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STAVEBNINY
ELEKTROMATERIÁL 

VODA TOPENÍ SANITA 

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

Akce platí od 28. 2. do 2. 4. 2023.

Bruska úhlová 
Bosch GWS 2200

Asfaltový pás 
hydroizolační 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL

PALETA = 1× PENETRAL ALP 9 kg

WC mobilní

Více v kapitole 
Půjčovna

3+1 TÝDEN ZDARMA

ODBĚR POROTHERM EKO+ 
NAD 250 000 Kč = DOPRAVA 
A VYKLÁDKA ZDARMA

Základy a hrubá stavba
Téma:

Více v kapitole 
Nářadí 
a příslušenství

Cihla broušená 
Porotherm EKO+ Profi / Profi 
Dryfix P8 / 10

Více v kapitole 
Hrubá stavba

 2ADAH

SUPER CENA
ks

2 790, -
2 306, - bez DPH

 43R82

DÁREK

m²

204, -
168, - bez DPH

DÁREK

pronájem / den

od 89,90
od 74,30 bez DPH

Více v kapitole 
Hydroizolace 
základové desky

 VX6GU

DÁREK

ks

od 90,10
od 74,40 bez DPH

 PSK0689

https://www.dek.cz/pujcovna/vypis/105-eu105-wc-a-sanita#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260004714#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/241-porotherm?f%5B1%5D%5Bmin%5D=10&f%5B1%5D%5Bmax%5D=24326&f%5B46747621%5D%5Bmin%5D=71&f%5B46747621%5D%5Bmax%5D=500&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi&f%5B714854702%5D%5Bmin%5D=70&f%5B714854702%5D%5Bmax%5D=525&f%5B1385054919%5D%5Bmin%5D=123&f%5B1385054919%5D%5Bmax%5D=8250&title=porotherm&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi+Dryfix&f%5B1193105952%5D%5B%5D=cihly#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1010151880#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Vybrali 
jsme 
pro vás:

Více v kapitole 
Suchá výstavba

Pěna montážní 
DEKFOAM 750 ml

 LPMZ6

SUPER CENA

bal.

155, -
129, - bez DPH

Více v kapitole 
Elektromateriál

Rozvaděč 
elektroměrový 
pilíř DCK

Více v kapitole Nářadí 
a příslušenství

Sada AKU nářadí 
DeWALT DCK654P3T

 8090L

SUPER CENA

sada

31 339, -
25 899, - bez DPH

HLAVNÍ JISTIČ 
EATON DLE 
PŘIPOJOVACÍCH 
PODMÍNEK

Více v kapitole 
Suchá výstavba

Deska sádrovláknitá 
podlahová 
fermacell E20

 66Z54

SUPER CENA

ks

od 409, -
od 338, - bez DPH

 46Z68

DÁREK

ks

od 7 903, -
od 6 532, - bez DPH

SLAVÍME SPOLEČNĚ
MEZINÁRODNÍ

DEN ŽEN

8. 3.
VÍCE INFORMACÍ

DÁREK K NÁKUPUv našich prodejnách

Partner akce

https://www.dek.cz/produkty/detail/3300000302#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247202644#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/3222-podlahove-desky/29676-fermacell-gmbh#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/8056-elektromerove?f%5B1%5D%5Bmin%5D=2395&f%5B1%5D%5Bmax%5D=18318&f%5B696544670%5D%5B%5D=pil%C3%AD%C5%99&title=elektromerove#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/akce/detail/661#mdz#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/akce/detail/661#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
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Více v kapitole 
Střechy a dřevo

Taška střešní 
Tondach Samba / Sensaton 11 engoba černá

 65R23

SUPER CENA

ks

54,00
44,70 bez DPH

Více v kapitole 
Střechy a dřevo

Deska 
OSB 3 P+D

PALETA = 24× PIVO

 29M84

DÁREK

m²

od 179, -
od 148, - bez DPH

KG DN 100 – 200 nad 10 000 Kč = 24× PIVO

HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY  4

Trubka KGEM DN 100, 
1 000 mm

Více v kapitole 
Kanalizační systémy

 69E30

DÁREK

ks

122, -
101, - bez DPH

SLAVÍME SPOLEČNĚ
PRVNÍ

JARNÍ DEN

20. 3.
VÍCE INFORMACÍ

DÁREK K NÁKUPUv našich prodejnách

Partner akce

https://www.dek.cz/produkty/vypis/12165-system-kg#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1230135005#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkty/vypis/7728-osb-desky?f%5B1%5D%5Bmin%5D=178&f%5B1%5D%5Bmax%5D=595&f%5B762226845%5D%5B%5D=EGGER&title=osb-desky#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/akce/detail/661#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Asfaltový pás 
hydroizolační 
GLASBIT G200 S40
pás z oxidovaného 
asfaltu, nosná vložka ze 
skleněné tkaniny, horní 
povrch jemnozrnný 
minerální posyp, spodní 
povrch spalitelná PE 
fólie, tloušťka 4,0 mm, 
ohebnost za nízkých 
teplot 0 °C, 7,5 m² / role, 
cena  981,- / role s DPH 

 4JSRS

m²

131, -
108, - bez DPH

Asfaltový pás 
hydroizolační 
DEKGLASS G200 S40
pás z oxidovaného 
asfaltu, nosná vložka ze 
skleněné tkaniny, horní 
povrch jemnozrnný 
minerální posyp, spodní 
povrch spalitelná PE 
fólie, tloušťka 4,0 mm, 
ohebnost za nízkých 
teplot 0 °C, 7,5 m² / role, 
cena  1 217,- / role s DPH 

 28R55

m²

163, -
134, - bez DPH

Asfaltový pás 
hydroizolační 
SKLODEK 40 STANDARD 
MINERAL
pás z SBS modifikovaného 
asfaltu, nosná vložka ze 
skleněné tkaniny, horní povrch 
jemnozrnný minerální posyp, 
spodní povrch spalitelná PE 
fólie, tloušťka 4,0 mm, 
ohebnost za nízkých teplot 
−15 °C, 7,5 m² / role, 
cena  1 209,- / role s DPH 

 49K63

m²

162, -
134, - bez DPH

Asfaltový pás 
hydroizolační 
ELASTOBIT GG 40
pás z SBS modifikovaného 
asfaltu, nosná vložka ze 
skleněné tkaniny, horní povrch 
jemnozrnný minerální posyp, 
spodní povrch spalitelná PE 
fólie, tloušťka 4,0 mm, 
ohebnost za nízkých teplot 
−15 °C, 10 m² / role, 
cena  1 598,- / role s DPH 

 9BBPP

m²

160, -
132, - bez DPH

Asfaltový lak penetrační ALP 9 kg
asfaltový lak pro vytvoření penetračního nátěru 
pod asfaltové pásy a asfaltové nátěry na 
organické bázi, na suché a mírně vlhké 
podklady, spotřeba 0,15 – 0,3 kg / m², 9 kg / bal. 

 XP769

bal.

599, -
495, - bez DPH

Nátěr penetrační asfaltový 
BMI VEDAG 10 l
určený k penetraci suchých a očištěných podkladů 
před aplikací asfaltových pásů, 
spotřeba 0,2 – 0,5 l / m², 10 l / bal. 

 RBV2T

bal.

781, -
645, - bez DPH

Asfaltový lak penetrační 
Penetral ALP 9 kg
pro penetraci suchých a očištěných 
podkladů pod asfaltové izolační krytiny, 
spotřeba 0,3 – 0,4 kg / m², 9 kg / bal. 

 42R42

bal.

817, -
675, - bez DPH

HYDROIZOLACE 
ZÁKLADOVÉ DESKY

Asfaltový pás 
hydroizolační 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL
pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné 
tkaniny 200 g / m², horní povrch jemnozrnný minerální posyp, 
spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za 
nízkých teplot −25 °C, 7,5 m² / role, cena  1 525,- / role s DPH 

PALETA = 1× PENETRAL ALP 9 kg

 43R82

DÁREK
m²

204,
 -

168, - bez DPH

Registrujte se a získejte 
výhody stálých zákazníků.

4
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 28. 2. do 2. 4. 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

https://www.dek.cz/produkty/detail/1010102040#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1010102096#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1010301347#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1010251115#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/2235510290#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/2220101140#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/2210101780#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1010151880#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


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 15,50 bal. 469, -

20 mm, 12,5 m² / bal. 38C89 31,00 bal. 469, -

30 mm, 8 m² / bal. 65C34 46,50 bal. 451, -

40 mm, 6 m² / bal. 93C45 62,00 bal. 451, -

50 mm, 5 m² / bal. 84C24 77,50 bal. 469, -

60 mm, 4 m² / bal. 58C68 93,00 bal. 451, -

80 mm, 3 m² / bal. 53F82  124, - bal. 451, -

100 mm, 2,5 m² / bal. 56C52  155, - bal. 469, -

m³

1 876, -
1 550, - 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 19,10 bal. 578, -

20 mm, 12,5 m² / bal. 54D88 38,20 bal. 578, -

30 mm, 8 m² / bal. 46D35 57,30 bal. 555, -

40 mm, 6 m² / bal. 52D86 76,40 bal. 555, -

50 mm, 5 m² / bal. 48D63 95,50 bal. 578, -

60 mm, 4 m² / bal. 33D85  115, - bal. 555, -

80 mm, 3 m² / bal. 34D28  153, - bal. 555, -

100 mm, 2,5 m² / bal. 56T32  191, - bal. 578, -

m³

2 311, -
1 910, - bez DPH

Tepelná izolace EPS 200
desky z expandovaného polystyrenu, pevnost 
v tlaku 200 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné 
vodivosti lD 0,034 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. RMJ6U 22,10 bal. 669, -

20 mm, 12,5 m² / bal. SGP65 44,20 bal. 669, -

30 mm, 8 m² / bal. 24D26 66,30 bal. 642, -

40 mm, 6 m² / bal. 68D43 88,40 bal. 642, -

50 mm, 5 m² / bal. 92D55  111, - bal. 669, -

60 mm, 4 m² / bal. 49D25  133, - bal. 642, -

80 mm, 3 m² / bal. 94D98  177, - bal. 642, -

100 mm, 2,5 m² / bal. 99D82  221, - bal. 669, -

m³

2 674, -
2 210, - 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 26,60 bal. 403, -

30 mm, 8 m² / bal. 95Z32 39,90 bal. 387, -

40 mm, 6 m² / bal. 22Z83 53,20 bal. 387, -

50 mm, 5 m² / bal. 95C56 66,50 bal. 403, -

m³

od 1 610, -
od 1 330, - 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 70,50 bal. 1 024, -

40 mm, 9 m² / bal. 58U24 94,00 bal. 1 024, -

50 mm, 7,5 m² / bal. 32U68  118, - bal. 1 067, -

60 mm, 6 m² / bal. 83Z92  141, - bal. 1 024, -

80 mm, 4,5 m² / bal. 64C22  188, - bal. 1 024, -

100 mm, 3,75 m² / bal. 44C69  235, - bal. 1 067, -

120 mm, 3 m² / bal. 42C66  282, - bal. 1 024, -

140 mm, 2,25 m² / bal. 23Z49  329, - bal. 896, -

m³

2 844, -
2 350, - 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, -

m³

4 114, -
3 400, - bez DPH

Fólie hydroizolační z PVC-P 
MAPEPLAN UG 15
jednovrstvá syntetická fólie z měkčeného PVC 
(PVC-P), hydroizolace spodní stavby, barva 
černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 42 m² / role, 
cena  10 831,- / role s DPH 

 FMTJ5

m²

258, -
214, - bez DPH

Fólie hydroizolační z PVC-P 
ALKORPLAN 35034
homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená 
pro realizace povlakových hydroizolací základů 
a podzemních konstrukcí staveb, tloušťka 1,5 mm, 
šířka 2,15 m, 43 m² / role, cena  12 101,- / role s DPH 

 96Z48

m²

282, -
233, - bez DPH

Fólie hydroizolační z PVC-P 
Sikaplan WP 1100-15 HL
flexibilní homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P) se 
signální vrstvou, hydroizolace tunelů a podzemních 
staveb, horní povrch žlutý, spodní povrch tmavě šedý, 
tloušťka 1,5 mm, šířka 2,2 m, 44 m² / role, 
cena  14 611,- / role s DPH 

 2990H

m²

333, -
275, - bez DPH

Geotextilie netkaná Geotek N
separační, ochranná a filtrační funkce, 
materiál 100% polyester, plošná 
hmotnost 200 g / m², šířka 2 m, 
100 m² / role, cena  1 662,- / role s DPH 

 23R38

m²

16,70
13,80 bez DPH

Geotextilie netkaná FILTEK 200
separační, ochranná, filtrační 
a zpevňovací funkce, materiál 100% 
polypropylen, plošná 
hmotnost 200 g / m², šířka role 2 m, 
100 m² / role, cena  2 890,- / role s DPH 

 84L96

m²

28,90
23,90 bez DPH

Fólie nopová DEKDREN N8
materiál HDPE, nopy výšky 8 mm, 
1 840 nopů / m², plošná 
hmotnost 400 g / m², délka 20 m, 
šířka 2 m, pevnost v tlaku 150 kN / m², 
barva černá, 40 m² / bal., 
cena  1 060,- / bal. s DPH 

 WZS44

m²

26,50
22,00 bez DPH

Fólie nopová DEKDREN G8
materiál HDPE s nakašírovanou netkanou 
geotextilií na nopech, nopy výšky 8 mm, 
1 860 nopů / m², plošná 
hmotnost 450 g / m², délka 20 m, šířka 2 m, 
pevnost v tlaku 150 kN / m², barva černá, 
40 m² / bal., cena  3 721,- / bal. s DPH 

 4F9Z4

m²

93,10
76,90 bez DPH

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

TEPELNÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY, SOKLU A PODLAH

IZOLACE SPODNÍ STAVBY A DRENÁŽNÍ VRSTVA

ZPĚT NA OBSAH

https://www.dek.cz/produkty/detail/1460404240#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1460405540#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1460406120#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1417101022#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1415202275#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1420360120#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1015079880#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1015301026#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1020601195#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/2615261850#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/2615261020#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/2640222020#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/2640225113#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Doprava 
a vykládka 
cihel hydraulickou 
rukou ZDARMA

•  platí pro objednávky 
uskutečněné  
od 1. 3. do 15. 4. 2023

•  kompletní podmínky akce 
naleznete ZDE

Cihla broušená 
Porotherm EKO+ 
Profi / Profi Dryfix P8 / 10
tepelněizolační, pro zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou 
spotřebou energie 
rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě položka MJ s DPH

250×248×249 mm, 0,39 W.m-2.K‑1, 10,5 kg / ks, 16 ks / m², 80 ks / pal. VX6GU ks 90,10

Dryfix, 250×248×249 mm, 0,38 W.m-2.K‑1, 10,5 kg / ks, 16 ks / m², 80 ks / pal. KD9DP ks 90,10

380×248×249 mm, 0,22 W.m-2.K‑1, 16 kg / ks, 16 ks / m², 60 ks / pal. GX4D7 ks 142, -

Dryfix, 380×248×249 mm, 0,22 W.m-2.K‑1, 16 kg / ks, 16 ks / m², 60 ks / pal. J8BDS ks 142, -

440×248×249 mm, 0,21 W.m-2.K‑1, 18,3 kg / ks, 16 ks / m², 60 ks / pal. 28T66 ks 159, -

Dryfix, 440×248×249 mm, 0,20 W.m-2.K‑1, 18,3 kg / ks, 16 ks / m², 60 ks / pal. 62S55 ks 159, -

500×248×249 mm, 0,17 W.m-2.K‑1, 21 kg / ks, 16 ks / m², 40 ks / pal. 62T69 ks 181, -

Dryfix, 500×248×249 mm, 0,17 W.m-2.K‑1, 21 kg / ks, 16 ks / m², 40 ks / pal. 25T42 ks 181, -

DÁREK
ks

od 90,
10

od 74,40 bez DPH

Cihla broušená poloviční koncová 
Porotherm EKO+ Profi / Profi Dryfix 1 / 2 K P8
tepelněizolační, pro jednovrstvé obvodové zdivo pasivních 
budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie 
rozměry, hmotnost, počet na paletě položka MJ s DPH

380×125×249 mm, 7,2 kg / ks, 120 ks / pal. 6FGWB ks 107, -

Dryfix, 380×125×249 mm, 7,2 kg / ks, 120 ks / pal. 9UV97 ks 107, -

440×125×249 mm, 8,3 kg / ks, 120 ks / pal. 83Z89 ks 117, -

Dryfix, 440×125×249 mm, 8,3 kg / ks, 120 ks / pal. 28S25 ks 117, -

500×125×249 mm, 10,9 kg / ks, 80 ks / pal. 96Z45 ks 132, -

Dryfix, 500×125×249 mm, 10,9 kg / ks, 80 ks / pal. 98T36 ks 132, -

Cihla broušená koncová 
Porotherm EKO+ Profi / Profi Dryfix K P8
tepelněizolační, pro jednovrstvé obvodové zdivo pasivních 
budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie 
rozměry, hmotnost, počet na paletě položka MJ s DPH

380×250×249 mm, 15,4 kg / ks, 60 ks / pal. KZG93 ks 213, -

Dryfix, 380×250×249 mm, 15,4 kg / ks, 60 ks / pal. ZR5ND ks 213, -

440×250×249 mm, 17,1 kg / ks, 60 ks / pal. 23Z34 ks 233, -

Dryfix, 440×250×249 mm, 17,1 kg / ks, 60 ks / pal. 53S98 ks 233, -

500×250×249 mm, 21,3 kg / ks, 40 ks / pal. 54Z24 ks 264, -

Dryfix, 500×250×249 mm, 21,3 kg / ks, 40 ks / pal. 82T95 ks 264, -

Cihla broušená rohová 
Porotherm EKO+ Profi / Profi Dryfix R P8
tepelněizolační, pro jednovrstvé obvodové zdivo pasivních 
budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie 
rozměry, hmotnost, počet na paletě položka MJ s DPH

440×187×249 mm, 15,4 kg / ks, 72 ks / pal. 33NZR ks 169, -

Dryfix, 440×187×249 mm, 15,4 kg / ks, 72 ks / pal. PWL61 ks 169, -

500×125×249 mm, 12,6 kg / ks, 80 ks / pal. 58U48 ks 247, -

Dryfix, 500×125×249 mm, 12,6 kg / ks, 80 ks / pal. 64T22 ks 247, -

arabica

ODBĚR POROTHERM EKO+ 
NAD 250 000 Kč = DOPRAVA 
A VYKLÁDKA ZDARMA

DÁREK

DÁREK

ks

od 107, -
od 88,00 bez DPH

DÁREK

ks

od 213, -
od 176, - bez DPH

DÁREK

ks

od 169, -
od 140, - bez DPH

6
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 28. 2. do 2. 4. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto.  
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 

HRUBÁ STAVBA

Přihlaste se k odběru novinek, ať vám 
 neunikne žádná super nabídka.

ZPĚT NA OBSAH

https://www.dek.cz/akce/detail/680#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/241-porotherm?f%5B1%5D%5Bmin%5D=10&f%5B1%5D%5Bmax%5D=24326&f%5B46747621%5D%5Bmin%5D=71&f%5B46747621%5D%5Bmax%5D=500&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi&f%5B714854702%5D%5Bmin%5D=70&f%5B714854702%5D%5Bmax%5D=525&f%5B1385054919%5D%5Bmin%5D=123&f%5B1385054919%5D%5Bmax%5D=8250&title=porotherm&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi+Dryfix&f%5B1193105952%5D%5B%5D=cihly#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/241-porotherm?f%5B1%5D%5Bmin%5D=10&f%5B1%5D%5Bmax%5D=24326&f%5B46747621%5D%5Bmin%5D=71&f%5B46747621%5D%5Bmax%5D=500&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi&f%5B714854702%5D%5Bmin%5D=70&f%5B714854702%5D%5Bmax%5D=525&f%5B1385054919%5D%5Bmin%5D=123&f%5B1385054919%5D%5Bmax%5D=8250&title=porotherm&f%5B1193105952%5D%5B%5D=cihly+polovi%C4%8Dn%C3%AD+koncov%C3%A9&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi+Dryfix#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/241-porotherm?f%5B1%5D%5Bmin%5D=10&f%5B1%5D%5Bmax%5D=24326&f%5B46747621%5D%5Bmin%5D=71&f%5B46747621%5D%5Bmax%5D=500&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi&f%5B714854702%5D%5Bmin%5D=70&f%5B714854702%5D%5Bmax%5D=525&f%5B1385054919%5D%5Bmin%5D=123&f%5B1385054919%5D%5Bmax%5D=8250&title=porotherm&f%5B1193105952%5D%5B%5D=cihly+koncov%C3%A9&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi+Dryfix#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/241-porotherm?f%5B1%5D%5Bmin%5D=10&f%5B1%5D%5Bmax%5D=24326&f%5B46747621%5D%5Bmin%5D=71&f%5B46747621%5D%5Bmax%5D=500&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi&f%5B714854702%5D%5Bmin%5D=70&f%5B714854702%5D%5Bmax%5D=525&f%5B1385054919%5D%5Bmin%5D=123&f%5B1385054919%5D%5Bmax%5D=8250&title=porotherm&f%5B1193105952%5D%5B%5D=cihly+rohov%C3%A9&f%5B568731868%5D%5B%5D=EKO%2B+Profi+Dryfix#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/akce/detail/675?RegistraceMagazin#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Příčkovka 
Porfix 100 P2-500
pro nenosné stěny, příčky, 
přizdívky a obezdívky, 
100×250×500 mm, 8,8 kg, 
120 ks / pal. 

 53A82

ks

52,30
43,20 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440
pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, 
typ hladká, pro zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost 
v tlaku 2 MPa, spotřeba 8 ks / m² 
typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, balení položka MJ s DPH

hladká, 300×250×500 mm, 0,31 W.m-2.K‑1, 24 kg, 40 ks / pal. 52F63 ks 149, -

PDK, 300×250×500 mm, 0,31 W.m-2.K‑1, 24 kg, 40 ks / pal. 89F28 ks 149, -

ks

149, -
123, - bez DPH

Deska věncová VELOX WSC 35
štěpkocementová izolační deska se zářezy, 
pro jednostranné nebo oboustranné bednění 
věnců, bez tepelné izolace, 35×250×2 000 mm 

 54C45

ks

281, -
232, - bez DPH

Deska bednicí VELOX WS 25
štěpkocementová univerzální stavební deska, 
pro tesařské a bednicí práce, nehořlavá 
a nenasákavá, 25×500×2 000 mm 

 S74FB

ks

317, -
262, - bez DPH

Sada ocelových spon VELOX
pro bednění věnců bez izolace, povrchová úprava komaxit 
typ, tl. stěny, rozměry, balení položka MJ s DPH

oboustranná, 240 mm, 35×170×35 mm, 10 ks / bal. 62A33 sada 266, -

oboustranná, 300 mm, 35×230×35 mm, 10 ks / bal. 84B46 sada 266, -

oboustranná, 375 mm, 35×305×35 mm, 10 ks / bal. 58B52 sada 266, -

oboustranná, 440 mm, 35×370×35 mm, 10 ks / bal. 56L33 sada 266, -

sada

266, -
220, - bez DPH

Dlažba betonová 
BEST BELEZA
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, 
dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů 
barva, výška položka MJ s DPH

arabica, 60 mm R51LS vrstva 765, -

brilant, 60 mm 35B32 vrstva 765, -

m²

708, -
585, - bez DPH

Dlažba betonová 
BEST BELISIMA
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, 
dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů 
barva, výška položka MJ s DPH

brilant, 60 mm CRU2N m² 708, -

arabica, 60 mm LAFU3 m² 708, -

m²

708, -
585, - bez DPH

Písek zásypový DEK
zásypový křemičitý materiál pro kladení a spárování 
zámkové dlažby, pro uložení a zásyp různých druhů 
potrubí či rozvodných sítí 
typ / frakce, balení položka MJ s DPH

jemný / 0 – 0,5 mm, 25 kg VS0ZD bal. 83,90

hrubý / 0 – 1 mm, 25 kg HHW6D bal. 83,90

bal.

83,90
69,30 bez DPH

Komínová sestava 
Schiedel UNI 
Advanced DN 180
kompletní sestava komína Schiedel UNI 
Advanced, ø průduchu 180 mm, napojení 
kouřovodu 90 °, ukončení komína krycí 
deskou pro zateplení s přesahem 8 cm 
výška komína položka MJ s DPH

6 m 5987T ks 33 263, -

7 m 3X2K0 ks 36 928, -

8 m K17GF ks 40 123, -

9 m 6JFUC ks 43 449, -

SUPER CENA
ks

od 33 263,
 -

od 27 490, - bez DPH

Komínová sestava 
Schiedel Absolut 
DN 160
kompletní sestava komína Schiedel 
Absolut, ø průduchu 160 mm, napojení 
kouřovodu 90 °, ukončení komína krycí 
deskou pro zateplení s přesahem 8 cm 
výška komína položka MJ s DPH

6 m 24A87 ks 43 907, -

7 m ATS31 ks 48 041, -

8 m 3AMN4 ks 52 369, -

9 m SV46L ks 56 496, -

SUPER CENA
ks

od 43 907,
 -

od 36 287, - bez DPH

arabica brilant

DOPRAVA DO PRODEJNY 
STAVEBNIN DEK 1 500 Kč BEZ 
DPH / ks NEBO DOPRAVA NA 
STAVBU 1 900 Kč BEZ DPH / ks.

KOMPLETNÍ AKČNÍ NABÍDKA NA www . dek . cz

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

KOMÍNY SCHIEDEL ZDIVO PORFIX

BETONOVÉ DLAŽBY

BEDNĚNÍ VĚNCŮ VELOX

ZPĚT NA OBSAH

https://www.dek.cz/produkty/detail/4400913044#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/12462#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4400010760#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4400010784#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4400010298#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7827-skladebna-dlazba?f%5B1%5D%5Bmin%5D=431&f%5B1%5D%5Bmax%5D=990&f%5B1193105952%5D%5B%5D=BELEZA&title=skladebna-dlazba&f%5B46747621%5D%5B%5D=60&f%5B520244790%5D%5B%5D=arabica&f%5B520244790%5D%5B%5D=brilant&f%5B940676112%5D%5B%5D=standard#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/7827-skladebna-dlazba?f%5B1%5D%5Bmin%5D=431&f%5B1%5D%5Bmax%5D=990&f%5B1193105952%5D%5B%5D=BELISIMA&title=skladebna-dlazba&f%5B46747621%5D%5B%5D=60&f%5B520244790%5D%5B%5D=arabica&f%5B940676112%5D%5B%5D=standard&f%5B520244790%5D%5B%5D=brilant#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/9818#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/20938-schiedel-uni-advanced?f%5B1%5D%5Bmin%5D=31118&f%5B1%5D%5Bmax%5D=47125&f%5B2090077193%5D%5B%5D=180&title=schiedel-uni-advanced#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/11812-schiedel-absolut?f%5B1%5D%5Bmin%5D=43904&f%5B1%5D%5Bmax%5D=62425&f%5B2090077193%5D%5B%5D=160&title=schiedel-absolut#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Taška střešní  
Tondach Samba / Sensaton 11 
engoba černá
keramická taška, typ základní, model Samba 11, povrchová úprava engoba, barva 
černá, spotřeba 11,5 – 12,4 ks / m², hmotnost 3,6 kg, 280×470 mm, cena  648,- / m² s DPH 

 65R23

SUPER CENA
ks

54,
00

44,70 bez DPH

m²

od 251, -
od 208, - bez DPH

Lať střešní sušená
smrkové dřevo, rozměry 60×40 mm, 
délka 4 m, cena  111,- / ks s DPH 

 L291T

bm

27,70
22,90 bez DPH

Taška střešní 
Bramac Tegalit Star
probarvený beton, velmi 
hladký povrch, vrchní 
ochranná vrstva STAR, 
cca 10 ks / m², 5,2 kg / ks, 
rozměry 330×420 mm 
barva položka za m² bez DPH MJ s DPH

granit metalic 88P42  647, - ks 78,30

terracotta 35P36  622, - ks 75,30

ebenově černá 36A33  622, - ks 75,30

zinkově šedá 33A66  622, - ks 75,30

ks

od 75,30
od 62,20 bez DPH

Krytina plechová 
MAXIDEK SP25 2G016 antracitově šedá
velkoformátová profilovaná krytina, ocelový pozinkovaný 
plech, polyesterový lak 25 µm, dvojitá odvodňovací drážka, 
3D-CUT (střih), délka zalomení 350 mm (na objednávku 
lze 150 – 400 mm), výška zalomení 15 mm, 5 kg / m², barva 
antracitově šedá 2G016, cena  375,- / m² s DPH 

 58H92

m²

375, -
310, - bez DPH

Trapézový plech TR18
povrchová úprava polyesterový lak SP25, barva RAL 7016, 
tloušťka 0,5 mm, výška 18 mm, skladebná šířka 1 100 mm, 
cena  335,- / m² s DPH 

 7MTFW

m²

335, -
277, - bez DPH

Tašky doplňkové 
Tondach Samba / Sensaton 11
povrchová úprava engoba, barva černá 
typ položka MJ s DPH

taška větrací P37R6 ks 232, -

taška okrajová levá L0D78 ks 341, -

taška okrajová pravá FVM27 ks 341, -

hřebenáč základní, drážka 21 cm FX7UB ks 278, -

SUPER CENA
ks

od 232,
 -

od 192, - 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, -

8
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 28. 2. do 2. 4. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto.  
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 

ŘEZIVO

PLECHOVÁ KRYTINA STŘEŠNÍ TAŠKY

ZPĚT NA OBSAH

STŘECHY 
A DŘEVO

https://www.dek.cz/produkty/detail/1230135005#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020200190#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/30367-tegalit-star#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/5106000230#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
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Prkno terasové 
Thermo borovice
tepelně upravená borovice, 26×138×4 000 mm, 
hladká / jemná drážka, cena  612,- / ks s DPH 

 7YXTT

m²

1 108, -
915, - bez DPH

Hranol podkladní Thermo borovice
k dřevěným terasám, tepelně upravená borovice, 
42×68×3 900 mm, cena  492,- / ks s DPH 

 2T32L

bm

127, -
105, - bez DPH

Vrut pro terasy a fasády 
RAPI-TEC TERASO
na dřevěné obklady, materiál kalená nerezová 
ocel C, částečný závit, zápustná hlava, 
utahovací bit T25 (torx), ø 5 mm, délka 60 mm, 
200 ks / bal., cena  972,- / bal. s DPH 

 685Z9

ks

4,90
4,10 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  130,- / bal. s DPH 

 253B4

kg

8,70
7,60 bez DPH

Brikety dřevěné
výhřevnost 16,41 MJ / kg, ekologicky vyrobené 
palivo z pilin smrkových a tvrdých dřevin, 
vhodné pro kotle, kamna i krby, 10 kg / bal., 
960 kg / pal., cena  120,- / bal. s DPH 

 3BTL0

kg

12,00
10,50 bez DPH

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

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, -

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, -

PALETA = 24× PIVO

DÁREK
m²

od 179,
 -

od 148, - bez DPH

Biodeska smrk B / K
lepená dřevěná třívrstvá biodeska, 
jednostranně pohledová kvalita, 
provedení 4 P+D, rozměr 19×665×2 480 mm, 
30 ks / bal., cena  1 457,- / deska s DPH 

 63T43

m²

883, -
730, - bez DPH

Přípravek impregnační 
DEKSAN PROFI PLUS
vodou ředitelný ochranný 
impregnační přípravek pro 
preventivní ochranu dřeva 
proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním 
barva, balení položka MJ s DPH

čirý, 1 kg K5UUB ks 145, -

zelený, 1 kg 7PA8W ks 151, -

hnědý, 1 kg 07X86 ks 151, -

čirý, 5 kg 76Z38 ks 678, -

zelený, 5 kg VT440 ks 707, -

hnědý, 5 kg 89PLX ks 707, -

zelený, 10 kg GS7B5 ks 1 336, -

hnědý, 10 kg YJ1AL ks 1 336, -

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

ks

od 145, -
od 120, - bez DPH

Přípravek likvidační 
Stachema Lignofix  
I-Profi-APL, 1 kg
k ošetření dřeva 
napadeného 
dřevokazným hmyzem, 
koncentrát k přímému 
použití, do interiéru 
i exteriéru, 1 – 3 vrstvy, 
~0,15 kg / m² 

 KRLV5

ks

219, -
181, - bez DPH

Přípravek preventivní 
a likvidační 
Stachema Lignofix 
Super, 0,9 kg
k preventivnímu ošetření 
dřeva před dřevokaznými 
houbami a hmyzem včetně 
jeho likvidace, koncentrát 
k ředění, do interiéru 
i exteriéru, ~0,01 kg / m² 

 X8LNF

ks

1 178, -
974, - bez DPH

Registrujte se a získejte 
výhody stálých zákazníků.
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Deska sádrovláknitá 
podlahová 
fermacell E20, typ 2E31
polodrážka 50 mm, pokládání s převázáním spár, desky se vzájemně přesazují, 
2× 10 mm sádrovlákno + 10 mm dřevovlákno, 1 500×500×30 mm, 0,75 m² / ks / bal., 
cena  793,- / m² s DPH 

 38Z89

SUPER CENA
ks

595,
 -

492, - bez DPH

Deska sádrovláknitá 
podlahová 
fermacell E20
polodrážka 50 mm, pokládání s převázáním spár, desky se 
vzájemně přesazují 

typ, rozměry položka
za m² 

bez DPH MJ s DPH

2E11, 1 500×500×20 mm (2× 10 mm) 66Z54  451, - ks 409, -

2E22, 1 500×500×25 mm (2× 12,5 mm) 23A46  502, - ks 456, -

SUPER CENA
ks

od 409,
 -

od 338, - bez DPH

Deska systémová podlahová 
fermacell Therm25
sádrovláknitá deska s vyfrézovanými drážkami 
pro vedení podlahového vytápění / chlazení, 
standartní prvek pro použití v ploše, systém 
suché výstavby, 1 000×500×25 mm 

 TK57U

ks

708, -
585, - bez DPH

Deska systémová podlahová 
fermacell Therm25 puky
sádrovláknitá deska s vyfrézovanými drážkami pro 
vedení podlahového vytápění / chlazení, doplňkový 
prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory apod., 
systém suché výstavby, 500×500×25 mm 

 SKL4U

ks

531, -
439, - bez DPH

Podsyp vyrovnávací 
fermacell 50 l
minerální pórobetonový 
granulát, pro výškové 
vyrovnání nerovností 
podlah, sypná 
výška 10 – 100 mm, 
zrnitost 0,2 – 4 mm, 
spotřeba 10 l / m² / 10 mm 

 29Z38

ks

397, -
328, - bez DPH

Podsyp vyrovnávací 
rychletuhnoucí 
fermacell 80 l
pro výškové vyrovnání 
nerovností podlah 
vyšších než 100 mm 

 69Z96

ks

1 209, -
999, - bez DPH

Lepidlo na podlahy 
fermacell 1 kg
pro lepení hran 
podlahových dílců 
s polodrážkou, do interiéru, 
spotřeba 0,04 – 0,05 kg / m 

 53P53

ks

523, -
432, - 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 16,50 bal. 3 980, -

16×2 mm, 500 m 83U53 16,50 bal. 9 950, -

m

19,90
16,50 bez DPH

Přihlaste se k odběru novinek, ať vám 
 neunikne žádná super nabídka.
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Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 28. 2. do 2. 4. 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

SUCHÁ 
VÝSTAVBA
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Páska okrajová izolační fermacell MW
pro akustické oddělení podlahových prvků od 
ostatních konstrukcí, materiál minerální vlna, 
tloušťka 10 mm 
výška, balení položka MJ s DPH

100 mm, 30 m 84P96 ks 1 318, -

50 mm, 60 m 24B49 ks 1 811, -

ks

od 1 318, -
od 1 089, - bez DPH

Voština podlahová fermacell 30 mm
zvukověizolační rastr, pro vyplnění voštinovým 
zásypem, rozměry 1 500×1 000×30 mm, 1,5 m² / ks 

 48N68

ks

422, -
348, - bez DPH

Zásyp voštinový 
fermacell 22,5 kg
pro výplň 
podlahových voštin, 
zrnitost 1 – 4 mm 

 89N49

ks

208, -
172, - bez DPH

Šrouby rychlořezné fermacell
pro spojování sádrovláknitých podlahových 
prvků fermacell, ø 3,9 mm 
délka, balení položka MJ s DPH

19 mm, 250 ks 22C39 bal. 248, -

22 mm, 250 ks 69C56 bal. 289, -

bal.

od 248, -
od 205, - bez DPH

Tmel spárovací fermacell
pro vyplnění a zatmelení spár sádrovláknitých 
desek, ruční zpracování, spotřeba 0,2 kg / m² 
balení položka MJ s DPH

5 kg 22B39 ks 180, -

20 kg 22Z23 ks 684, -

ks

od 180, -
od 148, - bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře 
JAP NORMA STANDARD do zdiva
pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou 
zárubní, vnější síla pouzdra 100 mm 
(obložková zárubeň není součástí dodávky), 
výška 1970 mm 
průchozí šířka položka MJ s DPH

600 mm 59N33 ks 8 644, -

700 mm 38N89 ks 9 221, -

800 mm 65N34 ks 9 796, -

900 mm 93N45 ks 10 372, -

ks

od 8 644, -
od 7 144, - bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře 
JAP NORMA STANDARD do SDK
pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou 
zárubní, vnější síla pouzdra 100 mm 
(obložková zárubeň není součástí dodávky), 
výška 1970 mm 
průchozí šířka položka MJ s DPH

600 mm 33L68 ks 8 644, -

700 mm 89L92 ks 9 221, -

800 mm 34L49 ks 9 796, -

900 mm 45L94 ks 10 372, -

ks

od 8 644, -
od 7 144, - bez DPH

Pouzdro skládané pro posuvné 
dveře JAP PROFIKIT STANDARD 
do SDK
pro posuvné jednokřídlé dveře 
s obložkovou zárubní, vnější síla 
pouzdra 100 mm (obložková zárubeň není 
součástí dodávky), výška 1970mm, 
dodáváno v rozloženém stavu 
šířka položka MJ s DPH

600 mm L56LV ks 7 178, -

700 mm JN8CD ks 7 673, -

800 mm W250B ks 7 739, -

900 mm MV3BD ks 8 643, -

ks

od 7 178, -
od 5 933, - bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře JAP 
ATLAS STANDARD do SDK
pro posuvné jednokřídlé dveře 
s obložkovou zárubní, vnější síla 
pouzdra 125 mm (obložková zárubeň 
není součástí dodávky), výztužná OSB 
deska v bočnici, umožňuje zavěšení 
nosných prvků, výška 1 970 mm 
šířka položka MJ s DPH

600 mm 4CK0R ks 13 242, -

700 mm AGPJ5 ks 13 819, -

800 mm RJ1LY ks 14 395, -

900 mm 3X45W ks 14 969, -

1 000 mm S8DZG ks 15 712, -

ks

od 13 242, -
od 10 944, - bez DPH

STAVEBNÍ POUZDRA
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Nátěr podlahový 
Sikafloor Garage, 6 kg
epoxidový, na vodní bázi, 
dvousložkový, odolný olejům 
a PHM, barva RAL 7032, 
~0,13 kg / m² / vrstva 

 25T82

bal.

3 478, -
2 875, - bez DPH

Nátěr epoxidový Stachema 
GOREPOX M RAL 7045 mat, 5 kg
pro finální úpravu betonu i průmyslově 
namáhaných podlah, dvousložková 
vodou ředitelná epoxidová hmota, do 
interiéru, aplikovatelná na vlhký podklad, 
~0,13 kg / m² / vrstva 

 AT32S

bal.

2 627, -
2 171, - bez DPH

Lak epoxidový Stachema 
GOREPOX Clear M mat, 4 kg
ke zhotovení chemicky a mechanicky 
odolných nátěrů, dvousložková vodou 
ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, 
aplikovatelná na vlhký podklad, 
2 nátěry, ~0,09 kg / m² / nátěr 

 ZRA93

bal.

3 463, -
2 862, - bez DPH

Pěna montážní 
DEKFOAM 
WINDEK 750 ml
polyuretanová, na okna 
a dveře, rychletuhnoucí, 
nízkoexpanzní, 
nesmršťuje se, 
pistolová, barva 
nažloutle bílá, pistolová 

 UK83F

bal.

219, -
181, - bez DPH

Pěna montážní 
DEKFOAM 
MEGA 870 ml
polyuretanová, na rámy 
oken, zárubně a vyplňování 
dutin, jednosložková, 
nízkoexpanzní, 
rychletuhnoucí, objemově 
stálá, přetíratelná, 
pistolová, barva nažloutle 
bílá, pistolová 

 GGY96

bal.

249, -
206, - bez DPH

Pěna montážní 
DEKFOAM 750 ml
k vyplňování spár, dutin, prostupů 
a prasklin, na bázi polyuretanu, 
jednosložková, nesmršťuje se, 
rozpínavá, pistolová 

 LPMZ6

SUPER CENA
bal.

155,
 -

129, - bez DPH

Pěna montážní 
DEKFOAM 
ETICS 800 ml
polyuretanová, na fasádní 
polystyren, pistolová, 
barva nažloutle bílá, 
pistolová, spotřeba 
až 14 m² / bal. 

 CP6Y0

bal.

299, -
248, - bez DPH

Klika rozetová MP 
HIT HR SQ6 BBQ BS
rozety hranaté, 
provedení klika / klika 
povrch, otvor pro položka MJ s DPH

černý matný, klíč B3TUS ks 623, -

nikl perla, klíč 738VB ks 623, -

černý matný, vložka NRSA8 ks 623, -

nikl perla, vložka DUG2F ks 623, -

černý matný, WC sada 8BC78 ks 765, -

nikl perla, WC sada A9U34 ks 765, -

ks

od 623, -
od 515, - bez DPH

Zárubeň obložková 
Solodoor
pro šířku zdi 100 mm, 
falcové provedení, 
zinkovaný pant, 
výška 1 970 mm, 
povrch Solo Struktur 
dub alpský 
typ, tloušťka, šířka položka MJ s DPH

levá, 100 mm, 800 mm 5DDG5 ks 3 137, -

pravá, 100 mm, 800 mm Y7WJP ks 3 137, -

levá, 150 mm, 800 mm 5X2YT ks 3 137, -

pravá, 150 mm, 800 mm 1UMVN ks 3 137, -

Platí i pro obložkové 
zárubně a dveře Solodoor 
šířky 600, 700 a 900 mm ks

3 137, -
2 592, - bez DPH

EXPRESNÍ 
DODÁNÍ  
DO 2 TÝDNŮ

doprava zdarma 
28. 2. – 2. 4.

KOMPLETNÍ NABÍDKA

Dveře interiérové 
Solodoor SMART 17
falcové provedení, oblá boční 
hrana, zinkovaný pant, zámek 
BB s plastovou střelkou, sklo 
satinato, výška 1 970 mm 
typ, šířka, barva položka MJ s DPH

levé, 800 mm, 
dub alpský

K9CYW ks 4 049, -

pravé, 800 mm, 
dub alpský

B35KX ks 4 049, -

ks

4 049, -
3 346, - bez DPH

Dveře interiérové 
Solodoor SMART 22
falcové provedení, oblá boční 
hrana, zinkovaný pant, zámek 
BB s plastovou střelkou, sklo 
satinato, výška 1 970 mm 
typ, šířka, barva položka MJ s DPH

levé, 800 mm, 
dub alpský

CHDP2 ks 4 049, -

pravé, 800 mm, 
dub alpský

TZ964 ks 4 049, -

ks

4 049, -
3 346, - bez DPH

12
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 28. 2. do 2. 4. 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

NÁTĚRY PODLAH

DEKFOAM

INTERIÉROVÉ DVEŘE

https://www.dek.cz/produkty/detail/3320100594#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3313502051#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3317500271#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3300000402#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3300000552#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3300000302#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3300000502#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/2866-kovani/130543216-mp-kovani#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/71508-oblozkove-zarubne#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/56015-expresni-dodani#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/58953-interierove-dvere#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/58953-interierove-dvere#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Lišta soklová EkoWood dýha 
dub transparentní
s konečnou povrchovou úpravou 
nátěrem Osmo Color, k dřevěným 
podlahám Ekowood, 13×50×2 400 mm 

 T0YCH

ks

161, -
133, - bez DPH

Deska podkladní Isoboard
dřevovláknité dílce, pod plovoucí 
podlahy na tvrdý a suchý podklad, 
590×860×5,5 mm, 9,13 m² / bal. (18 ks), 
cena  586,- / bal. s DPH 

 0J1HN

m²

64,10
53,00 bez DPH

Lepidlo na podlahy 
SikaBond-52 Parquet
na dřevěné podlahy, na bázi 
polyuretanu, brousitelné 
po 12 h, bez zápachu, barva 
hnědá, 600 ml / bal. 

 99P99

bal.

311, -
257, - bez DPH

Barva fasádní 
Caparol AcrylStar bílá, 25 kg
akrylátová fasádní barva na nové nenatřené omítky nebo 
renovační a dostatečně přilnavé staré nátěry, vodoodpudivá, 
difuzní, min. 2 nátěry, barva matná bílá, 0,2 – 0,35 kg / m² / nátěr 

 6XFW6

SUPER CENA
bal.

1 857,
 -

1 535, - bez DPH

Barva fasádní 
Caparol ThermoSan NQG bílá, 10 l
silikonová fasádní barva s křemičitou 
mřížkou na všechny běžné povrchy, pro 
udržení fasád čistých delší dobu, barva 
bílá, spotřeba 0,15 – 0,2 l / m² 

 4BXS9

bal.

4 521, -
3 737, - bez DPH

Barva fasádní 
Caparol CarboSol bílá, 22 kg
silikonová fasádní barva vyztužená uhlíkovými 
vlákny, zvláště vhodná na objekty v památkové 
péči a nátěry s vysokým obsahem vápna, 
odolná proti biotickému napadení, vodou 
ředitelná, barva bílá, spotřeba 0,4 – 0,8 kg / m² 

 XGBW2

bal.

5 964, -
4 929, - bez DPH

Barva fasádní 
Caparol Muresko bílá, 10 l
silikonová fasádní barva na hladký nebo 
strukturovaný povrch, zvláště vhodná pro 
renovační nátěry nosných nátěrů 
pórobetonových velkoplošných stavebních dílů, 
vodou ředitelná, barva bílá, spotřeba 0,3 – 0,6 l / m² 

 08ZLC

bal.

3 092, -
2 555, - bez DPH

Nátěr penetrační 
Caparol OptiSilan TiefGrund 10 l
hluboko pronikající penetrační nátěr ke zpevnění 
podkladu, na bázi silikonové pryskyřice, 
hydrofobní, vysoké zpevňující vlastnosti, do 
interiéru i exteriéru, 0,15 – 0,25 l / m² / nátěr 

 48YFD

bal.

1 931, -
1 596, - bez DPH

Nátěr penetrační 
Caparol CarboSol Grund 12 kg
základní penetrační nátěr pod fasádní barvy na 
silikonové bázi, vyrovnání nasákavosti podkladu, 
pro interiér i exteriér, bezbarvý, 
spotřeba 0,1 – 0,15 kg / m² 

 7N9T8

bal.

2 368, -
1 958, - bez DPH

Podlaha dřevěná EkoWood rustikal 
bezbarvý mat
do reprezentativních prostor, vícevrstvá 
s jádrem ze dřevin HEVA a dubovou 
dýhou tl. 3 mm, zámek typu 5G, 
13,5×192×2 150 mm, 2,48 m² / bal. (6 ks), 
cena  3 837,- / bal. s DPH 

 53C56

m²

1 549, -
1 280, - bez DPH

Lak podlahový Remmers Premium 
bezbarvý 2391 matný, 2,5 l
chrání dřevo silným a odolným 
povrchem, na bázi PU akrylátové 
disperze, do interiéru, 2 – 3 nátěry, 
~0,12 l / m² / nátěr 

 368S8

bal.

889, -
735, - bez DPH

Olej tvrdý voskový Osmo 
Original 3032 bezbarvý, 3 l
nátěr na podlahy z masivu, palubek a OSB 
desek, na selská prkna, voděodpudivý, 
otěruvzdorný, nepraskavý, na bázi 
přírodních olejů a vosků, hedvábně 
polomatný, do interiéru, 2 nátěry, 
~0,04 l / m² / nátěr 

 Z565U
bal.

3 462, -
2 862, - bez DPH

FASÁDNÍ NÁTĚRY CAPAROL

Registrujte se a získejte 
výhody stálých zákazníků.

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

https://www.dek.cz/produkty/detail/3012103891#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3012100008#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3320100466#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1615473350#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1615451680#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1615453020#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1615473950#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1615455120#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1615473890#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3012103911#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3820150054#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3020201753#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Rychletuhnoucí 
betonová směs Knauf 
BN 30 30 kg
suchá směs pro přípravu 
betonu pevnostní třídy 
C 30 / 37 pro vnitřní i vnější 
použití, pevnost 
v tlaku 30 MPa, 
zrnitost 4 mm 

 ZX6MZ

bal.

279, -
230, - bez DPH

Malta zdicí Cemix 1310 25 kg
vápenocementová malta s vyšší 
pevností, pro zdění z klasických 
materiálů, zdění komínových těles, 
do interiéru i exteriéru, aplikační 
tl. 12 – 55 mm, zrnitost 4 mm, 
spotřeba 22,2 kg / m² / 12 mm 

 77DDM

bal.

96,10
79,40 bez DPH

Beton C16 / 20 Baumit Beton 
B 20 40 kg
suchá betonová směs, pro všechny 
betonářské práce v domě i na 
zahradě, pevnost v tlaku 20 MPa, 
zrnitost 4 mm, 
spotřeba 20 kg / m² / 10 mm 

 94E99

bal.

166, -
137, - bez DPH

Beton C25 / 30 Baumit Beton 
B 30 25 kg
suchá betonová směs, pro všechny 
betonářské práce v domě i na 
zahradě, pevnost v tlaku 30 MPa, 
zrnitost 4 mm, 
spotřeba 20 kg / m² / 10 mm 

 9VJUB

bal.

120, -
98,60 bez DPH

Suchá betonová směs 
Baumit Beton B 20 ALL 
IN 30 kg
beton třídy C 16 / 20, vyztužen 
přírodními vlákny, pevnost 
v tlaku 20 MPa, zrnitost 4 mm, 
spotřeba 20 kg / m² / 10 mm, 
ekologický 
samorozpustitelný obal 

 Y4LMN

SUPER CENA
bal.

144,
 -

119, - bez DPH

Malta zdicí na pórobeton 
webermix mont 25 kg
maltová směs pro tenkovrstvé zdění 
pórobetonových tvárnic, ruční 
zpracování, do interiéru i exteriéru, 
pevnost v tlaku 5 MPa, zrnitost 1 mm, 
spotřeba 8,25 kg / m² / 10 mm 

 22F96

bal.

170, -
140, - bez DPH

Malta zdicí 
webermix 5 MPa 25 kg
maltová směs pro klasické zdění, ruční 
zpracování, do interiéru i exteriéru, 
pevnost v tlaku 5 MPa, zrnitost 4 mm, 
spotřeba 16,5 kg / m² / 10 mm 

 69F54

bal.

94,70
78,20 bez DPH

Malta zdicí 
webermix 10 MPa 25 kg
maltová směs pro klasické zdění, ruční 
zpracování, do interiéru i exteriéru, 
pevnost v tlaku 10 MPa, zrnitost 4 mm, 
spotřeba 16,5 kg / m² / 10 mm 

 44C66

bal.

105, -
86,40 bez DPH

Malta zdicí na pórobeton 
Cemix 1351 25 kg
maltová směs pro tenkovrstvé 
zdění pórobetonových tvárnic, do 
interiéru i exteriéru, aplikační 
tl. 2 – 6 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, 
zrnitost 0,7 mm, zrnitost 0,7 mm, 
spotřeba 13 kg / m² / 10 mm 

 9558D

bal.

171, -
141, - bez DPH

Malta zdicí 
Stachema CHEMA MUR 
PoroMalta 25 kg
cementová tenkovrstvá malta, pro 
zdění z pórobetonu, do interiéru 
i exteriéru, zrnitost 0,5 mm, 
spotřeba 14,5 kg / m² / 10 mm 

 HZG2U

bal.

165, -
136, - bez DPH

Lepidlo 
Ceresit CX 10 850 ml
na betony, cihly, dřevo, SDK a OSB 
desky, laminát, sklo a PVC, do 
interiéru i exteriéru, na bázi 
polyuretanu, pistolové 

 23H49

SUPER CENA
ks

227,
 -

188, - bez DPH

Beton 
C25 / 30 weberbat 
beton 25 kg
suchá betonová směs, 
k vytvoření ztužujících 
železobetonových věnců 
a betonových mazanin, 
výplňový beton do 
tvarovek, zrnitost 10 mm, 
spotřeba 20 kg / m² / 10 mm 

 42C39

bal.

100, -
82,40 bez DPH

Potěr cementový 
Stachema CHEMA BET 
Potěr 25 kg
k vytvoření betonových potěrů 
pod podlahové krytiny 
a drobné betonářské práce, 
do interiéru i exteriéru, pevnost 
v tlaku 30 MPa, aplikační 
tl. 10 – 50 mm, zrnitost 4 mm, 
spotřeba 20 kg / m² / 10 mm 

 43MWZ

bal.

144, -
119, - bez DPH

14
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 28. 2. do 2. 4. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto.  
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 

ZDĚNÍ

BETONY

ZPĚT NA OBSAH

https://www.dek.cz/produkty/detail/4470070070#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4470200424#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1620185320#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1620185327#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1620185332#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4470020060#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4470020140#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4470020180#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4470229735#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3313504302#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3300101445#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4470020225#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3313504350#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Rozvaděč 
elektroměrový pilíř 
DCK
pilíř, výzbroj pro HDO, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44, 
jmenovitý proud 40 A, řadové svorky, přístroje na elektroměrové 
desce s plombovatelným krytem jističů, 1× svorkovnice PEN, 
1× 1f. jistič 2 A char. B pro HDO, distribuční síť ČEZ, EG.D 
typ, rozměry položka MJ s DPH

ER212 / NKP7P, 470×1 830×250 mm 46Z68 ks 7 903, -

ER212 / NKP7P-C, 470×1 810×220 mm 443B2 ks 8 378, -

HLAVNÍ JISTIČ EATON 
DLE PŘIPOJOVACÍCH 
PODMÍNEK

DÁREK
ks

od 7 903,
 -

od 6 532, - bez DPH

Rozvaděč elektroměrový do výklenku
výzbroj pro HDO, distribuční síť ČEZ, EG.D 
typ, jmenovitý proud položka MJ s DPH

RE / Z / 101HS, 63 A, 6NKYH ks 4 617, -

ER212 / NVP7P-C, 40 A, 294P2 ks 5 239, -

ks

od 4 617, -
od 3 816, - bez DPH

Rozvaděč plynoměrový DCK
pro ukončení středotlaké plynové přípojky, regulaci 
tlaku a osazení plynoměru, maximálně 10 m³ / h, 
materiál termoset 
typ, provedení položka MJ s DPH

DCK APZ / NV-7-C-2, do výklenku 226V3 ks 5 239, -

DCK APZ / NK-7-C-2, pilíř 539V3 ks 8 022, -

ks

od 5 239, -
od 4 330, - bez DPH

Rozvaděč plynoměrový 
a elektroměrový DCK
sestava ER212 / NKP7P-C + APZ / NK-7-C-2, 
plynoměrový (průtok plynoměru 
max. 10 m³ / h), elektroměrový – dvoutarifní, 
3f (přívod do 16 mm²), 
rozměry 1 110×1 815×220 mm, rozvaděče 
propojeny, výzbroj pro HDO, montáž pilíř, 
jmenovitý proud 40 A, distribuční síť ČEZ, 
EG.D, mechanická odolnost IK 10, krytí 
IP 44 
provedení položka MJ s DPH

plyn vlevo 8DSMZ ks 15 469, -

plyn vpravo YXM4M ks 15 469, -

ks

15 469, -
12 784, - bez DPH

Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku
distribuční síť ČEZ, výzbroj pro HDO, jmenovitý proud 63 A 
typ, provedení položka MJ s DPH

RE / Z / 101HS FVE, do výklenku 5PWYS ks 6 617, -

DCK ER212 / NVP7P-C / FV / 470-ČEZ, do výklenku 192D2 ks 5 747, -

DCK ER212 / NKP7P-C / 63A-FV / ČEZ, pilíř BNS8R ks 9 310, -

ks

od 5 747, -
od 4 750, - bez DPH

Přihlaste se k odběru novinek, ať vám 
 neunikne žádná super nabídka.

15BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU

ELEKTROMATERIÁL

ZPĚT NA OBSAH
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Rozvaděč staveništní 
elektroměrový
pro osazení elektroměru ČEZ / EG.D, včetně 
podstavce, uzamykatelný otočný hlavní vypínač, 
jističe 10 kA char. C, zásuvky 1× 16 A 400 V 5p, 
1× 32 A 400 V 5p, 4× 230 V, šířka skříně 500 mm, 
výška s podstavcem 1 300 mm, krytí IP 54, barva 
červená 
typ, jmenovitý proud položka MJ s DPH

RA411, 40 A ZT29X ks 18 485, -

RA422, 63 A JT8NT ks 20 741, -

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD 5× 16 A, 
20 m V HODNOTĚ 2 095 Kč

DÁREK
ks

od 18 485,
 -

od 15 277, - bez DPH

Svorka
materiál FeZn 
typ položka MJ s DPH

odbočovací / připojovací 
SR 2

235K2 ks 31,80

spojovací SS 246H2 ks 15,60

zemnicí SR 03 S 649P2 ks 39,20

křížová SK 533S2 ks 32,30

ks

od 15,60
od 12,90 bez DPH

Držák zemnicího 
pásu Tremis
materiál FeZn 
typ položka MJ s DPH

DPb, uchycení 
zemnicí pásky 
a vodiče

62L42 ks 18,20

DP, uchycení 
zemnicí pásky

65U54 ks 52,80

ks

od 18,20
od 15,10 bez DPH

Drát zemnicí FeZn 10
materiál FeZn, průměr 10 mm, 1,61 m / kg 
délka, hmotnost položka za kg bez DPH MJ s DPH

16,1 m, 10 kg 426K2 84,00 bal. 1 017, -

32,2 m, 20 kg 228A3 84,00 bal. 2 033, -

80,5 m, 50 kg 495P4 66,70 bal. 4 032, -

kg

od 80,70
od 66,70 bez DPH

Pás zemnicí FeZn
materiál FeZn, 1,05 m / kg, 
délka 26,25 m, hmotnost 25 kg / bal., 
rozměry 30×4 mm, 
cena  2 033,- / bal. s DPH 

 229H4

kg

81,40
67,20 bez DPH

Fólie výstražná Anticor
pro umístění do výkopu 
barva, motiv, šířka, délka položka MJ s DPH

rudá, s bleskem, 220 mm, 100 m 599P8 bal. 194, -

modrá, POZOR VODA, 220 mm, 100 m 398K3 bal. 284, -

hnědá, KANALIZACE, 300 mm, 100 m 26U69 bal. 311, -

žlutá, POZOR PLYN, 220 mm, 100 m 464R4 bal. 320, -

bal.

od 194, -
od 160, - bez DPH

Spojka kabelového žlabu Zekan
pro spojování kabelových žlabů ZEKAN, 
materiál PVC, montážní teplota –5 až 50 °C, 
garantovaná životnost 50 let, barva šedá 
šířka×výška položka MJ s DPH

100×100 mm 23T92 ks 13,40

120×100 mm 96T49 ks 13,40

130×140 mm 54T94 ks 22,80

200×126 mm 46T99 ks 29,60

ks

od 13,40
od 11,10 bez DPHŽlab kabelový Zekan

včetně víka, materiál 
PVC, montážní teplota 
–5 až 50 °C, garantovaná 
životnost 50 let, barva 
šedá, délka 2 m 
šířka×výška, hmotnost položka MJ s DPH

100×100 mm, 7 kg 84S34 ks 474, -

120×100 mm, 6 kg 58S45 ks 348, -

130×140 mm, 10 kg 32S24 ks 549, -

200×126 mm, 11 kg 83T68 ks 721, -

ks

od 348, -
od 288, - bez DPH

Deska krycí pro žlab
betonová, vrchní dílec pro zakrytí 
betonového kabelového žlabu, třída 
betonu C 25 / 30-XF1 
pro typ žlabu, vnější rozměry, 
hmotnost položka MJ s DPH

KZ I, 500×170×45 mm, 
8 kg

63L64 ks 50,10

KZ II, 500×230×45 mm, 
10 kg

86L82 ks 67,20

KZ III, 500×300×45 mm, 
13,25 kg

85L44 ks 117, -

ks

od 50,10
od 41,40 bez DPH

Žlab kabelový
betonový, ke krytí uložených rozvodů 
elektroinstalace a telekomunikace 
v zemi, třída betonu C 25 / 30-XF1 
vnější rozměry, hmotnost položka MJ s DPH

500×175×135 mm, 
13,8 kg

88L25 ks 121, -

500×230×195 mm, 25 kg 99L55 ks 192, -

500×320×270 mm, 41 kg 35L98 ks 346, -

ks

od 121, -
od 100, - bez DPH

Chránička dělená
dělená, pevná, bezhalogenová, 
mechanická odolnost 450 N / 50 mm, 
materiál HDPE, barva červená, 
délka 3 m 
vnější průměr, vnitřní 
průměr položka MJ s DPH

110 mm, 100 mm 65T33 ks 1 006, -

160 mm, 150 mm 241MK ks 2 162, -

ks

od 1 006, -
od 832, - bez DPH

Chránička korugovaná ohebná
ohebná chránička kabelového vedení, 
stupeň krytí IP 40, barva červená 
vnější průměr, délka položka za m bez DPH MJ s DPH

40 mm, 50 m 298N9 13,30 bal. 804, -

50 mm, 50 m 683P2 15,20 bal. 920, -

63 mm, 50 m 352B3 20,40 bal. 1 230, -

75 mm, 50 m 344N3 25,90 bal. 1 565, -

90 mm, 50 m 429V3 33,60 bal. 2 031, -

110 mm, 50 m 224B9 39,10 bal. 2 362, -

m

od 16,10
od 13,30 bez DPH

Rozvaděč staveništní
krytí IP 44, proudový chránič, včetně podstavce 
typ, zásuvky, šířka×výška položka MJ s DPH

HP311 / FI / P, 1× 32 A 400 V 5p, 1× 16 A 400 V 5p, 
3× 16 A 230 V, 380×750 mm

83M24 ks 11 530, -

HM422 / FI / P, 2× 32 A 400 V 5p, 2× 16 A 400 V 5p, 
4× 16 A 230 V, 450×990 mm

692P4 ks 14 972, -

HM422 / FI / MEL, 2× 32 A 400 V 5p, 
2× 16 A 400 V 5p, 4× 16 A 230 V, 450×1 060 mm

435A3 ks 18 911, -

ks

od 11 530, -
od 9 529, - bez DPH

16
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 28. 2. do 2. 4. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto.  
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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Přejezd kabelový
pro ochranu kabelů v silniční dopravě, 
materiál těžká vulkanizovaná pryž, 
násobné spojování čep / drážka, 
možnost připevnění k podkladu šrouby 
počet kanálů, dovolené zatížení 
nápravy, rozměry položka MJ s DPH

2, 5,4 t, 1 000×240×40 mm 64U38 ks 1 718, -

3, 9 t, 900×500×70 mm 44U65 ks 4 423, -

5, 9 t, 900×500×50 mm 42U93 ks 2 969, -

ks

od 1 718, -
od 1 420, - bez DPH

Trubka ohebná UV 
odolná FFKu-EM-F-UV
UV odolná, se střední 
mechanickou 
odolností 750 N / 50 mm, 
barva černá 
vnější průměr, vnitřní průměr, délka položka za m bez DPH MJ s DPH

16 mm, 10,9 mm, 50 m 22M96 7,40 bal. 444, -

20 mm, 14,2 mm, 50 m 69M54 10,40 bal. 629, -

25 mm, 18,6 mm, 50 m 66M46 15,00 bal. 908, -

32 mm, 24,3 mm, 25 m 39M52 23,40 bal. 707, -

40 mm, 31,3 mm, 25 m 56M48 31,60 bal. 955, -

m

od 8,90
od 7,40 bez DPH

Skříň zásuvková Famatel v510-6kA
proudový chránič, jištění 6 kA Eaton, krytí IP 44, 
IK 08, zásuvky 3× 230 V, 1× 16 A 400 V 5p, 
1× 32 A 400 V 5p, společný jistič pro 400V zásuvky 

 435S4

ks

4 461, -
3 687, - bez DPH

Vidlice pryžová Legrand
2P+T, krytí IP 40 / 44, materiál pryž, 
IK 08, barva černá 

 333A4

ks

80,40
66,40 bez DPH

Zásuvka pryžová Legrand
2P+T, s ochranným kolíkem, krytí IP 44, 
materiál pryž, IK 08, barva černá 
počet zásuvek položka MJ s DPH

1 358V2 ks 105, -

2 448P2 ks 389, -

ks

od 105, -
od 86,10 bez DPH

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 
Emos 50 m 1,5 mm² IP 44
zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž 
navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná 
pojistka, barva černá, délka 50 m 

 462S3

DÁREK
ks

2 608,
 -

2 155, - bez DPH

Kabel CYKY
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních 
prostorách, počet žil 4, materiál jádra měď (Cu), 
barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá 
počet žil, průřez vodiče, délka položka MJ s DPH

4, 10 mm², 1 m 335A3 m 138, -

4, 16 mm², 1 m 354H3 m 231, -

5, 4 mm², 1 m 289N2 m 75,10

5, 6 mm², 1 m 439A2 m 110, -

5, 10 mm², 1 m 345S9 m 174, -

5, 16 mm², 1 m 458R4 m 282, -

m

od 75,10
od 62,00 bez DPH

Kabel 1-AYKY
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních 
prostorách, počet žil 4, materiál jádra hliník (Al), 
barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá 
počet žil, průřez vodiče, délka položka MJ s DPH

4, 16 mm², 1 m 485K8 m 55,00

4, 25 mm², 1 m 234A9 m 85,10

4, 35 mm², 1 m 526K3 m 118, -

m

od 55,00
od 45,40 bez DPH

Kabel flexibilní pryžový H05RR-F
pro pohyblivé přívody lehce namáhané i ve vlhkém 
a mokrém prostředí, materiál jádra měď (Cu), 
barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá 
počet žil, průřez vodiče, délka položka za m bez DPH MJ s DPH

3, 1,5 mm², 100 m 236H8 17,90 bal. 2 155, -

3, 2,5 mm², 100 m 488V4 28,10 bal. 3 393, -

5, 2,5 mm², 100 m 393S8 46,00 bal. 5 566, -

m

od 21,60
od 17,90 bez DPH

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 
Emos 50 m 1,5 mm² IP 20
zásuvky 4× 230 V, kabel 
H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, 
max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, 
rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 20, 
tepelná pojistka, délka 50 m 

 522K4

ks

2 231, -
1 844, - bez DPH

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 
Emos 25 m 1,5 mm² IP 44
zásuvky 2× 230 V, 1× 400 V, kabel 
H07RN–F 5G 1,5 mm², napětí 230 / 400 V, 
max. zátěž navinutý 4,35 / 6,25 A, 
1 000 / 2 500 W, rozvinutý 13 / 12,5 A, 
3 000 / 5 000 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, 
délka 25 m 

 542K8

ks

2 846, -
2 352, - bez DPH

DIGITÁLNÍ MULTIMETR 
MD-510 V HODNOTĚ 1 026 Kč

Registrujte se a získejte 
výhody stálých zákazníků.

17BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU

KABELY

ZPĚT NA OBSAH
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Trubka 
KGEM
s hrdlem, pro kanalizaci 
jm. světlost, délka položka MJ s DPH

DN 100, 0,5 m 22E57 ks 80,10

DN 100, 1 m 69E30 ks 122, -

DN 100, 2 m 66E60 ks 231, -

DN 100, 3 m 24E89 ks 333, -

DN 100, 5 m 56E66 ks 555, -

DN 125, 0,5 m 29E94 ks 98,40

DN 125, 1 m 59E85 ks 141, -

DN 125, 2 m 38E59 ks 263, -

DN 125, 3 m 65E33 ks 388, -

DN 125, 5 m 84E24 ks 613, -

DN 150, 0,5 m 94M85 ks 152, -

DN 150, 1 m 58E97 ks 226, -

DN 150, 2 m 25E23 ks 420, -

DN 150, 3 m 83F46 ks 612, -

DN 150, 5 m 23F52 ks 1 011, -

DN 200, 0,5 m 89N53 ks 232, -

DN 200, 1 m 96F48 ks 352, -

DN 200, 2 m 54F33 ks 669, -

DN 200, 3 m 46F89 ks 953, -

DN 200, 5 m 52F34 ks 1 657, -

KG DN 100 – 200 nad 10 000 Kč = 24× PIVO

DÁREK
ks

od 80,
10

od 66,20 bez DPH

Spojka přesuvná KGU
pro dodatečné spojování trubek, 
opravy či včleňování odboček 
jm. světlost položka MJ s DPH

DN 100 35H62 ks 39,50

DN 125 86H28 ks 55,30

DN 150 63H53 ks 92,70

DN 200 85H26 ks 187, -

Redukce KGR
pro plynulé zvětšení profilu potrubí 
jm. světlost položka MJ s DPH

DN 125 / 100 68H99 ks 40,40

DN 150 / 100 92H88 ks 66,20

DN 150 / 125 49H35 ks 81,70

DN 200 / 125 94H86 ks 159, -

DN 200 / 150 99H63 ks 140, -

Odbočka KGEA
pro připojení boční 
kanalizační větve 
jm. světlost, úhel položka MJ s DPH

DN 100 / 100, 45 ° 44F22 ks 88,00

DN 100 / 100, 87 ° 84F23 ks 83,90

DN 125 / 125, 45 ° 36F66 ks 124, -

DN 125 / 125, 87 ° 32F54 ks 129, -

DN 150 / 150, 45 ° 69F29 ks 205, -

DN 150 / 150, 87 ° 96H48 ks 203, -

DN 125 / 100, 45 ° 42F69 ks 101, -

DN 125 / 100, 87 ° 58F96 ks 129, -

DN 150 / 100, 45 ° 95F39 ks 146, -

DN 150 / 100, 87 ° 83H46 ks 158, -

DN 150 / 125, 45 ° 22F56 ks 180, -

DN 150 / 125, 87 ° 23H52 ks 171, -

DN 200 / 100, 45 ° 66F59 ks 284, -

DN 200 / 100, 87 ° 54H33 ks 297, -

DN 200 / 125, 45 ° 39F38 ks 341, -

DN 200 / 125, 87 ° 46H89 ks 330, -

DN 200 / 150, 45 ° 56F65 ks 330, -

DN 200 / 150, 87 ° 52H34 ks 344, -

DN 200 / 200, 45 ° 29F93 ks 394, -

DN 200 / 200, 87 ° 48H45 ks 392, -

Koleno KGB
pro kanalizační potrubí 
jm. světlost, úhel položka MJ s DPH

DN 100, 15 ° 89F68 ks 36,50

DN 100, 30 ° 92F88 ks 38,50

DN 100, 45 ° 35F62 ks 42,50

DN 100, 67,5 ° 28F55 ks 44,40

DN 100, 87,5 ° 55F64 ks 49,80

DN 125, 15 ° 34F92 ks 56,30

DN 125, 30 ° 49F35 ks 57,30

DN 125, 45 ° 86F28 ks 59,30

DN 125, 67,5 ° 53F25 ks 72,10

DN 125, 87,5 ° 25F44 ks 72,10

DN 150, 15 ° 45F49 ks 97,80

DN 150, 30 ° 94F86 ks 104, -

DN 150, 45 ° 63F53 ks 89,80

DN 150, 67,5 ° 26F98 ks 120, -

DN 150, 87,5 ° 98F42 ks 115, -

DN 200, 15 ° 24F94 ks 170, -

DN 200, 30 ° 99F63 ks 181, -

DN 200, 45 ° 85F26 ks 192, -

DN 200, 67,5 ° 43F82 ks 259, -

DN 200, 87,5 ° 82F36 ks 249, -

Tvarovka čisticí KGRE
s kruhovým uzávěrem 
jm. světlost položka MJ s DPH

DN 100 25B36 ks 344, -

DN 125 68C26 ks 447, -

DN 150 92C43 ks 498, -

DN 200 45N43 ks 835, -

Lapač střešních splavenin
pro odvod dešťových vod do 
kanalizace, suchá 
protizápachová uzávěra, 
plastový vyjímatelný koš na 
nečistoty, kroužky, ø 75 – 125 mm, 
materiál PP s UV stabilizátory, 
odolný do 90 °C 

ks

od 255, -
od 211, - bez DPH

Dno šachtové 
přímé KGSGK
na vtoku i výtoku 
je hrdlo (KG), 
včetně těsnicí 
manžety 
prodloužení šachty 

specifikace položka MJ s DPH

DN 100 / 125, 
spodní

55C56 ks 255, -

DN 100, 
spodní

82C38 ks 255, -

DN 100, 
boční

44C93 ks 271, -

specifikace položka MJ s DPH

dno šachtové, 
DN 300, DN 150

263P9 ks 703, -

prodloužení, 
DN 300, 2 000 mm

243B8 ks 1 090, -

poklop, DN 300, 
(do 1,5 t)

95E94 ks 588, -

DÁREK

ks

od 39,50
od 32,60 bez DPH

DÁREK

ks

od 40,40
od 33,40 bez DPH

DÁREK

ks

od 83,90
od 69,30 bez DPH

DÁREK

ks

od 36,50
od 30,20 bez DPH

DÁREK

ks

od 344, -
od 285, - bez DPH

ks

703, -
581, - bez DPH
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KANALIZAČNÍ 
SYSTÉMY

Registrujte se a získejte 
výhody stálých zákazníků.

ZPĚT NA OBSAH
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Skruž BEST SR-F
pro stavbu studní s vnitřním 
průměrem 1 000 mm, beton třídy 
C35 / 45, stupeň vlivu prostředí XF4 
průměr, výška položka MJ s DPH

1 000 mm, 250 mm 98T65 ks 1 374, -

1 000 mm, 500 mm 82T93 ks 1 896, -

1 000 mm, 1 000 mm 64T84 ks 3 035, -

ks

od 1 374, -
od 1 136, - bez DPH

Poklop pro studny BEST 
TBN-Q 1 000 / RP
rovný půlený poklop k zakrytí studní, šachet 
a jímek s vnitřním průměrem 800 a 1 000 mm, 
beton třídy C35 / 45, ø 1 300 mm, výška 75 mm 

 22T96

ks

1 821, -
1 505, - bez DPH

Trubka HTEM
plastová odpadní trubka, pro nízkou 
a vysokou teplotu, materiál 
polypropylen 
jm. světlost, délka položka MJ s DPH

DN 40, 150 mm 28C55 ks 15,70

DN 40, 250 mm 53C25 ks 19,70

DN 40, 500 mm 26C98 ks 23,50

DN 40, 1 000 mm 43C82 ks 38,20

DN 40, 2 000 mm 55C64 ks 71,90

DN 50, 150 mm 25C44 ks 18,30

DN 50, 250 mm 98C42 ks 21,80

DN 50, 500 mm 82C36 ks 27,80

DN 50, 1 000 mm 64C95 ks 45,20

DN 50, 2 000 mm 44C22 ks 84,40

ks

od 15,70
od 13,00 bez DPH

Koleno HTB
s hrdlem, pro odpadní potrubí 
jm. světlost, úhel položka MJ s DPH

DN 40, 15 ° 65C32 ks 14,60

DN 40, 30 ° 83D46 ks 14,60

DN 40, 45 ° 52D34 ks 14,60

DN 40, 67 ° 45D49 ks 14,60

DN 40, 87 ° 94D86 ks 14,60

DN 50, 15 ° 93C83 ks 14,60

DN 50, 30 ° 23D52 ks 14,60

DN 50, 45 ° 48D45 ks 14,60

DN 50, 67 ° 24D94 ks 14,60

DN 50, 87 ° 99D63 ks 14,60

ks

14,60
12,10 bez DPH

Odbočka HTEA
pro připojení boční kanalizační větve 
jm. světlost, úhel položka MJ s DPH

DN 40 / 40, 45 ° 63D53 ks 29,10

DN 40 / 40, 67,5 ° 53D25 ks 29,10

DN 40 / 40, 87,5 ° 98D42 ks 29,10

DN 50 / 40, 45 ° 42D69 ks 29,10

DN 50 / 40, 67,5 ° 69D29 ks 30,50

DN 50 / 40, 87,5 ° 29D93 ks 29,50

ks

od 29,10
od 24,10 bez DPH

Trubka drenážní 
tyčová Opti-drän
s hrdlem a spojkou, 
perforace 80 cm² / m, 
materiál PVC-U, 
délka 2,5 m, minimální 
doporučený spád 0,5 %, 
jm. světlost DN 100  29B58

ks

186, -
153, - bez DPH

Potrubí meliorační FF-drän
celoperforované, 
perforace 29 – 51 cm² / m, vhodné pro 
strojní pokládku, materiál PVC-U 

bal.

od 2 006, -
od 1 658, - bez DPH

Hrdlo spojovací FF-drän
pro spojování drenážního potrubí 
jm. světlost položka MJ s DPH

DN 80 58T42 ks 17,50

DN 100 53F49 ks 19,60

DN 125 49F38 ks 65,90

DN 150 86F35 ks 108, -

ks

od 17,50
od 14,50 bez DPH

T-kus FF-drän
pro spojování drenážního potrubí 
jm. světlost položka MJ s DPH

DN 80 26U35 ks 126, -

DN 100 55H33 ks 128, -

DN 125 35H69 ks 381, -

DN 150 83H39 ks 405, -

ks

od 126, -
od 104, - bez DPH

Šachta drenážní 
Opti-control 315
proplachovací, 
kontrolní a sběrná 
šachta z PVC-U pro 
drenáž budov, 
ø 315 mm, výška 
konstrukční 800 mm, 
výška 
užitečná 350 mm, tři 
připojovací hrdla 
o průměru 200 mm 
provedení položka MJ s DPH

s lapačem písku 55M42 ks 1 584, -

bez lapače písku 53E44 ks 1 584, -

prodlužovací nástavec 84T22 ks 792, -

ks

1 584, -
1 309, - bez DPH

jm. světlost, délka položka MJ s DPH

DN 80, 50 m 509G2 bal. 2 006, -

DN 100, 50 m KZX54 bal. 2 726, -

DN 125, 50 m KMSU9 bal. 4 063, -

DN 150, 50 m TNF2Y bal. 6 583, -
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DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

VNITŘNÍ KANALIZACE
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https://www.dek.cz/produkty/vypis/58979-skruze#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
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https://www.dek.cz/produkty/vypis/10774-trubky-drenazni#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Bruska úhlová 
Bosch GWS 2200
příkon 2 200 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm 
(kotouč není součástí balení), upínací systém M14, 
6 500 otáček / min, 110×140×475 mm, 
hmotnost 5,4 kg, pomalý rozběh, kryt, rukojeť, 
příruba 

 2ADAH

SUPER CENA
ks

2 790,
 -

2 306, - bez DPH

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

 223H4

ks

1 199, -
991, - bez DPH

Bruska úhlová 
Einhell TE-AG 230 / 2000 Expert
výkon 2 000 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm 
(kotouč není součástí balení), upínací systém M14, 
6 500 otáček / min, 140×160×540 mm, hmotnost 5,4 kg 

 F2BAC

ks

1 929, -
1 594, - bez DPH

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

 426H4

ks

2 615, -
2 162, - bez DPH

Bruska na sádrokarton 
Bosch GTR 550
příkon 550 W, napětí 230 V, 340 – 910 otáček / min, 
ø kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 
250×210×1730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best 
for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr 

 1WJHC

ks

6 250, -
5 165, - bez DPH

Šroubovák 
sádrokartonářský AKU 
DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 54 V, 
krouticí moment 5 / 30 Nm, 
výkon 435 W, upínací systém 
šestihranná stopka (HEX), 
233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, 
zásobník, bit PR2, koncový kužel, 
nabíječka, kufr 

 242R6

ks

6 490, -
5 364, - bez DPH

Šroubovák vrtací AKU 
Bosch GSR 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, 
krouticí moment 21 / 50 Nm, upínací 
systém sklíčidlo 1,5 – 13 mm, 
ø vrtání 35 / 10 mm (dřevo / ocel), 
54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, 
nabíječka GAL 18V-20, kufr 

 MD6M3

ks

3 450, -
2 852, - bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU 
Bosch GSB 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, 
kr. moment 21 / 50 Nm, 
27 000 příklepů / min, 
sklíčidlo 1,5 – 13 mm, 
ø vrtání 35 / 10 / 10 mm (dřevo / zdivo / ocel), 
54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, 
nabíječka GAL 18V-20, kufr 

 ZT2V1

ks

3 690, -
3 050, - bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem 
AKU Einhell TE-CD 18 / 40 Li-i+64
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, 
krouticí moment 40 Nm, 
6 400 / 24 000 příklepů / min, upínací 
systém sklíčidlo 1 – 13 mm, 
ø vrtání 10 mm (beton), 
127×308×363 mm, hmotnost 1,46 kg, 
příslušenství 64 ks, nabíječka, kufr 

 MCAZ5

ks

2 959, -
2 445, - bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU 
DeWALT DCD996P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí 
moment 66 / 95 Nm, upínací systém 
sklíčidlo 1,5 – 13 mm, ø vrtání 55 / 13 mm 
(dřevo / ocel), 70×208×213 mm, 
hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr 

 229A6

ks

7 750, -
6 405, - bez DPH

Přihlaste se k odběru novinek, ať vám 
 neunikne žádná super nabídka.
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NÁŘADÍ  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠROUBOVÁNÍ

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ

ZPĚT NA OBSAH

https://www.dek.cz/produkty/detail/3260004714#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001556#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3266000525#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001531#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260008749#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247203222#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3261008799#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3261008797#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3266001890#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247202145#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/akce/detail/675?RegistraceMagazin#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Kladivo vrtací 
Bosch GBH 2-28 F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 
4 000 příklepů / min, upínací systém SDS-plus, 
ø vrtání 68 / 30 / 28 / 13 mm (zdivo / dřevo / beton / ocel), 
216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr 

 254V8

sada

5 290, -
4 372, - bez DPH

Kladivo vrtací 
Bosch GBH 5-40 DCE
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,8 J, 
1 500 – 3 050 příklepů / min, upínací systém 
SDS-max, ø vrtání 90 / 40 mm (zdivo / beton), 
260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, mazací tuk, kufr 

 223R9

ks

13 012, -
10 754, - bez DPH

Nůž odlamovací DEK 
FX-83
kovová vodicí lišta, 
posuvná aretace, poutko 
na zavěšení, materiál 
hliník, pogumovaná 
rukojeť, šířka 
čepele 18 mm, 1× čepel 
SK5 

 58L49

ks

75,00
62,00 bez DPH

Pila kotoučová 
Stanley FatMax FME301-QS
příkon 1 650 W, napětí 230 V, 
ø kotouče 190 mm (kotouč není 
součástí balení), upínací 
otvor 16 mm, hloubka 
řezu 66 mm, 260×220×380 mm, 
hmotnost 5,25 kg, 
kotouč 190×16 mm, adaptér pro 
vysavač, doraz, klíč 

 739GL

ks

2 350, -
1 943, - 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

9 990, -
8 256, - bez DPH

Pytel tkaný
na sypké materiály, suť atd., 
materiál polypropylen, 
šířka 560 mm, 
výška 1 200 mm, barva bílá 

 92U85

ks

36,00
29,80 bez DPH

Vysavač WD 3 S Car
pro suché i mokré vysávání, nádrž z ušlechtilé 
oceli, speciální příslušenství pro auto, 
příkon 1 000 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l, 
ø 35 mm, 328×493×353 mm, hmotnost 7,2 kg 

 30DVX

ks

2 780, -
2 298, - bez DPH

Čistič vysokotlaký 
Kärcher K 3 Compact
pro lehčí nečistoty, pistole G 120 Q, 
tryska + Vario Power Jet, adaptér, 
příkon 1 600 W, plošný výkon 25 m² / h, 
napětí 230 V, pracovní tlak 120 bar, 
průtok 380 l / h, 256×450×264 mm, 
hmotnost 4,2 kg 

 RPWT4

ks

2 790, -
2 306, - bez DPH

Vysavač Bosch GAS 35 L AFC
pro suché i mokré vysávání, sání 
i foukání, příkon 1 380 W, napětí 230 V, 
průtok 4 440 l / min, podtlak 234 mbar, 
objem nádoby (suché / mokré) 23 / 19,2 l, 
délka hadice 5 m, průměr 35 mm, 
515×450×575 mm, hmotnost 12,2 kg 

 62T28

ks

12 431, -
10 274, - bez DPH

Metr svinovací 
DEK Supra Profi
profilovaná ocelová páska, magnetická 
koncovka, klip na opasek, přesnost 
měření EEC II, šířka 25 mm, délka 5 m 

 4TXNK

ks

174, -
144, - bez DPH

Dálkoměr laserový 
Bosch GLM 50-22
napájení 2× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 65, 
upínací systém závit 1 / 4ʺ, pracovní 
dosah 50 m, přesnost měření 1,5 mm, 
53×119×29 mm, hmotnost 0,2 kg, 
2× baterie AA, pouzdro 

 TBP93

ks

2 900, -
2 397, - bez DPH

Přístroj nivelační 
Bosch GOL 20 D
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní 
dosah 60 m, 134×143×213 mm, 
hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí 
lať GR 500, olovnice, kufr 

 39A56

ks

5 590, -
4 620, - bez DPH

Laser křížový AKU 
DeWALT DCE089D1G
akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené 
paprsky, krytí IP 65, upínací systém 
závit 1 / 4ʺ a 5 / 8ʺ, pracovní dosah 30 m, 
80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák 
na stěnu, nabíječka, kufr 

 84A58

ks

11 999, -
9 916, - bez DPH

Kladivo kombinované 
DeWALT D25134KP
příkon 800 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie 
příklepu 2,8 J, 5 540 příklepů / min, upínací systém 
SDS-plus, ø vrtání 30 / 26 / 13 mm 
(dřevo / beton / ocel), 75×210×355 mm, 
hmotnost 3 kg, sklíčidlo, příslušenství, kufr 

 1DH2B

ks

4 890, -
4 042, - bez DPH

Řezačka 
Storch ProCut Basic 128
pro řezání polystyrenových desek, lze zavěsit na lešení, 
napětí 230 V, krytí IP 54, hloubka řezu 250 mm, délka 
řezu 1 280 mm, hmotnost 11 kg, 2× drát, 2× pojistka 

 225A8

SUPER CENA
ks

16 928,
 -

13 990, - bez DPH

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

VRTÁNÍ

ŘEZÁNÍ

ÚKLID

MĚŘENÍ

ZPĚT NA OBSAH

https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001331#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001360#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/1211101010#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3235100824#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247205251#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502067269#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4510006466#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3293121122#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3293121121#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001661#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4510007339#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260008569#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3260001905#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247202045#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247204715#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Rukavice Ardon Dick Basic
dlaň a prsty máčené latexem, pletená 
manžeta, norma EN 388, třída 2131X, 
materiál polyester (PES), bavlna, 
barva šedá / černá 
balení položka MJ s DPH

1 pár 5FV0H pár 22,50

12 párů M9JKJ bal. 269, -

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

pár

22,50
18,60 bez DPH

Rukavice Ardon Petrax
dlaň a prsty máčené latexem, pletená 
manžeta, prodyšné, norma EN 388, 
třída 2121X, materiál nylon, 
tloušťka 1,7 mm 
balení položka MJ s DPH

1 pár YMZW6 pár 48,00

12 párů 1Z2HJ bal. 573, -

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

pár

48,00
39,60 bez DPH

Rukavice ATG MaxiFlex 
Ultimate AD-APT-874
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená 
manžeta, norma EN 388, třída 4131A, 
materiál nylon (Ny), Lycra, 
tloušťka 1 mm, barva šedá 

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

 409TH

pár

125, -
104, - bez DPH

Rukavice DEK August
elastická manžeta na suchý zip, 
norma EN 388, třída 3113X, materiál 
hovězí lícovka, polyester (PES), 
elastan 

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

 K6FVK

pár

236, -
195, - bez DPH

Sada AKU nářadí 
DeWALT DCK654P3T
3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka 
DCD796, rázový utahovák DCF887, pila 
kotoučová DCS391, multibruska DCS355, 
kladivo kombinované DCH273, bruska 
úhlová DCG412, nabíječka, 3× kufr TSTAK 

 8090L

SUPER CENA
sada

31 339,
 -

25 899, - bez DPH

Kompresor 
Stanley DV2 400 / 10 / 50
pístový, olejový, 
výkon 2 200 W, sací 
výkon 356 l / min, proud 12 A, 
napětí 230 V, 1 fáze, čerpadlo 
VDC, max. tlak 10 bar, objem 
nádrže 50 l, 
350×670×830 mm, 
hmotnost 45 kg 

 89N34

ks

12 246, -
10 121, - bez DPH

Míchadlo s metlou 
Einhell TC-MX 1400-2 E 
Classic
výkon 1 400 W, napětí 230 V, 
480 / 780 otáček / min, 
upínací systém M14, 
ø metly 133 mm, 
325×210×325 mm, 
hmotnost 3,46 kg 

 BWW6K

ks

1 888, -
1 560, - bez DPH

Hořák pájecí 
Castolin 1450 Piezo
pro pájení plamenem, použití ve 
všech polohách, piezo 
zapalování, regulace plamene, 
použití ve všech polohách, 
manometr, závit 7 / 16 (EU závit), 
doba hoření 1 h (1 800 °C), 
teplota plamene 1 950 °C, 
objem 600 ml 

ks

877, -
725, - bez DPH

Kukla svářečská 
Castolin 95000 BD
samostmívací, solární napájení + Li 
baterie, DIN 3,5 a DIN 11, rychlost 
setmění 0,3 ms, 2 senzory, 
průzor 91×39 mm, hmotnost 0,44 kg 

 A5KXP

ks

1 115, -
921, - bez DPH Zařízení svařovací 

Castolin Arc 160
pro svařování MMA obalovou 
elektrodou, elektrody do 4 mm, 
EN 60974-1, napětí 230 V, rozsah 
svařování 10 – 160 A, šířka 140 mm, 
délka 320 mm, hmotnost 5,2 kg, 
svařovací a zemnicí kabel, kufr 

 625R9

ks

5 768, -
4 767, - bez DPH

Elektrody 
Castolin EutecTrode
na nelegované a nízkolegované 
oceli, tažnost 22 %, mez 
pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, 
délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg 
typ, mez kluzu položka MJ s DPH

bazické, 420 Mpa 625V8 bal. 568, -

rutilové, 380 MPa 625T8 bal. 581, -

bal.

od 568, -
od 469, - bez DPH

Obuv kotníková 
Ardon King S3 SRC
bezpečnostní obuv, kategorie S3, 
norma EN ISO 20345, materiál 
buvolí useň (svršek), mesh 
(podšívka), PU / PU (podešev), 
tužinka kov, stélka kov, barva 
černá / modrá 

 N83U7

SUPER CENA
pár

741,
 -

612, - bez DPH

Hřebíkovačka plynová 
KMR D34 / 90-G641E
pro střešní konstrukce, bednění, laťování, 
dřevostavby a suchou vnitřní výstavbu, 
kapacita zásobníku 60 hřebíků, typ hřebíku 
D34, ø hřebíků 2,8 – 3,1 mm, šířka 108 mm, 
výška 377 mm, délka 382 mm, hmotnost 3,6 kg 

 YCWF3

DÁREK

ks

13 170, -
10 885, - bez DPH

HŘEBÍKY KMR D34 BK HLADKÉ 
3,1×90 mm, 2 000 ks ZA 1 Kč

DÁREK

typ položka MJ s DPH

hořák + náplň 624Z2 ks 877, -

náhradní náplň 624Z9 ks 198, -

DOSTUPNÉ 
VELIKOSTI 42 – 46

22
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 28. 2. do 2. 4. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Ilustrační foto.  
Vyhrazujeme si právo dodatečných změn ceny, balení a varianty nabízeného množství. | Zákaznické centrum:   510 000 100 

OCHRANÉ POMŮCKY

SVAŘOVÁNÍ

OSTATNÍ NÁŘADÍ

ZPĚT NA OBSAH

https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336093#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336216#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4510000562#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582336242#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3247202644#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3210324030#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3266000505#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3335020130#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3336020310#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3335020046#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/vypis/90586-elektrody#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4582335241#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/9101205014#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


Fólie strečová
pro balení a zakrývání, papírová 
dutinka, v roli, šířka 0,5 m, 
délka 190 m, tloušťka 17 µm, 
plocha 95 m² 
barva položka MJ s DPH

transparentní 363B9 ks 224, -

černá 54S46 ks 248, -

ks

od 224, -
od 185, - bez DPH

Páska opravná Storch
pro spojování, zpevňování a opravy, 
materiál plast vyztužený tkaninou, 
lepivost vysoká, šířka 50 mm, délka 50 m, 
tloušťka extra silná, barva stříbrná 

 83S23

ks

312, -
258, - bez DPH

Vědro plastové DEK 20 l
měrná stupnice, materiál plast, 
kovová rukojeť, objem 20 l, barva 
černá 

 223K4

ks

59,00
48,80 bez DPH

Nádoba plastová obdélníková 
Berdal 90 l
materiál plast, objem 90 l, barva černá 

 223B2

ks

259, -
215, - bez DPH

Lžíce zednická ENCO
pro omítání a zdění zdiva, materiál 
ocel, dřevěná rukojeť, šířka 110 mm, 
délka 160 mm 

 26K55

ks

164, -
136, - bez DPH

Kleště rychlostavitelné (Siko) 
Rothenberger ROGRIP F 2K
na vodní čerpadla, zubaté, 
šířka 114 mm, délka 296 mm, 
velikost 2˝, hmotnost 0,48 kg 

 31ZFN

ks

980, -
810, - bez DPH

Hrábě kovové s násadou
materiál kovaná ocel, dřevěná 
násada, počet zubů 14, 
délka 1 600 mm 

 262N4

ks

210, -
174, - bez DPH

Smeták s násadou ENPRO
syntetická vlákna / čisté žíně, bez 
závitu, materiál dřevo, dřevěná 
násada, šířka 280 mm, 
délka 1 200 mm, tloušťka 50 mm 

 28U53

ks

289, -
239, - bez DPH

Lopata srdcová 
s násadou
materiál ocel 
Komaxit, dřevěná 
násada, 
šířka 280 mm, 
délka 1 300 mm, 
hmotnost 1,8 kg 

 322V9

ks

249, -
206, - bez DPH

Krumpáč s násadou
materiál ocel Komaxit, dřevěná 
násada, šířka 540 mm, délka 950 mm, 
hmotnost 3,2 kg 

 543A8

ks

399, -
330, - bez DPH

Vazač úvazků 
C1
na vázání 
fixačních 
úvazků, 
betonářské 
výztuže a pytlů, 
spirálový, 
hmotnost 0,3 kg 

 83L96

ks

799, -
661, - bez DPH

Úvazek
na vázání 
betonářské 
výztuže a jiné 
svazkování, 
černý Fe drát, 
ø 1,25 mm, 
1 000 ks / bal. 

bal.

od 299, -
od 248, - bez DPH

Schůdky hliníkové 
Krause Monto Treppo
oboustranné, plošina 420×250 mm, 
protiskluzové stupačky a patky, 
materiál hliník, šířka 0,42 m, 
výška 0,65 m, nosnost 150 kg 
počet příček položka MJ s DPH

3 KNF70 ks 3 097, -

4 3D3WH ks 3 873, -

ks

od 3 097, -
od 2 560, - bez DPH

Lešení pokojové 
Krause Corda Mini
protiskluzná podlážka, i na schody, 
2 kolečka, materiál hliník, norma 
ČSN EN 131, šířka 0,68 m, výška 1,95 m, 
délka 1,56 m, výška podlážky 1 m, 
pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, 
hmotnost 18 kg 

 58H42

ks

7 224, -
5 970, - bez DPH

délka položka MJ s DPH

100 mm 44Z56 bal. 299, -

125 mm 42Z29 bal. 309, -

140 mm 35U62 bal. 329, -

160 mm 86U28 bal. 349, -

Pistole na PU pěnu 
DEK PP01 HOBBY
pro aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, 
vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, 
plast, plastová rukojeť 

 SXJ74

SUPER CENA
ks

169,
 -

140, - bez DPH

Registrujte se a získejte 
výhody stálých zákazníků.

23BĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ NA OBJEDNÁVKU

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

ZPĚT NA OBSAH

https://www.dek.cz/produkty/vypis/25279-folie-smrstovaci#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290010723#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502043420#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502043541#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502033862#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/6777707828#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502050185#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502044725#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502043800#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502043900#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/4502057655#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3336000292#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290401035#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290401074#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
https://www.dek.cz/produkty/detail/3211000108#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen
http://www.dek.cz/registrace#itm_source=virtual-browser&itm_medium=magazine_2023&itm_campaign=MKT-017673&itm_content=brezen


3 + 1
TÝDENZDARMA

Trůn na týden
ZDARMA
Půjčte si v půjčovnách Stavebnin DEK do konce 
března mobilní WC na minimálně 4 týdny a od 
nás jako poděkování dostanete týden pronájmu 
vašeho „trůnu” zdarma. 

Platí od 1. 2. do 2. 4. 2023

WC 
mobilní
mobilní WC je určeno 
především pro 
dlouhodobé pronájmy 
na staveniště, obsahuje 
pisoár, držák toaletního 
papíru, odvětrání 

3+1 TÝDEN ZDARMA

DÁREK
pronájem/den

od 89,
90

od 74,30 bez DPH

Kontejner kancelářský 20’
vyroben z masivní konstrukce z profilové 
oceli s kontejnerovými rohovými kostkami 
a kapsami pro vysokozdvižný vozík, 
optimální tepelná a zvuková izolace 

položka MJ ≤ 180 dní > 180 dní garance

PSK0258 den 164,- 136,- 19,-

pronájem / den

od 136, -
od 113, - bez DPH

garance 19,- / den

Kontejner skladový 20’
s optimálním lakováním, dodáván s dřevěnou 
a ocelovou podlahou, umožňuje stohování 
až 3 kontejnerů na sebe, manipulaci lze 
realizovat s jeřábem a vysokozdvižným 
vozíkem, uskladnění až do 10 tun 

položka MJ ≤ 180 dní > 180 dní garance

PSK0260 den 120,- 86,10 13,-

pronájem / den

od 86,10
od 71,10 bez DPH

garance 13,- / den

Oplocení mobilní DEK – drátěné
drátěné oplocení pro oplocení stavenišť 
nebo pro různé společenské akce, součástí 
oplocení jsou stabilizační patky a spojky 

položka MJ ≤ 30 dní > 30 dní garance

PSK0391 den 16,40 9,90 3,-

pronájem / den

od 9,90
od 8,10 bez DPH

garance 3,- / den
Zábrany mobilní
omezují prostor nebo pohyb osob na 
veřejných kulturních a sportovních 
akcích, ohraničují stavební omezení 
nebo zamezují přístupu osob 

položka MJ ≤ 30 dní > 30 dní garance

PSK0661 den 16,40 10,90 1,-

pronájem / den

od 10,90
od 9,00 bez DPH

garance 1,- / den

Plech 
přejezdový 2×3 m
přejezdový plech pro 
zajištění provozu přes 
výkopy 

položka MJ ≤ 30 dní > 30 dní garance

PSK0424 den 436,- 218,- 25,-

pronájem / den

od 218, -
od 180, - bez DPH

garance 25,- / den

Rozvaděč staveništní 
s elektroměrem
staveništní rozvaděč pro 
napájení elektrických 
spotřebičů jako jsou stavební 
stroje a ruční elektrické nářadí, 
přívodka 32 A 400 V 5p, 
podružný elektroměr, chránič, 
jištění char. C, 
zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 
2× 16 A 400 V 5p, 4× 16 A 230 V 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0467 den 327,- 218,- 19,-

pronájem / den

od 218, -
od 180, - bez DPH

garance 19,- / den

servis položka MJ ≤ 180 dní > 180 dní

1× 7 dní PSK0659 den 121,- 109,-

1× 14 dní PSK0689 den 101,- 89,90

Registrujte se a získejte 
výhody stálých zákazníků.

Lávky přechodové
optimální řešení pro přemostění dílčích výkopů 
a výkopových rýh pro pokládku inženýrských sítí, 
vodovodů, plynovodů, elektrických rozvodů 
a podobně 
délka / nosnost položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

2 m / 300 kg PSK0284 den 273,- 218,- 25,-

3 m / 500 kg PSK0284 den 382,- 305,- 37,-

pronájem/den

od 218, -
od 180, - bez DPH

garance od 25,- / den
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VÍCE INFORMACÍ

Kladivo AKU bourací 15 kg 
NURON
pro práci na úrovni podlahy, excelentní výkon, 
nízké vibrace a nízká hmotnost, nekompromisní 
výkon a výdrž díky technologii baterií NURON 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0579 den 719,- 610,- 25,- N

SUPER CENA
pronájem / den

od 610,
 -

od 504, - bez DPH

garance 25,- / den
Akumulátory NURON
inovativní 22V lithium-iontový 
akumulátor s optimálním vyvážením 
hmotnosti, výkonu a výdrže k použití 
s akumulátorovým nářadím řady 
Nuron, baterie je půjčována včetně 
nabíječky 
kapacita baterie položka MJ

4 Ah PSK0576 den 21,80

5,2 Ah PSK0576 den 32,70

12 Ah PSK0576 den 43,60

N

pronájem/den

od 21,80
od 18,00 bez DPH

Bruska AKU úhlová ø 125 mm 
NURON
pro řezání a broušení kovů, betonu nebo 
dalších stavebních materiálů, vybavena 
funkcí bezpečnostního zastavení při pásu 
nebo zaseknutí v materiálu 

položka MJ ≤ 4 dny > 4 dny garance

PSK0492 den 218,- 175,- 13,-

N

pronájem / den

od 175, -
od 144, - bez DPH

garance 13,- / den

Nádoba AKU tlaková 
NURON
pro přívod vody na 
mokré řezání nebo 
jádrové vrtání 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0629 den 316,- 256,- 19,-

N

pronájem / den

od 256, -
od 212, - bez DPH

garance 19,- / den

Minirypadlo 1 t
kompaktní minirypadlo pro základní 
výkopové práce, jako jsou přípojky 
a drobné výkopy 

položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

PSK0336 den 2 178,- 1 743,- 109,-

Npronájem / den

od 1 743, -
od 1 440, - bez DPH

garance 109,- / den

Minirypadlo 2 t
kompaktní minirypadlo s uzavřenou 
kabinou pro výkopové práce na 
stavbách rodinných domů, přípojek 
nebo pro úpravu zahrad 

položka MJ ≤ 10 dní > 10 dní garance

PSK0337 den 2 723,- 2 070,- 158,-

Npronájem / den

od 2 070, -
od 1 710, - bez DPH

garance 158,- / den

Minidumper pásový s lopatou 
do 1 t
užitečný a velmi kompaktní stroj pro 
snadnou nakládku, transport 
i vykládku sypkého materiálu 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0328 den 2 070,- 1 634,- 242,-

pronájem / den

od 1 634, -
od 1 350, - bez DPH

garance 242,- / den

Minidumper pásový 
s lopatou 1,2 t
kompaktní minidumpery s nakládací 
lžící a výklopnou korbou, využitelný 
pro nakládku a transport sypkých 
materiálů, jako je drobné kamenivo, 
písek a štěrk 

položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

PSK0327 den 2 505,- 2 004,- 242,-

pronájem / den

od 2 004, -
od 1 656, - bez DPH

garance 242,- / den

Kladiva 
kombi / bourací
akumulátorová kladiva 
pro vrtání do betonu 
a zdiva, lehké sekání, 
dokončovací práce 
v interiérech, 
elektroinstalační práce 

N

pronájem/den

od 218, -
od 180, - bez DPH

garance od 13,- / den

Pily AKU
ruční pily na kov, dřevo 
a do zdiva, 
nekompromisní výkon 
a výdrž díky technologii 
baterií NURON 

pronájem/den

od 248, -
od 205, - bez DPH

garance od 19,- / den

Kotvení a spojování
akumulátorové nástroje pro široký 
výčet stavebních aplikací 
typ položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

šroubovák AKU PSK0301 den 186,- 151,- 13,-

šroubovák AKU na SDK PSK0300 den 197,- 153,- 13,-

šroubovák AKU vrtací PSK0302 den 240,- 197,- 13,-

utahovák AKU rázový PSK0341 den 305,- 249,- 19,-

hřebíkovač AKU PSK0490 den 741,- 627,- 43,-

N

pronájem/den

od 151, -
od 125, - bez DPH

garance od 13,- / den

typ položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

ocaska PSK0636 den 436,- 349,- 25,-

kotoučová 165 mm, 
kov

PSK0497 den 349,- 292,- 19,-

kotoučová 190 mm, 
dřevo

PSK0500 den 305,- 248,- 19,-

hmotnost / upínání / typ položka MJ ≤ 7 dní > 7 dní garance

6 kg / SDS-MAX / bourací PSK0578 den 425,- 360,- 19,-

6,3 kg / SDS-MAX / kombi PSK0625 den 414,- 345,- 19,-

3,9 kg / SDS-PLUS / kombi PSK0628 den 371,- 313,- 13,-

2,8 kg / SDS-PLUS / vrtací PSK0466 den 382,- 291,- 19,-

2,3 kg / SDS-PLUS / vrtací PSK0491 den 273,- 218,- 13,-

N

25N NEDĚLE NEÚČTUJEMEBĚŽNĚ SKLADEM VE VYBRANÝCH PŮJČOVNÁCH KRÁTKODOBÁ VÝPŮJČKA
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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 

Přihlaste se k odběru novinek, 
ať vám neunikne žádná super 

nabídka.

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

Registrujte se a získejte 
výhody stálých zákazníků.
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