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Březen 2023 (platí od 6. 3. do 2. 4. 2023)

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

Vysoký záhon
27787135

rozměry: š 100 x d 200 x v 76 cm,  
moderní kovový vzhled, vyrobený z pozinku, 
s antracitovým práškovým nástřikem, 
ocelový plech tl. 8 mm se silnými výztuhami, 
jednoduché sestavení, ochranný lem  
proti slimákům

5.990,-

Macešky 10pack
Viola cornuta / Viola x wittrockiana
78673348 / 76369304

různé barvy a druhy, do vyprodání zásob

10pack

79,-

odbornou pomocí
Nechte se unést

27787135

78673348



2 Nakupujte on-line na bauhaus.cz

4 x 3 x 2,46 m

Pergola Palma
výška 2,15 / 2,55 m, rozměr sloupků: 115 x 60 mm, hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, 
střecha: lamelová, ovládání kličkou, UV ochrana 50+, max. zatížení sněhem: 110 kg/ m², antracit

půdorysný rozměr: 3 x 3 m 27006937 39.990,-
půdorysný rozměr: 4 x 3 m 24815338 49.990,-
půdorysný rozměr: 6 x 3 m 26129637 69.990,-

4 x 3 x 2,55 m

Pergola Ibiza
výška 2,46 / 2,85 m, rozměr sloupků: 110 x 80 mm, hliník odolný proti korozi, práškově 
lakováno, střecha: čirý polykarbonátový panel, UV ochrana 50+, max. zatížení sněhem:  
70 kg/ m2, vč. odtokového žlabu, antracit

půdorysný rozměr: 4 x 3 m 26911603 44.990,-
boční stěna, 2 ks 27458024 8.990,-
boční stěna 27459559 5.490,-

4,25 x 2,86 x 3 m

5,46 x 2,86 x 3 m s LED 4 x 3 x 2,6 m

osvětlení

doprava 
zdarma

Pergola Tuscany
výška 2,1 / 3 m, hliníková práškově lakovaná konstrukce, střecha 6mm čirý komůrkový  
polykarbonátový panel odolný vůči vysokému zatížení a UV záření, propustnost světla 90 %, 
max. zatížení sněhem: 120 kg/ m2, rozměrově variabilní, antracit, na objednávku, doprava  
zdarma, bližší informace o dopravě na naší zákaznické podpoře +420 538 725 600

půdorysný rozměr: 4,25 x 2,86 m 25042625 29.890,-
půdorysný rozměr: 5,46 x 2,86 m,  25735314 36.890,- 
s LED osvětlením

Pergola Opal
výška 2,6 m, hliníková práškově lakovaná konstrukce, střecha a boční okénka – komůrkový 
polykarbonát 16 mm, integrovaný systém na odtok dešťové vody, max. zatížení sněhem:  
110 kg/ m2, 4 manuálně nastavitelné látkové vertikální markýzy, antracit, do vyprodání zásob

půdorysný rozměr: 4 x 3 m 26053426 54.990,-

v nabídce také provedení 
s kouřovým polykarbonátem

IN
STA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž pergoly Palma

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

*Cena montáže: 10.900 Kč

*Přesnou specifikaci montáže najdete na www.bauhaus.cz/montazni-servis

*Cena montáže: 10.800 Kč

*Cena montáže: 18.900 Kč*Cena montáže: 13.600 Kč

27006937

25042625

26911603

26053426



3Nakupujte on-line na bauhaus.cz Tato nabídka platí na veškerý zahradní nábytek od 26.2. do 2.4.2023. Bližší informace najdete na www.bauhaus.cz. 

na zahradní 
nábytek

Zahradní nábytek Tatjana
2místná pohovka

27777172 7.990,- 6.791,-
coffee stolek

27812985 2.390,- 2.031,-

Zahradní nábytek Carina
stohovatelné křeslo Carina

26994145 2.490,- 2.116,-
stůl Carina

26991739 9.990,- 8.491,-

Balkonový nábytek Sarah
křeslo Sarah

25528976 2.990,- 2.541,-
coffee stolek Sarah ∅ 48 cm  coffee stolek Sarah ∅ 60 cm

25532977 995,- 845,- 
25534751 1.290,- 1.096,-

Zahradní lounge set nábytku Malaga
1x 2místná polohovací pohovka Malaga,  
2x polohovací křeslo Malaga, 1x výškově 
nastavitelný stůl Malaga

30317266 29.990,- 25.491,-

27777172

26994145 25528976

25531910



4 Nabídka rostlin na této dvoustraně platí od 10. 3. 2023 (užší sortiment v odborném centru Praha – Pankrác). Veškerá fota rostlin jsou pouze ilustrační.

Francouzská levandule   Lavandula stoechas
aromatická a velkokvětá levandule pro slunná  
stanoviště, přezimuje při teplotě 5 – 8 °C

∅ kv. 14 cm 78712986  125,-
∅ kv. 18 cm 78720305  298,-

Květinové cibulky 
např. 27425994

široký výběr různých druhů i mixů pro jarní výsadbu, 
květiny vhodné na řez do vázy, informace o výsadbě  
a vydatnosti balení najdete vždy na konkrétním obalu

od 41,-

Pozvěte

do vašich zahrad a balkonů

Jarní mix 
79165200 / 79165219 / 79165228 / 79165237

∅ kv. 13 cm, mix raně kvetoucích rostlin sladěných 
do společných barev – růžová, modrá, bílá a žlutá, 
obsahuje např. macešky, sedmikrásky a další

98,-

Keře pro ptáky a užitečný hmyz   79218344

∅ kv. 19 cm, mix druhů a barev, velký výběr mrazuvzdorných keřů pro ptačí a hmyzí 
svět na vaší zahradě

398,-

27425994

79165200

79218344 78712986
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Jarní rostliny v košíku   79118967

pestře osázený jarní koš, ∅ cca 17 cm, 
obsahuje např. narcisy, hyacinty, primule

498,-

Macešky   Viola

různé druhy a barvy

∅ kv. 13 cm 78911473 / 78936290  75,-
košík 10 ks 78673348 / 76369304  79,-
závěs ∅ 21 cm 78790609  198,-

Jarní mix rostlin 6pack
78788835

mix raně kvetoucích rostlin, obsahuje např. macešky, 
primule, hyacinty

249,-/ 6pack

Narcisy   Narcissus cyclamineus
76262306

∅ kv. 12 cm, drobnokvětý kultivar "Tete-a-Tete"

89,-

Sedmikráska chudobka   Bellis perennis
78422902

∅ kv. 10,5 cm, mix barev, velmi nenáročná a odolná, 
vhodná pro truhlíkové i zahradní výsadby

49,-

Hvozdík zahradní
Dianthus caryophyllus Oscar   78720323

∅ kv. 10 cm, velmi nenáročný s dlouhou dobou 
kvetení, vhodný do truhlíku i do záhonu

69,-

Substráty

Zahradnický 
kompost 45 l
27635890 

pro výsadbu ovocných  
a okrasných dřevin 
s vysokým obsahem 
organických látek a živin, 
bohatý zdroj huminových 
látek, zvyšuje úrodnost 
půdy, vhodný pro ekologické 
pěstování

135,-

Substrát  
pro růže  
a trvalky 45 l
28283070 

speciální substrát 
pro optimální vývoj 
a nasezení květů růží 
a trvalek, obsahuje 
zásobní hnojení  
na cca 6 týdnů 
vegetace

175,-

Zahradnický 
substrát 50 l
21658163 

univerzální substrát 
pro interiér i exteriér, 
pro intenzivní růst 
rostlin a jejich 
květů, pro výsadbu 
a pěstování květin, 
zeleniny, okrasných 
keřů, ovocných 
stromů i mobilní 
zeleně ve skleníku

85,-

76262306

79118967

78911473

78788835
78720323

78422902

28283070 2763589021658163
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KVALITA

Pařeniště Hobby PH03   30370560 

rozměry: š 106 x d 75 x v 44 cm, nastavitelná výška otevření 
víka, profily z pozinkovaného plechu, polykarbonátové výplně

2.690,-

Fóliovník Premium
mřížková fólie propouštějící světlo s 5% UV ochranným faktorem, optimální upevnění 
otevřených oken, stabilní kovové tyče, odolná fólie, snadná montáž, rozměry: 

š 180 x d 180 x v 197 cm  22909040 2.890,-
š 180 x d 240 x v 197 cm   21780066 4.190,-

Bylinková zahrádka 
10 l   25168725 

optimální složení pro výsev, 
přesazování a pěstování 
bylinek a zeleného koření, 
obsahuje přírodní hnojivo, 
vhodná pro ekologické 
pěstování

75,-

Semena 
bylinek  
a koření
např. 27422603

nenáročné  
na pěstování

od 22,-

Bylinky,

obrovský výběr semen bylinek 
najdete v našich zahradních 

centrech po celý rok

Univerzální 
substrát  
55 l
25165531

ideální pro bio  
pěstování 
zeleniny a ovoce  
v nádobách  
i ve volné půdě, 
obsahuje vysoce 
kvalitní 100% 
přírodní hnojivo

219,-

Organické 
kapalné hnojivo 
Natura 1 l
21401686  

obsahuje: fosfor, draslík 
a dusík s postupným 
uvolňováním, podpora 
tvorby kořenů

145,-

které by určitě neměly 
chybět v žádné kuchyni

LE T
dle záručních podmínek výrobce

ZÁRUKA
VÝROBCE
ZÁRUKA
VÝROBCE

Bylinky
např. 78713253 / 78719312 

∅ kv. 12 / 14 cm, např. tymián, šalvěj, rozmarýn  
a další, přeprava v ekologicky šetrných kartonech  
a květináčích, 100% recyklovatelné, platnost od 10. 3., 
užší sortiment v odborném centru Praha – Pankrác

od 89,-

Skleník Palram Hybrid
26331195

rozměry: š 185 x d 306 x v 208 cm, antracitový hliníkový rám, výplň polykarbonát 4 mm, 
průhledné stěny, vč. střešního okna, okapů, pozinkovaného základového rámu

12.990,-

vyrobeno
v ČR

Substrát pro výsev 
a množení
optimální složení pro 
veškeré výsevy, vyroben 
z nejkvalitnějších rašelin, 
obsahuje křemičitý písek 
podporující tvorbu kořenů, 
smáčedlo podporuje 
transport vody a živin 
k mladým rostlinám, 
huminové látky stimulují 
tvorbu kořenového vlášení

10 l 25155037 62,-
20 l 25161618 99,-

Montáž skleníku

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 8.750 Kč
IN

STA
LU

JE
M

EM
ONTUJEM

E

ZA P
EVNÉ CENY

78713253

30370560

25165531 25161618

2516872521401686

27422603

26331195
22909040
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Zahradní nářadí

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

Rám vysokého záhonu
25167388 

rozměry: š 80 x d 120 x v 20 cm, materiál: dřevo, bez povrchové úpravy, pozinkované 
kování, skládací, individuálně nastavitelný, libovolně nastavitelný počet vrstev

539,-

Frankfurtská lopata
21056341

pracovní šířka: 26,5 cm, 
násada z bukového dřeva 
délky 130 cm, ocelová 
pracovní čepel,  
il. foto

249,- 

Rýč špičatý
21436615

pracovní šířka: 20 cm, 
pevná konstrukce, kvalitní 
zpracování pro dlouhou 
životnost, ergonomická  
a pevná násada s madlem

255,- 

Hrábě
21055269

pracovní šířka: 35 cm,  
14 hrotů, dřevěná 
násada s certifikací 
FSC® délky 150 cm

395,-

Benzinový rotavátor Texas
29249288

TX612TG Dual Shaft, 4taktní motor TG725D 212 cm3  
o výkonu 4 kW / 5,44 PS, šířka záběru 36 / 57 / 85 cm,  
6 radliček (3 + 3), max. pracovní hloubka 33 cm, 
hmotnost 56,5 kg 

13.990,-

Kanystr
28117896

20 l, s přídavným 
hrdlem, ideální 
pro uskladnění 
nafty a benzinu, 
vyroben z kvalitní 
oceli

959,-

Sadbové brambory 
např. 22734695 

osvědčené odrůdy určené  
pro naše klimatické 
podmínky, různé varné 
typy a délka vegetace

balení 5 kg od 145,-
balení 10 kg od 265,-

Cibule sazečka 
např. 23078493 

řada osvědčených odrůd, 
různé barvy plodů,  
pro okamžitou spotřebu  
i skladování

balení 250 g od 25,-
balení 500 g od 39,-

vyrobeno
v ČR

Zahradní lopatka XXL
25689068 

pracovní šířka: 12 cm,  červená, 
na půdní substráty a krmivo  
pro zvířata, pogumovaná 
rukojeť, očko pro zavěšení, 
bezpečná pro potraviny

59,-

Sázecí kolík
21055685 

snadná 
manipulace, 
délka 28 cm, 
dřevěný

225,- 

KVALITA

BIO zeleninová  
sadba 6pack
např. 79176451 

kedlubny a různé druhy  
listových salátů, moderní odrůdy tolerantní 
vůči padlí, , platnost od 10. 3., užší sortiment 
v odborném centru Praha – Pankrác

59,-/ 6pack

23078493

22734695

25167388

79176451

28117896

21055269
21436615

25689068 21055685

21056341

29249288
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Elsanta
vysoce aromatické, lesklé  
a mimořádně chutné, ideální pro přímou konzumaci, 
ale i pro výrobu džemů či dezertů, vhodná kyselá, 
hlinitopísčitá půda, nejsou náchylné k hnilobě

∅ kv. 9,5 cm  79066756 39,-
košík 6 ks  79219347 215,-

Lambada
velká a velmi chutná  
odrůda s jasně červenými plody ve tvaru kužele, které se 
snadno sbírají, velmi jemná vůně, chutná nejlépe, když 
jsou plody jasně červené, bezproblémové pěstování, 
vhodné pro suché podloží, nesnáší extrémní počasí

∅ kv. 9,5 cm  79066783 39,-
košík 6 ks  79219286 215,-

Nabídka rostlin na této dvoustraně platí od 10. 3. 2023 (užší sortiment v odborném centru Praha – Pankrác). Veškerá fota rostlin jsou pouze ilustrační.

Netkaná textilie proti plevelu
27834165 

výseky pro sadbu jahod, zamezuje 
prorůstání plevele a udržuje půdní vláhu, 
stabilizovaná vůči UV záření, rozměry:  
1,6 x 3,5 m, il. foto

149,-

Pěstební substrát  
pro jahody 45 l
28283274

přírodní stimulant růstu, skládá 
se ze směsi vybrané rašeliny  
a kvalitního kůrového humusu, 
obsahuje prvky na 6 týdnů růstu 

179,-

Minerální hnojivo 
jahoda 0,5 kg
21402537

100% vodorozpustné hnojivo 
na 500 l zálivky 

119,-

Vyvýšený záhon Easy Grow   23863954

rozměry: 114 x 49 x 76 cm, vč. indikátoru hladiny vody, 
obsahuje integrovaný zavlažovací systém pro optimální 
výsledek, materiál: plast, moderní ratanový vzhled

2.290,-

Senga® Sengana®
neoblíbenější odrůda,  
má středně velké, tmavě červené plody ve tvaru srdce 
s typickou chutí Sengany, ideální pro džem, nenáročné 
pěstování, roste na (téměř) jakékoli půdě, mírně citlivé 
na hnilobu šedé plísně

∅ kv. 9,5 cm  79057413 39,-
košík 6 ks  79219329 215,-

Mieze Nova
pochází ze známé  
odrůdy Mieze Schindler, větší a pevnější plody, které 
nejsou tak citlivé na tlak, velmi dlouhá doba sklizně, 
samoplodná, odolné vůči plísním, verticillium a suchu

∅ kv. 9,5 cm  79199485 39,-
košík 6 ks  79219365 215,-

Ostara
středně velké, šťavnaté  
plody ve tvaru srdce, żkrásně voní, vhodné na přípravu 
dezertů, vhodná kyselá, hlinitopísčitá půda, nejsou 
náchylné k hnilobě

∅ kv. 9,5 cm  79066826 39,-
košík 6 ks  79219338 215,-

květen + červen

2. polovina 
května + červen

květen

červen

stáleplodící,  
červen – září

Jahody – červené  
sladké a neodolatelné

Dřevitá vlna  
0,85 kg   22809557 

odvádí vlhkost, chrání 
před plísní, bezprašná, 
pod jahody, okurky, 
cukety, dýně aj.

155,-

Hnojivo na jahody  
a drobné ovoce 2 kg
25866481

granulované organo-minerální hnojivo, 
poskytuje ideální zdroj organických látek 
a živin jahodníku, vystačí až na 40 m²

169,-

sladkost

sladkost

sladkost

sladkost

sladkost
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Lambada

Senga® Sengana®

Elsanta

Mieze Nova

Ostara

Jahody
Fragaria

Legenda:

 doba zrání

 doba sklizně

 doba výsadby

 údržba řezem

23863954

79066783

7906675679057413

79199485 79066826 21402537 25866481

27834165

22809557

28283274
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BIO drobné ovoce (bobuloviny)
např. 79203386  

mix druhů a odrůd, kontejner 13 cm, např. rybíz, maliník, 
ostružiník, angrešt, borůvka, různé velikosti

od 165,-

BIO ovocné stromky   např. 79212753

mix druhů a odrůd, kontejnerované roubované sazenice se založenou 
korunou, moderní i klasické odrůdy a podnože, např. jabloň, hrušeň, 
třešeň, slivoň, broskvoň, meruňka, kontejner 7,5 l

645,-

KVALITA

KVALITA

KVALITA

KVALITA

BIO  
réva 
vinná
Vitis vinifera
např. 79218256 

roubované 
sazenice,  
mix odrůd 
a zabarvení 
plodů, 
kontejner 3 l

498,-

BIO kiwi
Actinidia
79218274

samosprašná odrůda Jenny, popínavá 
rostlina pro slunná stanoviště, 
kontejner 3 l

498,-

broskvoň

jabloň

jabloň

slivoň

hrušeň
třešeň

79212753

79218274

79203386

79218256
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TECHNIKA

10

předtím

potom

Elektrický vertikutátor / provzdušňovač
27050837

GVL-M-1800-37, pro plochu do 700 m2, 1800 W, 
šířka záběru 37 cm, 2 výměnné válce, 9 dvojitých 
prořezávacích nožů / 24 hrotů, 5 stupňů nastavení 
hloubky řezu, centrálně, sběrný koš 45 l, hmotnost 13 kg

Trávníkové  
hnojivo PLUS 10 kg
30566129

pro celé vegetační období, 
vyvážený poměr základních 
živin, obsažené železo 
potlačuje výskyt mechu, 
vystačí až na cca 330 m2

298,-

Vertikutace a provzdušňování

37 cm

Posypový vozík
20028824

objem 12 l, šířka záběru 45 cm, vhodný pro výsev 
travních osiv, hnojiv i zimních posypových materiálů, 
do vyprodání zásob

795,-

Travní válec
23382352

kovový, naplnitelný vodou nebo 
pískem, rozměry: š 57 x v 110 cm, 
∅ válce 32 cm

1.790,-

Elektrický  
vertikutátor / 
provzdušňovač
27730254

DT5307, pro plochu  
do 400 m2, 1400 W, šířka  
záběru 32 cm, 2 výměnné  
válce, 20 prořezávacích  
nožů / 20 hrotů, 4 stupně 
nastavení hloubky řezu, centrálně, 
sběrný koš 40 l, hmotnost 11 kg

2.490,-
32 cm

Péče o trávníky

3.290,-

Trávníkové hnojivo  
s účinkem proti mechu 10 kg
23135583

pro všechny druhy trávníků, pro sytě 
zelený trávník, zabraňuje rozvoji mechů 
a lišejníků, vystačí až na cca 285 m2

369,-

Vertikutační směs 5 v 1, 5 kg
26555737

pro rychlou regeneraci trávníku po vertikutaci, 
obsahuje travní osivo, organické hnojivo, 
písek pro provzdušnění půdy, zeolit pro lepší 
využití živin a půdní kondicionér pro optimální 
hospodaření s vodou, vystačí až na cca 100 m2

345,-

Travní směs 
dosev 2 kg
25872992 

pro obnovu poškozených 
ploch v trávníku, vystačí 
až na cca 100 m2

315,-

Trávníkové hnojivo  
Travin 8 + 2 kg zdarma
23186077 

s účinkem proti plevelům, snadná 
aplikace přímo do trávníku, komplexní 
výživa, obsahuje zeolit pro aktivaci 
půdy, vystačí až na cca 333 m2

990,-

Trávníkové hnojivo 
Expert Start Plus 10 kg
26567228

vhodné pro okrasné trávníky, 
vysoký obsah dusíku, okamžitý 
a dlouhodobý účinek, vystačí  
až na cca 830 m2

445,-

26555737 25872992 23135583

27730254

23382352 20028824

30566129

27050837

23186077 26567228
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Domácí vodárna 
28234148

NHW-E 68, 680 W, 3800 l/ hod., 3,6 bar,  
pro čerpání vod z nádrží, studní, připojení k WC 
či pračkám, zavlažování zahrady, automatické 
zapínání tlakovým spínačem, nádoba o objemu 18 l

3.150,-

Sprinkler systém

1  PŘIPOJOVACÍ KRABICE
začátek systému, spojení  
vodovodního kohoutku 
se systémem sprinklerů 
uložených pod zemí

L-KUS 
pro připojení výsuvného 
zadešťovače na konec 
trubky

5   NAPÁJECÍ 
POTRUBÍ 

2   VÝSUVNÝ OBDÉLNÍKOVÝ 
ZADEŠŤOVAČ

vhodný pro zavlažování 
čtvercových a obdélníkových 
ploch trávníku až do 140 m2

3  – 4  TURBINOVÝ VÝSUVNÝ ZADEŠŤOVAČ
vhodný pro menší a středně velké zahrady  
až do 380 m2, otočná hlava turbiny

T-KUS
pro připojení výsuvného 
zadešťovače mezi vedení 
trubek

SPOJKA
k napojení 
potrubí  
na připojovací 
krabici, lze 
kombinovat 
s T a L spojkami

START-SET pro zahradní 
potrubí se 2 vodními 
odběrnými místy
28747594

další potřebné příslušenství: pokládací 
potrubí ∅ 25 mm značky GARDENA  
a zahradní hadice 19 mm (¾")

2.150,-

5  Napájecí potrubí HDPE
∅ 25 mm, odolné proti UV záření

10 m  22925790 238,-
25 m 24601616 610,-

1  Připojovací krabice
28784892

s kompletním profesionálním 
systémovým příslušenstvím  
na kohoutek, vyjímatelné sítko, 
s vnějším závitem ¾"

428,-

2   Výsuvný obdélníkový 
zadešťovač

27135992

OS 140, regulovatelný průtok 
vody, zavlažovaná plocha  
2 – 140 m2, šířka postřiku 1 – 9,5 m, 
dostřik 2 – 15 m

985,-

3   Turbinový 
výsuvný 
zadešťovač

20391313

T 100, dostřik 4 – 6 m, 
zavlažovaná výseč plynule 
70 – 360°, vnitřní závit ½"

369,-

4   Turbinový  
výsuvný zadešťovač

20391331 

T 380, dostřik 6 – 11 m, zavlažovaná 
výseč plynule 25 – 360°, vnitřní 
závit ¾"

669,-

set 9 komponentů

2.150,-

Ponorné tlakové čerpadlo
28430511

LEO LKS-1102SE, výkon 1100 W,  
max. dopravované množství 6000 l/ hod., 
max. tlak 4,5 bar, max. výtlačná výška  
45 m, materiál: plast, nerez

5.990,-

28747594

automatické 
spínání

Nádrž na dešťovou vodu
30067631 

objem 4100 l, pochozí víko s dětskou pojistkou, 
nastavitelná a o 360° otočná vstupní šachta, 
rozměry: š 124 x d 325 x v 128 cm, hmotnost 143 kg

23.990,-

NOVĚ
v sortimentu

Širší nabídka 
sprinklerů  

a kapkové závlahy 
GARDENA

e-shop

Výtokový ventil 
21407790 

mosaz, závit ½" x ¾", 
il. foto

219,-

28747594

28747594 28784892 27135992

20391313

20391331

22925790

21407790

28430511

30067631

28234148
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Prořezávací pila s toulcem
20559643

trojité ostří, délka 24 cm, ergonomická 
dvoukomponentní rukojeť, s toulcem 
pro připevnění k pásku

398,-

Ochranný nátěr  
na stromy 1 kg
23715976 

bílý, biologicky odbouratelná barva na ochranu kmenů, 
odráží sluneční paprsky, chrání kmen před výkyvy teplot, 
které mohou způsobovat mrazové trhliny

245,-

Zahradnické nůžky  
Classic B/S-M
24813785 

dvoučepelové, ergonomická rukojeť,  
bezpečnostní pojistka, na větve do ∅ 22 mm

 365,-

Balzám  
na stromy 150 g 
27557329 

pro ošetření prořezu, zacelí 
rány i po ohryzu nebo 
prasknutí, dlouhá trvanlivost

 65,-

Teleskopická prořezávací pila
24863133

HESI 750-1, 750 W, řezná lišta 20 cm, rychlost řetězu 11 m/ s, lišta i řetěz OREGON, 
vč. ramenního popruhu, dosah až cca 4 m, hmotnost 3,5 kg, záruka 5 let

2.290,-

Teleskopické 
zahradnické nůžky  
StarCut 410 Plus
24866372 

na stromy a keře, na větve  
do ∅ cca 32 mm, teleskopická 
rukojeť 230 – 410 cm, dosah 
cca 6,5 m (vč. výšky uživatele), 
pohodlné a přesné stříhání, 
nože s nepřilnavým povrchem

2.190,-

Aku řetězová  
jednoruční pila
29166208 

WG324E, vč. aku 20 V / 2 Ah, 
rychlost řezu 5,6 m/ s, max. ∅ větví 
12 cm, lehké a robustní provedení, 
ochranný kryt ruky, vč. akumulátoru 
a nabíječky, záruka 5 let

Ruční nářadí Ošetření po prořezu

Prořezávací technika

včetně

Širší sortiment 
zahradnických 

nůžek

e-shop

3.790,-

Úklid zahrady

Pytel  
na zahradní 
odpad
16120355

objem 350 l, 
rozměry:  
∅ 70 x v 90 cm

209,-

Plastový 
termokompostér
22447391 

objem 450 l,  
rozměry: š 80 x v 81 x h 80 cm

1.090,-

Urychlovač kompostu
29257111 

1 kg, 100% přírodní granulát

75,-

Vysavač listí 
23110924 

HLSI 300, 3000 W,  
rychlost / objem foukání:  
max. 270 km/ hod. /  
13,2 m3/ min., drtící poměr 10:1, 
sběrný vak 45 l, vč. popruhu  
a vodicích koleček, hmotnost  
3,5 kg, záruka 5 let,  
do vyprodání zásob

998,-

Zahradní 
vozík 
Load&Go
24874861 

objem 55 l, 
materiál: plast, 
černá barva

445,-

Elektrický drtič zahradního odpadu 
26619350

HMH-S-2400, 2400 W, max. ∅ větví 4,5 cm, drcení 
pomocí nožového mechanismu, vč. sběrného vaku, 
hmotnost 10 kg, záruka 5 let

2.990,-

29166208

24866372

24863133

20559643 24813785 23715976 27557329

23110924

26619350

29257111

16120355

24874861

22447391



48 V  Lithium 60 V  Lithium
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Aku řetězová pila
26396820 

PD48CS36, řezná lišta 36 cm, výdrž aku např. DV-3 6 Ah / >200 řezů ∅ 10 cm, 
rychlost řetězu 20 m/ s, hmotnost 3,6 kg, bez akumulátoru a nabíječky

3.290,- 

Aku fukar na listí
25669820 

PD60AB, funkce Boost pro zvýšení výkonu v případě potřeby, 
rychlost / objem foukání 185 km/ hod. / 13,3 m3/ min., 
hmotnost 2,32 kg, bez akumulátoru a nabíječky

2.190,-

Aku řetězová pila
25675304

PD60CS40, řezná lišta 40 cm, rychlost řetězu 11 m/ s, 
hmotnost 5,1 kg, bez akumulátoru a nabíječky

3.790,-

Aku sekačka 46 cm
25672758

PD60LM46SPK4, šířka záběru 46 cm, výdrž aku 4 Ah (v balení) / <825 m2, 
nastavitelný pojezd do 5,4 km/ hod., výška střihu 7 poloh centrálně 25 – 80 mm, 
šasi ocelový plech, sběrný koš 55 l, 4 funkce: sečení, sběr, mulčování a boční výhoz, 
hmotnost 30 kg

13.990,-

46 cm

46 cm

36 cm

Teleskopická prořezávací aku pila
25663460 

PD60PS, řezná lišta 25 cm, dosah až 4 m, 
rychlost řetězu 10,5 m/ s, hmotnost 4,4 kg,  
bez akumulátoru a nabíječky

4.190,-

Aku vertikutátor 
27827226 

PD48SC, šířka záběru 36 cm, kompatibilní 
s aku DV-1 až DV-3, hloubka řezu 5 poloh 
centrálně -12 až +5 mm, sběrný koš 45 l,  
3 funkce: sečení, sběr a mulčování, 
hmotnost 10 kg, bez akumulátoru  
a nabíječky

4.250,-

Teleskopická prořezávací aku pila
26393885 

P48PS, řezná lišta 20 cm, kompatibilní s aku DV-1 až DV-3, dosah až 4 m, 
rychlost řetězu 8 m/ s, hmotnost 3,9 kg, bez akumulátoru a nabíječky

2.290,-

Aku vysavač na listí
26393478 

PD48BV, výdrž aku např. DV-3 6 Ah / 33 min., rychlost / objem foukání  
297 km/ hod. / 9,3 m3/ min., hmotnost 4,1 kg, bez akumulátoru a nabíječky

2.490,-

3 roky záruka  
na akumulátory,  
2 roky záruka  
na nabíječky

bezuhlíkový motor

bezuhlíkový motor

bezuhlíkový motor

bezuhlíkový motor

bezuhlíkový motor

plně sklopné madlo

jednoduchá výměna 
válců bez nářadí

bezuhlíkový 
motor

bezuhlíkový 
motor

Aku sekačka 46 cm
26398862 

PD48LM46SPK4, šířka záběru 46 cm, výdrž aku 
DV-2 (v balení) / <600 m2, nastavitelný pojezd 
do 5,4 km/ hod., výška střihu 7 poloh centrálně 
25 – 80 mm, šasi ocelový plech, sběrný koš 55 l, 
4 funkce: sečení, sběr, mulčování a boční výhoz, 
hmotnost 28 kg

10.990,- 

36 cm
40 cm

včetně

včetně

Starter kit 60 V
27863707 

akumulátor, kapacita 2 Ah 
+ nabíječka 2 A 

2.990,-

Starter kit 24 V / 48 V
27857579 

akumulátor DV-2, kapacita 4 Ah (48 V) / 8 Ah 
(24 V) + rychlonabíječka 4 A

2.990,-

pro až 19 strojů
1 akumulátor

pro 12 strojů
1 akumulátor

27857579 27863707

25672758

2639886227827226

26393885 25663460

26396820

25669820

25675304

26393478
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Dřevěné zahradní domky

Plastové zahradní domky

Ocelové zahradní domky

Zahradní domek Mikka   20602565

tloušťka stěny: 19 mm, rozměr soklu: 1,8 x 2 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy:  
š 2,28 x d 2,38 m, celková výška: 2,32 m, impregnované základové hranoly, masivní dřevěná 
podlaha

18.990,-

3 x 3 m, 9 m2 1,8 x 2 m, 3,6 m2

Zahradní domek BAUHAUS   22062730

tloušťka stěny: 28 mm, rozměr soklu: 3 x 3 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy:  
š 3,5 x d 3,66 m, celková výška: 2,5 m, impregnované základové hranoly, masivní dřevěná podlaha

44.990,-

28 mm
19 mm

Zahradní domek Artisan 77   25664551

tloušťka stěny: 20 mm, rozměr soklu: 2,16 x 2,16 m, celková výška: 2,26 m, zatížení sněhem max.  
200 kg/ m2, barva tmavě a světle šedá, dvojité stěny DUOTECH™ imitující dřevo, bezúdržbový  
a odolný materiál, UV stabilní, dvojité dveře, podlaha pro vysokou zátěž

26.490,-

Zahradní domek Darwin 66   28714109

tloušťka stěny: 16 mm, rozměr soklu: 1,9 x 1,83 m, celková výška 2,21 m, zatížení sněhem max.  
75 kg/ m2, barva šedá, dvojité dřevoplastové kompozitní stěny EVOTECH™, bezúdržbový  
a odolný materiál, UV stabilní, dvojité dveře, podlaha

14.990,-

2,16 x 2,16 m, 4,67 m2

stabilní konstrukce

2,94 x 2,3 m, 6,76 m2

2,03 x 1,17 m, 2,37 m2

1,9 x 1,83 m, 3,48 m2

posuvné dveřetl. stěny 0,4 mm

vyztuženo kovovým 
rámem

max. zatížení sněhem 
až 200 kg/ m2

vyztuženo kovovým rámem

světlík ve hřebeni střechy

všechny domky na této straně jsou skladem

Zahradní domek Anna C   30570263

tloušťka stěny: 0,4 mm, rozměr soklu: 2,94 x 2,3 m, celková výška 2,22 m, zatížení sněhem max. 
60 kg/ m2, barva šedá, dvojité křídlové dveře, otevíratelné okno, světlíky po obvodu, rám z profilů  
z pozinkované oceli tl. 0,5 – 1,2 mm, bez podlahy, volitelně dostupný podlahový rám

34.900,-

Zahradní domek Archer A   30599675 / 30599684

tloušťka stěny: 0,25 – 0,3 mm, rozměr soklu: 2,03 x 1,17 m, celková výška 1,95 m, zatížení 
sněhem max. 60 kg/ m2, barva: šedá / zelená, dvojité posuvné dveře, rám z profilů  
z pozinkované oceli tl. 0,5 – 0,8 mm, bez podlahy, volitelně dostupný podlahový rám

6.590,-

NOVĚ
v sortimentu

NOVĚ
v sortimentu

NOVĚ
v sortimentu

*Přesnou specifikaci montáže najdete na www.bauhaus.cz/montazni-servis

IN
STA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž záhradního domku

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

*Cena montáže: 14.740 Kč
*Cena montáže: 11.520 Kč

*Cena montáže: 8.600 Kč

*Cena montáže: 7.950 Kč

*Cena montáže: 8.600 Kč

*Cena montáže: 9.700 Kč

22062730

25664551

30570263

20602565

28714109

30599675
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Plynový gril Cliff 650 /670
30442830 

grilovací plocha: 89 x 45 cm, celkový výkon 24,5 kW, 6 hlavních hořáků, 1 boční hořák BEAST ZONE, 
automatické zapalování, boční odkládací stolky, včetně pizza kamene a grilovací desky, ovládací 
tlačítka s LED podsvícením, rozměry: 157 x 60 x 117 cm

18.990,-

V sortimentu také další modely:
Cliff 250, 2 hlavní a 1 boční hořák 
BEAST ZONE, celkový výkon 10,5 kW

30385467 9.490,-
Cliff 350, 2 hlavní a 1 boční hořák, 
celkový výkon 13,5 kW

30375574 11.490,-
Cliff 450, 4 hlavní a 1 boční hořák 
BEAST ZONE, celkový výkon 17 kW

30441837 14.490,-

Gril na uhlí Bullet 47
na dřevěné uhlí / brikety, 
pochromovaný rošt, popelník, 
teploměr, regulace teploty 
průduchem, porcelánem smaltovaný 
kotel a poklop

∅ 47 x v 102 cm

24811293 1.690,-
∅ 57 x v 102 cm, bez vyobrazení

24822532 2.390,-

Gril na uhlí Kamado
28621607

na dřevěné uhlí / brikety, grilovací plocha: 
∅ 51,5 cm, rozměry: 81 x 113 x 132,5 cm, 
možnost nepřímého grilování i pečení, 
opékání, vaření, dušení či uzení, keramické 
provedení, litinový rošt a bambusové boční 
police, teploměr integrovaný v poklopu, 
kolečka pro snadnou manipulaci

19.990,-

Zapalovací 
komín
20063302

výška 27 cm

239,-

Čistič grilů
23013050

500 ml

84,-

Gril na uhlí Black Angus XXL
26904320

na dřevěné uhlí / brikety,  grilovací 
plocha: 70 x 43,5 cm, rozměry:  
141 x 59 x 113 cm, dvířka ohniště  
pro přikládání uhlí, litinový grilovací 
rošt, plech na zachytávání tuku, 
teploměr integrovaný v poklopu,  
páčka na regulaci výšky roštu,  
kolečka pro snadnou manipulaci

4.890,-

Plynový gril Cliff 605-II
30447349

grilovací plocha: 89 x 45 cm, výkon 14 kW, 4 nerezové hořáky,  
2 BEAST ZONE infračervené hořáky, elektrické zapalování, litinový rošt, 
včetně grilovacího špízu s motorem a pizza kamene, dvouplášťový 
poklop, integrovaný teploměr, rozměry:  
103 x 76 x 103 cm

17.990,-

KATALOG  
ZAHRADNÍ NÁBYTEK, 
GRILOVÁNÍ, TERASY 

A STÍNĚNÍ

Kompletní nabídka 
grilovacího  

příslušenství

e-shop

Grilovací rošty
např. 21444131

různé rozměry, kulaté  
i obdélníkové

od 199,-

24811293

20063302 23013050

21444131

26904320

28621607

30447349

30442830
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SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ
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SNADNÉ
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ODOLÁVÁ 
HOUBÁM 

A PL ÍSNÍM

ODOLÁVÁ 
MRAZŮM
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SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ

BEZ
ÚDRŽBY

ODOLÁVÁ 
HOUBÁM 

A PL ÍSNÍM

ODOLÁVÁ 
MRAZŮM

NENASÁKÁ

SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ

BEZ
ÚDRŽBY

ODOLÁVÁ 
HOUBÁM 

A PL ÍSNÍM

ODOLÁVÁ 
MRAZŮM

NENASÁKÁ

Plastové
např. 21728835

nenasákavé a masivní plně probarvené  
profily v tradičních tvarech, nevyžadují  
žádnou údržbu, barevně stálé, profily  
lze snadno řezat a díky způsobu  
probarvení povrchově upravovat,  
mimořádná povětrnostní odolnost,  
půlkulatá nebo tříhranná hlava, hnědá 
barva skladem, ostatní na objednávku

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

Svařované 3D panely

Univerzální vrut TurboDRILL
pozinkovaná ocel, vhodný pro spojování dřeva v nejrůznějších podobách, 
zápustná hlava s drážkou Torx zajišťuje dostatečný přenos síly ze šroubováku 
na vrut, vyfrézovaná část na stopce vrutu a frézované žebrování na spodní 
straně hlavy brání naštípnutí dřeva a zajišťují tak čisté a rovné usazení hlavy 
vrutu do dřeva 

6 x 100 mm, balení 50 ks, bez vyobrazení  20089593 219,-/ bal.

4,5 x 50 mm, balení 200 ks  20089496 249,-/ bal.

Šroub vratový s matkou
pozinkovaná ocel, vhodný ke spojování dřeva, plochá  
hlava šroubu, antikorozní ochrana, kulatá hlava 

8 x 120 mm, balení 50 ks  30501430 570,-/ bal.

8 x 120 mm 10809328 256,-/ kg

Vrut na terasy
10074878

nerez, 5 x 50 mm, drážka Torx, balení 250 ks

499,-/ bal.

Plotovky

š 78 x tl. 21 mm; širší výběr na objednávku

Provedení / délka 0,6 m 0,8 m 1 m 1,2 m 1,5 m 2 m

půlkulatá, hnědá 49,- 59,- 69,- 82,- 115,- 145,-

tříhranná, hnědá 49,- – 69,- 82,- – –

Horizontální nosné trámky délky 3 m 
ze stejného materiálu skladem.

materiál smrk, sražená hrana 
ze 4 stran           např. 21685684

Dřevěné materiál smrk, profil 7

� š 110 x tl. 18 mm, rovná

délka 100 cm 69,-

délka 150 cm 99,-

délka 200 cm 129,-

� š 90 x tl. 18 mm, půlkulatá

délka 100 cm 79,-

délka 120 cm 89,-

� š 110 x tl. 18 mm, šikmá

délka 100 cm 69,-

délka 150 cm 99,-

délka 200 cm 129,-

š 90 x tl. 18 mm, půlkulatá �

délka 100 cm 65,-

délka 130 cm 89,-

délka 150 cm 99,-

délka 200 cm 109,-

Příslušné plotové prkno skladem.

pozinkováno + PE, barva: antracit RAL 7016

3  Jednokřídlá branka, v 153 x š 100 cm, pravá / levá

např. 28360715   5.750,-

∅∅ 3,8 mm

∅∅ 3,8 mm

2  Plotové pole, v 103 – 173 x š 250 cm

např. 28361383   od 625,-
1  Hranatý sloupek, v 150 – 240 x š 4 x š 6 cm

např. 28361550   od 275,-
4  Dvoukřídlá brána, v 153 x š 400 cm

28350859   11.990,-

1

2
3

4

28350859

21728835

21685684

20089496

30501430

10074878

28361550

2836138328360715
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Kovový plotový systém Imperial Živé ploty

Přírodní stínění

pozinkovaná ocel, barva: antracit RAL 7016

1  Plotové pole, v 90 / 120 / 150 x š 200 cm 30094736 / 28363945 / 28330240  od 3.290,-
2  Branka, v 150 x š 90 cm, pravá / levá např. 28348182  3.790,-

Posuvná brána Imperial
pozinkovaná ocel, barva: antracit RAL 7016, záruka 5 let na povrchovou úpravu

1  dvoukřídlá, v 150 x š 300 – 400 cm např. 28339441 od 10.990,-
2   posuvná, v 149 x š 400 (600) cm,  

pravá / levá, na objednávku např. 28352040 od 33.990,-

Plotová stěna přírodní rákosí
rozměry: 1 / 1,5 / 2 x 5 m, materiál: rákos, stínění 75 %, barva: přírodní, odolné povětrnostním 
vlivům, úprava velikosti střihem

např. 22608426  od 349,-/ ks

1

1

1

2

2

1   Tůje západní 
Thuja occ. Brabant

stálezelený keř vhodný pro živé ploty, rychle  
roste – až 40 cm za rok, výška cca 80 – 100 cm,  
kontejner 5 l 

78658442  125,-
2   Cypřišek Lawsonův 

Chamaecyparis laws.
modrozelené až šedomodré zbarvení,  
vhodný pro živé ploty, odolný proti mrazu,  
výška cca 80 – 100 cm, kontejner 5 l 

78658433  125,-

Tis červený 
Taxus baccata
robustní živý plot, hustě rostoucí jehličnan, dobře 
snáší řez, výška 40 – 50 cm, kontejner 5 l 

78965133  189,-

Bobkovišeň lékařská   Prunus laurocerasus
stálezelený keř vhodný pro živé ploty, omamně vonící květy na jaře, výška cca 60 – 80 cm, 
kontejner 5 l

78741166  245,-

pojezd lze zakoupit zvlášť  
nebo objednat v našich odborných  
centrech jako komplet s bránou

Montáž posuvné brány
IN

STA
LU

JE
M

EM
ONTUJEM

E

ZA P
EVNÉ CENY

Cena montáže: individuální nacenění

Nabídka rostlin na této straně platí od 10. 3. 2023. Upozorňujeme zákazníky na užší sortiment rostlin na této straně v Praze – Pankráci.  
Veškerá fota rostlin jsou pouze ilustrační.

22608426 78741166

78965133
28352040

30094736
28348182

78658442

78658433

28339441
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Příslušenství

Terra decking ECO
28268998 / 28675260

rozměry: 2,8 x 12,75 cm, délka 3,15 m, třída odolnosti I – II, trvanlivost 15 – 20 let, 97 % PVC 
recyklát, 3 % papír, šedá / hnědá

365,-/ ks / 909,-/ m2

vyrobeno
v Německu

vyrobeno
v Německu

Borovice
tlakově impregnováno, bez obsahu těžkých kovů, třída odolnosti II, barva: teak

Terasová prkna, profil: 28 x 145 mm

délka 2 m 20430809 199,-/ ks / 687,-/ m2

délka 3 m 20432027 298,-/ ks / 686,-/ m2

Konstrukční hranol, profil: 45 x 70 mm

délka 3 m 20432036 275,-

Kartáčová bruska – renovátor   30203383

REX120C, 1300 W, šířka záběru až 100 mm, ∅ kotoučů 120 mm, pro renovaci všech druhů  
povrchů nejen ve venkovním prostoru (např. pro terasy, zahrady, zahradní přístřešky, žaluzie),  
kartáče umožňují díky měkkým štětinám dosáhnout na obtížně přístupná místa nerovných 
profilů, na dřevo, kámen i kov, hmotnost 3,5 kg

4.290,-

včetně  
4 kotoučů

Příslušenství
k terasovým  

dílům

e-shop

Decking
26364021 / 26401964

rozměry: 2 x 12 cm, délka 2,9 m, třída odolnosti I – II, 65 % dřevo, 35 % polymer, barvy:  
šedá / hnědá

329,-/ ks / 945,-/ m2

Douglaska
dřevo pravidelné struktury, třída odolnosti III, silně odolné proti plísním a dřevokaznému hmyzu

Podlahová prkna, profil: 28 x 145 mm

délka 2 m 16231471 315,-/ ks / 1.087,-/ m2

délka 3 m 16231488 475,-/ ks / 1.092,-/ m2

Konstrukční hranoly, profil: 45 x 70 mm

délka 3 m 16231505 207,-

Nastavitelná terasová 
patka univerzální
28860075 

malá, 30 – 60 mm

69,-
28984300 

velká, 60 – 150 mm

98,-

Distanční podložka  
pro dřevěné terasové díly
20208291

balení 50 ks, pro podlahová prkna / palubky, 
zabraňuje vzniku ohnisek vlhkosti mezi 
konstrukčními hranoly a podlahovým 
prknem / palubkou 

259,-/ bal.

WPC konstrukční hranol – univerzální
23797248

4 x 5,5 x 300 cm

438,-

Montážní klip
23799411 

univerzální, průběžný,  
balení 25 ks

315,-/ bal.
24610366 

univerzální, počáteční /  
koncový, balení 10 ks

98,-/ bal.

WPC terasové díly Dřevěné terasové díly

28268998

28675260

20430809

20432036

16231505

16231471

26364021

26401964

23797248

24610366

23799411

30203383

20208291

28860075
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Betonové dlažby2cm dlažby

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

reálná optika 
dřeva

od 1 palety od 3 palet

302,-/ ks 284,-/ ks

839,-/ m2 789,-/ m2

2cm dlažba Fog
59,3 x 59,3 cm, mrazuvzdorná, slinutá, nejvyšší úroveň 
otěruvzdornosti PEI V, protiskluznost R10 / B, paleta 21 m²

od 1 palety od 3 palet

829,-/ m2 779,-/ m2

m2

889,-

grey
30126295

light grey
27268384

Nástavec pro terč
28350266

80 – 110 mm

75,-/ ks

Pietra
60 x 60 cm, tloušťka 2 cm,  
mrazuvzdorná, rektifikovaná,  
protiskluznost R11,  
otěruvzdornost PEI IV,  
balení 0,72 m2 (2 ks),  
1 paleta 21,6 m2

324,-/ ks  899,-/ m2

od 1 palety od 3 palet

302,-/ ks 284,-/ ks

839,-/ m2 789,-/ m2

grey
28846303

antracit
28845337

od 1 palety od 3 palet

290,-/ ks 273,-/ ks

829,-/ m2 779,-/ m2

Hardin Light Grey   28873569

59,3 x 59,3 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná,  
rektifikovaná, protiskluznost R10 / B,  
otěruvzdornost PEI V, balení 0,7 m2 (2 ks),  
1 paleta 21 m2, 3 různé vzory

311,-/ ks 889,-/ m2

Křížky pro 2cm dlažby při pokládce 
do štěrku
29023507 

spára 3 mm, balení 50 ks

349,-/ bal.

od 1 palety od 3 palet

290,-/ ks 273,-/ ks

829,-/ m2 779,-/ m2

Rustic Bronze   29619225

59,3 x 59,3 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná,  
rektifikovaná, protiskluznost R10,  
otěruvzdornost PEI IV, balení 0,7 m2 (2 ks),  
1 paleta 21 m2, díky digitální technologii  
zcela náhodné vzory

311,-/ ks 889,-/ m2

reálná optika  
dřeva

Dlažba hladká šedá
30 x 30 x 4,5 cm

21674239 37,-
40 x 40 x 5 cm

21673768 68,-
50 x 50 x 5,5 cm,  
bez vyobrazení

21673634 92,-

Dlažba hladká Praktik
40 x 40 x 4 cm
provedení: cihlová

21674381 89,-
provedení: karamelová

21673263 105,-
provedení: písková

21674187 89,-

Hana
40 x 40 x 4 cm

22506487 75,-

hladká šedá

hladká šedá

Praktik cihlová

Praktik karamelová

Praktik písková

Hana

Příslušenství

Terče pro 2cm dlažby při pokládce  
na terče
18 – 30 mm 29423170 79,-/ ks

30 – 50 mm 30443037 85,-/ ks

50 – 70 mm 28354648 95,-/ ks

70 – 110 mm 28350257 105,-/ ks

cream
28841849

Red Wood   23098464

60 x 60 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, 
rektifikovaná, protiskluznost R11,  
otěruvzdornost PEI V, balení 0,72 m2 (2 ks),  
1 paleta 21,6 m2, 6 různých vzorů

324,-/ ks 899,-/ m2

Pokládka venkovní 2cm dlažby
IN

STA
LU

JE
M

EM
ONTUJEM

E

ZA P
EVNÉ CENY

Cena pokládky od: 819 Kč/ m2

28873569

29619225

28350266

29423170

29023507

22506487

23098464

28841849

28845337 28846303

30126295 27268384

21674239

21674381

21673263

21674187



Skladebná dlažba Kombi 6
26345804

provedení: marmo, tloušťka 6 cm, 
skládá se ze 3 formátů, vrstva 1,08 m2

m2

519,-
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Skladebné dlažby

Zámková dlažba

Parketa

Ičko

Parketa šedá

produkt rozměry (cm) označení cena  
za kus

cena  
za m2

Parketa 4 20 x 10 x 4 21674451 6,- 300,-

Parketa 6 20 x 10 x 6 21675199 7,18 359,-

Ičko šedé
Ičko 4 20 x 16,5 x 4 21675506 8,20 295,20

Ičko 6 20 x 16,5 x 6 21674257 9,95 359,-

marmo 
21673449

giralda 
21674202

Skladebná dlažba Tesela
provedení: giralda, marmo,  
1 vrstva = 1,02 m2

479,-/ m2

Travní dlaždice plastová
1  Travní dlaždice černá

50 x 50 x 4 cm 28450759 109,-
bez vyobrazení:
Travní dlaždice zelená

50 x 50 x 4 cm 28447876 109,-
Obrubník ukončovací

50 x 50 x 4 cm 28386696 119,-/ 2 ks

100 x 4,5 cm 28452588 xx,-/ 16 ks

1

Terasová dlažba Lugano I marmo /  
Lugano I intenso
30054208 / 30045354

beton, rozměry: 40 x 40 x 5 cm, skladem  
nebo na objednávku, hmotnost 17,44 kg/ ks

89,-/ ks

Terasová dlažba Geneva marmo
29265725

beton, rozměry: 50 x 50 x 5 cm, 
hmotnost 27,5 kg/ ks

145,-/ ks

26345804

21674202

30054208
29265725

21674451

21675506

28450759
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Nářadí nejen na stavbu

Elektřina na stavbě   (najdete v oddělení elektra)

Sekera
28328014

hmotnost 1,6 kg, délka 660 mm

1.390,-

Kalač
28336363

hmotnost 2,72 kg, 
délka 780 mm

999,-

Lopata
28321891

velikost listu 22,5 x 29 cm, 
délka násady 122 cm, 
celková délka 150 cm, 
protiskluzové držadlo,  
zesílená násada ze sklené-
ho vlákna, kvalitní  
tvrzená ocel,  
hmotnost 2,8 kg

649,- 

Rýč štychar
28332468

délka násady 91 cm, 
celková d 123 cm, 
hmotnost 2,4 kg

699,- 

Stavební kolečko profi
28319896

rozměry: d 168 x š 65 x v 82 cm, objem korby 150 l, 
nosnost 250 kg, protiskluzové rukojeti, dodatečné  
odpružení mezi ložnou plochou a rámem,  
pneumatika s hlubokým protiskluzovým vzorkem

4.490,-

Stavební kolečka
21689136 / 28634535

objem korby 60 l, korba ocel, bantamové kolo  
∅ 400 mm

1.390,-

Prodlužovací kabel Profi
napětí 400 V, krytí IP44, prodlužovací přívod s pohyblivou zásuvkou 3P + N + PE (16 A)  
a samozavíracím víčkem, pro použití na stavbách – míchačky, velké kompresory,  
štípače dřeva, stolní a kolébkové pily,  
kabel s chloroprenovou izolací H07RN-F5G1,5
23835412

10 m, černý 1.150,-
23833920

25 m, černý 2.350,-

400 V

Vidlice a zásuvky
vysoký stupeň krytí IP44, odolává náročným 
podmínkám, pro vnitřní i venkovní využití,  
pro stavební / průmyslové zařízení
např. 21568350

skladem ve variantách 16A 4P, 5P, nebo  
32 A 4P, 5P

od 85,-

např. 21569539

skladem ve variantách 16A 4P, 5P,  
nebo 32 A 4P, 5P

od 125,-

400 V

elektropohon pro výrazné 
usnadnění dopravy a manipulace

400 V

Prodlužovací kabel na bubnu
21358038 

25 m, černý, napětí 400 V / 230 V, IP44, s vestavnými 
zásuvkami 1x CEE 3P + N + PE (16 A), 2x 2P + PE,  
samozavírací víčka, ocelový pozinkovaný stojan,  
izolovaná rukojeť, tepelná pojistka, ideální  
pro venkovní použití na stavbách, kabel  
s chloroprenovou izolací H07RN-F5G1,5

2.850,-

Elektrické samohybné kolečko
26753911

ZI-EWB500, objem korby 75 l, nosnost 150 kg, motor 500 W, akumu-
látor 24 V / 12 Ah, doba provozu až 8 hod., ovládání na pravé rukojeti, 
plynulá regulace rychlosti 0 – 7 km/ hod., hmotnost 32,7 kg,  
záruka 5 let

Stavební míchačka
28970752

objem bubnu 125 l, 230 V, 550 W, 
hmotnost 50 kg, záruka 5 let

5.890,-

Sklopný nákladní přívěs Handy 28
23106297 

zvětšená ložná plocha 226 x 125 cm, bočnice 
30 cm, kola R13, nosnost 615 kg, pro převážení 
materiálu, pracovních nástrojů apod., kvalitní 
protiskluzová překližka pro lepší zabezpečení 
nákladu, vysoce odolný vůči korozi, pomocí 
sklopné korby usnadňuje vykládání a nakládání 
bez nutnosti odpojování přívěsu od auta,  
zdarma převozní značka a povinné ručení

25.790,-

Širší nabídka  
koleček

e-shop

Krumpáč
28336372

celková délka 86 cm, 
odolná hlava  
z tvrzené oceli, pevná 
násada ze sklolami-
nátu, ochrana násady 
v místě napojení 
hlavy, technologie 
TPR snižuje přenos 
vibrací, hmotnost 
2,4 kg

1.090,-

9.990,-

Zásuvková rozvodnice
24697493

ROS FI-3203D, jistič 32 A, krytí IP44, 3modulový, 
proudový chránič, jistič, 1x zásuvka 5pólová,  
400 V, 2x jištěná, 230 V, rozměry:  
š 19 x v 30,5 x h 10,6 cm

4.990,- 24697493

21568350

21569539

21358038

23835412

26753911

28319896

21689136

23106297

28970752

28332468

28321891

28328014

28336363

28336372
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2 4

Tvárnice ztraceného bednění
šedá barva       např. 21675180

T 10 500 x 250 x 100 mm

T 15 500 x 250 x 150 mm

T 20 500 x 250 x 200 mm

T 25 500 x 250 x 250 mm

T 30 500 x 250 x 300 mm

T 40 500 x 250 x 400 mm

Tvarovky Viso
k výstavbě různých druhů zdí – dělící, opěrné, 
protihlukové či okrasné a kompletního oplocení

1  průběžná 28437275 85,-

2  koncová 28437284 85,-

3  koncová poloviční 28477800 48,-

4  sloupková 28477819 89,-

výška 25 cm

Výztužné sítě*
např. 21409130 

rozměry: 3 x 2 m, oko: 150 x 150 mm  
nebo 100 x 100 mm, ∅ drátu: 4 /  
6 / 8 mm, bez vyobrazení

Betonářská ocel*
např. 21691353 

délka: 3 m, ∅ drátu: 6 / 8 / 10 / 12 mm,  
bez vyobrazení

Distanční lišty
např. 26022374 

délka 2 m, výška 20 / 25 / 30 mm,  
PVC, pro zajištění předepsané polohy  
výztuže železobetonu, bez vyobrazení 

od 29,-

Třmínky 
28341978 

180 x 150 x 6 mm, 50 ks v balení,  
bez vyobrazení

529,-

od 1 pal. ks od

56,-
ks od 58,-

Asfaltové pásy 

1

53
1  EURO-BIT V60 S35

role 5 m2, šířka role 50 cm, pás obsahuje skelnou 
rohož, používá se jako jednovrstvá izolace proti zemní 
vhlkosti pod obvodovým zdivem a příčkami 

28562140  629,-/ role 

2  EURO-IPA V60 S35
role 10 m2, pás obsahuje skelnou rohož, používá  
se jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti

22550013  1.059,-/ role

3  EURO-BIT V60 S35
role 10 m2, pás obsahuje skelnou rohož, používá  
se jako jednovrstvá izolace proti zemní vhlkosti

22540096  1.149,-/ role

4  EURO-BIT G200 S40
role 10 m2, pás s vložkou ze skelené tkaniny, velmi  
vysoká pevnost v tahu, tepelná stálost a plošná stabilita

22559302  1.549,-/ role

5  BITU-FLEX AL
role 10 m2, pás obsahuje skelnou rohož a hliníkovou  
fólii, izolace proti zemní vlhkosti a radonu

22490359  1.899,-/ role

Uvedené foto  
je pouze  
ilustrační.

Kompozitní tyč 
např. 28518392 

balení 10x 2m tyče nebo cívka s 50m návinem, 
tloušťka 6 / 8 mm, materiál skelné vlákno, polymer

od 19,80/ bm

Kompozitní kari síť
např. 30175871  

balení 10 / 50 m2, šířka 1 m, 
oko 100 x 100 mm, tloušťka 
4 mm, prodej pouze celých 
rolí

od 239,60/ m2

Hlavní výhody kompozitu ve srovnání s ocelovými tyčemi a sítěmi:
 minimálně 2,5x vyšší pevnost v tahu
 nízká hmotnost 

 snadnější manipulace a přeprava
  odolnost proti korozi, kyselinám  
a chemikáliím

Penetrační nátěr asfaltový Penetral ALP
29613838 / 29605817 / 29630271

3,5 kg / 9 kg / 20 kg, penetrace pod asfaltové nátěry  
a pásy, vniká hluboko do pórů, vytváří pevné spojení,  
pod hydroizolační vrstvy, aplikace za studena, připraven  
k okamžitému použití

775,- / 1.079,- / 2.290,-

Fondaline nopová fólie
rozměry označení rozměry označení rozměry označení

5 x 0,5 m 27550850 149,- 10 x 0,5 m 27552412 299,- 20 x 0,5 m 24878146 539,-
5 x 1 m 27558225 299,- 10 x 1 m 27558207 595,- 20 x 1 m 24877736 1.095,-
5 x 1,5 m 27552403 439,- 10 x 1,5 m 27558216 885,- 20 x 1,5 m 24868095 1.645,-

5 x 2 m 27552397 575,- 10 x 2 m 27538786 1.095,- 20 x 2 m 24878137 2.199,-

Betonový plotový systém

1

2

3

4

Beton B20
25989883

25 kg, 20 MPa, zrnitost 0 – 8 mm, 
tloušťka vrstvy 40 – 100 mm, pro 
všechny betonářské práce

od 1 pal.  

90,-
25 kg 94,-

Zhutňovač betonu
28879080

VB 1200, 1200 W, 50 Hz, délka 
hadice: 1,25 m, vytváří dokonale 
zhutněný beton, zajišťuje betonu 
vyšší pevnost, tvrdost i trvanlivost, 
spolehlivě vyplňuje dutiny  
a vytlačuje zachycený plyn,  
pro objem až 10 m3 

2.790,-

Nahřívací sada MONO
11183562

obsahuje hořák délky 60 cm a ∅ 57 mm, připojovací 
hadici 5 m, redukční ventil, spotřeba plynu cca  
2500 g/ hod. při tlaku 2 bary, hmotnost 1,9 kg 

969,-

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.
DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

28437275

21675180

25989883

28879080

28518383

29011414

21409130

21691353

26022374

30553024

28562140 22540096 22490359

29613838

27550850

11183562

22550013 22559302
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Půjčovna nářadí

svépomocí 
(zapůjčení vědra)

hydraulickou lžící 
(neplatí pro odborné 

centrum Liberec)

Stavební materiál na váhu*
betonářský písek 0 – 4 mm,  
drcený kámen 4 – 8 / 16 – 32 mm,  
dunajský kámen 8 – 16 mm
např. 21674938

Sortiment se může na jednotlivých  
odborných centrech lišit.

Flex kabelové chráničky
např. 21662438

DN40 – DN125, dvouplášťová chránička, 
vnější plášť vrapovaná vrstva z PEHD  
a vnitřní elastická vrstva z PELD, určeno 
pro teploty od -5 °C do +50 °C, s lan-
kem pro zatažení kabelu, mechanická 
odolnost 450 N/ 20 cm, délka 50 m

od 25,-/ bm

Adaptér napojení 
svislého odtoku
21661587

plast, ∅ 110 / 125 mm,  
pro svod 75 – 125 mm, černý, 
zvýšená odolnost proti 
zamrzání, snadné čištění, 
zabraňuje šíření zápachu, 
univerzální velikost

375,-

Netkaná textilie geoNETEX
šířka 2 m, prodej na běžné metry, chrání, 
vyztužuje, separuje, filtruje, textilní  
stavební materiál

200 g/ m2 21684779 32,50/ m2

300 g/ m2 21684371 44,50/ m2

výhody: možnost čištění, možnost revize kamerou, spolehlivé řešení pro odvod vody od domu

1  Drenážní šachta s víkem
v 650 x ∅ 300 mm, 3x napojení DN100

30548668 1.490,-
2  Náhradní víko šachty

300 mm, bez vyobrazení

30555561 179,-
3  Drenážní trubka Optidrain

DN100, se spojkou

29659434 219,-
Prodloužení drenážní šachty
d 800 x ∅ 300 mm, bez vyobrazení

30548677 949,-
4  Záslepka drenážní šachty

DN100, bez vyobrazení

30548659 39,-

v sortimentu také další prvky pro 
drenážní rozvody: spojky, T-kusy, 
kolena a odbočky 45°

Flexibilní odvodňovací  
drenážní trubky
NW 50, NW 65, NW 80, NW 100
např. 21661550

od 32,-/ bm

NW 110, NW 125, NW 160, NW 200

KG – trubky
např. 21662094

v délkách 0,5 m, 1 m,  
2 m, 3 m

od 89,-

KG – kolena
např. 21662678

15°, 30°, 45°, 67°, 87°

od 75,-

KG – odbočky
např. 21659281

45°, 87°

od 185,-

3

1

bezkadmiové PVC odolné UV záření a povětrnostním vlivům, snadné zacvaknutí 
jednotlivých prvků, pro střechy jakékoliv velikosti, v nabídce kompletní systém  
s množstvím doplňků, prodej celých kusů

Okapový žlab
např. 23588169

RG 75, délka 2 m nebo 3 m, AM 

od 162,-/ bm

Roh vnitřní / vnější
23584963 / 23583687

RG 75, AM  

355,-
Svodová trubka
např. 23586376

DN 53, délka 1 m nebo 2 m, AM

od 109,50/ bm

AM =  antracit – metalic

Okapové systémy plastové

Drenážní šachta a příslušenství Basic Control

KG venkovní kanalizace

NOVĚ
v sortimentu

Jak funguje naše půjčovna?
1. Vyberete si zařízení či stroj z nabídky 

půjčovny. Naši odborníci vám rádi 
poradí.

2. K danému zažízení dostanete 
komplexní instrukce včetně výběru 
spotřebího materiálu.

3. Následuje stanovení doby zapůjčení  
a platba zálohy hotově či kartou.  
Je třeba předložit průkaz totožnosti.

4. Potřebujete zajistit odvoz? Máme  
k zapůjčení i přívěsné vozíky.

5. Po vrácení zařízení v původním stavu 
vám bude vyplacena záloha.

Krátkodobé  
zapůjčení 
na hodinu

Celodenní  
zapůjčení  
na 24 hodin

Zapůjčení  
na víkend

Zapůjčení  
na týden

Pá

So

Ne

Možnosti zapůjčení:

Půjčovna nářadí:

pujcovna.bauhaus.cz

Načtěte si QR kód 

a získejte tak bližší 

informace o naší 

půjčovně.

4

2

21684779

21662438

21661550

30548668

30555561

21662094

21662678 21659281

21661587

23588169

23584963

23586376

29659434
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od 1 pal.  

80,-
25 kg 82,-

od 1 pal.  

95,-
25 kg 99,-

             tyto stavební směsi jsou nyní v bezprašných PE obalech s možností skladování v exteriéru

Beton B20
23044184

25 kg, 20 MPa, pro všechny 
betonářské práce

Zdicí malta
21534722

25 kg, výhodná pro 
zdění třídy M5, odolává 
povětrnostním vlivům, 
snadno se zpracovává

Betonový potěr
21532425

25 kg, zrnitost 0 – 4 mm,  
20 MPa, tloušťka vrstvy  
10 – 50 mm

Jádrová omítka
21534166

25 kg, zrnitost 2 mm, 
doporučená tloušťka vrstvy 
20 mm

Univerzální omítka  
a zdicí malta
21534184

25 kg, vhodná pro zdění  
i omítání, pro vnitřní i vnější 
použití

Mrazuvzdorné lepidlo 
na obklady a dlažbu
21535105

20 kg, C2 T, vhodné k lepení 
dlažeb s nízkou nasákavostí

od 1 pal.

169,-
20 kg 179,-

od 1 pal.  

85,-
25 kg 89,-

od 1 pal.  

89,-
25 kg 94,-

od 1 pal.  

86,-
25 kg 89,-

Beton B20
27603329

25 kg, 20 MPa, univerzálně 
použitelný beton vhodný 
pro dům a zahradu, snadné 
zpracování a hutnění

Podlahový potěr
27553859

25 kg, vrstva 20 – 70 mm, 
roznášecí a vyrovnávací 
podklad pod vrchní nášlapné 
vrstvy podlah, je vhodný i jako 
potěr pro podlahové vytápění

Jádrová omítka jemná
27427468

25 kg, zrnitost 1 mm, jako 
podkladní omítka pod 
štukové omítky, stěrky nebo 
keramické obklady

Štuk vnitřní jemný
24896643

25 kg, zrnitost max. 0,3 mm, 
přírodně bílá jemná štuková 
omítka na vápenné bázi 
určená pro interiéry, vytvoří 
dokonalý podklad pod malbu

Flexibilní lepidlo
27553877

25 kg, mrazuvzdorné, C2 T S1, 
na obkladové prvky formátu 
až 60 x 60 cm, vhodné i na 
podlahové vytápění, do interiéru 
i exteriéru

od 1 pal.  

315,-
25 kg 335,-

od 1 pal.  

101,-
25 kg 105,-

od 1 pal.  

169,-
25 kg 175,-

Zdicí malta
26735034

25 kg, zrnitost max. 0,6 mm,  
tenkovrstvá, pro prvky 
přesného zdění, např. pro 
pórobetonové, keramické 
nebo vápenopískové zdivo

od 1 pal.  

131,-
25 kg 135,-

od 1 pal.  

115,-
25 kg 119,-

od 1 pal.  

135,-
25 kg 139,-

Beton B30
25353691 

25 kg, 30 MPa, pro práce  
vyžadující vyšší pevnost 
betonu, vhodný pro opravy, 
vyplňování, zpevňování

Betonový potěr C25
27099423

25 kg, 25 MPa, zrnitost 0 – 4 mm,  
tloušťka vrstvy 25 – 80 mm,  
do interiéru i exteriéru

Samonivelační stěrka
28872195

25 kg, pro vrstvu 1 – 15 mm, 
optimální rozliv a tekutost, 
odolnost vůči vnitřnímu  
napětí, pro podlahové  
vytápění, ruční i strojní 
zpracování

Jádrová omítka 
hrubá
28941545

25 kg, pro vrstvu 8 – 25 mm, 
vhodná pro vyrovnávání 
větších nerovností, lze ji 
použít i pod obklady, omítka 
na cihly, pórobeton i beton, 
paropropustná

Jednovrstvá sanační 
omítka
27614358

25 kg, vrstva až 30 mm, pro 
vlhkostí a solemi zatížené 
zdivo, do interiéru i exteriéru, 
s možností konečné úpravy 
filcováním, ruční i strojní 
aplikace

Flexibilní stavební 
lepidlo
22526704

25 kg, mrazuvzdorné, C2 TE S1, 
vhodné pro lepení tepelně 
izolačních desek, obkladů, 
dlažeb, porobetonu, do 
interiéru i exteriéru, vhodné 
na podlahové vytápění

od 1 pal.

275,-
25 kg 285,-

od 1 pal.  

103,-
25 kg 109,-

od 1 pal.  

99,-
25 kg 109,-

od 1 pal.  

89,-
25 kg 92,-

od 1 pal.  

259,-
25 kg 265,-

od 1 pal.  

289,-
25 kg 299,-

                                 
                                 

        •••• VJET DOVNITŘ •••• NALOŽIT •••• ODJET ••••

23044184 21532425 21534722 21534184 21534166 21535105

225267042761435828941545288721952709942325353691

27603329 27553859 26735034 27427468 24896643 27553877
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Opravná stěrka BRS
13868397

25 kg, vrstva max. 30 mm, 
na opravy betonových ploch 
(hrany schodů, podlahy  
v garážích aj.), zesílená 
vlákny, jednoduché použití

Beton výplňový SB 20
27144554

30 kg, C16/20, zrnitost 0 – 8 mm,  
pro menší betonářské práce,  
vhodný i pro podlahy, 
mrazuvzdorný

od 1 pal.

111,-
30 kg 115,-

Beton hrubý SB 30
28749095

30 kg, C25/30, zrnitost 0 – 4 mm,  
pro menší betonářské práce,  
vhodný i pro podlahy, 
mrazuvzdorný

od 1 pal.

115,-
30 kg 119,-

Betonový potěr BP8
23180981

30 kg, 30 MPa, pro cementové 
potěry v tloušťce 40 – 80 mm,  
směs je také vhodná pro výrobu  
betonových dílců a pro podlahy 
ve sklepech, garážích a dílnách

Jádrová omítka  
jemná MV 1
23180990

30 kg, vrstva 10 – 20 mm, pro 
vnitřní a vnější jádrové omítky 
na všechny obvyklé stavební 
podklady, omítka není určena 
na sádrové podklady

Sádrová omítka  
ROTBAND
13874415

30 kg, zrnitost do 1,2 mm, 
vrstva 5 – 50 mm, jednovrstvá 
omítka na stěny a stropy pro 
ruční zpracování, výborná 
přilnavost k podkladu 

od 1 pal.

499,-
30 kg 519,-

od 1 pal.

295,-
25 kg 335,-

Flexibilní lepidlo  
na obklady a dlažby
13866021

25 kg, C2 TE S1, vhodné pro 
namáhané plochy (balkony, 
terasy, schody, aj.), mrazu- 
vzdorné, do interiéru  
i exteriéru

od 1 pal.  

119,-
30 kg 125,-

od 1 pal.  

120,-
30 kg 125,-

Beton B25
27769434

25 kg, pevnost v tlaku 25 MPa,  
pro běžné betonářské práce

od 1 pal.

97,-
25 kg 99,-

Zdicí malta
25694381 

25 kg, pro zdění s vyšší pevností, 
vhodná na obvodové, nosné  
i nenosné zdi

od 1 pal.

88,-
25 kg 89,-

Samonivelační stěrka
25696989

25 kg, zrnitost 0,7 mm, pro 
vrstvu 2 – 10 mm

Jádrová omítka
25697928

25 kg, zrnitost 2 mm, 
doporučená tloušťka vrstvy 
20 mm

od 1 pal.

95,-
25 kg 99,-

Štuk vnitřní jemný
25692792

25 kg, zrnitost 0,4 mm, pro 
jemné povrchové úpravy 
jádrových podkladních omítek

Flexibilní lepidlo Flex Extra
25697007

25 kg, C2 TE S1, pro všechny typy  
obkladů a dlažeb, na běžné i proble- 
matické podklady v interiéru a exte-
riéru (také na podlahové vytápění)

od 1 pal.  

125,-
25 kg 129,-

od 1 pal.  

289,-
25 kg 299,-

od 1 pal.  

325,-
25 kg 335,-

Podhoz pod sanační 
omítky
22338848

25 kg, vrstva 5 mm, vytváří 
adhezní můstek, paropropustná, 
odpuzuje vodu, do interiéru  
i exteriéru

od 1 pal.

195,-
25 kg 215,-

Sanační jádrová 
omítka MONO
24525521

20 kg, vrstva 20 mm, 
propouští páru, odpuzuje 
vodu, k ručnímu zpracování, 
do interiéru i exteriéru

od 1 pal.

215,-
20 kg 225,-

od 1 pal.

549,-
25 kg 599,-

Jemná štuková  
omítka 600
22338839

20 kg, vrstva 3 mm, pro jemnou  
povrchovou úpravu, dobrá přilna-
vost, vysoká paropropustnost,  
vhodná na tepelně izolační a sanač-
ní omítky, do exteriéru i interiéru

od 1 pal.

205,-
20 kg 235,-

Samorozlivný 
cementový potěr RE 50 
28449128

25 kg, se zlepšeným rozlivem 
pro aplikaci v rozmezí tloušťky 
vrstev 10 – 50 mm v jednom 
pracovním kroku, i na podla-
hové vytápění

Flexibilní lepidlo F-DBK
21573433

25 kg, C2 TE S1, pro tenkovrstvé 
lepení slinutých dlažeb  
a obkladů, do interiéru, 
vhodné i na podlahové 
vytápění

od 1 pal.  

229,-
25 kg 239,-

od 1 pal.  

359,-
25 kg 375,-

                                       tyto stavební směsi jsou nyní v bezprašných PE obalech s možností skladování v exteriéru

                                 
                                 

        •••• VJET DOVNITŘ •••• NALOŽIT •••• ODJET ••••
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Hladítko se zuby
21440643

materiál: nerez,  
plastová rukojeť, 
rozměry: 280 x 130 mm

125,-

Zednická lžíce
26782429

pro omítání zdiva, 
materiál: nerez, 
pogumovaná rukojeť, 
rozměry: 160 x 115 mm

109,-

Nivelační kleště
24867001

pro přesnou pokládku,  
fixují šířku a odstraňují  
výškové nerovnosti

299,-

Nivelační klínky
24857039

30 ks, pro vícenásobné 
použití

129,-

Distanční spony
24867746 / 24861571 / 24861261

30 ks, 1 – 3 mm

95,-

Hladítko
21439492

materiál: nerez,  
plastová rukojeť, 
rozměry: 280 x 130 mm

115,-

Naběračka
21211964

pro práci se stavební 
hmotou, dřevěná rukojeť, 
∅ 180 mm

149,-

Lžíce a hladítka Nivelační systém

Zednické nářadí

kvalitní nerez, různé provedení rukojeti, mapříklad:

Nivelační sada  
50 ks + klíč
27868924 

kovová část zachytí  
spodní hranu dlaždice,  
dlaždice se vyrovnávají  
utahováním matice  
pomocí plastového klíče

225,-/ sada

Podtlakový držák  
na obklady a sklo
26039550 / 26036667 

1 nebo 2dílný,  
pro manipulaci  
se skly, dlažbou  
a obklady, ∅ 11,5 cm,  
nosnost 50 / 100 kg

od 339,-

Postup:

krok č. 1

krok č. 3

krok č. 2

krok č. 4

Stahovací trapézová lať 2 m
21440120 

vyztužený ALU profil, plastové koncovky, pro tenkovrstvé omítky,  
na omítkářské a betonářské práce, stahování přebytečného 
materiálu, vhodné pro zedníky a další řemeslníky, hmotnost 1,6 kg

399,-

Vodováha I-Beam
30241125 

rozměry: 25 x 57 x 610 mm, robustní profil  
s odolným uložením 3 vysoce kontrastních libel

549,-

trapézový profil

Diamantové vykružovací  
korunky – sada
27813076

5dílná, ∅ 20 / 35 / 45 / 55 / 72 mm, upínání 
M14, pro úhlové brusky, na mnoho materiálů 
(zdivo, beton, obklady, dlažba)

2.850,-/ sada

Mycí sada pro obkladače
20404044

5dílná, obsahuje pojízdný obdélníkový kbelík 22 l   
s výtlačnými válečky, hladítko s houbou Hydro  
a hladítko s gumou, pro rychlé a přesné spárování

799,-/ sada

Klekací podložka
24434469

z robustní pěnovky, voděodolná, 
pro práci na zahradě, na stavbě  
i v domácnosti

179,-

v alu kufříku

NOVĚ
v sortimentu

vyrobeno
v USA

26039550

27868924

21440643

21439492

26782429

21211964

24867001

24857039

24867746

30241125

21440120

27813076

20404044

24434469
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Řezačka obkladů a dlažby FESTA X
24701808

řezná délka 60 cm, spolehlivě a přesně řeže materiál až do síly 16 mm, 
kvalitní řezné kolečko, posuv řezné hlavy přes 6 kuličkových ložisek, 
speciální vodicí profil tvaru X pro vyšší stabilitu

3.390,-

Pracovní kalhoty Kryštof
např. 22264369

dvojitá vrstva na kolenách, reflexní prvky, 
klínové přední kapsy, odnímatelné kapsy 
na nářadí, náprsenka, složení 60% bavlna, 
40% polyester, šedo-černé provedení,  
vel. 48 – 60

929,-

Elektrické míchadlo
23611117

HM-120 C, 1200 W,  
plynulá regulace rychlosti, 
0 – 700 ot./ min., pro snadné 
míchání barvy, malty, tmelů  
a lepidel na obklady, hmotnost 
6,8 kg, 5 let záruka

1.990,-

Nářadí a pomůcky pro obkladače / dlaždiče

Pracovní oblečení a příslušenství

Laserové měřidlo
25050372

rozsah měření 0,2 – 20 m, 
intuitivní ovládání, LCD displej, 
vč. baterií AAA 1,5 V

899,-

El. řezačka obkladů
27565818

H-FS 900, 900 W, výška řezu 90°/ 45°, hloubka řezu: 39 mm, vč. diamantového kotouče: 
∅ 200 x 25,4 mm, hmotnost 10,7 kg, rozměry:  
43 x 41 x 21,5 cm, otáčky 2950 ot./ min.,  
zásobník na vodu, pokosový doraz,  
paralelní doraz,  
záruka 5 let

2.950,-

v sortimentu další  
modely s řeznou 

délkou až 1300 mm

Zednické nádoby
Stavební vědro kulaté s rukojetí 

5 l 21211797 27,-
12 l 29267226 30,-
20 l 29267235 52,-
Zednická nádoba obdélníková

45 l 29178878 139,-
65 l 29270163 155,-
90 l 29268575 209,-
Zednická nádoba kulatá 

45 l 29267244 139,-
65 l 29267253 159,-
90 l 29248674 215,-

Pánský svetr Richie
např. 28949372

z melírovaného úpletu se zapínáním na zip s límcem, 
zesílená část v oblasti ramen, 2 přední kapsy na zip,  
1 náprsní kapsa na zip, elastické boky, složení 100%  
polyester, šedo-černé provedení, vel. S – XL

1.590,-

Pracovní obuv ROCK DIORIT S3
např. 28529978

kotníková bota z kvalitní nubukové kůže  
s ocelovou špicí, prodyšná a oděruvzdorná, 
protiskluzová podrážka odolná vůči  
kontaktnímu teplu  
do 300 °C

1.090,-

Gumová palice
21440014

65 mm, slouží pro materiály citlivých na silné 
nárazy, nezanechává stopy po úderech,  
vhodná při pokládce dlaždic nebo obkladů 

218,-

Pracovní rukavice
např. 22889674

na zápěstí s elastickou manžetou na suchý 
zip, materiál: kozí kůže, polyester elastan, 
vel. M – XXL

149,-

Chránič kolen
21367399

ochrana před poraněním a otlačením, 
pro pohodlnější práci v kleče, nastavitelné 
uchycení pomocí textilních pásků

119,-/ ks

včetně  
2 metel

Sada laseru a stativu
30350410

KAPRO PROLASER VECTOR,  
křížový laser s červeným 
světlem, pracovní dosah vevnitř 
/ venku (s detektorem): 30 m / 
50 m, přesnost: 0,2 mm/ m,  
rozsah samonivelace ±3°, 
včetně stativu

4.290,-

22264369

28949372

21440014

28529978

21367399

22889674

24701808

27565818

25050372

30350410

23611117
21211797
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Elektrocentrála
28789170 

AR2800T, výkon centrály až 2,8 kW, výkon motoru až 5,7 HP, výstup 
2x 230 V, benzinový motor, 1válec 4taktní, 208 cm3, objem nádrže 
15 l dostačuje na cca 10 hod. provozu, rozměry: 60 x 45 x 46 cm, 
hmotnost 38 kg

8.990,-

Elektrocentrála
30441183 

SG 7100X, výkon centrály až 5,4 kW, 
výkon motoru až 12,5 HP,  
výstup 1x 400 V nebo 2x 230 V, 
benzinový motor, 1válec, 4taktní,  
objem nádrže 25 l dostačuje na  
cca 9 hod. provozu, hmotnost 82 kg

24.990,-

Elektrická řezačka obkladů a dlažeb
25927333 

FS4700, indukční motor 230 V / 1200 W, pro řezání dlažby, obkladaček, 
žuly, mramoru, max. délka / síla řezu: 1200 / 40 mm, kotouč ∅ 230 mm, 
rozměr stolu: 1377 x 400 mm, vodní čerpadlo na vodu z nádrže, hmotnost 
64 kg včetně sklopného podvozku

15.290,-

Vibrační pěch
20730518 

VS1000, 4taktní benzinový motor, 4,8 kW / 6,5 HP, hutnicí tlak 
1000 kg, velká hloubka hutnění až 60 cm, velikost desky  
34,5 x 28,5 cm, rychlost chodu vpřed 13 m/ min., vč. reverzního 
startéru a transportních kol, hmotnost 78 kg

24.990,-

1000 kg

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

Sada nivelačního 
optického přístroje
24790000

GOL20D Professional,  
pracovní dosah 60 m,  
horizontální stupnice po 1°,  
ideální pro venkovní země- 
měřičské práce, mimořádně  
kvalitní optika zaručuje perfektní  
ostrost v celém rozsahu,  
až 20násobné zvětšení,  
aretace pro bezpečný  
transport, dodáváno včetně  
teleskopického stativu  
a teleskopické měřicí  
desky délky až 5 m

5.790,-

ochrana proti 
vodě a prachu

včetně stativu  
a teleskopického  

pravítka

s elektrostartem

Vrták do země
26751429

ZI-ELB70, 1,5 kW, vrtání otvorů do ∅ až 20 cm, 
antivibrační systém, vypínač a ovládání plynu na pravé 
rukojeti, objem nádrže 1,2 l, 3000 ot./ min., možnost 
použití jako jamkovač pro sázení rostlin a dřevin,  
vč. 3 vrtáků:  
10 / 15 / 20 cm,  
hmotnost 18,6 kg

5.450,-

Vibrační deska
27423138

RP1800, 4taktní benzinový motor, 4,8 kW / 6,5 HP, hutnicí tlak 
2300 kg, hloubka hutnění až 30 cm, velikost desky 55 x 44 cm, 
rychlost chodu vpřed 25 m/ min., hmotnost 88 kg

2300 kg

11.990,-

27423138

20730518

26751429

2479000025927333

28789170

30441183
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Hliníkové montážní lešení  
s pracovní plošinou
10091480 

pracovní dosah 3 m, 2x 6 příček, pracovní plošina ve výšce 1 m, 
nosnost max. 150 kg, hmotnost 17 kg, do vyprodání zásob

3.190,-

Hliníkový žebřík
21560161 

3x 9 příček, pracovní  
dosah 6,2 m

3.390,-

Stojka bednící
30148253 

rozměry:  
200 – 360 cm

1.290,-

NOSNOST
cca 150 kg

NOSNOST
cca 150 kg

NOSNOST
cca 150 kg

Hliníkové lešení 6 v 1
26224958

kloubové, 2dílné (2x 5 příček), pracovní 
dosah 4 m, pracovní plošina ve výšce 2 m, 
nosnost max. 150 kg, hmotnost 31,6 kg

11.990,-

pracovní dosah  
až cca 4 m

6 v 1

Lešenářské kozy – výsuvné
výška: 106 – 170 cm, nosnost 250 kg 
21564738 

šířka 120 cm 

1.550,-
21565908 

šířka 140 cm 

1.790,-

NOSNOST
max. 150 kg

NOSNOST
max. 150 kg

Hliníkový žebřík
25151053 

3x 11 příček, pracovní  
dosah 7,25 m

4.199,-

Profi hliníkový 
žebřík
21560152 

3x 14 příček, pracovní  
dosah 9,67 m,  
bez vyobrazení

8.999,-

Žebřík teleskopický
26932677 

10 příček, pracovní dosah 
3,27 m, bezpečné zasouvání 
díky technologii Soft Close, 
hmotnost 11,3 kg

3.550,-

Systém upínání žebříku  
SafeClamp
27233142 

balení 2 ks, upínací plocha 430 x 30 mm,  
délka háku 300 mm, do max. šířky  
žebříku 430 mm, 5x rychlejší než běžné  
upínací systémy

1.990,-/ bal.21564738 30148253

27233142

26932677

21560161

25151053

10091480

26224958

21560152
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Vchodové hliníkové dveře Superior
rozměry vč. zárubně: š 100 x v 210 cm, levé / pravé, hliníkový rám i dveřní křídlo, výplň termoizolační PU pěna, 
3x 3D nastavitelné závěsy, protivysazovací trny, zámek hákový Winkhaus, hliníkový práh, trojsklo: satinované, 
nerezové orámování z vnější strany, včetně kování (madlo / klika) a vložky, bezpečnostní třída RC2, barevné 
provedení: antracit vně / bílá uvnitř, šedá vně / bílá uvnitř nebo bílá oboustranně

např. 27572915  od 35.990,-

antracit
RAL 7016

Ud=

1,3
W/ m2K

60 mm

včetně kování

RC2
 t

ří
da

 z
v ý

še
né  och rany  p ro t i  vl oupání

bílá 
RAL 9016

šedá 
RAL 7040

Vchodová stříška Nancy
25944323 

rozměry: 150 x 94 x 14 cm, moderní a bezúdržbová, panel z čirého  
polykarbonátu 4 mm, 100% UV ochrana, hliníkové profily, pozinkovované  
ocelové vzpěry, skryté těsnění vzadu, zatížení sněhem 100 kg/ m2,  
spojovací materiál součástí balení

5.990,-

Venkovní svítidlo Splay
29311424 

rozměry: v 24 x s 16 cm, 12 W, 1200 lm, 4000 K  
(neutrální barva světla), provedení: hliník, plast,  
barva: antracit, IP44, vč. zdroje, zdroj nelze měnit

1.890,-

Simple – plastové
vedlejší dveře, rozměry vč. 
zárubně: š 88 / 98 x v 198 cm, 
levé / pravé, 4komorový PVC 
profil, výplň: termoizolační  
PU pěna, jednobodový zámek, 
barevné provedení: bílá, zlatý 
dub, antracit

např. 25122828 od 3.890,-

bílá

Tytan – ocelové
rozměry vč. zárubně: 
š 90 / 100 x v 207 cm, levé /  
pravé, materiál: ocel, výplň:  
termoizolační polystyren,  
3x 3D závěsy, 2x nezávislý 
3bodový zámek, hliníkový práh, 
barevné provedení: antracit, 
zlatý dub

např. 27615722 7.250,-

antracit

včetně 
kování

Linie – dřevěné
rozměry vč. zárubně:  
š 102 x v 208 cm, levé / pravé, 
materiál: dubové dřevo  
s povrchovou úpravou, výplň: 
termoizolační PU pěna,  
4x 3D závěsy, sklo: pískované, 
hliníkový práh, barevné 
provedení: zlatý dub, ořech 

např. 27628313 22.990,-

Hanna In – plastové
rozměry vč. zárubně:  
š 100 x v 210 cm, levé / pravé, 
5komorový PVC profil, ocelová 
výztuha, výplň termoizolační  
PU pěna, 5bodový zámek, 3x 3D 
závěsy, hliníkový práh, dvojsklo, 
barevné provedení: bílá, zlatý 
dub, antracit

např. 23063268 od 7.850,-

zlatý dub

bez 
kování

Vchodové dveře

ořech

bez 
kování

bez 
kování

bez 
kování

Ud=

0,9
W/ m2K

74 mm

zlatý dub

71 mm

Ud=

1,8
W/ m2K

bílá

55 mm

Ud=

1,5
W/ m2K

zlatý dub

60 mm

Ud=

1,6
W/ m2K

zlatý dub

antracit

40 mm

Ud=

2,1
W/ m2K

zlatý dub

bílá

pozink

antracit

Poštovní schránka
např. 30537046

masivní ocel, rozměry: 270 x 400 x 130 mm, 
barva: černá / šedá / bílá

1.190,-

Bezpečnostní kování Baryt
28444178 / 28368065

klika / koule, rozteč 90 / 72 mm, barva: černý lak,  
splňuje požadavky 3. bezpečnostní třídy

1.699,-

ZK plechové dveře
např. 21526020

vnitřní dveře, rozměry bez zárubně: š 60 – 90 /  
v 197 cm, levé / pravé, pozinkovaný ocelový  
0,6 mm plech s voštinovou výplní, zámek  
dozický 72 mm, barevné provedení: pozink,  
bílá, antracit, zlatý dub

od 3.150,-

antracit 
RAL 7016

Skladová dostupnost produktů na této dvoustraně se může na jednotlivých odborných centrech lišit,  
lze ji ověřit na www.bauhaus.cz nebo na +420 538 725 600. Veškeré zboží lze objednat.

NOVĚ
v sortimentu

Montáž vchodových dveří
IN

STA
LU

JE
M

EM
ONTUJEM

E

ZA P
EVNÉ CENY

Cena montáže od: 6.990 Kč/ m2

tl. materiálu 1,7 mm

27572915

25944323

29311424

30537046

28444178

27628313 27615722 23063268 25122828 21526020
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Plastová okna sklepní
např. 25623941

dvojsklo, nebo jednoduché zasklení, 4komorový 
PVC profil křídla i rámu, výklopné, stavební hloubka 
60 mm, kování Winkaus, bez okenní kliky, barevné 
provedení: bílá, zlatý dub, antracit (pouze dvojsklo)

od 959,-

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

1. provedení 
Premium

2. provedení 
Standard

rozměry 
(cm) bílá antracit / 

bílá bílá antracit / 
bílá zl. dub

60 x 60 � � � � �

60 x 90 � � � � �

80 x 100 � � � � �

90 x 60 � � � � �

90 x 90 � � � � �

90 x 120 � � � � �

120 x 120 � � � � �

120 x 140 � � � � �

Plastová okna 
provedení jednokřídlá, otevíravo-sklopná, 
celoobvodové těsnění, kování Winkhaus, 
bez okenní kliky, levá / pravá, vč. parapetního 
profilu (jiná provedení na objednávku)

2. Standard např. 25619603      

dvojsklo, 4komorový profil rámu, 4komorový 
profil křídla, stavební hloubka 60 mm

1. Premium např. 25609251   

trojsklo, 6komorový profil rámu, 6komorový 
profil křídla, stavební hloubka 80 mm

1

1

Uw = hodnota tepelné izolace

2

od

1.650,-
od

3.250,-

LE T NA PROFIL
dle záručních podmínek výrobce

ZÁRUKA
VÝROBCE
ZÁRUKA
VÝROBCE

Okenní klika
23180769 / 23180778 /  
27820678  

určeno pro plastová  
okna, barevné provedení:  
bílá, hnědá, alu-chrom

od 79,- 

PU montážní pěna 
MEGA65    27730193 
880 ml, pistolová, vhodná  
pro montáž okenních rámů, 
dveřních zárubní, lepení parapetů, 
obložkových zárubní apod.
� vysoká přilnavost 
� rychlé vytvrzení 
�  vynikající tepelné  

a akustickoizolační vlastnosti 
� odolnost proti stárnutí 
�  odolnost proti extrémním 

teplotám –60 až +100 °C

Dřevěná okna EURO
např. 25883620

výběrová masivní borovice – profil 68 mm, vysoká kvalita  
zpracování, bez povrchové úpravy, vč. okenní kliky
• izolační dvojsklo 4 / 16 / 4
• hliníková okapnice
• termoelastické těsnění
• frézování pro parapet

od 5.690,-

rozměry 
(cm) specifikace* borovice 

– natur

60 x 60 OS1 L/P �

60 x 90 OS1 L/P �

90 x 90 OS1 L/P �

90 x 120 OS1 L/P �

120 x 90 OS2 L/P �

120 x 120 OS2 L/P �

* O – otevíratelné,  
S – sklopné,  
1 – jednokřídlé,  
2 – dvoukřídlé,  
L – levé, P – pravé

rozměry  
(cm) specifikace* bílá zl. dub antracit /  

bílá

60 x 40 S1 (jednosklo) � �

80 x 50 S1 (jednosklo) � �

100 x 60 S1 (jednosklo) � �

60 x 40 S1 (dvojsklo) � � �

80 x 50 S1 (dvojsklo) � � �

100 x 60 S1 (dvojsklo) � � �
platí pro  
jednosklo

platí pro  
dvojsklo

Parapety
Venkovní parapety
např. 21713354 

materiál: ocelový pozinkovaný plech  
0,75 mm lakovaný / s krycí folií, vysoká 
pevnost materiálu, stálobarevné, přední  
nos 25 mm, zadní čelo 23 – 25 mm,  
dostupné v různém barevném provedení, 
příslušenství – bočnice a krytky  
v požadovaných barvách 

od 275,-/ ks
bíláantracit zlatý dubhnědá

šířka (cm) délka (cm)

18 / 21 98 118 148 210

26 / 30 98 118 148 210

dřevotříska:

plast:

Vnitřní okenní  
parapety na míru
na přířez, hloubky: 150 / 200 / 250 / 290 /  
300 / 350 / 390 / 400 mm, odolný UV záření  
a mechanickému oškození, voděodolný, různé dekory, materiál:

dřevotříska, laminátový povrch např. 27645525 od 335,-/ bm

komůrkový plast např. 24470232 od 209,-/ bm
V nabídce také krytky v odpovídajících dekorech.

Služba přířez 
parapetů

ZK plechové dveře
např. 21526020

vnitřní dveře, rozměry bez zárubně: š 60 – 90 /  
v 197 cm, levé / pravé, pozinkovaný ocelový  
0,6 mm plech s voštinovou výplní, zámek  
dozický 72 mm, barevné provedení: pozink,  
bílá, antracit, zlatý dub

od 3.150,-

Uw=

1,1
W/ m2K

Uw=

1,4
W/ m2K

Uw=

1,4
W/ m2K

Uw=

2,6
W/ m2K

Uw=

1,4
W/ m2K

od 12 ks 229,-/ ks

249,-

bauhaus.cz/prirez-dreva

27645525

24470232

21713354

2562394125883620

25609251 25619603

27730193

23180769
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Stavební dřevo

Obkladová palubka AB
rozměry: 12,5 x 96 x 1800 mm, smrk,  
profil pero-drážka, do vyprodání zásob

např. 28244855  299,-/ m2

Technická palubka
rozměry: 19 x 116 x 2000 / 2500 / 3000 /  
4000 mm, smrk, profil pero-drážka,  
do vyprodání zásob 

např. 14412175  od 496,-/ m2

Konstrukční napojované hranoly – KVH*   např. 26700290

v délce 3 m a 6,5 m skladem, různé délky, pro nepohledové oblasti použití, kvalitní stavební smrkové hranoly 
pro ekologické dřevostavby, střešní konstrukce a podobné použití
v rozměrech (průřezech):
60 x 120 / 160 mm 100 x 100 / 160 / 180 mm
80 x 120 / 140 / 160 / 200 mm 120 x 120 mm

KKLL
ÍÍNN

OOVV
ÝÝ  SSPPOOJJ

eexxttrréémmnněě  vvyyssoo
kkáá

  sstt
aabb

iillii
ttaa

� rozměrová stálost
�  kontrola kvality  

dle S10 / EN 15497
�  certifikát ochrany přírody

*Aktuální cenu a dostupnost najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.
DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

U nás si vybere každý řemeslník a profesionál!

Ozubená podložka Bulldog
10665957 

pozinkovaná ocel, vnější ∅ 48 mm

45,-

Spojovací  
úhelník
10676654 

pozinkovaná ocel,  
rozměry:  
70 x 70 mm

29,-

Spojník  
plochý
10676238 

pozinkovaná  
ocel, rozměry:  
135 x 55 x 3 mm

28,-

Styčníkový plech
21442296 

galvanicky pozinkovaná ocel,  
rozměry: 24 x 105 mm

12,-

Trámová botka
10677079 

pozinkovaná ocel,  
rozměry: 60 x 100 mm

55,-

Plastová palubka
pro interiér i exteriér, materiál: PVC, odolnost vůči 
mrazům a UV záření, rozměry: š 10 x d 300 cm, 
tloušťka 0,9 cm, barva: bílá / zlatý dub, 3 m2/ bal.

21713804 / 26793236  od 229,90/ m2

Pokosová pila s pojezdem
28714172 

HM 216 SPX, 230 V, 2000 W, kotouč  
∅ 210 mm / 30 mm, 24 zubů,  
4800 ot./ min., max. profil řezu:  
340 x 65 mm, rozměry:  
73,5 x 70,5 x 50 cm,  
hmotnost 12 kg, záruka 5 let

3.790,-

bílá

zlatý dub

Obkladové panely

Spojovací materiál

14412175

21713804

26793236

28714172

26700290

10677079

21442296

10665957

1067665410676238

28244855
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Konstrukční dřevo1)   např. 21686720

materiál smrk, nehoblované, vzduchosuché

80 x 80 x 3000 mm 100 x 120 x 3000 mm

80 x 80 x 4000 mm 100 x 120 x 4000 mm

100 x 100 x 3000 mm 120 x 120 x 4000 mm

100 x 100 x 4000 mm

ks od

159,-

Desky, prkna*   např. 14417307

smrk, nehoblované

23 x 100 x 2000 mm 23 x 160 x 4000 mm

23 x 100 x 3000 mm 40 x 200 x 3000 mm

23 x 100 x 4000 mm 45 x 280 x 3000 mm,  
s ocelovým pásem23 x 120 x 3000 mm

ks od

89,-

Střešní latě
materiál smrk   např. 21683086

rozměry surové impregnované

30 x 50 x 3000 mm � �
30 x 50 x 4000 mm � �
40 x 60 x 3000 mm � –
40 x 60 x 4000 mm � �

Máme skladem dostatečné množství pro vaše projekty!

Organizér  
na kbelíky 20 l
29287181 

nastavitelný,  
40 přihrádek,  
vhodné pro kbelíky  
20 litrů

359,-

Ochranná přilba
např. 21368408 

nastavitelná velikost, nízká  
váha, teplotní odolnost,  
dostupná v několika  
barvách

169,-

Tlumič pádu
29343658 

z 32 mm širokého polyamidového popruhu, 
2x karabina k upevnění na bezp. postroj

999,-

Bezpečnostní postroj
29315806 / 29343649 

zadní / přední připojovací spona – pro připojení systému tlumiče pádu
XL – výška postavy 164 – 185 cm / obvod hrudníku 85 – 100 cm
XXL – výška postavy 185 – 200 cm / obvod hrudníku 100 – 130 cm

890,-

Stavební dřevo

1)Nabídka se může na jednotlivých odborných centrech lišit.

Sortiment RAPI-TEC a SPAX se může na jednotlivých odborných centrech lišit. 

Spojovací materiál
Vrut s talířovou hlavou HI.FORCE
10017756 

ocel, talířová hlava, vlnitý profil pro rychlé a spolehlivé 
šroubování, pohon T-Star plus pro spolehlivou fixaci 
nástroje a optimální přenos síly, rozměry: 8 x 140 mm

35,-

Vrut do dřeva s talířovou hlavou
20088952 

určený pro dřevěné konstrukce, disponuje mimořádně velkou  
hlavou, která skýtá optimální přítlačnou plochu, hlava s drážkou  
Torx zajišťuje optimální, bezztrátový přenos síly ze šroubováku  
na vrut, vyfrézovaná část na stopce vrutu zamezuje rozštípnutí  
dřeva, vyrobeno z oceli, rozměry: 8 x 80 mm

395,-/ 50 ks

Hřebík stavební
21758276 

rozměry: 4 x 100 mm

98,-/ kg

Vrut RAPI-TEC
28495291

vyšší svěrná síla ve spoji, vyšší nosná síla vrutu,  
použití bez předvrtání, T40 zinek, rozměry: 8 x 80 mm

14,-/ ks

®

RAPI-TEC
RAPI-TEC

vruty bez předvrtání

Univerzální podlahová deska OSB 3 – Superfinish ECO*  
např. 20826426

Charakteristika:
�  4stranná pero-drážka
�  ekologická výroba bez formaldehydu
�  vysoká trvanlivost a odolnost

tloušťka (mm) šířka (mm) délka (mm)

OSB 3 pero-drážka 12, 15, 18, 22 625 2500

OSB 3 rovná hrana 12, 15, 18 1250 2500

�  vysoká nosnost
�  vysoká stabilita21758276

10017756 20088952

14417307

20826426

21686720

29343658

29315806

21368408

29287181

21683086

28495291
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Ohebné trubky – „husí krk“
např. 21571127 

určeny pro teploty od –5 °C do +60 °C,  
mechanická odolnost 320 N/ 5 cm, vyrobeny 
ze samozhášivého PVC, ∅ 16, 20, 25, 32,  
40 mm, délky 10, 25, 50 m

od 45,-/ ks

PVC trubky pevné
např. 21568448

určeny pro teploty od –5 °C do +60 °C,  
mechanická odolnost 320 N/ 5 cm,  
vyrobeno ze samozhášivého PVC,  
∅∅ 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm, délka 3 m

od 25,-/ ks

Lišty na kabely – bílé
např. 21566381

určeno pro teploty od –5 °C do +60 °C, 
mechanická odolnost 320 N, vyrobeno  
ze samozhášivého PVC v bílé barvě, délka 2 m, 
dostupné v různých rozměrech

od 39,-/ ks

Lišty na kabely – barevné
např. 21563665

vyrobeno ze samozhášivého PVC, 
dekory sv. dřevo, tmavé dřevo  
a antracit, délka 2 m,  
dostupné v různých  
rozměrech

od 39,-/ ks

Rozvodná krabice
např. 21570382

IP54, nástěnná pro vnitřní i vnější použití, 
klipová s víkem, ze samozhášivého  
šedého PVC, různé rozměry

od 25,-

Instalační krabice podomítková
např. 21554012

univerzální podomítková, koupě jednotlivě 
nebo ve zvýhodněných baleních, různé 
rozměry

od 5,-

Instalační krabice do sádrokartonu
např. 30196669

otvory z pružného materiálu – zajištění 
vzduchotěsnosti, samozhášivé PVC, dostupné 
varianty: 1násobná, 2násobná, 3násobná

od 32,-

Typ Počet vodičů / průřez

Elektroinstalační kabel  
pro pevné uložení ve vnitřních  
a venkovních prostorách 
(např. v zemi, v betonu,  
do vkládacích lišt), černá barva 
obalu CYKY (750 V) kulatý
např. 28432085

2 x 1,5 mm2  – O

3 x 1,5 mm2  – O, J

3 x 2,5 mm2 – J

4 x 1,5 mm2; 4 x 2,5 mm2 – J

5 x 1,5 mm2; 5 x 2,5 mm2 – J

5 x 6 mm2 – J

Typ Počet vodičů / průřez

Elektroinstalační kabel pro 
pevné uložení ve vnitřních 
prostorách (např. pod omítku,  
do vkládacích lišt), černá barva 
obalu CYKYLO (750 V) plochý
např. 24474368

2 x 1,5 mm2 – O

2 x 2,5 mm2 – B

3 x 1,5 mm2 – J

3 x 2,5 mm2 – J

Kabely*

Vypínačová série
IP44, odolné proti stříkající vodě,  
určené k montáži v interiéru i exteriéru,  
barevné provedení: bílá, hnědá, šedá
zásuvka 27597529 / 26380461 / 
 30356807 65,-
vypínač ř. 6  27568613 / 26389352 /  
 30355460 79,-

Izolační pásky
např. 22834896

materiál PVC, využití v běžných rozvodech  
NN s širokým rozsahem teplot, dostupné  
v mnoha barvách, rozměry: š 15 / 19 / 25 mm 
x d 10 / 20 m

od 12,-

WAGO svorky s páčkou
např. 26336206

průhledný kryt pro kontrolu správné pozice 
vodičů, individuální míchání vodičů  
a připojovacích průřezů přípojek od 0,14  
do 6 mm², v balení  
po 5, 10 a 25 kusech

od 99,-

Zkoušečka napětí  
dvoupólová
21628908

stejnosměrné napětí DC 
4,5 – 400 V, střídavé napětí  
AC 120 – 380 V, určení  
polarity, optická  
signalizace

169,-

Digitální multimetr
25791592

RE828D, měření střídavého a stejnosměrného 
napětí 200 V / 600 V,  
200 mV / 600 V  
a stejnosměrného  
proudu 2 mA / 10 A,  
baterie součástí  
balení

239,-

Jističe
např. 26910512

1 nebo 3fázové jističe, provedení IC60N, 
IC60H, charakteristika B a vybrané  
ampéráže i charakteristika C, 6 a 10 kA

od 99,-

Jističe Slim
např. 28824062 

1 nebo 3 fázové jističe, užší provedení šetří 
místo v rozvodnici, charakteristika B, 6 kA

od 75,-

Nástěnná rozvodnice
např. 21568226

v provedení s bílými dvířky, nástěnná, IP30, 
vybavená svorkovnicí PE/N, DIN lištou,  
5 – 36 modulů

od 259,-

Krimpovací kleště No.300
11029121

integrované stranové štípací kleště,  
multifunkční nástroj pro odizolování vodičů, 
automatické nastavení průřezu od 8 – 20 mm, 
lisování dutinek 0,5 – 6 mm2

995,-

vyrobeno
v Německu

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.
DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

11029121 21570382 21554012

30196669

26336206
26910512

27236965 21568226

27597529

22834896
21628908

25791592

21571127

21568448

21566381

21563665

28432085
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LED světelená lišta
22810577

rozměry: š 3 x h 3,5 x d 123,3 cm, 20 W, 1700 lm, 6500 K, 
barva: bílá, provedení: plast, IP20, životnost 30000 hod.

585,-

LED stropní svítidlo
30339136

rozměry: š 16 x h 5 x d 122 cm, 31 W, 4112 lm, 
4000 K, provedení: kov, plast, barva: bílá, 
IP20, životnost 50000 hod.

1.890,-

LED stropní svítidlo Cristal
23179855

rozměry: š 3 x h 12 x d 121 cm, 48 W, 4100 lm, 4000 K, 
provedení: hliník, plast, barva: bílá, s mléčným difuzorem, 
IP20, životnost 30000 hod.

1.690,-

LED panel EVO
30337024

rozměry: š 60 x d 60 cm, 24 W, 3480 lm, 4000 K, provedení: 
hliník, plast, barva: bílá, IP40, životnost 50000 hod.

1.590,-

LED přisazené svítidlo
4000 K, provedení: polykarbonát, kov, barva: bílá, IP20, 
životnost 30000 hod., rozměry: š 14,5 x h 2,4 cm
d 54 cm, 25 W, 2525 lm

29297630 789,-
d 84 cm, 35 W, 3700 lm

29302428 999,-
d 114 cm, 48 W, 4900 lm

29302437 1.390,-

SMART

Vnitřní zásuvka
29318993

IP20, Wi-Fi chytrá zásuvka pro 
interiér, umožňuje zapnutí / 
vypnutí pomocí aplikace, pro 
zařízení max. 3680 W / 16 A, 
ovládání hlasem prostřednictvím 
Amazon Alexa nebo Google Home, 
do vyprodání zásob

329,-

Power Cube
30114731 / 23002687 / 30125487

IP20, 230 V, 4x zásuvka  
+ 2x USB-A, do zásuvky,  
možnost zapojení více  
Power Cube za sebou,  
samolepicí montážní úchytka, 
dostupné v barvách: modrá, 
zelená, šedá

399,-

Sedna
barevné provedení: bílá, aluminium,  
černá (možno doplnit o designové 
rámečky)
např. 28696535 + 28670061

1násobná zásuvka,  od 124,- 
kompletní
např. 28696544 + 28670061

vypínač ř. 6, kompletní od 144,-

Asfora
barevné provedení: bílá, krémová, 
antracit
např. 25676051 

1násobná zásuvka,  od 79,- 
kompletní
např. 25686953

vypínač ř. 1, kompletní od 69,-

Eqone
barevné provedení: bílá, šedá, stříbrná
např. 22393944 + 22394336 

1násobná zásuvka,  od 94,- 
kompletní
např. 22393962 + 22394336

vypínač ř. 1, kompletní od 84,-

Niloe Step
barevné provedení: bílá, hliník, ocel
např. 29061206 + 29061215

1násobná zásuvka,  od 124,- 
kompletní
např. 29025053 + 29061215

vypínač ř. 1, kompletní od 114,-

Logi
barevné provedení: bílá, stříbrná, grafit
např. 25687743 + 25672439 

1násobná zásuvka,  od 84,- 
kompletní
např. 25681064 + 25672439

vypínač ř. 1, kompletní od 79,-

Vypínačové série

Tango
barevné provedení: bílá, slonová kost, 
kouřová šedá
např. 27710441 + 27701047 

1násobná zásuvka,  od 149,- 
kompletní
např. 27700026 + 27660087 + 27701047

vypínač ř. 1, kompletní od 169,-

od

789,-

NOVĚ
v sortimentu

Bezdrátový zvonek
30173909

ovládání pomocí chytrého telefonu, 
obousměrná komunikace odkudkoli, 
detekuje pohyb v zorném úhlu 100°, 
ukládá obrazové záznamy, nabízí 
100% bezdrátové řešení, IP54

1.790,-
22393944 25687743 29061206

256760512869653527710441

30339136

23179855

29297630

3033702422810577

29318993

30173909

30114731
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Elektro nářadí

Aku nářadí

Nářadí

V KUFRU

V KUFRU

V KUFRUV KUFRU

SDSmax

18dílná

antivibrační systém

podstatné urychlení  
a zpřesnění zdicích  

procesů

včetně 2 diamantových kotoučů 
zdarma v hodnotě více než 1000 Kč

Další aku sortiment profi nářadí DeWalt najdete v oddělení zahrady. 
Dostupnost se může v jednotlivých odborných centrech lišit.

Pila na zdivo ALLIGATOR
26853802

DWE398QS, 1700 W, ideální pro řezání cihelných bloků 
a porobetonů, délka zdvihu 40 mm, pilové listy se 
pohybují v protiběžném směru, hmotnost 5,5 kg

9.990,-

Kombinované kladivo
26862978

D25481K-QS, 1050 W, 540 ot./ min., energie úderu až 6,1 J, extrémně 
účinný antivibrační systém, ideální pro vrtání kotevních a průchozích 
otvoru od ∅ 12 do 40 mm a vrtání s korunkou do ∅ 100 mm, vhodné 
také pro sekání do betonu a zdiva, hmotnost 5,9 kg

11.290,-

Startset
26862534

DCB115P2-QW, obsahuje: 230 V 
rychlonabíječku pro akumulátory 
10,8 až 18 V, LED ukazatel stavu 
nabíjení, 2 ks 18 V akumulátorů 
řady XR s kapacitou 5 Ah

4.990,-

Aku okružní pila
26862525

DCS391NT, 18 V, 5150 ot./ min., karbidový kotouč 
∅ 165 mm / 24 zubů, v kufru T-STAK, hmotnost 
2,9 kg, bez akumulátoru  
a nabíječky

5.990,-

Aku přímočará pila
28316648

DCS334N, 18 V, 0 – 3200 zdvihů/ min., max. hloubka 
řezu do dřeva / kovu: 135 / 10 mm, hmotnost 2,1 kg, 
bez akumulátoru a nabíječky

5.290,-

Křížový laser
27900738

DW088CG-XJ, pracovní rozsah  
s přijímačem až 50 m, rozsah 
samonivelace 4 s, přesnost ±0,3 
mm/ m, na baterie 1,5 V AA, jsou 
v balení

4.190,-

zelený laserový 
paprsek

Úhlová bruska
26847258

DWE4233QS, 1400 W, max. ∅ kotouče 125 mm, 
11500 ot./ min., vysoce účinné chlazení,  
hmotnost 1,85 kg

2.590,-

Aku šroubovák
30353321

DS18DAWCZ, vč. aku Li-lon 18 V /  
2x 2 Ah, 0 – 350 / 1400 ot./min.,  
točivý moment až 50 Nm, sklíčidlo  
do ∅ 13 mm, délka 173 mm,  
hmotnost 0,9 kg

2.790,-

Sada prodloužených bitů
26672955

18 ks, délka 75 mm, barevný 
rozlišovací systém pro rychlou 
orientaci

485,-

Vrtací kladivo
27731099

DH28PCY2WSZ, 850 W, 0 – 1100 ot./ min., 
energie úderu až 2,7 J, sklíčidlo SDS+, velmi 
účinné vrtání do betonu do ∅ 50 mm  
(s korunkou), hmotnost 2,9 kg

3.690,-

zdarma sada 
profi bitů

včetně 2

Úhlová bruska – sada
27207192

G23SWU2UGZ, 2200 W, max. ∅ kotouče 230 mm, 6600 ot./ min., 
softstart, ochrana proti opětovnému zapnutí, hmotnost 5,4 kg

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

2.985,-

KATALOG  
NÁŘADÍ

26862978

26853802

26847258

26862525

28316648

27900738

26862534

30353321

26672955

27731099

27207192
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Elektro nářadí

V KUFRU

bezúdržbový

alternativa  
k pneumatickým  
hřebíkovačkám = 

netřeba kompresoru 
nebo bombiček

Kompresor
26750833

Siltek, 750 W, 1450 ot./ min., 2válcový, extrémně tichý: 59 dB, 
8 bar, plnicí výkon: 105 l/ min., dodávané množství: 60 l/ min. 
(3 bar), objem nádrže 6 l, hmotnost 15,5 kg

3.290,-

Přenosný pracovní stůl
25231690

FMST1-75672, jednoduchý skládací mechanismus, rukojeť pro komfortní přepravu, 
nosnost až 455 kg, kovové nohy, rozměry: š 85 x h 60,5 x v 80 cm, hmotnost 10 kg

2.890,-

Hoblík
22845904

KW712KA, 650 W, max. hloubka úběru 2 mm, falcovací hloubka 
8 mm, šířka úběru 82 mm, oboustranné nože z karbidu, 
hmotnost 3 kg

1.750,-

Pracovní podstavec – sada
24528210

2 ks, pevná konstrukce, nosnost  
až 362 kg/ pár, integrovaný „V“ žlábek  
pro přichycení materiálu, včetně  
odkládací plochy, skládací pro snadný 
transport, rozměry: š 55 x h 11 x v 81 cm

790,-/ sada

Excentrická bruska
27151086

BEW210-QS, 230 W, ∅ kotouče 125 mm,  
až 14000 ot./ min., filtrační vak,  
hmotnost 1,2 kg

990,-

Vibrační bruska
27159141

BEW230BC Mouse, 55 W, 11000 kmitů/ min., 
rozměry brusné plochy: 133 x 95 mm,  
hmotnost 0,8 kg

729,-

Aku lepicí tavná pistole
25508093

R18GLU, ∅ lepicích tyčinek 11 mm, doba 
zahřívání 3 minuty, pogumovaná rukojeť, 
hmotnost 0,4 kg, bez akumulátoru  
a nabíječky

799,-

Aku horkovzdušná pistole
26962461

R18HG-0 SOLO, 18 V, teplotní rozsah 
0 – 470 °C, max. průtok vzduchu  
170 l/ min., zahřátí za 60 sekund, 
včetně integrovaného LED světla, 
hmotnost 0,6 kg, bez akumulátoru 
a nabíječky

2.290,-

Startset
25517910

RC18120-115, obsahuje 
rychlonabíječku 230 V,  
pro akumulátory 18 V  
a akumulátor 18 V s technologií 
INTELLICELL s indikátorem nabití, 
kapacita 1,5 Ah

1.390,-

Aku hřebíkovačka
29167858

R15GN18-0, kapacita 105 hřebíků, 
vypaluje hřebíky 15G, délka hřebíků 
24 – 64 mm, hlava hřebíku 1,8 mm, 
hmotnost 3,5 kg, bez akumulátoru  
a nabíječky

7.590,-

KATALOG  
KOMPRESORY

25508093

26962461

29167858

25517910

27159141 27151086

22845904

26750833

24528210

25231690



efekt hrubého  
industriálního 

betonu
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Swingcolor sněhobílá barva pro interiéry PLUS
např. 29623059

vysoká krycí schopnost a vydatnost, bez rozstřikování,  
bez konzervačních látek = vhodná pro alergiky, kbelík vyroben  
ze 100% recyklátu, bělost 91 % dle DIN

1 l = 6 m2

Swingcolor hloubková penetrace
např. 22187235

bezbarvá, vodou ředitelná, proniká hluboko  
do podkladu, univerzální použití pro všechny značky 
barev

1 l 149,-

5 l 399,-

10 l 699,-

TAKÉ V

2,5 l 385,-

5 l 675,-

10 l 1.150,-

Swingcolor vinylová interiérová  
barva – hedvábně lesklá   např. 22210609

sněhově bílá, vysoká krycí schopnost a vydatnost, odolná při čištění, 
omyvatelná, kbelík vyroben ze 100% recyklátu, bělost min. 91,5 % 
dle normy EN 13 300

1 l ≈ 1,2 kg = 8 m2

od 95,80/ kg

Interiérové barvy

Efektové barvy

Diamond 
27008094

Cinnamon 
27079151

Glade 
27087118

Flanell 
27079142

Skyline 
27080551

Dreamy 
27078237

Shadow 
27087127

Purpur 
27087303

1 l = 8 – 10 m2

Swingcolor efekt třpytivý
vysoce kvalitní disperzní barva, neobsahuje 
rozpouštědla a změkčovadla, s ušlechtilým 
stříbrným třpytem pro dosažení zvláštního 
efektu ve vašem interiéru, 2,5 l vystačí  
na cca 20 – 25 m² při jednovrstvém nátěru

od  
379,60/ l

1 l 439,-

2,5 l 949,-
Primalex barva s efektem betonu MIX 10 l
27808300

vytváří věrný efekt přírodního „surového“ betonu s jeho charakteristickou  
strukturou, která dodá interiéru industriální vzhled, nanášení benátským hladítkem 
se zaoblenými rohy, 10 l vystačí až na 17 m2 v jedné vrstvě, lze tónovat do různých 
odstínů dle vzorkovnice NCS nebo RAL, neplatí pro odborné centrum Brno Strážní

2.690,-

Swingcolor přísada se třpytkami 

např. 27086948 

40 g, přísada třpytivého pigmentu pro zamíchání  
do každé nátěrové barvy na zdi dle vašeho výběru,  
k dispozici ve stříbrném, zlatém a vícebarevném odstínu

279,-

video návod

1 l 269,-

2,5 l 499,-

REDUKUJE

ŠKRÁBANCE A RÝH
Y

PROTI-
POPISOVACÍ

EFEKT

Swingcolor barva na stěnu Simply
např. 26184593

matná, již namíchaná barva na stěny a stropy, připravená k použití, snadná manipulace, 
vysoká krycí schopnost, paropropustná, ideální pro veškeré nové nátěry a k renovaci, 
konzistence zabraňující stříkancům, bez zápachu, 28 odstínů

od 199,60/ l

02 040301

05 06 0807

09 10 1211

13 14 1615

17 18 2019

21 22 2423

25 26 2827

šedá

hnědá

zelená

béžová

červená

žlutá

modrá

v sortimentu také 
další balení

TAKÉ V

Swingcolor  
sněhobílá barva na stěny 10 l
22206893

vysoká krycí schopnost a vydatnost, otěruvzdorná, 
paropropustná, tónovatelná, kbelík vyroben  
ze 100% recyklátu, bělost min. 92 % dle DIN

839,-

Swingcolor sněhobílá 
barva na stěny  
200 ml 
28306180 

vč. aplikátoru, bez konzervantů

119,-

57,10/ kg

1 l ≈ 1,47 kg = 9 m2

Tuba 200 ml  

vč. aplikátoru  

v hodnotě  

119 Kč zdarma! 

(cena vám bude odečtena  

automaticky  

na pokladně)

2,5 l 399,-

10 l 999,-

od 67,96/ kg

1 l ≈ 1,47 kg = 8 m2

22187235

22210609 29623059

22206893 28306180

26184593

27808300

2708694827087127
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Malířské štafle
28871493 

výška 1,53 m, 2x 5 příček, materiál: borovice,  
 impregnovaná povrchová úprava, nosnost 150 kg

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

Kittfort Minerální 
univerzální omítka 
Primaštuk 2 kg
25900538 

bílá až šedobílá barva

65,-

Kittfort Latexová barva  
0,8 kg
23687233 / 23687242 / 23687941

bílá barva, univerzální / venkovní / vnitřní

85,-

Kittfort Penetrace Thermo
vodou ředitelná, penetruje a zatepluje 
v jednom kroku, proniká hluboko  
do podkladu, na většinu povrchů

1 l 29613111  219,-
3 l 29592539  569,-

Kittfort  
Vápno na bílení
bílá barva, pro interiér i exteriér, ideální do míst s vyššími 
požadavky na hygienu

6 kg 21675241  179,-
12 kg 21675278  295,-

Krycí fólie CQ
např. 21316461 

pro snadné zakrytí hladkých  
rozsáhlých ploch v interiéru,  
čistě a jednoduše odstranitelná,  
do tří týdnů nezanechá lepidlo, 
velmi dobrá přilnavost na natřené 
plochy, přesné ohraničení nátěru, 
různé rozměry

od 99,-

páska  
a fólie  

v jednom

pro disperzní barvy, 
laky i lazury

Váleček na barvu s rukojetí
25889318

pracovní šířka 25 cm,  
výška vlasu 12 mm,  
délka rukojeti 27 cm

209,-

Kbelík na barvu
22456971 

objem 12 l, materiál: 
plast, tvarovaná výlevka 
zajistí snadné vylití

99,-

Biorepel 
aplikační 
set
30372061 

sprej a sáčky  
1 + 2 g, hubí 
nežádoucí  
plísně, k aktivaci 
stačí pouze  
čistá voda

349,-

Stírací mřížka plast
25888759 

rozměry: š 27 x d 29 cm, 
pro válečky o šířce  
až 25 cm

23,-

Štětec 
zárohák 
PROFI
např. 21364202 

v různých 
velikostech

od 44,-

1.550,-

NOVĚ
v sortimentu

Primalex  
Lak ve spreji  
400 ml
26019385 / 26013013

bezbarvý syntetický lak,  
UV odolný, určený  
jako ochranná vrstva  
pro lakované a nelakované 
podklady

169,-

Sprej  
Platinum  
400 ml
např. 25291764

složení: speciální směs pryskyřic, 
perfektní přilnavost na dřevo, 
kovy, tvrdé plasty, sklo i tapety, 
rychleschnoucí, polomatný vzhled, 
odolný poškrábání, 35 odstínů

229,-

Color  
spray  
600 ml
např. 21621253

syntetická barva, vhodný 
pro dřevo, eternit, kov, 
kámen, sklo, lesklý 
vzhled, zvýšená pružnost 
nátěru, 10 odstínů

249,-

Primalex  
Sprej  
na radiátory  
400 ml
26018939

syntetická barva pro topná 
tělesa, teplotně odolná  
do +120 °C, nežloutne  
a neloupe se

159,-

Spreje pro interiér a exteriér

Barva proti plísním  
ETERNAL IN steril
bílá omyvatelná disperzní malířská barva, 
určená k prevenci i potlačení biotického 
napadení stěn v interiéru plísněmi, 
bakteriemi a jinými mikroorganismy

od 247,50/ kg

ETERNAL IN Thermo izolační barva 4 kg
21675649

pro interiéry, termoizolační a protikondenzační malířská barva, 
pro nátěry chladných stěn a míst s nedostatečnou tepelnou 
izolací, snižuje úniky tepla, brání kondenzaci vlhkosti na stěnách 

699,-

1 kg 23795093 279,-

4 kg 23807907 990,-

Stříkací systém
25526402

CONTROL 250R, 550 W, 230 V, délka hadice: 9 m, pracovní tlak 110 bar, 
průtok barvy 1,25 l/ min., plošný výkon 7,5 m2/ min., díky technologii 
HEA o 50% menší rozprašovací mlha, kombinace kompaktní stříkací 
pistole s výkonným lakovacím čerpadlem, rozměry: 47 x 32 x 38 cm, 
hmotnost soupravy 7,6 kg, záruka 5 let

13.990,-

21316461

21364202

30372061

28871493

25526402

25888759 22456971 25889318

23795093

26019385

21675649

25900538 29613111 23687233 21675241

26018939 25291764 21621253
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Lakované Quatro 
povrch: bílé, 2x stříkané akrylátovou barvou, 
pevné dveřní křídlo, 4 stylové drážky, výplň: 
voština, provedení s ostrou hranou, zámek 
dozický 72 mm, model Linea: sklo satinované

plné  např. 22868211 2.590,-
Linea  např. 22872823 3.990,-
obložkové  
zárubně  např. 25913536 od 2.750,-

vyrobeno
v ČR

vyrobeno
v ČR

vyrobeno
v ČR

Půdní schody Star Comfort 
3dílný dřevěný žebřík, šířka žebříku: 400 mm, hloubka 
nášlapu: 80 mm, výška dřevěného rámu: 180 mm,  
tloušťka víka 26 mm / tepelná izolace 20 mm, barva  
víka: bílá oboustranně, použitelné pro max. výšku  
podlaží 2,8 m, max. zatížení 150 kg, rozměry:
110 x 60 cm 25657825

110 x 70 cm 25657834

120 x 60 cm 25661330

120 x 70 cm 25660212

od 2.750,-

Ud
*=

1,22
W/ m2K

*Ud = hodnota tepelné prostupnosti

Andorra white 
povrch: s 3D strukturou v dekoru Andorra 
white, křídlo z MDF rámu s výplní – voština, 
oblá hrana, zámek dozický 72 mm

např. 25024243 od 2.250,-
obložkové zárubně  
např. 29002481  od 3.350,-

Dub šedý 
povrch: fólie 3D look v dekoru dub šedý, 
pevné dveřní křídlo s rámovou konstrukcí 
(MDF dřevovláknitá deska), provedení  
s ostrou hranou, zámek dozický 72 mm

např. 28625724 od 3.450,-
obložkové zárubně  
např. 25569911 od 2.950,-

Loft XX 
dveřní křídlo z masivního dřeva 
skandinávské borovice nejvyšší kvality,  
bez povrchové úpravy, broušeno, provedení 
s ostrou hranou, zámek dozický 72 mm

např. 27729863 3.990,-
obložkové zárubně masivní  
např. 24454591 od 3.890,-

Interiérové dveře

CPL laminátové
dekor: bílé, CPL laminát hladký bez struktury, 
pevné dveřní křídlo s výplní – DTD (dutinková 
dřevotříska), provedení s ostrou hranou, zámek 
dozický 72 mm

např. 24712448 od 3.490,-
obložkové zárubně CPL  
např. 27643015 od 3.350,-
protipožární CPL  
např. 23702570 4.990,-

Interiérové rozetové  
kování BORMIO R
BB / PZ, univerzální rozteč

29440489 / 29537248 499,-
WC / koupelna

29466050 790,-

od

499,-

IN
STA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž interiérových dveří  
vč. obložkové zárubně

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 2.220 Kč

Možnost zhotovení  
masivních dveří  
s povrchovou  
úpravou  
na objednávku.  
Pro konkrétní  
cenovou nabídku  
se obraťte na naše 
odborná centra.

Olejované

Old Town

wenge

teak 
 (M15)

bezbarvé

ořech

patina 
(M21)

bělené

Dveře nabízíme v provedení plné i prosklené, rozměry š 600 – 900 / v 1970 mm, levé / pravé, bez kování; v nabídce také odpovídající obložkové zárubně pro tloušťku 
stěny 100 i 150 mm. Sortiment interiérových dveří se může na odborných centrech lišit. Skladovou dostupnost lze telefonicky ověřit na +420 538 725 600.

Nafukovací montážní polštářek 
Winbag
nahrazuje klíny při montáži oken, dveří, nábytku  
bez cizí pomoci, šetří čas, snadné použití,  
dlouhá životnost, dostupné ve 3 variantách 
nosné síly: do 70 kg, do 135 kg, do 250 kg

např. 25711457  od 289,-

podívejte se  
na videonávod  

k montáži

plné

Linea

Rámové dub Mystic 
interiérové dveře s pevnou rámovou konstrukcí  
(MDF dřevovláknitá deska), povrch: fólie s 3D  
strukturou v dekoru dub Mystic, provedení  
s oblou hranou, zámek dozický 72 mm, 
dostupné v plné a prosklené variantě  
v rozměrech 60 – 80 cm, levé / pravé

dveře (např. 28524089) od 2.990,-
obložkové zárubně  
(např. 28986014) od 2.850,-

dveře od

2.990,-

28524089

28986014

22868211

22872823

24712448

25657825

2772986325024243 28625724

29440489

25711457
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Laminátové podlahy

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

SPC podlahy
nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 1285 x 192 x 7 mm, imitace dřeva, odolná proti  
skvrnám a otěru, snadná a rychlá pokládka, spojování clic-systémem, 15 let záruka pro obytné 
prostory, obsah balení: 2,47 m2, 1 pal. 98,8 m2

od 299,-/ m2

dub Ancona, SB
20671149

buk Odenwald, SB
20824660

dub Prizzi, 2S
22700173

ořech Massa, LD
23017751

Modena, MS
24642077

Siena Driftwood, MS
24665728

dub Cortona, 2S
24666323

dub Esperia
28420114

pinie Tundra
27172698

pinie Swiss
27211102

pinie Iceberg
27211111

Udine
28762162

pinie Sunny
28806990

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 609,6 x 304,8 x 3,8 mm, imitace dlažby, spojování 
clic-systémem, 25 let záruka pro obytné prostory, obsah balení: 2,415 m2, 1 pal. 86,94 m2

od 499,-/ m2

m2 od

499,-
m2 od

299,-

� voděodolná

� tloušťka 3,8 mm

� třída užívání 23 / 31

� stálobarevná

� tloušťka 7 mm

� třída užívání 23 / 31

KATALOG  
PODLAHOVÉ  

KRYTINY

Cena pokládky od: 215 Kč/ m2

20671149

24642077

20824660

24665728

22700173

24666323

23017751

28420114

27172698

28806990

27211102 27211111 28762162
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Slinutá dlažba Cedra Oak
31 x 61,5 cm, mrazuvzdorná, 
otěruvzdornost PEI IV,  
protiskluznost R10/B

28675367  329,-/ m2

Slinutá dlažba Norton Crema
30608599 

60 x 120 cm, matná, mrazuvzdorná, 
protiskluznost R9, rektifikovaná, 
otěruvzdornost PEI IV, do doprodání 
zásob

Slinutá dlažba Rosso Beige
60 x 120 cm, lesklá, mrazuvzdorná, 
rektifikovaná, otěruvzdornost PEI III

28453581  499,-/ m2

Dlažba Wave
30 x 60 cm, matná, otěruvzdornost 
PEI III, protiskluznost R9

28650081  279,-/ m2

vyrobeno
v Itálii

Obklady a dlažby Pokládka interiérových dlažeb
IN

STA
LU

JE
M

EM
ONTUJEM

E

ZA P
EVNÉ CENY

Cena pokládky od: 740 Kč/ m2

Dlažba  
Prisma dark
30 x 60 cm, matná, otěruvzdornost PEI III,  
protiskluznost R9

28449678  299,-/ m2

NOVĚ
v sortimentu

vyrobeno
v Itálii

m2

449,-

Slinutá dlažba Daytona Onyx
60 x 120 cm, lesklá, mrazuvzdorná,  
rektifikovaná, otěruvzdornost PEI IV

28388735  569,-/ m2

28650081

28449678

28675367

28388735

28453581

30608599
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Nakupujte on-line na bauhaus.cz

1

3

2

2

Kolekce Balvano
1  Obklad Beige

20 x 40 cm

26087799  429,-/ m2

2  Obklad Mokka
20 x 40 cm

26080992  389,-/ m2

3  Dekor Geometry
20 x 40 cm

26083195  109,-/ ks

4  Slinutá dlažba Mokka
33 x 33 cm, mrazuvzdorná,  
protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI IV

26083201  389,-/ m2

Kolekce Polaris
1  Obklad White

25 x 75 cm

27097719  479,-/ m2

2  Obklad Dark
25 x 75 cm

27096150  479,-/ m2

3  Obklad Hexagon dark
25 x 75 cm, bez vyobrazení

27092565  549,-/ m2

4  Obklad Hexagon light
25 x 75 cm

27096336  549,-/ m2

5  Dekor Hexagon mix
25 x 75 cm

27092583  549,-/ m2

6  Slinutá dlažba Atlantic Grey
60 x 60 cm

30361087  419,-/ m2

vyrobeno
v ČR

Kolekce Rain
7,5 x 30 cm, lesklá

Bianco 

obklad 28971472 729,-/ m2

dekor  29157309 829,-/ m2 

Grigio 

obklad 29077276 729,-/ m2

dekor  29157318 829,-/ m2

 
 

Aquamarine 

obklad  29153422 729,-/ m2

dekor  29149397 829,-/ m2

Nero 

obklad  29153802 729,-/ m2

dekor 28783093  829,-/ m2

vyrobeno
ve Španělsku

KATALOG OBKLADY  
A DLAŽBY 

Širší výběr  
obkladů a dlažeb

e-shop

28971472 29153422

2915380229077276

29157318

29157309

28783093

29149397

30361087

27092583

26083201

26080992

26083195

26087799

27097719

27096150

27096336

27092565
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Sprchová vanička Elipso Pro Chrome
28862840 

čtvrtkruhová, rádius R500, možnost instalace 
přímo na podlahu nebo pomocí nožiček,  
rozměry: 90 x 90 x v 3 cm, sifon ∅  9 cm

5.347,-
krycí panel 28858876 1.394,-
nožičky  28858885  332,-

Akrylátová vana Simplicity
barva: bílá, rozměry:

150 x 70 cm, objem 175 l 30370579  2.890,-
160 x 70 cm, objem 190 l 30376744 3.090,-
170 x 70 cm, objem 205 l 30367553  3.390,-

Čtvrtkruhový sprchový kout Pivot
28858858 

barevné provedení chrom, rám hliník, 6mm 
bezpečnostní sklo čiré s povrchovou úpravou 
AntiCalc, bezúdržbový mechanismus otevírání, 
levé nebo pravé provedení, záruka 5 let, 
rádius R500, rozměry: 90 x 90 x v 190 cm

12.742,-
Na objednávku je v nabídce také varianta  
s černým rámem za 13.592 Kč.

Sprchový systém CeraTherm T25
28876461

barva: chrom, obsahuje: hlavová sprcha  
∅  200 mm, ruční sprcha ∅  100 mm se 3 proudy, 
materiál: mosaz / plast, s termostatickou baterií, 
pojistka při 40 °C, funkce Eco Saving na omezení  
průtoku vody o 50 % a Cool Body na ochranu 
proti popálení, sprchová hadice No Twist,  
délka: 160 cm, funkce Easy Clean

6.990,-

Termostatická sprchová baterie
28904636

barva: chrom, pojistka při 40 °C, funkce  
Eco Saving na omezení průtoku vody o 50 % 
a Cool Body na ochranu proti popálení

2.690,-

Termostatická vanová baterie
28934712

barva: chrom, pojistka při 40 °C, funkce  
Eco Saving na omezení průtoku vody o 50 % 
a Cool Body na ochranu proti popálení

3.490,-

Sedátko do sprchy
30314957 

OVO-B Opal,  
rozměry: 36 x 36 cm, 
nosnost max. 150 kg

4.327,-

Elektrický  
ohřívač  
vody
EOMK SK, pro vertikální  
montáž, vč. digitálního  
ovládacího panelu, suché  
topné těleso, záruka 6 let,  
objem: 

80 l 24582809  7.989,-
100 l 24585419 8.489,-
120 l 24588560 8.989,-
150 l 24585686  9.989,-

Širší sortiment 
ohřívačů vody  

a bojlerů

e-shop

NOVĚ
v sortimentu

Vanový sifon
21383836 

A504KM, click / clack  
výpusť, kovové 
pochromované zátky 
odtoku a přepadu, 
pro vany s otvorem  
∅ 52 mm

719,- Montáž vany

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 2.690 Kč
IN

STA
LU

JE
M

EM
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ZA P
EVNÉ CENY

Montáž ohřívače vody

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 4.290 Kč
IN

STA
LU

JE
M

EM
ONTUJEM

E

ZA P
EVNÉ CENY

28934712

30370579

21383836

24582809

30314957

28858858 28862840

28904636

28876461
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Série baterií Start

Dřezová baterie Start
28375612 

chrom, se sprškou, výška 185 mm, 
chromovaný povrch GROHE StarLight®, 
nastavitelný omezovač průtoku, GROHE 
QuickFix® na rychlou montáž, otáčení o 90°

Umyvadlová baterie
28719344 

chromovaný povrch  
GROHE StarLight®, s keramickou 
vložkou GROHE SilkMove®

Sprchová baterie
28721561 

chromovaný povrch GROHE StarLight®,  
s keramickou vložkou GROHE SilkMove®, 
se zabudovanou regulací teploty

Vanová baterie
28719353 

chromovaný povrch GROHE StarLight®, s keramickou 
vložkou GROHE SilkMove®, se zabudovanou regulací 
teploty a automatickým spínačem sprchy

Košíky a polička do sprchy a koupelny   pochromovaný hliník 

kvalitní 
nerezavějící 

povrch

všechny  
koupelnové 

doplňky  
jsou včetně 
upevňovací 

sady

22279512

dvoupatrový, rozměry:  
š 17 x v 26 x h 16,3 cm

1.729,-

22279327

rozměry: š 19,2 x v 9,7 x h 20 cm, 
extra hluboký košík

929,-

rozměry: š 25 x v 12,5 x h 9,2 cm

22279363 929,-
rozměry: š 45 x v 12,5 x h 9,2 cm

22267492 1.349,-

22279336

rozměry: š 20,5 x v 9,2 x h 21 cm, 
extra hluboká polička

1.298,-

Bez vrtání
a přesto pevné!

SYSTÉM LEPENÍ
• originál – ověřen miliony  

zákazníků
• snadná a čistá montáž
• bez hluku a znečištění
• maximální přilnavost
• lze kdykoli bezezbytku odstranit

1.890,- 2.050,- 2.490,-

New York
materiál: keramika, barva: bílá,  
s otvorem pro baterii, bez baterie,  
vč. bílé výpusti, s přepadem,  
rozměry: h 46 x v 17 cm

š 60 cm 25453810  1.990,-
š 80 cm 25453801  2.590,-

Olivia
materiál: keramika,  
barva: bílá, s otvorem  
pro baterii, bez baterie,  
s přepadem, rozměry: 
š 50 x h 38,5 cm 26023580  1.190,-
š 60 x h 41,5 cm 26026048  1.390,-

Umyvadla

Výrobky Grohe QuickFix® jsou uzpůsobeny pro snadnou  
montáž. Obsahují přehledný návod, QR kód s odkazem  
na videonávod a stojánkové baterie mají navíc v balení QuickTool,  
pomocí kterého lze baterii snadno nainstalovat bez nutnosti dalšího nářadí.

3.720,-

28375612

2871935328721561

28719344

2602358025453810

22279512

22279327 22279336

22279363
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Koupelnový nábytek Stilla
materiál: MDF, barva: bílá, možnost výběru barevného 
provedení lišty – součástí balení lišty v barvě: bílá / černá / dřevo

1  Skříňka pod umyvadlo
2 zásuvky, bez umyvadla a baterie, rozměry:

š 60 x v 60 x h 45 cm   30343605 4.890,-
š 80 x v 60 x h 45 cm  30374711 5.590,-
2  Umyvadlo Puro k sérii Stilla

barva: bílá, materiál: sklo, rozměry:

š 60 x v 1,5 x h 46 cm  26760540 2.590,-
š 80 x v 1,5 x h 46 cm  26756026 3.490,-

3  LED zrcadlová skříňka   30372362

2 skleněné police, rozměry:  
š 60, 4 x v 60 x h 20, 3 cm 

3.190,-
4  Závěsná skříňka   30385324

barva: bílá, rozměry: š 30 x v 60 x h 21,6 cm

1.590,-
5  Vysoká skříňka   30368592

barva: bílá, rozměry: š 30 x v 90 x h 21,6 cm 

2.090,-

Skříňka s umyvadlem Rekord
materiál: MDF, barva: bílá lesk, Soft Close doraz,  
1 dvířka, levé nebo pravé provedení, vč. umyvadla, 
umyvadlo s otvorem na baterii, s přepadem,  
bez baterie, rozměry:

š 40 x v 85 x h 31 cm  24813183 2.990,-
š 50 x v 85 x h 38 cm  24813192 3.890,-
š 60 x v 85 x h 45 cm 24813208 4.490,-

LED zrcadlo Urban
4000 K, 400 lm, IP44, studená bílá barva světla, 
rozměry: v 74,1 x tl. 2,6 cm

š 60 cm 28458443 1.490,-
š 80 cm 28490913 1.690,-

Zrcadlová skříňka Luciana 
s LED osvětlením
26975919 

materiál: korpus bílé lamino,  
dvířka MDF, 2 skleněné poličky, 
rozměry: š 72 x v 70 x h 18 cm

5.690,-

LED zrcadlo Perfect
4000 K, IP55, studená bílá barva světla, 
rozměry:

š 60 x v 60 cm  22809539 3.790,-
š 60 x v 80 cm  27200650 4.490,-

svislá nebo 
vodorovná 
instalace

KATALOG  
SANITA

Širší nabídka 
zrcadlových 

skříněk

e-shop

1

5

2

4

3

NOVĚ
v sortimentu

28458443 22809539

30368592

30385324 30343605

24813183

30372362

26760540

26975919
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Kulové kohouty F-POWER

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

FV PP-RCT UNI   např. 25596548

TRUBKY PRO ROZVODY STUDENÉ A 60 °C 
TEPLÉ VODY A VZDUCHU
•   o 37 % větší  

průtok  
než běžné PPR

•   životnost  
50 let  
při teplotě  
60 °C a tlaku  
8 bar

FV PP-RCT HOT   např. 25600704

TRUBKY PRO ROZVODY STUDENÉ  
A 70 °C TEPLÉ VODY A VZDUCHU
•  o 20 % větší  

průtok  
než běžné PPR

•  životnost  
50 let  
při teplotě  
70 °C a tlaku  
8 bar 

FV PP-RCT FASER HOT   např. 25598359

TRUBKY PRO ROZVODY STUDENÉ  
A 70 °C TEPLÉ VODY A VZDUCHU 90 °C
•  3x menší  

roztažnost  
s vyšší tuhostí

•  životnost 50 let  
při teplotě 70 °C,  
tlaku 10 bar /  
90 °C, tlaku 8 bar  
pro vytápění 

Trubka hot
průměr cena/ 4 m

∅ 20 mm 108,-

∅ 25 mm 158,-

∅ 32 mm 238,-

 rozměr  označení cena zvýhodněné 
balení 

1  Koleno 90° ∅ 20 mm 21744983 5,-/ ks 45,-/ 10 ks

2  T-kus ∅ 20 mm 21744062 7,-/ ks 59,-/ 10 ks 
3  Nátrubek ∅ 20 mm 21745001 5,-/ ks 45,-/ 10 ks

4  Nástěnné koleno ∅ 20 mm 21744822 49,-/ ks 440,-/ 10 ks 

Trubka universal
průměr cena/ 4 m 

∅ 20 mm 98,-  

∅ 25 mm 157,-

∅ 32 mm 249,-

Trubka faser hot
průměr cena/ 4 m

∅ 20 mm 210,-

∅ 25 mm 298,-

∅ 32 mm 478,-

Svářečka na plastové potrubí
23191512 

vhodná na termoplastické trubky  
o ∅ 16 – 32 mm, 230 V / 1000 W, tavící  
teplota až 300 °C, v plechovém kufru, v balení: 4x nástavec, 
2x imbus klíč, 8x upevňovací šroub, 1x stojánek, záruka 5 let

1.090,-

Rozvody vody z PPR             ∅∅ 20 / 25 / 32 mm

PPR trubky

délka 4 m

1 2 3 4

Předstěnový WC modul 

Ovládací tlačítka

pro montáž závěsného WC s připojovací roztečí  
180 mm nebo 230 mm, výška 1120 mm,  
duální splachování 3 / 6 l 

1  AM100/1000
25588563 

pro zazdění a obezdění  
k nosné stěně – mokrý  
proces

3.139,-
2  AM101/1120

25588572 

montáž před nosnou stěnu  
nebo do sádrokartonové  
konstrukce, tloušťka  
podlahy 0 – 200 mm

3.890,-
3  AM102/1120

25586567 

vhodný pro rekonstrukce bytových  
jader, instalaci mezi dvě stěny,  
tloušťka podlahy 0 – 200 mm

4.296,-

M1722   27632721

barva: chrom mat, rozměry:  
š 24,7 x v 16,5 x h 1,9 cm 

1.310,-

M1720   24814344

barva: bílá, rozměry:  
š 24,7 x v 16,5 x h 1,9 cm 

958,-

materiál: plast, pro předstěnové instalační WC systémy a WC nádrže pro zazdění, dvoučinné mechanické 
splachování, kompatibilní pro všechny předstěnové instalační systémy a nádrže pro zazdění Alca

DÁVK
O

VA
Č 

W

C TABLET

ZDARM
A

1

2

3

New York 2.0
26624521 

materiál: keramika,  
barva: bílá, s hlubokým 
splachováním, vodorovný 
odpad, bez WC sedátka, 
rozměry: š 36 x v 37 x h 53 cm

2.990,-

Arteco se sedátkem
27531776 

materiál: keramika,  
barva: bílá,  
vč. WC sedátka  
s pozvolným sklápěním 
Soft Close, rozměry:  
š 35,5 x v 36 x h 53 cm

2.890,-

WC sedátko  
New York 2.0
26616519 

materiál: duroplast, 
barva: bílá, odnímatelné, 
závěsy z nerezové oceli, 
pozvolné sklápění Soft 
Close

1.090,-

Páka SM
½" 29463945  165,-
¾" 29533705  238,-

slouží pro rozvody pitné i užitkové vody, 
vyrobeny z odolné mosazi s chromovou  
a niklovou úpravou, povrch v kontaktu  
s vodou není niklován, těsnění koule  
a dříku vyrobeno z teflonu PTFE,  
odolává teplotám od -30 až do +120 °C 
(bez média), provozní tlak max. 30 bar

Páka MM
½" 29522882  143,-
¾" 29530335  149,-

Motýlek SM
½" 29530849  165,-
¾" 29528774  199,-

POZVOLNÉ SKLÁ
PĚN

Í

POZVOLNÉ SKLÁ
PĚN

Í

CLEAN
ON

bezokrajové  
splachování

bezokrajové  
splachování

WC závěsné mísy

EASY
CLEAN

29463945

21744983 21745001 21744822

23191512

25596548

24814344 27632721

27531776

26616519

26624521

25588563

25588572

25586567

21744062

29522882 29530849
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698,-

Bourací kladivo
24847067

1700 W, až 1900 úderů,  
energie úderu 50 J, upínání sekáčů 
SDS HEX, včetně 2 sekáčů, maziva  
a robustního kovového kufru, 
hmotnost 21 kg, záruka 5 let

ušetříte 10 %

3.590,-

ušetříte 20 %

1.990,-
Rohový ventil ½" x ⅜"
20472980 

chrom, s matkou

Malířský nátěr Plus 
16 kg
24560799

bílá interiérová malířská 
barva, 125 – 160 m2  
v 1 vrstvě, bělost min. 86 %

Vysokotlaký čistič
28368108 

K2 Power Control, 1400 W,  
max. tlak 110 bar, čerpadlo  
360 l/ hod., teleskopická rukojeť, 
hmotnost 6 kg, záruka 5 let 2cm dlažba Terrasse šedá

27158926

60 x 60 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, 
protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI IV

ušetříte 20 %

16 kg

259,-
ušetříte 19 %

3,5 l

469,-

ušetříte 26 %

m2

699,-

Luxol Originál  
tenkovrstvá lazura 3,5 l
např. 21573637 

pro exteriér a interiér, v odstínech: 
palisandr, pinie, ořech, mahagon, 
vydatnost ≈ 10 m2/ l

Fóliovník na rajčata
27238086 

rozměry:  
š 200 x h 77 x v 169 cm,  
chrání úrodu před větrem 
a nepřízní počasí, práškově 
lakovaný rám zajišťuje 
kašírovanou PE fólii 
stabilizovanou vůči UV záření, 
vybaven dvěma bočními okny 
a centrálním přístupem,  
vše lze srolovat a využít  
pro ventilaci

116,-

325,- 579,-

899,-

949,-/ m2

2.490,-

3.990,-

vyrobeno
v ČR

Původní cena, ze které je sleva poskytována, je nejnižší cenou zboží za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, případně, pokud je zboží nabízeno kratší dobu než 30 dní, 
nejnižší cenou za dobu, po kterou je zboží nabízeno, nebo v případě postupného zvyšování slevy, nejnižší cenou zboží za období 30 dní před prvním poskytnutím slevy.

ušetříte 14 %

99,-
27158926

28368108

20472980

21573637

27238086

24560799

24847067
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