² / bal. 84C24 84,50 bal. 512, -

60 mm, 4 m² / bal. 58C68  102, - bal. 491, -

80 mm, 3 m² / bal. 53F82  136, - bal. 491, -

100 mm, 2,5 m² / bal. 56C52  169, - bal. 512, -

m³

2 045, -
1 690, - bez DPH

Tepelná izolace EPS 150
desky z expandovaného polystyrenu, pevnost 
v tlaku 150 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné 
vodivosti lD 0,035 W.m-1.K-1, šířka 500 mm, 
délka 1 000 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

10 mm, 25 m² / bal. 96D99 20,30 bal. 612, -

20 mm, 12,5 m² / bal. 54D88 40,50 bal. 612, -

30 mm, 8 m² / bal. 46D35 60,70 bal. 587, -

40 mm, 6 m² / bal. 52D86 80,90 bal. 587, -

50 mm, 5 m² / bal. 48D63  102, - bal. 612, -

60 mm, 4 m² / bal. 33D85  122, - bal. 587, -

80 mm, 3 m² / bal. 34D28  162, - bal. 587, -

100 mm, 2,5 m² / bal. 56T32  203, - bal. 612, -

m³

2 445, -
2 021, - bez DPH

Tepelná izolace 
Isover EPS Rigifloor 4000
desky z elastifikovaného polystyrenu pro zlepšení 
kročejové neprůzvučnosti, užitné zatížení 
do 4 kN / m², součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,044 W.m-1.K-1, šířka 500 mm, délka 1 000 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

20 mm, 12,5 m² / bal. 42Z84 27,80 bal. 421, -

30 mm, 8 m² / bal. 95Z32 41,70 bal. 404, -

40 mm, 6 m² / bal. 22Z83 55,60 bal. 404, -

50 mm, 5 m² / bal. 95C56 69,50 bal. 421, -

m³

od 1 682, -
od 1 390, - bez DPH

Tepelná izolace 
DEKPERIMETER SD 150
desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou 
povrchovou strukturou, rovná hrana, součinitel 
tepelné vodivosti lD 0,034 W.m-1.K-1, pevnost v tlaku 
při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, 
délka 1 250 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

30 mm, 12 m² / bal. 84U45 72,70 bal. 1 055, -

40 mm, 9 m² / bal. 58U24 96,90 bal. 1 055, -

50 mm, 7,5 m² / bal. 32U68  122, - bal. 1 099, -

60 mm, 6 m² / bal. 83Z92  146, - bal. 1 055, -

80 mm, 4,5 m² / bal. 64C22  194, - bal. 1 055, -

100 mm, 3,75 m² / bal. 44C69  243, - bal. 1 099, -

120 mm, 3 m² / bal. 42C66  291, - bal. 1 055, -

140 mm, 2,25 m² / bal. 23Z49  339, - bal. 923, -

m³

2 929, -
2 421, - bez DPH

Tepelná izolace 
XPS L 300 kPa
desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým 
povrchem, polodrážka, součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,032 – 0,036 W.m-1.K-1, pevnost v tlaku při 10% 
stlačení 250 – 300 kPa, šířka 600 mm, 
délka 1 250 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

30 mm, 10,5 m² / bal. 69Z23  102, - bal. 1 296, -

40 mm, 7,5 m² / bal. 66Z96  136, - bal. 1 235, -

50 mm, 6 m² / bal. 39Z54  170, - bal. 1 235, -

60 mm, 5,25 m² / bal. 56Z46  204, - bal. 1 296, -

80 mm, 3,75 m² / bal. 42K39  272, - bal. 1 235, -

100 mm, 3 m² / bal. 36K56  340, - bal. 1 235, -

15 m³ = Laserový měřič, 
50 m³ = Apple AirPods, 
250 m³ = Apple iPad Air*

Tepelná izolace 
DEKPIR Floor 022
podlahové desky z tuhé pěny na bázi 
polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel 
tepelné vodivosti lD 0,022 W.m-1.K-1, pevnost v tlaku 
při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, 
délka 1 200 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

30 mm, 11,52 m² / bal. 85M69  199, - bal. 2 773, -

40 mm, 8,64 m² / bal. 62M66  266, - bal. 2 773, -

50 mm, 7,20 m² / bal. 28M39  332, - bal. 2 888, -

60 mm, 5,76 m² / bal. 53M56  398, - bal. 2 773, -

m³

od 8 022, -
od 6 630, - bez DPH

Tepelná izolace Isover N
desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové 
neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, užitné 
zatížení do 2 kN / m², součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,035 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, délka 1 200 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

20 mm, 11,52 m² / bal. 43A56 88,20 bal. 1 229, -

25 mm, 8,64 m² / bal. 55A29  111, - bal. 1 152, -

30 mm, 7,2 m² / bal. 25A59  133, - bal. 1 152, -

40 mm, 5,76 m² / bal. 98A38  177, - bal. 1 229, -

50 mm, 4,32 m² / bal. 93C23  221, - bal. 1 152, -

m³

od 5 333, -
od 4 407, - bez DPH

Tepelná izolace Isover T-P
desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové 
neprůzvučnosti lehkých i těžkých plovoucích podlah, 
užitné zatížení do 5 kN / m², součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,037 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, délka 1 200 mm 
tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

20 mm, 7,2 m² / bal. 54N34  119, - bal. 1 034, -

25 mm, 5,76 m² / bal. 46N45  149, - bal. 1 033, -

30 mm, 5,04 m² / bal. 52N24  179, - bal. 1 088, -

40 mm, 4,32 m² / bal. 32C46  238, - bal. 1 241, -

50 mm, 2,88 m² / bal. V6C50  297, - bal. 1 035, -

m³

od 7 172, -
od 5 927, - bez DPH

Pásek podlahový okrajový 
Isover N / PP
pásek z minerálních vláken, pro 
akustické oddělení podlahových 
prvků od ostatních konstrukcí, 
tloušťka 15 mm, délka 1 000 mm, 
20 ks / bal. 
výška položka MJ s DPH

50 mm 83D52 bal. 695, -

100 mm 65A34 bal. 831, -

bal.

od 695, -
od 574, - bez DPH

* platí pro registrované zákazníky

DÁREK

m³

4 114, -
3 400, - bez DPH
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PODLAHY

https://www.dek.cz/produkty/detail/1460404240#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1460405540#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1417101022#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1415202275#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1420360120#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1421010670#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1435241000#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1435400990#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1435441000#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Příčkovka Porfix 
P2-500
pro nenosné stěny, příčky, přizdívky a obezdívky 
rozměry, hmotnost, balení položka MJ s DPH

50×250×500 mm, 4,4 kg, 240 ks / pal. 62A25 ks 32,70

75×250×500 mm, 6,6 kg, 160 ks / pal. 28A98 ks 43,30

100×250×500 mm, 8,8 kg, 120 ks / pal. 53A82 ks 53,00

125×250×500 mm, 11 kg, 96 ks / pal. 26A64 ks 70,70

150×250×500 mm, 13,2 kg, 80 ks / pal. 43A44 ks 82,20

PALETA = 1× MALTA 
PORFIX ZA 1 Kč

Překlad nenosný Porfix
pro překlenutí otvorů 
v nenosných příčkách, bez 
nutnosti spřahování 
s ostatními konstrukcemi, 
uložení 100 mm, v nabídce 
překlady až do 
délky 2 500 mm 
světlost, hmotnost, rozměr položka MJ s DPH

800 mm, 15 kg, 75×250×1 000 mm 36A56 ks 394, -

800 mm, 21,4 kg, 100×250×1 000 mm 95A29 ks 407, -

800 mm, 22,8 kg, 125×250×1 000 mm 22A59 ks 459, -

700 mm, 26,5 kg, 150×250×1 000 mm 69A38 ks 575, -

ks

od 394, -
od 326, - bez DPH

Malta zdicí Porfix 20 kg
suchá maltová směs pro 
tenkovrstvé zdění, 
pevnost 5 MPa, 
spotřeba 17 – 20 kg / m³ 

 24L88

bal.

195, -
161, - bez DPH

Cement portlandský 
směsný 
CEM II / B-M 32,5 R 
DEK 25 kg
práškové hydraulické pojivo 
určené k výrobě betonu a malt, 
pevnostní třída 32,5 R, balení 
s vnitřní ochrannou PE fólií 

bal.

121, -
100, - bez DPH

typ položka MJ s DPH

S-LL 29C58 bal. 121, -

V-LL P4V1C bal. 121, -

DÁREK
ks

od 32,
70

od 27,10 bez DPH

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

REGISTRUJTE SE

SUPER CENA
ks

od 78,
20

od 64,60 bez DPH

Cihla broušená 
Porotherm 
Profi / Profi Dryfix
pro jednovrstvé vnitřní nosné 
i nenosné zdivo 
rozměry, pevnost, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě položka MJ s DPH

80×497×249 mm, P12, 1,54 W.m-2.K-1, 8,8 kg / ks, 8 ks / m², 120 ks / pal. GH63N ks 84,60

Dryfix, 80×497×249 mm, P10 / 12, 1,75 W.m-2.K-1, 9,4 kg / ks, 8 ks / m², 120 ks / pal. 74C7Z ks 84,60

115×497×249 mm, P10, 1,45 W.m-2.K-1, 12,1 kg / ks, 8 ks / m², 100 ks / pal. 44C58 ks 78,20

Dryfix, 115×497×249 mm, P10, 1,45 W.m-2.K-1, 12,1 kg / ks, 8 ks / m², 100 ks / pal. 96D88 ks 78,20

140×497×249 mm, P8 / 10, 1,3 W.m-2.K-1, 14,7 kg / ks, 8 ks / m², 80 ks / pal. 64C84 ks 90,00

Dryfix, 140×497×249 mm, P8 / 10, 1,3 W.m-2.K-1, 14,7 kg / ks, 8 ks / m², 80 ks / pal. 38C34 ks 90,00

240×372×249 mm, P10, 0,9 W.m-2.K-1, 20 kg / ks, 10,7 ks / m², 60 ks / pal. 98C65 ks 110, -

Dryfix, 240×372×249 mm, P10, 0,9 W.m-2.K-1, 20 kg / ks, 10,7 ks / m², 60 ks / pal. 23D99 ks 110, -

300×247×249 mm, P10, 0,55 W.m-2.K-1, 14,7 kg / ks, 16 ks / m², 80 ks / pal. 34S49 ks 87,20

Dryfix, 300×247×249 mm, P10, 0,5 W.m-2.K-1, 14,8 kg / ks, 16 ks / m², 80 ks / pal. 58C92 ks 87,20

10
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 1. do 26. 2. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto. 
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 ZPĚT NA OBSAH

ZDĚNÉ PŘÍČKY

https://www.dek.cz/produkty/vypis/16137#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/24384#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4400914391#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/6348#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/36478#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Cihla broušená HELUZ
pro vnitřní nosné zdivo, nenosné stěny, šachty 
a přizdívky, odběr po ucelených paletách 
rozměry, hmotnost, spotřeba, počet na paletě položka MJ s DPH

80×375×249 mm, 5,3 kg / ks, 11 ks / m², 180 ks / pal. 98F65 ks 66,10

115×497×249 mm, 10,7 kg / ks, 8 ks / m², 120 ks / pal. 49B63 ks 93,20

140×497×249 mm, 11,6 kg / ks, 8 ks / m², 100 ks / pal. 25F38 ks 110, -

175×497×249 mm, 14,73 kg / ks, 8 ks / m², 80 ks / pal. CHU1Y ks 129, -

ks

od 66,10
od 54,60 bez DPH

Tvárnice akustická 
Liapor M AKU
tvárnice z LiaporBetonu, na 
klasickou maltu, se zvýšeným 
akustickým útlumem, pro nosné 
i nenosné zdivo 
rozměry, pevnost, neprůz., souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě položka MJ s DPH

115×372×240 mm, 4MPa, 48 dB, 2,0 W.m-2.K-1, 12,8 kg / ks, 100 ks / pal. N5YF1 ks 59,50

175×372×240 mm, 6 MPa, 55 dB, 1,49 W.m-2.K-1, 21,2 kg / ks, 70 ks / pal. 7DVT8 ks 85,20

200×422×240 mm, 12 MPa, 56 dB, 1,55 W.m-2.K-1, 25,7 kg / ks, 50 ks / pal. TB5XK ks 120, -

ks

od 59,50
od 49,20 bez DPH

Kamenivo keramické 
Liapor 1 – 4 mm
lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, 
objemová hmotnost 500 kg / m³ v sypkém stavu, 
reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,11 W.m-1.K-1, nasákavost w60 = max. 5 % hm., 
frakce 1 – 4 mm, 25 kg / bal. 

 65H23

pytel

217, -
179, - bez DPH

Kamenivo keramické 
Liapor 4 – 8 mm
lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, 
objemová hmotnost 350 kg / m³ v sypkém stavu, 
reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,10 W.m-1.K-1, nasákavost w60 = max. 7 % hm., 
frakce 4 – 8 mm, 17,5 kg / bal. 

 86P53

pytel

187, -
154, - bez DPH

Kamenivo keramické 
Liapor 8 – 16 mm
lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, objemová 
hmotnost 275 kg / m³ v sypkém stavu, reakce na oheň 
A1, součinitel tepelné vodivosti lD 0,09 W.m-1.K-1, 
nasákavost w60 = max. 7 % hm., frakce 8 – 16 mm, 
13,8 kg / bal. 

 58H46

pytel

187, -
154, - bez DPH

Beton lehký 
Liapor Mix 21 kg
rychleschnoucí suchá směs pro přípravu 
lehkého betonu, pevnost v tlaku 4 MPa, 
objemová hmotnost 800 – 900 kg / m³, 
spotřeba 43 kg / m² / 50 mm, reakce na oheň A1, 
součinitel tepelné vodivosti lD 0,14 W.m-1.K-1, 
21 kg / bal. (30 l / bal.) 

 35P28

pytel

253, -
209, - bez DPH

Beton lehký 
Liapor Mix final 23 kg
rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého 
betonu, pevnost v tlaku 6 MPa, objemová 
hmotnost 900 – 1 000 kg / m³, spotřeba 43 kg / m² / 50 mm, 
reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti 
lD 0,19 W.m-1.K-1, 23 kg / bal. (30 l / bal.) 

 83K48

pytel

277, -
229, - bez DPH

Beton lehký 
Liapor Mix Statik 20 kg
rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého 
betonu s vyšší pevností, pevnost v tlaku 18 MPa, 
objemová hmotnost 1 400 – 1 600 kg / m³, 
spotřeba 65 kg / m² / 50 mm, reakce na oheň A1, 
součinitel tepelné vodivosti lD 0,6 W.m-1.K-1, 
20 kg / bal. (16 l / bal.) 

 M7CVZ

pytel

129, -
107, - bez DPH
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AKUSTICKÉ ZDIVO

KAMENIVO A BETONOVÉ SUCHÉ SMĚSI

https://www.dek.cz/produkty/vypis/19057#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/58809#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610050000#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610050020#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610050040#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610049890#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610049880#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3610049894#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Deska 
OSB 3 P+D
výrobky značky EGGER nebo KRONOSPAN, 
typ OSB 3, pero+drážka 

PALETA = 24× PIVO

Lať střešní sušená
smrkové dřevo, rozměry 60×40 mm, 
délka 4 m, cena  120,- / ks s DPH 

 L291T

bm

29,90
24,70 bez DPH

Hranol smrkový s povrchem po řezu
hranol ze smrkového dřeva, nevysušený, 
bez chemické ochrany dřeva, šířka 100 mm, 
výška 100 mm, délka 4 m 

 23S94

ks

405, -
335, - bez DPH

Fošna stavební
deskové řezivo ze smrkového dřeva, 
50×200×4 000 mm 

 1AYSC

ks

447, -
370, - bez DPH

Palubka smrková obkladová 
Klasik
pro obložení stěn a stropů, kvalita A / B 

rozměr, balení položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

12,5×96×4 000 mm, 
10 ks (3,84 m²) / bal.

94R63  208, - bal. 963, -

15×121×4 000 mm, 
8 ks (3,872 m²) / bal.

28R25  254, - bal. 1 188, -

19×121×4 000 mm, 
6 ks (2,904 m²) / bal.

88R62  321, - bal. 1 125, -

m²

od 251, -
od 208, - bez DPH

Pelety dřevěné 
Stora Enso A1
s vysokou výhřevností, certifikát třídy 
ENPlus A1, vhodné pro kamna, kotle 
i krby, ø 6 mm, 15 kg / bal., 
1 050 kg / pal., cena  149,- / bal. s DPH 

 253B4

kg

9,90
8,60 bez DPH

rozměry, paleta položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

625×2 500×12 mm, 59 ks / pal. 84M96  148, - deska 279, -

625×2 500×15 mm, 47 ks / pal. 58M54  180, - deska 340, -

625×2 500×18 mm, 39 ks / pal. 32M46  216, - deska 408, -

625×2 500×22 mm, 32 ks / pal. 83N52  272, - deska 513, -

625×2 500×25 mm, 28 ks / pal. 23N48  309, - deska 583, -

rozměry, paleta položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

675×2 500×12 mm, 84 ks / pal. 29M84  148, - deska 301, -

675×2 500×15 mm, 68 ks / pal. 59M58  180, - deska 367, -

675×2 500×18 mm, 56 ks / pal. 38M32  216, - deska 441, -

675×2 500×22 mm, 44 ks / pal. 65M83  272, - deska 554, -

675×2 500×25 mm, 40 ks / pal. 93M23  309, - deska 630, -

DÁREK
m²

od 179,
 -

od 148, - bez DPH

REGISTRUJTE SE na www.dek.cz/registrace a získejte výhody stálých zákazníků.

Vrut se zápustnou hlavou T 
RAPI-TEC 2010
materiál galvanicky pozinkovaná 
ocel, zápustná hlava, dvouchodový 
závit, utahovací bit T10 (ø 4 mm), 
T25 (ø 5 mm), T30 (ø 6 mm) 
průměr×délka, balení položka MJ s DPH

4×50 mm, 500 ks 668K9 bal. 494, -

5×80 mm, 200 ks 669V2 bal. 562, -

6×100 mm, 100 ks 682B9 bal. 438, -

bal.

od 438, -
od 362, - bez DPH

Hřebík stavební DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový, 
bez povrchové úpravy, 5 kg / bal. 
průměr×délka položka MJ s DPH

2,8×63 mm 642R6 bal. 356, -

3,1×90 mm 642S9 bal. 356, -

4×100 mm 23LHS bal. 356, -

4×120 mm 4B3VK bal. 356, -

bal.

356, -
294, - bez DPH
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Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 ZPĚT NA OBSAH

SPOJOVACÍ MATERIÁLPALUBKY PALIVO

ŘEZIVO

DŘEVO A STŘECHY

https://www.dek.cz/produkty/vypis/7728-osb-desky#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020200190#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020170621#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020201212#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7518-obkladove-palubky#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3820100081#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/19816-rapi-tec-2010#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkty/vypis/3866-hrebiky-stavebni#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Pás podkladní 
IKO Armourbase Pro
z odlehčeného bitumenu 
tloušťky 0,5 mm, nosná 
vložka z polyesteru, 
z obou stran chráněný 
polypropylenovým 
filmem, hmotnost 9 kg, 
30 m² / bal., 
cena  2 669,- / role s DPH 

 39Z38

m²

89,00
73,50 bez DPH

Šindel asfaltový IKO 
Superglass 3 Tab 10 cihlově 
červená
vysoce kvalitní bitumenový šindel, 
sklolaminátová vložka, třítabulový, 
hmotnost 9,6 kg / m², 3 m² / bal., 
cena  814,- / bal. s DPH 

 3PW9S

m²

272, -
224, - bez DPH

Šindel asfaltový IKO Cambridge 
Xpress 52 podvojná černá
dvouvrstvý laminovaný šindel, 
prostorový vzhled, vyznačený pruh 
pro přibíjení hřebíků ke zrychlení 
pokládky, hmotnost 11,4 kg / m², 
3,1 m² / bal., cena  1 119,- / bal. s DPH 

 4XGJY

m²

361, -
299, - bez DPH

Šindel asfaltový IKO Cambridge 
Xtreme 9,5° 53 podzimní hnědá
samolepicí laminovaný dvouvrstvý šindel, 
prostorový vzhled, odolný proti větru 
a hnanému dešti, hmotnost 11,8 kg / m², 
vhodný pro nízké sklony od 9,5 °, 
3,1 m² / bal., cena  1 240,- / bal. s DPH 

 4BASY

m²

400, -
331, - bez DPH

Tašky doplňkové a příslušenství 
Tondach Hranice / Renoton 11
povrchová úprava glazura, barva 
Amadeus červená 
typ položka MJ s DPH

taška poloviční 47BT9 ks 112, -

hřebenáč základní, drážka 21 cm DDP26 ks 287, -

taška okrajová levá 0V34V ks 362, -

taška okrajová pravá J5WM1 ks 362, -

ks

od 112, -
od 91,90 bez DPH

Plech trapézový 
BRAVO H 12+
typ TR H12+, materiál ocel, min. sklon 14 °, 
tloušťka 0,35 mm, šířka 906 mm, délka 2 000 mm 
barva položka za m² bez DPH MJ s DPH

tmavě hnědá (RAL 8017) DVJ5N  241, - ks 530, -

hnědočervená (RAL 3011) GL0GW  241, - ks 530, -

antracitově šedá (RAL 7016) 9DWR8  241, - ks 530, -

m²

292, -
241, - bez DPH

Šablona plastová ECOROOF
maloformátová krytina s jemně 
strukturovaným povrchem imitujícím 
břidlici, recyklovaný plast typu HIPS, barva 
antracit, min. sklon 20 °, 
rozměr 400×400 mm, cena  463,- / m² s DPH 

 W18ZB

ks

46,30
38,20 bez DPH

Hřebenáč plastový ECOROOF
jemně strukturovaný povrch imitující 
břidlici, recyklovaný plast typu HIPS, 
barva antracit 

 X9HP4

ks

147, -
122, - bez DPH

Parozábrana 
DEKFOL N 110 STANDARD
na vytváření vrstev omezujících 
proudění vzduchu a difuzi vodní páry 
přes konstrukci, materiál polyetylen, 
barva čirá, plošná hmotnost 110 g / m², 
tloušťka 0,22 mm, šířka 1,5 m, 
délka 50 m, 75 m² / bal., 
cena  1 797,- / bal. s DPH 

 53B55

m²

24,00
19,90 bez DPH

Fólie parotěsnicí 
DEKFOL N AL 170 SPECIAL
na vytváření vrstev omezujících proudění 
vzduchu a difuzi vodní páry, materiál 
polyetylen / hliník, barva stříbrná, plošná 
hmotnost 170 g / m², tloušťka 0,3 mm, 
šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m² / bal., 
cena  4 193,- / bal. s DPH 

 26B25

m²

56,00
46,20 bez DPH

Ochrana okapů 
Gutter Stark 330
proti listí, ledu a sněhu, 
materiál hliník, pro žlaby 
s rozvinutou šířkou 330 mm, 
délka 2 m 

 9J43M

ks

617, -
510, - bez DPH

Taška střešní 
Tondach 
Hranice / Renoton 11
pálená taška základní, hlavová 
a boční drážka, povrchová úprava 
glazura, laťování 340 – 400 mm, 
rozměr 277×465 mm, spotřeba 
od 10,8 ks / m², balení 280 ks / pal. 

barva položka
za ks 

bez DPH MJ s DPH

Amadeus červená 09D5X 58,30 ks 70,60

Amadeus černá VZS40 58,30 ks 70,60

SUPER CENA
ks

70,
60

58,30 bez DPH

13BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU ZPĚT NA OBSAH

ASFALTOVÉ ŠINDELE

STŘEŠNÍ TAŠKY

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

PLASTOVÁ KRYTINATRAPÉZOVÝ PLECH

https://www.dek.cz/produkty/detail/1210101035#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210102162#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210102081#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1210102132#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkty/vypis/28774-tondach-hranice-11#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkty/vypis/3558-doplnkove-tasky?f%5B1%5D%5Bmin%5D=50&f%5B1%5D%5Bmax%5D=6260&f%5B253065822%5D%5B%5D=Hranice%2FRenoton+11&title=doplnkove-tasky#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkty/vypis/11713-trapezy-h12#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1235510450#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1235510460#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/2600601000#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/2600601080#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/2400010658#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Sada termostatu 
a rohože Fenix 
Comfort Mat
kompletní montážní sada včetně digitálního termostatu, 
příkon plošný 160 W / m², délka studeného konce 3 m, krytí 
IP 67, jmenovité napětí 230 V, dvoužilový, šířka 0,5 m 

Konvektor 
přímotopný 
elektrický Fenix
s ventilátorem, otočný regulátor 
teploty, příkon 2 000 W, krytí IP 24, 
třída ochrany II, jmenovité 
napětí 230 V, hmotnost 4,3 kg 

Izolace pod dlažbu Fenix F-Board
pro rychlejší náběh teploty, doplňková 
izolace z extrudovaného polystyrenu pod 
topné rohože a kabely, rozměry 
desky 1 200×600 mm, balení 4,32 m² 
tloušťka, balení položka MJ s DPH

6 mm, 4,32 m² 289R2 bal. 1 927, -

6 mm, 7,2 m² 2Z19R bal. 3 144, -

10 mm, 4,32 m² 322B3 bal. 2 150, -

10 mm, 7,2 m² S5SGL bal. 3 508, -

bal.

od 1 927, -
od 1 592, - bez DPH

Panel sálavý Fenix Ecosun
záruka 5 let, nástěnný / stropní, jemně 
pískovaná přední stěna, bez termostatu 
(pouze tepelná pojistka), krytí IP 44, třída 
ochrany I, délka přívodního kabelu 1 m 
příkon, rozměry, hmotnost položka MJ s DPH

300 W, 592×592×30 mm, 6 kg 96S92 ks 2 437, -

600 W, 1 192×592×30 mm, 11 kg 23S68 ks 3 502, -

700 W, 1 192×592×30 mm, 11 kg 54S49 ks 3 806, -

850 W, 1 192×800×30 mm, 14,5 kg 83S24 ks 4 174, -

ks

od 2 437, -
od 2 014, - bez DPH

Konvektor 
přímotopný 
elektrický 
Fenix Ecoflex
krytí IP 24, třída ochrany 
II, elektronický kolečkový 
termostat, délka 
přívodního kabelu 1,15 m, 
jmenovité napětí 230 V 
příkon, rozměry, hmotnost položka MJ s DPH

500 W, 369×451×78 mm, 3,4 kg 82L29 ks 2 051, -

750 W, 369×451×78 mm, 3,5 kg 459S8 ks 2 158, -

1 000 W, 443×451×78 mm, 4 kg 543H2 ks 2 315, -

1 500 W, 591×451×78 mm, 5,4 kg 386S8 ks 2 578, -

2 000 W, 739×451×70 mm, 6,7 kg 44L38 ks 2 901, -

ks

od 2 051, -
od 1 695, - bez DPH

Konvektor přímotopný 
elektrický Fenix 
ATLANTIC F125-D
nástěnný, s elektronickým 
digitálním termostatem, 
pracovní režimy 
(Manual / Prog – změna teploty 
v závislosti na čase a dni), 
s vypínačem, LED signalizace, 
délka přívodu 1,3 m, krytí IP 24 

ks

od 2 886, -
od 2 385, - bez DPH

Termostat dotykový Fenix TFT
barevný dotykový displej, volitelná 
barva pozadí, podlahová sonda 3 m 
součástí balení, snímá teplotu prostoru 
i podlahy, týdenní program, spínací 
kontakt 16 A, záložní baterie 

 485P2

ks

1 976, -
1 633, - bez DPH

příkon, plocha, délka položka MJ s DPH

70 W, 0,5 m², 0,9 m 45A88 ks 3 230, -

130 W, 0,8 m², 1,6 m 24A35 ks 3 348, -

210 W, 1,3 m², 2,6 m 85U53 ks 3 424, -

260 W, 1,6 m², 3,2 m 68A86 ks 3 533, -

340 W, 2,1 m², 4,2 m 62U26 ks 3 734, -

410 W, 2,6 m², 5,2 m 92A63 ks 4 038, -

500 W, 3 m², 6 m 28U43 ks 4 333, -

560 W, 3,4 m², 6,7 m 49A85 ks 4 629, -

670 W, 4,2 m², 8,3 m 94A62 ks 4 875, -

810 W, 5,1 m², 10,2 m 99A28 ks 5 318, -

1 000 W, 6,1 m², 12,3 m 88A53 ks 5 919, -

1 210 W, 7,6 m², 15,1 m 35A26 ks 6 707, -

1 400 W, 8,8 m², 17,6 m 86A43 ks 7 653, -

příkon, hmotnost položka MJ s DPH

500 W, 3,4 kg W13W8 ks 2 886, -

1 000 W, 4,2 kg 35F32 ks 3 139, -

1 500 W, 5,2 kg 62F33 ks 3 153, -

2 000 W, 6,2 kg 26H23 ks 3 453, -

2 500 W, 7,2 kg N3Z2U ks 4 213, -

FLEXIBILNÍ 
LEPIDLO C2T 
S1 25 kg

DÁREK
ks

od 3 230,
 -

od 2 670, - bez DPH

 535A9

SUPER CENA
ks

949,
 -

784, - bez DPH

REGISTRUJTE SE na www.dek.cz/registrace a získejte výhody stálých zákazníků.
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Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 1. do 26. 2. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto. 
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 ZPĚT NA OBSAH

ELEKTROMATERIÁL

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

https://www.dek.cz/pobocka-kadan/produkty/detail/8500195832#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500045720#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/6084-prislusenstvi#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500196604#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500033660#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500035090#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500193780#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Zásuvka Hager lumina 
provedení, barva položka MJ s DPH

datová 1× RJ45, CAT6, 
UTP – nestíněná, bílá

454R4 ks 401, -

datová 2× RJ45 CAT5e, 
UTP – nestíněná, bílá

49Z63 ks 449, -

datová 2× RJ45 CAT5e, 
UTP – nestíněná, černá

NXBR4 ks 460, -

datová 1× RJ45 CAT5e, 
UTP – nestíněná, černá

PH87S ks 267, -

anténní TV+R+SAT koncová, bílá 366P8 ks 367, -

anténní TV+R+SAT koncová, 
černá

W53R1 ks 460, -

ks

od 267, -
od 221, - bez DPH

5+1 ZDARMA

AKU LED reflektor 
s powerbankou DEK

Zásuvka 230 V 
Hager lumina
s clonkami, jmenovitý proud 16 A 
barva položka MJ s DPH

bílá 454P8 ks 81,60

černá PH5LV ks 110, -

3+1 ZDARMA

Rámeček Hager lumina Intense
krytí IP 20 
násobnost, barva položka MJ s DPH

jednonásobný, bílá UBU8P ks 57,80

dvojnásobný, bílá 7RBAF ks 83,40

trojnásobný, bílá 14XDW ks 116, -

čtyřnásobný, bílá 2336S ks 149, -

pětinásobný, bílá PLA61 ks 182, -

jednonásobný, černá V69K7 ks 90,70

dvojnásobný, černá KKM9T ks 116, -

trojnásobný, černá AZK7W ks 149, -

čtyřnásobný, černá 2U8WD ks 182, -

pětinásobný, černá V6DT6 ks 230, -

ks

od 57,80
od 47,70 bez DPH

provedení položka MJ s DPH

12 W, 840 lm, 255 mm M8YJF ks 274, -

18 W, 1 260 lm, 330 mm A9MRN ks 315, -

24 W, 1 680 lm, 380 mm 0MZ6K ks 430, -

s čidlem pohybu, 18 W, 1 260 lm, 330 mm 5JWPA ks 544, -

s čidlem pohybu, 24 W, 1 680 lm, 380 mm LW6SX ks 613, -

Spínač Hager lumina
bezšroubové svorky, 
jmenovité napětí 230 V, 
jmenovitý proud 10 A 
řazení, barva položka MJ s DPH

1, bílá 382P3 ks 66,00

5, bílá 445N8 ks 77,00

6, bílá 256P2 ks 73,30

6+6, bílá 449A8 ks 163, -

7, bílá 328R3 ks 97,10

1, černá 73Z36 ks 96,20

5, černá V0G3X ks 122, -

6, černá YVT6T ks 101, -

6+6, černá G3LUR ks 210, -

7, černá AUSG2 ks 127, -

ks

od 66,00
od 54,60 bez DPH

ks

od 779, -
od 644, - bez DPH

ks

od 447, -
od 369, - bez DPH

DÁREK
ks

od 81,
60

od 67,40 bez DPH

 APD86

DÁREK

ks

5 355, -
4 425, - bez DPH

 XR701

DÁREK
ks

167,
 -

138, - bez DPH

SUPER CENA
ks

od 274,
 -

od 226, - bez DPH

Reflektor LED DEK
barva černá / červená 
15/50/100/2× 50 W 1 200 – 11 500 lm 5 000 K IP 54
provedení položka MJ s DPH

se zásuvkami, 50 W, 5 750 lm Z41TP ks 2 020, -

se zásuvkami, 100 W, 11 500 lm 149RG ks 2 768, -

dvojitý na stativu, 2× 50 W, 11 500 lm BX6UX ks 4 023, -

AKU s powerbankou, 15 W, 1 200 lm 94L64 ks 779, -

Tuba světelná LED 
se zásuvkou DEK
se zásuvkou na 230 V, trojnohý 
stojan, nastavitelný popruh na 
přenášení, výška 149 cm, 
vyzařovací úhel 360 °, 
jmenovité napětí 230 V, barva 
černá / červená, délka 
přívodního kabelu 5 m 
72 W 8 280 lm 6 500 K IP 54

Svítilna LED čelová nabíjecí DEK
doba svícení 4 – 9 h, pohybový IR 
senzor, zapnutí svítilny bezdotykově 
mávnutím 
5 W 250 – 330 lm IP 44

světelný tok, krytí položka MJ s DPH

standardní, 330 lm 7RL8F ks 447, -

se zoomem, 250 lm A5JAP ks 467, -

Svítidlo E27 
Rabalux Simple
objímka E27, jmenovité napětí 230 V, 
třída ochrany I, montáž přisazená, 
ø 250 mm, materiál kov, plast sklo 
max. 60 W IP 20

Svítidlo LED 
Led-Pol Mars
barva bílá, jmenovité napětí 230 V, 
životnost 25 000 h, třída ochrany I, index 
podání barev > 80, vyzařovací úhel 170 °, 
výška 58 mm 
12 – 24 W 840 – 1 680 lm 4 000 K IP 20 F
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ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

SVÍTIDLA A REFLEKTORY

https://www.dek.cz/produkty/vypis/2432-zasuvky-komunikacni#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/8503200280#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/1434-plafony?f%5B1%5D%5Bmin%5D=166&f%5B1%5D%5Bmax%5D=4299&f%5B350675982%5D%5Bmin%5D=170&f%5B350675982%5D%5Bmax%5D=800&f%5B509443489%5D%5Bmin%5D=6&f%5B509443489%5D%5Bmax%5D=210&f%5B947577903%5D%5B%5D=Led-Pol&f%5B1503774241%5D%5Bmin%5D=600&f%5B1503774241%5D%5Bmax%5D=9980&title=plafony#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500086262#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/71255-zasuvky-230-v#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/37997-ramecky-intense#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/93061-vypinace-spinace-prepinace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/36305-reflektory#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/36128-celovky#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

REGISTRUJTE SE

Kout sprchový Wecco
rohový vstup s dvoudílnými 
posuvnými dveřmi, výplň 6mm 
bezpečnostní čiré sklo, provedení 
rámu leštěný hliník 
šířka položka MJ s DPH

800 mm 684ZH ks 5 475, -

900 mm 4LYTV ks 5 600, -

ks

od 5 475, -
od 4 525, - bez DPH

Kout sprchový Wecco
čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými 
dveřmi, výplň 6mm bezpečnostní čiré 
sklo, provedení rámu leštěný hliník, 
poloměr 550 mm 
šířka položka MJ s DPH

800 mm WB1LR ks 5 475, -

900 mm 1S08T ks 5 600, -

ks

od 5 475, -
od 4 525, - bez DPH

Dveře sprchové Wecco
dvoukřídlé dvěře, výplň 6mm 
bezpečnostní čiré sklo, provedení 
rámu lesklý hliník 
šířka položka MJ s DPH

800 mm XAU97 ks 6 182, -

900 mm 867ZY ks 6 614, -

1 000 mm PZY83 ks 7 047, -

ks

od 6 182, -
od 5 109, - bez DPH

Žlab sprchový 
plastový + rošt Wecco Linie
s okrajem pro perforovaný rošt, 
materiál polypropylen, 
vodorovný odtok, velikost 
připojení DN 40, stavební 
výška 66 – 85 mm 

ks

od 1 779, -
od 1 471, - bez DPH

Sifon vaničkový Wecco 
snížený
pro sprchové vaničky 
s odtokovým otvorem 90 mm, 
jmenovitá světlost DN 50, krytka 
nerez, výška těla sifonu 61 mm 

 G6VBB

ks

291, -
241, - bez DPH

délka položka MJ s DPH

650 mm RT3Y6 ks 1 779, -

750 mm XCVF1 ks 1 860, -

850 mm 6FM0X ks 1 946, -

950 mm 53JPM ks 2 067, -

Baterie sprchová termostatická 
Wecco 150 mm
nástěnná, rozteč 150 mm, povrchová 
úprava chrom, s termostatickou 
kartuší a vrškem 

 3J0MV

ks

1 701, -
1 406, - bez DPH

Vanička 
sprchová 
Wecco
sprchová vanička z litého mramoru, barva 
bílá, balení bez sifonu a bez nožiček 

1× VANIČKA WECCO
= 1× SIFON WECCO

DÁREK
ks

od 2 897,
 -

od 2 395, - bez DPH

typ, rozměry, rádius položka MJ s DPH

čtvrtkruh, 800×800×30 mm, 550 mm 5LZ55 ks 2 897, -

čtvrtkruh, 900×900×30 mm, 550 mm T9WWR ks 2 993, -

čtverec, 800×800×30 mm P46LR ks 2 993, -

čtverec, 900×900×30 mm 8HNC9 ks 3 045, -
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Tvarovka PP-R 
s kovovým závitem
materiál PP-R, kovový závit 
tvarovka, průměr×velikost připojení, závit položka MJ s DPH

koleno nástěnné, 20 mm × 1 / 2ʺ, vnitřní 263P8 ks 52,60

přechodka, 20 mm × 1 / 2ʺ, vnější 229K4 ks 56,20

přechodka, 25 mm × 3 / 4ʺ, vnější 484R4 ks 84,70

ks

od 52,60
od 43,50 bez DPH

Trubka pro podlahové 
vytápění PERT-5 DEK
plastová trubka, potrubí 
tvoří PE-RT s bariérou 
EVOH proti difuzi kyslíku 
z etylvinylalkoholu, 
max. provozní tlak 8 bar 
(při 70 °C) 
ø × tl. stěny, balení položka za m bez DPH MJ s DPH

16×2 mm, 200 m 64T33 15,70 bal. 3 780, -

16×2 mm, 500 m 83U53 15,70 bal. 9 450, -

m

18,90
15,70 bez DPH

Trubka plastohliníková 
PERT-AL DEK
plastová trubka z PE-RT 
s bariérou proti difuzi 
kyslíku z hliníku, pro 
rozvody studené a teplé 
vody a vytápění, 
max. provozní tlak 10 bar 
(při 70 °C) 
ø × tl. stěny, balení položka za m bez DPH MJ s DPH

16×2 mm, 200 m A12Z8 17,30 bal. 4 180, -

16×2 mm, 400 m 340G4 17,30 bal. 8 360, -

m

20,90
17,30 bez DPH

Fólie systémová s rastrem pro podlahové 
vytápění
materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrem 
pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, 
šířka 1,05 m, 50 bm / bal., cena  1 245,- / ks s DPH 

 283A9

m

24,90
20,60 bez DPH

Deska systémová 
DEKPERIMETER PV NR-75
pěnový polystyren EPS 200, horní povrch 
opatřen nopy, strany desek opatřeny zámky, 
pro potrubí 16 – 20 mm, součinitel tepelné 
vodivosti lD 0,034 W.m-1.K-1, šířka 600 mm, 
délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 
7,56 m² / bal., cena  1 504,- / bal. s DPH 

 36C39

m²

199, -
165, - bez DPH

Deska systémová Tecto ND
pro potrubí průměru 14 – 17 mm, s tepelnou izolací 
z expandovaného polystyrenu pokrytého fólií z černého 
polystyrenu, rozměry 1 450×850 mm 
typ, tloušťka, balení položka za m² bez DPH MJ s DPH

ND11, 33 mm, 15,68 m² / bal., 
bez kročejové izolace

459R8  230, - bal. 4 358, -

ND30-2, 52 mm, 8,96 m² / bal., 
s kročejovou izolací

425R3  271, - bal. 2 936, -

m²

od 278, -
od 230, - bez DPH

Tvarovka PP-R
pro spojování trubek svařováním, FF 
(vnitřní / vnitřní závit) 
tvarovka, průměr, balení položka MJ s DPH

koleno, 20 mm, 10 ks / bal. G3G81 bal. 53,50

koleno, 25 mm, 10 ks / bal. 32J6M bal. 81,90

T-kus, 20 mm, 10 ks / bal. 8B6TS bal. 70,90

T-kus, 25 mm, 10 ks / bal. 6Y8GR bal. 95,30

nátrubek, 20 mm, 10 ks / bal. JY7GD bal. 49,40

nátrubek, 25 mm, 10 ks / bal. 80D6X bal. 70,90

bal.

od 53,50
od 44,20 bez DPH

Trubka PP-RCT Unibeta
odolnější krystalická struktura polypropylenu, při 
životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při 
teplotě 20 °C a 8,5 bar při teplotě 70 °C 
průměr×tloušťka stěny, délka položka za m bez DPH MJ s DPH

20×2,3 mm, 4 m 293A8 21,50 ks 104, -

25×2,8 mm, 4 m 366B4 32,50 ks 158, -

32×3,6 mm, 4 m 356H9 51,90 ks 252, -

20×2,3 mm, 2 m F4B3T 22,60 ks 54,50

25×2,8 mm, 2 m YS5Z8 34,20 ks 82,60

32×3,6 mm, 2 m K6J7Y 54,50 ks 132, -

SUPER CENA
m

od 26,
00

od 21,50 bez DPH
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ROZVODY VODY PP-R

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
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NÁŘADÍ  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kladivo vrtací 
Bosch 
GBH 240 F
příkon 790 W, napětí 230 V, energie 
příklepu 2,7 J, 4 200 příklepů / min, upínací 
systém SDS-plus, ø vrtání 68 / 30 / 24 / 13 mm 
(zdivo / dřevo / beton / ocel), 210×397 mm, 
hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr 

Vrtačka s příklepem 
Bosch GSB 550
příkon 550 W, výkon 270 W, napětí 230 V, 
44 800 příklepů / min, upínací systém 
sklíčidlo 1,5 – 13 mm, ø vrtání 25 / 13 / 13 / 10 mm 
(dřevo / zdivo / beton / ocel), 66×253×262 mm, 
hmotnost 1,8 kg 

 L9W7W

ks

1 295, -
1 070, - bez DPH

Kladivo vrtací 
Bosch GBH 2-26 DFR
příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 
4 000 příklepů / min, upínací systém SDS-plus, 
ø vrtání 68 / 30 / 26 / 13 mm (zdivo / dřevo / beton / ocel), 
83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr 

 283B8

ks

4 311, -
3 563, - bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU 
Stanley FatMax SFMCD711C2K
2× akumulátor 1,5 Ah, napětí 18 V, 
krouticí moment 50 Nm, upínací systém 
sklíčidlo 1,5 – 13 mm, 
ø vrtání 35 / 13 / 13 mm (dřevo / zdivo / ocel), 
79×249×205 mm, hmotnost 1,6 kg, 
nabíječka, kufr 

 JRD9T

ks

3 751, -
3 100, - bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU 
Stanley FatMax SFMCD721D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí 
moment 80 Nm, upínací systém 
sklíčidlo 1,5 – 13 mm, 
ø vrtání 40 / 13 / 13 mm (dřevo / zdivo / ocel), 
117×305×325 mm, hmotnost 1,6 kg, 
nabíječka, kufr 

 LHJH5

ks

4 102, -
3 390, - bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU 
DeWALT DCD795D2
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí 
moment 23 / 60 Nm, 34 000 příklepů / min, 
upínací systém sklíčidlo 1,5 – 13 mm, 
ø vrtání 38 / 13 mm (dřevo / ocel), 
67×218×197 mm, hmotnost 1,7 kg, 
nabíječka, kufr 

 LZS7B

ks

4 877, -
4 030, - bez DPH

Šroubovák vrtací AKU 
Makita DDF485RFJ
2× akumulátor BL1830B 3 Ah, 
napětí 18 V, krouticí moment 27 / 50 Nm, 
upínací systém sklíčidlo 1,5 – 13 mm, 
ø vrtání 38 / 13 mm (dřevo / ocel), 
78×255×169 mm, hmotnost 1,7 kg, 
nabíječka, kufr 

 P9T3R

ks

5 833, -
4 820, - bez DPH

Dálkoměr laserový 
Bosch GLM 40
napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí 
IP 54, pracovní dosah 40 m, 
přesnost měření 1,5 mm, 
41×105×24 mm, hmotnost 0,09 kg, 
2× baterie AAA, pouzdro 

 95Z95

ks

2 045, -
1 690, - bez DPH

Laser rotační Bosch GRL 400 H
zelený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 
(D), krytí IP 56, upínací systém 
závit 5 / 8ʺ, pracovní dosah 20 m, 
183×188×170 mm, hmotnost 1,8 kg, 
stativ BT 170 HD, lať GR 240, přijímač 
LR 1, baterie, kufr 

 29A59

sada

13 921, -
11 505, - bez DPH

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3
pro lehčí nečistoty, pistole G 120 Q 
s regulací tlaku, tryska rotační + Vario 
Power Jet, adaptér, filtr, příkon 1 600 W, 
výkon 25 m² / h, napětí 230 V, 
průtok 380 l / h, pracovní tlak 120 bar, 
272×600×307 mm, hmotnost 5 kg 

 8GYH3

ks

2 980, -
2 463, - bez DPH

Vysavač Bosch GAS 12-25 PL
pro suché i mokré vysávání, sání 
i foukání, příkon 1 250 W, napětí 230 V, 
průtok 3 900 l / min, podtlak 200 mbar, 
objem nádoby (suché / mokré) 20 / 16 l, 
délka hadice 3 m, 483×380×453 mm, 
hmotnost 9 kg 

 63T85

ks

4 013, -
3 316, - bez DPH

 424R4

SUPER CENA
ks

3 359,
 -

2 776, - bez DPH
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Bruska úhlová 
Stanley FatMax FMEG220-QS
příkon 850 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, 
upínací systém M14, 12 000 otáček / min, 
115×122×330 mm, hmotnost 1,8 kg 

BRUSNÝ 
KOTOUČ DEK 
PROFI 125 mm

Bruska úhlová 
Bosch GWS 7-125
příkon 720 W, napětí 230 V, 
průměr kotouče 125 mm, upínací 
systém M14, 11 000 otáček / min, 
obvod rukojeti 176 mm, 
103×318 mm, hmotnost 1,9 kg 

 223H4

ks

1 236, -
1 021, - bez DPH

Bruska úhlová 
Bosch GWS 1400
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 
průměr kotouče 125 mm, upínací 
systém M14, 11 000 otáček / min, 
102×298 mm, hmotnost 2,2 kg 

 426H4

ks

2 615, -
2 162, - bez DPH

Bruska úhlová 
Bosch GWS 17-125 CIE
příkon 1 700 W, napětí 230 V, 
ø kotouče 125 mm, upínací systém 
M14, 2 800 – 11 500 otáček / min, 
103×311 mm, hmotnost 2,4 kg, kryt, 
rukojeť, příruba 

 147ZF

ks

3 783, -
3 127, - bez DPH

Bruska úhlová AKU 
Stanley FatMax SFMCG700M2K
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, upínací 
systém M14, ø kotouče 125 mm, 
upínací otvor 22,23 mm, 
391×171×475 mm, hmotnost 2,2 kg, 
boční rukojeť, kryt, nabíječka, kufr 

 R1N58

ks

6 291, -
5 199, - bez DPH

Bruska na sádrokarton 
Stanley FatMax SFMEE500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, 
ø kotouče 225 mm, upínací systém 
suchý zip, 270×260×740 mm, 
hmotnost 3,75 kg, teleskopická 
rukojeť, LED světlo, odsávání 
k vysavači, taška 

 BKZ1C

ks

4 538, -
3 750, - bez DPH

Pila kotoučová DeWALT DWE560
příkon 1 350 W, výkon 850 W, napětí 230 V, 
ø kotouče 184 mm, upínací otvor 16 mm, 
226×286 mm, hmotnost 3,7 kg, pilový 
kotouč 24 z., vodítko 

 222P4

ks

3 581, -
2 959, - bez DPH

Pila kotoučová Bosch GKS 190
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 
5 500 otáček / min, 
průměr kotouče 190 mm, upínací 
otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 
úkos 56 °, hmotnost 4,2 kg 

 528H3

ks

3 751, -
3 100, - bez DPH

Pila Alligator 
DeWALT DWE398
příkon 1 700 W, výkon 900 W, 
napětí 230 V, zdvih 40 mm, 
3 000 zdvihů / min, 219×918 mm, 
hmotnost 5,5 kg, sada pilových 
listů DT2976 

 626P3

ks

9 890, -
8 173, - bez DPH

Pila pokosová 
Bosch GCM 12 GDL
příkon 2 000 W, napětí 230 V, 
4 000 otáček / min, ø kotouče 305 mm, 
upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 
(90 °) 341 mm, 1 100×740×670 mm, 
hmotnost 32,1 kg, kotouč Expert for 
Wood 

 XY44F

ks

17 677, -
14 609, - bez DPH

Míchadlo s metlou 
Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 
180 – 460 / 300 – 750 otáček / min, 
max. ø metly 140 mm, upínací systém M14, 
hmotnost 6,4 kg 

METR DEWALT 3 m 
V HODNOTĚ 149 Kč

Rádio Bosch GPB 18V-5 SC
ochranný rám, frekvenční pásmo 87,5 – 108 MHz (FM), 
174,928 – 239,2 MHz (DAB+), výkon 40 W, napětí 230 V, 
368×341×351 mm, hmotnost 8,8 kg, 2× baterie 1,5 V LR6 (AA) 

KOMBINOVANÉ 
KLEŠTĚ WIHA 
V HODNOTĚ 590 Kč

Hřebíkovačka plynová 
Spit Pulsa 800P
na kotvení sádrokartonových profilů, do 
betonu a oceli, energie rázu 82 J, 
ø hřebíků 2,8 – 3,4 mm, šířka 114 mm, 
výška 309 mm, délka 385 mm, hmotnost 3,8 kg 

 629T9

ks

14 900, -
12 314, - bez DPH

Pila pokosová 
Norton Clipper 
CWM 254
výkon 1 800 W, 
napětí 230 V, 
ø kotouče 254 mm, 
upínací otvor 30 mm, 
hloubka řezu (90 °) 
90 mm, délka 
řezu 305 mm, 
600×450×970 mm, 
hmotnost 20,5 kg 

STOJAN ZA 1 Kč

 8S712

DÁREK

ks

6 655, -
5 500, - bez DPH

 226N2

DÁREK

ks

2 847, -
2 353, - bez DPH

 K6GC5

DÁREK
ks

13 536,
 -

11 187, - bez DPH

 RR361

DÁREK

ks

999, -
826, - bez DPH

19BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU ZPĚT NA OBSAH

BROUŠENÍ

ŘEZÁNÍ

OSTATNÍ NÁŘADÍ

https://www.dek.cz/produkty/detail/3235100816#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001556#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001531#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001601#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290101951#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3235100840#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247205363#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001460#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247205251#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001702#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290101934#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260002645#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3210387313#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4593000478#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Svářečka polyfúzní 
XTline XT103001
příkon 800 W, pracovní 
teplota 0 – 300 °C, 
hmotnost 3,4 kg, 
nástavce 16, 20, 
25 a 32 mm, kovový kufr 

 Y86PF

ks

980, -
810, - bez DPH

Hořák pájecí 
Castolin 600 Piezo
pro pájení plamenem, 
jednoduchý hořák, 
piezo zapalování, náplň 
butan, doba hoření 1 h 
(1 700 °C), teplota 
plamene 1 750 °C 
typ položka MJ s DPH

hořák + 4× náplň 624V8 ks 766, -

náhradní náplň 624Z8 ks 42,50

ks

766, -
633, - bez DPH

Hořák pájecí Castolin CT27
pro tvrdé pájení, integrovaný redukční ventil, 
Start / Stop / Fix systém, různé velikosti a tvary 
plamene, použití ve všech polohách, US závit, 
doba hoření ± 2 h (v závislosti na plynu), teplota 
plamene 2 300 °C, hmotnost 400 g (hořák) 
typ položka MJ s DPH

hořák + náplň + nástavce 624Z6 ks 3 407, -

náhradní náplň 625A4 ks 340, -

ks

3 407, -
2 816, - bez DPH

Souprava pro svařování 
plamenem 
Castolin AeroFlam 600
pro natavovací práce (pokládání 
asfaltových pásů), vysoušení apod., 
rukojeť AeroFlam se spořičem, redukční 
ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, 
délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice) 

 622V2

ks

3 415, -
2 822, - bez DPH

Schůdky 
hliníkové ALW
jednostranné, 
materiál hliník, 
norma EN 131, 
nosnost 150 kg 
příčky, prac. výška položka MJ s DPH

2, 2,34 m 49K94 ks 938, -

3, 2,56 m 94K99 ks 936, -

4, 2,78 m 99K88 ks 1 499, -

5, 2,99 m 88K35 ks 1 786, -

8, 3,64 m 63K85 ks 3 994, -

6, 3,21 m 35K86 ks 2 203, -

7, 3,42 m 86K63 ks 2 569, -

ks

od 938, -
od 775, - bez DPH

Žebřík hliníkový s úpravou na pracovní plošinu
3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací 
popruhy / výztuhy, protiskluzové stupačky a patky, 
kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, 
počet příček 6, hmotnost 11,3 kg 

 9UXGR

ks

3 088, -
2 552, - bez DPH

Lešení pojízdné 
Krause Stabilo 10
materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída 
III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, 
výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, 
nosnost 200 kg, hmotnost 49,5 kg 

 6UM57

ks

24 581, -
20 315, - bez DPH

Rukavice 
Ardon Buck Black
dlaň a prsty máčené 
polyuretanem, pletená manžeta, 
norma EN 388, třída 4131X, 
materiál polyester (PES), 
tloušťka 1,1 mm, barva černá 
balení položka MJ s DPH

1 pár W54S7 pár 20,20

12 párů FZ48R bal. 233, -

pár

20,20
16,70 bez DPH

DOSTUPNÉ 
VELIKOSTI 9, 10, 11

Nákoleníky gelové Ardon Rickie
pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel 
pohlcuje a rozkládá tlak kolen, norma EN 14404, 
materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D 
Oxford / neopren, barva černá, velikost univerzální 

 3A274

ks

603, -
498, - bez DPH

Obuv kotníková 
Ardon Kingwin S3 SRC
bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, 
materiál useň (svršek), kožešina (podšívka), PU / PU 
(podešev), tužinka kompozit, stélka kevlar, barva 
černá / modrá, hmotnost 0,75 kg 

ZIMNÍ 
RUKAVICE 
ARDON 
WINFINE

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 41 – 46

Bunda Ardon Hybrid
zapínání na zip, prošívání na sedle a rukávech, 
tvarovací švy, 3 kapsy, zateplení 100 % 
polyester, materiál 90 % nylon, 10 % spandex, 
gramáž 370 g / m², barva tmavě šedá 

DOSTUPNÉ VELIKOSTI M–2XL

 MWMT7

ks

1 425, -
1 178, - bez DPH

Rukavice zateplené 
Ardon Petrax Winter
dlaň a prsty máčené latexem, 
pletená manžeta, kategorie 
zateplené, norma EN 388, 
EN 511, třída 1131X, X1X, materiál 
akryl, nylon (Ny), tloušťka 3,1 mm, 
barva žlutá 

DOSTUPNÉ 
VELIKOSTI 9, 10, 11

 TZ7C6

pár

89,50
74,00 bez DPH

 0247D

DÁREK

pár

1 027, -
849, - bez DPH

Rukavice 
Ardon Blade
dlaň a prsty máčené 
latexem, pletená manžeta, 
norma EN 388, třída 2121X, 
materiál polyester (PES), 
bavlna, barva šedá / červená 

DOSTUPNÉ 
VELIKOSTI 8, 9, 10

 A77KA

SUPER CENA
pár

28,
70

23,70 bez DPH

Rukavice 
Ardon Nature Touch
dlaň a prsty máčené latexem, 
pletená manžeta, prodyšné, 
norma EN 388, EN 407, 
třída 2121X, X1XXXX, materiál 
polyester (PES), Spandex, 
tloušťka 1,25 mm, barva šedá 

DOSTUPNÉ 
VELIKOSTI 9, 10

 HSA3M

pár

70,90
58,60 bez DPH

20
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 1. do 26. 2. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto. 
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 ZPĚT NA OBSAH

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

SVAŘOVÁNÍ

OCHRANNÉ POMŮCKY

https://www.dek.cz/produkty/detail/3357111344#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3335020128#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3335020134#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3335020152#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3336002012#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4320001000#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3316595708#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336094#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336054#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336449#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336415#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502041329#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336107#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336140#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Klíny Levelys
vyvíjejí silný a rovnoměrný tlak během 
doby tvrdnutí lepidla, tím eliminují 
pohyb mezi jednotlivými dlaždicemi, 
lze použít opakovaně, materiál 
polypropylen (PP) 
balení položka MJ s DPH

100 ks 89M53 bal. 219, -

400 ks 34M26 bal. 949, -

bal.

219, -
181, - bez DPH

Kleště podlahové ocelové 
Levelys
pro instalaci spon Levelys, dvojité 
nastavení pro maximální přesnost 
v případě různých tlouštěk dlaždic, 
materiál ocel 

 45M43

ks

519, -
429, - bez DPH

Nůž odlamovací DEK FX-94
s otvírakem na plechovky, kovová vodicí 
lišta, posuvná aretace, poutko na zavěšení, 
materiál kov, plastová rukojeť, šířka 
čepele 18 mm, 1× čepel 

 WGPY0

ks

33,00
27,30 bez DPH

Metr svinovací 
DEK Econ New 5 m / 19 mm
ocelová páska, vícebodové uchycení, tlumič nárazu 
koncovky, 2 brzdy, poutko na zavěšení, klip na opasek, 
přesnost měření EEC II, šířka 19 mm, délka 5 m 

 K33B4

ks

93,70
77,40 bez DPH

Metr svinovací 
Stanley Tylon 1-30-697 5 m
třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu 
pásky, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, 
šířka 19 mm, délka 5 m 

 46A52

ks

179, -
148, - bez DPH

Lžíce zednická 
nerezová 
DEK LN30
na omítání zdiva a zdění, 
pro práci v rukavicích, 
materiál nerezová ocel, 
gumová rukojeť, 
šířka 115 mm, délka 160 mm 

 53A69

ks

94,00
77,70 bez DPH

Hladítko nerezové hladké 
DEK HN30 G
na natahování sádrových 
omítek a vyplňování spár 
tmelem u SDK konstrukcí, 
materiál nerezová ocel, 
gumová rukojeť, šířka 130 mm, 
délka 280 mm 

 242B3

ks

189, -
157, - bez DPH

Hladítko nerezové hladké 
DEK HN60
na přímé natahování omítek na 
zdi, hrubé srovnání nahozené 
omítky, natažení jemné omítky, 
materiál nerezová ocel, dřevěná 
rukojeť, barva červená, 
šířka 130 mm, délka 480 mm 

 222K9

ks

279, -
231, - bez DPH

Vanička nerezová 
Stanley STHT0-05867
materiál nerezová ocel, 
šířka 105 mm, výška 90 mm, 
délka 305 mm, hmotnost 0,53 kg 

 N54R4

ks

399, -
330, - bez DPH

Kbelík obkladačský 
Kubala KU1524
pro mytí obkladů po spárování, kbelík, 
mřížka, kolečka, otvory pro čepy na 
válečku, upevnění proti posuvu, 
materiál polypropylen, objem 20 l 

 33M54

sada

498, -
412, - bez DPH

Pila na pórobeton DEK
tuhý ocelový list, břity ze 
slinutého karbidu, dřevěná 
rukojeť, šířka zubů 3 mm, 
délka listu 750 mm 
počet zubů položka MJ s DPH

17 CW6LL ks 469, -

34 36AFM ks 569, -

ks

od 469, -
od 388, - bez DPH

Vodováha Horizont VVN 2
tloušťka Al profilu 1,5 mm, 
fluorescenční a UV odolná 
kapalina, odolná nárazu, 
otěruvzdorný povrch, počet libel 2, 
přesnost měření 0,5 mm / m 
(0,0285 °), délka 2 000 mm, 
hmotnost 1,06 kg 

 398R4

ks

979, -
810, - bez DPH

Spony Levelys
pro vyrovnání dlažby a obkladu 
tloušťky 6 – 15 mm (pro 
spony 1 / 3 / 4 / 5 mm) resp. 3 – 12 mm 
(pro spony 1,5 / 2 mm), náhrada za 
klasické křížky, materiál polypropylen 
(PP) 
šířka, balení položka MJ s DPH

1 mm, 100 ks 32L94 bal. 175, -

1,5 mm, 100 ks 83M99 bal. 175, -

2 mm, 100 ks 23M88 bal. 175, -

1 mm, 600 ks 52M85 bal. 995, -

1,5 mm, 600 ks 48M62 bal. 995, -

2 mm, 600 ks 33M28 bal. 995, -

bal.

od 175, -
od 145, - bez DPH

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

REGISTRUJTE SE

Pistole na PU pěnu 
DEK PK01
pro vytlačování tmelů a lepidel 
z kartuší 150 až 310 ml, regulace 
množství pěny, vyměnitelná tryska 
s možností nasazení trubičky, materiál 
hliník, ocel, měď, plastová rukojeť 

 48A86

SUPER CENA
ks

289,
 -

239, - bez DPH

21BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU ZPĚT NA OBSAH

VYROVNÁVACÍ SYSTÉM LEVELYS

RUČNÍ NÁŘADÍ

https://www.dek.cz/produkty/detail/1211101318#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1211101322#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/1211101022#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4510007343#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290100150#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3336000476#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3336000192#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3336000208#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290100080#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502037510#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3211001012#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502003680#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/vypis/13012-spony#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/produkty/detail/3211000107#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


Čepele odlamovací DEK FD-09
8 segmentů, plastový box, materiál 
ocel SK5, šířka čepele 18 mm, 
tloušťka 0,5 mm, 10 ks / bal. 

 6HPH9

sada

23,00
19,10 bez DPH

Páska maskovací 
Masq Painter Classic
materiál krepový papír, do interiéru, 
na hladké a mírně strukturované 
povrchy, lepivost vysoká, doba 
použitelnosti 7 dní, tloušťka silná 
šířka / délka položka MJ s DPH

38 mm / 50 m 6URN7 ks 89,60

50 mm / 50 m CL385 ks 98,60

ks

od 89,60
od 74,10 bez DPH

Klínky obkládačské DEK
pro dlaždické a obkládačské práce, 
materiál dřevo, šířka 8 mm, 
výška 0 – 10 mm, délka 54 mm, 
250 ks / bal. 

 483R2

bal.

189, -
157, - bez DPH

Sekáč Bosch 
SDS-plus
pro sekání do betonu 
a cihel nebo na 
odstraňování obkladů 
a dlažeb, upínací 
systém SDS-plus 
typ, šířka×délka položka MJ s DPH

plochý, 20×250 mm 322H9 ks 463, -

na obklady, 40×260 mm 299A3 ks 863, -

ks

od 463, -
od 382, - bez DPH

Kotouč řezný DEK PROFI
na ocel a nerezovou ocel, pro úhlové 
brusky, upínací otvor 22,23 mm 
ø kotouče×tloušťka položka MJ s DPH

115×0,8 mm H0CCA ks 56,60

125×0,8 mm R3336 ks 56,60

ks

od 56,60
od 46,80 bez DPH

Kotouč řezný DIA 
DEK UNIVERSAL
na beton, keramické a pórobetonové 
bloky, střešní tašky, pro úhlové 
brusky, upínací otvor 22,23 mm 
ø kotouče položka MJ s DPH

115 mm D2AWC ks 248, -

125 mm XP26U ks 275, -

230 mm G2U6N ks 613, -

ks

od 248, -
od 205, - bez DPH

Kotouč řezný DIA DEK CERAM
na keramické obklady a dlažby, pro 
úhlové brusky, upínací 
otvor 22,23 mm 
ø kotouče položka MJ s DPH

125 mm 6AZYZ ks 264, -

150 mm UUN4M ks 448, -

ks

od 264, -
od 219, - bez DPH

Kotouč brusný lamelový DEK
na ocel, nerezovou ocel a dřevo, pro 
úhlové brusky, zrno zirkon, sklotextilní 
podložka, upínací otvor 22,23 mm 
ø kotouče, zrnitost položka MJ s DPH

125 mm, 40 JG4PU ks 78,00

125 mm, 60 2N658 ks 78,00

125 mm, 80 ZM795 ks 89,70

ks

od 78,00
od 64,40 bez DPH

Pytel na suť 120 l
na stavební suť, nepropouští vlhkost, 
materiál polypropylen, objem 120 l, 
šířka 600 mm, výška 1 200 mm, 
tloušťka 200 µm, barva černá 

 44Z42

ks

24,90
20,60 bez DPH

Plachta zakrývací 
STANDARD
pro dočasné zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené 
svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), 
gramáž 80 g / m², barva modrá / stříbrná 

SUPER CENA
ks

od 190,
 -

od 157, - bez DPH

Pytle na odpad
materiál nízkohustotní 
polyetylen (LDPE), objem 120 l 
tloušťka, balení položka MJ s DPH

100 µm, 10 ks 29Z59 bal. 202, -

60 µm, 20 ks 36Z95 bal. 211, -

80 µm, 15 ks 95Z22 bal. 357, -

bal.

od 202, -
od 167, - bez DPH

šířka×délka položka MJ s DPH

3×4 m 443P4 ks 190, -

3×5 m 54T46 ks 238, -

4×5 m 445H8 ks 317, -

4×6 m AD7XP ks 380, -

5×6 m TVA33 ks 475, -

5×8 m 282P2 ks 633, -

6×8 m JA3W5 ks 759, -

6×10 m 366A9 ks 949, -

8×12 m 452N2 ks 1 518, -

10×15 m 226N3 ks 2 371, -

Čepele lichoběžníkové 
DEK FD-501
plastový box, materiál ocel SK5, 
10 ks / bal. 

 4SSSM

sada

29,00
24,00 bez DPH

Spony 
Rapid High Performance 140
pro připevnění lepenky, kartónu, plastových 
fólií či koberců, pro kladivo Rapid R311, 
ploché, přesně zabroušené hroty, materiál 
galvanicky pozinkovaná ocel, typ 
sponky 140, výška 10 mm, 5 000 ks / bal. 

 25S84

bal.

399, -
330, - bez DPH

Tužka DEK
pro různé povrchy 
typ povrchu, barva 
tuhy / pláště položka MJ s DPH

na kámen, 5H, 
zelená

GTK1U ks 16,40

tesařská, HB, 
bílá

53C26 ks 17,50

hladký, 
červená / žlutá

101T4 ks 34,90

vlhký, 
modrá / modrá

7JZNB ks 34,90

ks

od 16,40
od 13,50 bez DPH
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Topidla naftová
vhodná pro malé i středně velké prostory, 
s přímým spalováním, dlouhý provoz díky 
objemné nádrži na naftu 
výkon položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

31 – 50 kW PSK0561 den 281,- 223,- 18,-

51 – 80 kW PSK0563 den 562,- 494,- 25,-

Topidla elektrická
vhodná pro malé i středně velké 
prostory, při provozu nevzniká kouř ani 
zápach, nespotřebovávají kyslík a mají 
nízkou hlučnost 
výkon položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

4 kW PSK0559 den 136,- 107,- 7,-

9 kW PSK0558 den 184,- 155,- 12,-

pronájem/den

od 107, -
od 88,00 bez DPH

garance od 7,- / den

pronájem / den

od 610, -
od 504, - bez DPH

garance 37,- / den

Topidla plynová
vhodná pro malé i středně velké prostory, 
při provozu nevzniká kouř ani zápach 
výkon položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

do 30 kW PSK0568 den 184,- 155,- 12,-

51 – 80 kW PSK0567 den 233,- 204,- 13,-

pronájem/den

od 155, -
od 128, - bez DPH

garance od 12,- / den

pronájem / den

od 417, -
od 344, - bez DPH

garance 25,- / den

Odvlhčovače
pro vysoušení staveb po 
haváriích, záplavách, ke 
zkrácení technologických 
přestávek a pro vysoušení 
sklepů 
kapacita 
odvlhčení položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

31 – 50 l / den 
ECO

PSK0378 den 320,- 272,- 19,-

31 – 50 l / den PSK0379 den 291,- 233,- 19,-

51 – 70 l / den 
ECO

PSK0380 den 359,- 301,- 19,-

pronájem/den

od 233, -
od 192, - bez DPH

garance 19,- / denVentilátory
přenosné průmyslové 
ventilátory pro vysoušení 
podlah, vhodné také pro 
vysoušení staveb a výměnu 
vzduchu v prostorách staveb, 
podporují činnost odvlhčovačů 
průtok vzduchu položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

2 640 m³ / h PSK0592 den 136,- 117,- 7,-

3 900 m³ / h PSK0593 den 204,- 165,- 7,-

6 600 m³ / h PSK0594 den 87,20 77,50 6,-

N

pronájem/den

od 77,50
od 64,00 bez DPH

garance od 6,- / den

Topidlo 
naftové 31 – 50 kW – nepřímé 
spalování
středně výkonné topidlo s nepřímým 
spalováním, spaliny lze odvést mimo 
vytápěný prostor, jsou tedy vhodné 
do špatně větraných místností, stanů, 
provozoven 

položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

PSK0562 den 726,- 610,- 37,-

Topidlo naftové infračervené do 50 kW
s infračerveným sálačem, vhodné tam, kde má 
být zamezeno čeření vzduchu, vhodné do 
vnitřních prostor staveb, vyniká nízkou 
spotřebou paliva 

položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

PSK0564 den 504,- 417,- 25,-

Sálač terasový 
plynový
plynové topidlo pro 
venkovní posezení, 
terasy a společenské 
akce, nezávislé na 
elektrickém proudu 

položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

PSK0566 den 184,- 146,- 25,-

pronájem / den

od 146, -
od 120, - bez DPH

garance 25,- / den

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

REGISTRUJTE SE

GARANCE 

Využijte služeb 
půjčovny Stavebnin 
DEK a neobávejte 
se dodatečných 
nákladů při 
poškození stroje.

VÝPŮJČKA BEZ STAROSTÍ
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PŮJČOVNA pronájem/den

od 223,
 -

od 184, - bez DPH

garance od 18,- / den
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N

pronájem / den

od 186, -
od 153, - bez DPH

garance 13,- / den

Npronájem / den

od 350, -
od 289, - bez DPH

garance 37,- / den

Lisovače fitinek AKU
akumulátorové přístoje 
pro lisování fitinek do 
průměru 35 a 54 mm 
během 3 sekund 
průměr položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

do 35 mm PSK0009 den 402,- 340,- 25,-

do 54 mm PSK0010 den 515,- 443,- 31,-

N

pronájem/den

od 340, -
od 281, - bez DPH

garance od 25,- / den

N

pronájem / den

od 175, -
od 145, - bez DPH

garance 16,- / den

pronájem / den

od 1 132, -
od 935, - bez DPH

garance 85,- / den

N

pronájem / den

od 257, -
od 212, - bez DPH

garance 13,- / den

Lešení AL 
interiérové
malé skládací lešení 
pro montáže a údržbu 
v interiéru 
rozměry (š×d) / typ / výška podlahy položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

0,7×1,8 m / základna / 1 m PSK0031 den 227,- 182,- 31,-

0,7×1,8 m / prodloužení / 1 m PSK0031 den 61,80 49,40 11,-

pronájem/den

od 49,40
od 40,80 bez DPH

garance od 11,- / den

N

pronájem / den

od 30,90
od 25,50 bez DPH

N

pronájem / den

od 144, -
od 119, - bez DPH

garance 13,- / den

N

pronájem / den

od 422, -
od 349, - bez DPH

garance 31,- / den
Vysavače 
průmyslové
pro mokré a suché 
vysávání, vhodné pro 
odsávání během 
broušení a pro úklid 
na stavbě 
kapacita odsávání položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

40 – 60 l / s PSK0648 den 360,- 309,- 19,-

120 – 150 l / s PSK0647 den 566,- 504,- 25,-

Npronájem/den

od 309, -
od 255, - bez DPH

garance od 19,- / den

platí od 31. 1. do 26. 2.

Stroje mají makat, 
ne zahálet
Využijte sezónní akční ceny 
v našich půjčovnách

Bruska na sádrokarton
pro broušení sádrokartonu a stěrky 
na sádrokarton nebo k odstraňování 
zbytků tapet, vhodná pro práci na 
stěně i stropě 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0054 den 494,- 422,- 31,-

Šroubovák AKU 
sádrokartonářský
pro rychlé upevnění sádrokartonových 
desek ke kovovým nebo dřevěným 
konstrukcím na stěnách a stropech 
a vzájemné spojování kovových profilů 

položka MJ ≤ 4 dny > 4 dny garance

PSK0024 den 175,- 144,- 13,-

Zásobník na SDK šrouby
pro páskované šrouby do 
sádrokartonu, příslušenství ke 
šroubováku HILTI SD 5000-A22 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní

PSK0664 den 30,90 30,90

Zařízení stříkací AIRLESS
pístový vysokotlaký malířský stroj pro 
veškeré vnitřní malířské a lakýrnické práce, 
zpracování vodouředitelných malířských 
barev, ale i široké škály rozpouštědlových 
nitro či syntetických emailů a mořidel 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0533 den 1 440,- 1 132,- 85,-

Laser multiliniový
multiliniový laser se 4 liniemi vhodný pro 
vymezování sádrokartonářských příček na 
podlahách, stropech a stěnách, přenášení 
referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání 
potrubí, nivelaci zásuvek a vyrovnávání dveří, 
oken, výborně viditelný zelený paprsek 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0277 den 288,- 257,- 13,-

Fréza drážkovací
pro vyřezávání drážek pro elektrické 
i další vedení do všech běžných 
zdicích materiálů 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0164 den 258,- 186,- 13,-

Pila pokosová ø 210 mm
menší pokosová pila pro truhlářské 
a montážní práce se dřevem 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0411 den 412,- 350,- 37,-

Svářečka polyfúzní ø 20 – 63 mm
polyfúzní svařovací přístroj k upnutí 
nahřívacích trnů a nahřívacích 
nástavců o průměru 20 – 63 mm, až tři 
současně použitelné kombinace pro 
svařování trubek a tvarovek 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0536 den 206,- 175,- 16,-
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Elektrocentrály
nabízíme od malých 230V / 16A až po 
výkonné 230 / 400V / 32A elektrocentrály 
v mobilním provedení 
zdánlivý výkon položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

3,5 kVA PSK0157 den 412,- 330,- 25,-

8 kVA PSK0161 den 515,- 412,- 31,-

15 kVA PSK0149 den 823,- 669,- 49,-

22 kVA PSK0154 den 1 019,- 813,- 61,-

N

pronájem/den

od 330, -
od 272, - bez DPH

garance od 25,- / den

N

pronájem / den

od 515, -
od 425, - bez DPH

garance 55,- / den

pronájem / den

od 1 029, -
od 850, - bez DPH

garance 91,- / den

Elektrocentrály přívěsné
profesionální třífázové elektrocentrály, 
vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro 
přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý 
chod, zásuvky 1× 230 V, 2× 32 A, 1× 63 A 
zdánlivý výkon položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

40 kVA PSK0158 den 2 469,- 1 955,- 158,-

60 kVA PSK0160 den 2 983,- 2 366,- 206,-

80 kVA PSK0162 den 3 395,- 2 675,- 218,-

pronájem/den

od 1 955, -
od 1 615, - bez DPH

garance od 158,- / den

Kladiva kombi / vrtací
pro vrtání do betonu 
a zdiva, lehké sekání, 
dokončovací práce 
v interiérech, 
elektroinstalační práce 
hmotnost / upínání položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

4 kg / SDS-PLUS AKU PSK0006 den 350,- 268,- 13,-

4 kg / SDS-PLUS PSK0241 den 299,- 237,- 13,-

6 kg / SDS-MAX PSK0242 den 350,- 268,- 13,-

9 kg / SDS-MAX PSK0243 den 371,- 319,- 19,-

N

pronájem/den

od 237, -
od 196, - bez DPH

garance od 13,- / den

Kladiva bourací
různé typy profesionálních 
bouracích kladiv od lehkých kladiv 
pro práce na stropech a stěnách, 
odstraňování omítek a vysekávání 
otvorů až po výkonná bourací 
kladiva pro demolice podlah 
hmotnost / upínání / energie položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

5 kg / SDS-MAX / 7,5 J PSK0227 den 360,- 309,- 19,-

8 kg / SDS-MAX / 11,5 J PSK0228 den 412,- 350,- 19,-

12 kg / TE-SP / 26 J PSK0224 den 463,- 391,- 19,-

15 kg / TE-SP / 35 J PSK0225 den 607,- 515,- 25,-

30 kg / TE-H28 / 85 J PSK0226 den 813,- 690,- 31,-

N

pronájem/den

od 309, -
od 255, - bez DPH

garance od 19,- / den

Věž světelná 
stacionární 230 V 
výkonná LED světelná 
věž pro osvětlení staveb 
a jiných venkovních 
a vnitřních prostor, ideální 
pro dlouhodobé použití, 
možnost sériového 
zapojení více věží mezi 
sebou 

položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

PSK0597 den 669,- 515,- 55,-

Věž světelná přívěsná 
s generátorem
systém výsuvné 
osvětlovací věže 
a generátoru, vysoká 
intenzita osvětlení pro 
pohodlnou práci během 
šera a v noci, tažné 
zařízení umožňuje snadný 
transport osobním nebo 
nákladním vozidlem 

položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

PSK0596 den 1 235,- 1 029,- 91,-

Trůn na týden
ZDARMA
Půjčte si mobilní toaletu 
na minimálně 3 týdny 
a jako poděkování vám 
přidáme další týden 
pronájmu ZDARMA. 

3 + 1
TÝDENZDARMA

Platí pro všechny  
zápůjčky mobilních toalet  
v trvání minimálně 3 týdny  
až do 31. 3. 2023.

Plošiny 
nůžkové 
elektrické
nůžkové plošiny halové 
jsou ideální pro práci na 
rovném a zpevněném 
povrchu při údržbě, 
montážích a instalaci, 
pohyb koše kolmo nahoru 

pronájem/den

od 571,
 -

od 472, - bez DPH

garance 61,- / den

pracovní 
výška položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

6 m PSK0437 den 772,- 571,- 61,-

7,5 m PSK0438 den 875,- 647,- 61,-

8 m PSK0439 den 926,- 669,- 61,-

10 m PSK0433 den 1 080,- 772,- 61,-

12 m PSK0434 den 1 235,- 926,- 61,-

14 m PSK0435 den 1 543,- 1 132,- 61,-

25N NEDĚLE NEÚČTUJEMEBĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PŮJČOVNÁCH KRÁTKODOBÁ VÝPŮJČKA ZPĚT NA OBSAH

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

OSVĚTLENÍ A ELEKTŘINA

https://www.dek.cz/pujcovna/vypis/123-eu123-elektrocentraly#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK0597#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK0596#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pujcovna/vypis/124-eu124-elektrocentraly-mobilni-nad-40-kva#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pujcovna/vypis/22-eu22-kladiva-vrtaci-a-kombinovana#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pujcovna/vypis/21-eu21-kladiva-bouraci#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/sekce/2-pujcovna#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/akce/detail/662#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/pujcovna/vypis/90-eu90-nuzkove-elektricke#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor


E

D

C

B

AA

I

H

G

F

Jak nakoupit?

 

1. osobně v prodejně

2. online na e-shopu www.dek.cz

3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám 
vydáme do 10 minut.  
Případně vám ho rádi 
dovezeme!

Zapůjčení  
strojů a nářadí4

Pro potřebné stroje a nářadí 
se zastavte v naší půjčovně.

Kvalitní káva 
zdarma5

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou 
Dallmayr, na kterou vás zveme.

Výdej zboží6
Po kompletaci objednávky vám 
váš nákup naložíme do auta.

Zvolte si způsob nákupu

Zastavení  
na značeném stání1

Zastavte na libovolném čísle stání 
a zapamatujte si ho. 

Objednání
materiálu2

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo 
v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo 
svého stání a případně číslo objednávky.

Nákup 
v prodejně3

Využijte čas do vydání 
objednávky nákupem drobného 
zboží v prodejně. 

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

Bezkontaktní 
odbavení

Odbavte se ze svého auta 
pomocí odkazu z objednávky.
Pokud jste neplatili předem, 
zaplatíte na pokladně.

3 Výdej 
zboží

Materiál i půjčené stroje vám 
dovezeme přímo k autu. 
Lehké zboží si naložíte sami, 
těžké vám naložíme my. 

4

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

Objednávka  
předem

Vytvořte si předem objednávku 
zboží a rezervaci v půjčovně. 
Až vše připravíme, mailem vám 
pošleme výzvu k vyzvednutí.

1 Zastavení na 
značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte 
na libovolném čísle stání 
a zapamatujte si ho. 

2 

Nechcete přijít o žádnou akční nabídku?
Registrujte se.

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, Č Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice,  
Český Brod Chrášťany, D Dačice, Děčín, F Frýdek-Místek, H Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, CH Cheb, Chomutov, Chrudim, J Jeseník, 
Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, K Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, L Liberec, Louny, Lovosice, M Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, 
Mohelnice, Most, N Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, O Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, P Pardubice, Pelhřimov, Písek, 
Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, R Rakovník Lubná, S Sokolov, Staré Město 
u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, T Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova 
(voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, U Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, V Valašské 
Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, Z Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty

91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

Nevíte si rady? Kontaktujte 
naše Zákaznické centrum: 510 000 100    stavebniny@dek.cz          510 000 100 stavebniny@dek.cz www.dek.cz510 000 100 stavebniny@dek.cz

http://www.dek.cz/kontakty#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/dekdrive#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor
https://www.dek.cz/kontakty#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=unor

