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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ 
DATABÁZE CENEKON 2016/I 

801-1 Bežné stavebné práce 

Sortiment PREMAC bol rozšírený o chýbajúce rozmerové rady muriva základových pásov a o nové položky  

pre steny (bytblok), piliere a priečky. 

      

801-5 Zvláštne stavebné práce 

Do databázy boli pridané nové technológie pre výstavbu oporných konštrukcií z drôtokamenných  

košov – gabionov, ktoré sú tvorené z dvojzákrutovej oceľovej šesťhrannej siete. 

     

822-1 Pozemné komunikácie a letiská 

V cenníku boli rekonštruované položky podkladových a krycích vrstiev vozovky z asfaltového betónu AC. Doplnila 

sa technológia frézovania betónových povrchov a rezanie dilatačných škár asfaltových povrchov. 
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824-1 Železnice normálne a širokorozchodné 

Doplnené boli položky zhotovenia koľají systémom Donelli, bezstykových koľají a zhotovenie prechodových 

koľajníc. Zároveň boli pridané položky nástupištných konštrukcií. 

     

800-721 Zdravotechnické inštalácie budov 

Časť cenníka požiarne príslušenstvo bola kompletne zrekonštruovaná a rozšírená o nové montážne položky  

a materiály hydrantových systémov, nástenných hydrantov, požiarnych hadíc a prúdnic, požiarnych armatúr, 

čerpadiel a iných doplnkov. 

 

    

800-731 Ústredné vykurovanie 

Spracovaním a doplnením položiek solárnych expanzných nádob sme skompletizovali tlakové nádoby  

pre vykurovacie systémy, pitnú aj úžitkovú vodu a solárne systémy. 
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800-763 Drevostavby – montáž 

Do cenníka drevostavieb boli doplnené nové položky na ocenenie drevených nosných stien a priečok pre výstavbu 

drevodomov, ktoré sa montujú na mieste výstavby stĺpikovou konštrukciou. 

  

 

921 Elektromontáže 

Do cenníka boli doplnené položky pre montáž rozvodných skríň od 12 do 96 modulov a podružného merania,  

a to buď jednofázovým alebo trojfázovým elektromerom. Začali sme sa venovať aj novej časti cenníka,  

a to opravy, kde sme pridali položky, ako sú výmena žiaroviek za LED alebo opravy spínačov a zásuviek. 
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH: 

800-5 Sanácie objektov – špeciálne stavebné práce: 

• čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom, 

• čistenie oceľových konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom. 

801-1 Bežné stavebné práce: 

• aktualizácia a doplnenie murovacieho systému PREMAC, 

• vloženie aramidovej výstuže do muriva, 

• sadrové omietky RIGIPS, 

• fasádne systémy STOMIX, PROFI a JUB. 

801-3 Búranie a podchytávanie konštrukcií: 

• otlčenie vnútorných omietok stropov a stien. 

801-4 Opravy a údržba: 

• opravy vonkajších omietok podľa stupňa zložitosti zo suchých zmesí. 

801-5 Zvláštne stavebné práce: 

• konštrukcie z drôtokamenných košov – gabionov. 

822-1 Pozemné komunikácie a letiská: 

• odstránenie vodorovného dopravného značenia, 

• fragmentácia a hutnenie cementobetónových dosiek, 

• podkladové a krycie vrstvy vozovky z asfaltového betónu, 

• kryt vozoviek cementobetónový, 

• frézovanie betónových a asfaltových povrchov, 

• rezanie škár betónových a asfaltových povrchov, 

• zálievka škár pre betónové a asfaltové povrchy, 

• plastová zámková dlažba, 

• osadenie obrubníkov do vyšších tried betónu. 

824-1 Železnice normálne a širokorozchodné: 

• zhotovenie prechodových koľajníc, 

• recyklácia alebo prečistenie koľajového lôžka, 

• zhotovenie bezstykových koľají, 

• zhotovenie výhybiek jednoduchých na betónových podvaloch, 

• zhotovenie koľají systémom DONELLI, 

• nástupištné konštrukcie z hrany PRE, SUDOP a ŽPSV, 

• zásyp medzi nástupištnými hranami, 
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• rekonštrukcia položiek montáže a zhotovenia koľaje stykovanej. 

827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie: 

• osadenie prefabrikovaných vodomerných šachiet, 

• montáž železobetónových odlučovačov a lapačov, 

• osadenie železobetónových akumulačných nádrží, 

• osadenie železobetónových prečerpávacích staníc. 

800-713 Izolácie tepelné: 

• protipožiarne prestupy. 

800-721 Zdravotechnické inštalácie budov: 

• armatúry pre vnútorný vodovod, 

• požiarne príslušenstvo, 

• expanzné nádoby pre pitnú a úžitkovú vodu. 

800-731 Ústredné vykurovanie: 

• tepelné výmenníky, 

• expanzné nádoby pre solárne systémy, 

• čerpadlové skupiny pre solárne systémy, 

• armatúry pre ústredné vykurovanie. 

800-763 Drevostavby – montáž: 

• doplnenie rozmerových radov priečok, sanitárne predsteny, 

• voštinová podlaha, 

• stĺpiková konštrukcia pre drevostavby. 

800-765 Tvrdé krytiny: 

• plastový šindeľ. 

800-766 Konštrukcie stolárske – montáž: 

• predsadená montáž okien. 

800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové: 

• aktualizácia a doplnenie povlakových podláh. 

800-783 Nátery: 

• nano náter na stavebné konštrukcie. 



 

 

Novinky v cenníkovej databáze 

 

800-771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady: 

• aktualizácia a doplnenie časti cenníka opravy. 

921 Elektromontáže: 

• rúrkové chráničky, 

• spínacie ústrojenstvo, 

• elektromery, 

• rozvádzače, 

• výmena žiaroviek, zásuviek, spínačov, 

• trakčné vedenie pre trolejbusy a električky. 

922 Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení: 

• montáž meračov rýchlosti a informačných panelov teploty ovzdušia a vozovky. 

946 Zemné práce pri externých montážach: 

• hĺbenie káblových rýh strojne. 
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A. NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH 

800-5 Sanácie objektov – špeciálne stavebné práce 

(9 nových položiek) 

ČISTENIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VYSOKOTLAKOVÝM VODNÝM LÚČOM 

Čistenie vysokotlakovým vodným lúčom je čistenie nenárazovým pôsobením tlakovej kvapaliny na čistený objekt. 

Pôsobenie vody tak nevyvoláva žiadne napätia, deformácie alebo trhliny. Týmto spôsobom čistíme betónový 

podklad stien, stropov, podláh aj oceľové konštrukcie. 

  

Ukážka z cenníka: 

93890 Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom, 

 do hrúbky 1 mm 

938902301 stropov 

938902302 stien 

938902303 podláh 

801-1 Bežné stavebné práce 

(1088 nových položiek, 8 aktualizovaných položiek) 

MUROVACIE SYSTÉMY 

K existujúcim položkám debniacich tvárnic PREMAC bol doplnený nový sortiment (bytbloky, pilierové debniace 

tvárnice, priečkové tvárnice) a chýbajúce rozmerové rady pre murivo základových pásov. Murovacie tvárnice 
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bytblok v hrúbkach 250 a 300 mm je možné použiť na murovanie vonkajších a vnútorných nosných a nenosných 

stien bez požiadavky na tepelný odpor. 

V cenovej úrovni 2015/2 boli v časti Murárske práce – tehly a tvárnice vymazané neaktuálne položky. Na tento 

trend sa nadviazalo aj v cenovej úrovni 2016/I a vymazané boli zastarané položky v častiach priečky a prímurovky, 

zaplentovanie. Súčasne boli aktualizované a doplnené položky priečok z maloformátových vápennopieskových 

tehál. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

31127 Murivo nosné (m3) z tvárnic PREMAC BYTBLOK 

311271340 hr. 250 mm 

311271341 hr. 300 mm 

VLOŽENIE ARAMIDOVEJ VÝSTUŽE DO MURIVA 

Aramidová výstuž je výstuž do muriva vyrobená z aramidového vlákna. Jej mriežkový tvar umožňuje optimálny 

prenos osovej sily a šmyku. V oblasti škár sa vďaka týmto vlastnostiam zlepšuje medza pevnosti v tlaku.  

Do konštrukcie sa vkladá počas murovania a to najmä pri zmene stavebnej výšky murovania, do rohov otvorov,  

pri teplotných výkyvoch a pod. 
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Ukážka z cenníka: 

31023 Aramidová výstuž do muriva 

hrúbka steny 115 mm 

310230111 typ A 1 šírky 85  mm 
... 
310230121 typ S šírky 85  mm 

SADROVÉ OMIETKY RIGIPS 

Vnútorné sadrové omietky RIGIPS Rimano a Rimat sú podľa údajov výrobcu členené v rozmedzí odporúčaných 

hrúbok na ručné a strojné nanášanie. K omietkam sú spracované aj položky prípravy podkladu regulátorom 

nasiakavosti Rikombi Grund a kontaktným mostíkom Rikombi Kontakt. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

61246 Vnútorná sadrová omietka stien RIGIPS, ručné nanášanie 

Rimat 100 DLP 

612467542 hr. 2 mm 
... 
612467549 hr. 9 mm 

FASÁDNE SYSTÉMY – STOMIX, PROFI, JUB 

Zvyšujúce sa nároky na tepelnú ochranu budov boli premietnuté do doplnenia (STOMIX, PROFI) a aktualizácie 

(JUB) fasádnych systémov, ktoré zahŕňajú kontaktný zatepľovací systém (KZS / ETICS) vrátane príslušenstva, 

omietky ku KZS vrátane prípravy podkladu a fasádne farby. Kontaktné zatepľovacie systémy stien sú spravidla 

členené pre skrutkovacie kotvy, zatĺkacie kotvy a položky pre ostenia okien a dverí. Príslušenstvo ku KZS je 

tvorené rôznymi zakladacími lištami, rohovými, okennými, parapetnými, dilatačnými profilmi a pod. Omietky 

s prípravou podkladu sú delené na vonkajšie omietky sien a vonkajšie omietky podhľadov. 
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STOMIX 

Kontaktné zatepľovacie systémy s uvedením použitého tepelného izolantu: 

• STOMIX STX.THERM ALFA (EPS-F), 

• STOMIX STX.THERM BETA (minerálna vlna), 

• STOMIX STX.THERM SANA (EPS-F), 

• STOMIX riešenie soklovej časti (EPS), 

• STOMIX STX.THERM STROP (minerálna vlna). 

Položky kontaktného zatepľovacieho systému STX.THERM ALFA sú vyhotovené až do hrúbky izolantu 380 mm  

pre skrutkovacie kotvy a 240 mm pre zatĺkacie kotvy. Systém STX.THERM BETA z minerálnej vlny je v oboch 

variantoch spracovaný do hrúbky izolantu 240 mm. Špecifikom je systém STX.THERM SANA, ktorý využíva 

injektované kotvy Spiral Anksys s výplňovou expanznou hmotou. Technológia sa využíva na kotvenie 

v materiáloch, kde je bežné mechanické kotvenie menej účinné, na nerovné podklady s nerovnosťou max. 20 mm 

/ 1 m a pre dodatočné zateplenie existujúceho KZS. Hrúbka izolantu je až 320 mm. 

Kontaktné zatepľovacie systémy STOMIX využívajú tepelné izolanty ISOVER a ROCKWOOL. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

31123 Kontaktný zatepľovací systém STOMIX STX.THERM SANA (EPS-F) 

injektované kotvy Spiral Anksys pre dodatočné zateplenie pôvodného KZS 

625253651 hr. 50 mm 
... 
625253665 hr. 320 mm 

PROFI 

Kontaktné zatepľovacie systémy s uvedením použitého tepelného izolantu: 

• PROFI EPS-System (biely EPS-F), 

• PROFI EPS-System (grafitový EPS-F), 

• PROFI EPS-System Faradayus (biely EPS-F), 

• PROFI EPS-System Air (biely EPS-F), 

• PROFI EPS-System Sokel (EPS), 
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• PROFI Steinwolle-System (minerálna vlna), 

• PROFI Steinwolle-System Faradayus (minerálna vlna). 

Systémy na báze bieleho a grafitového EPS-F sú spracované do hrúbky izolantu 250 mm, minerálnej vlny  

do hrúbky 260 mm a systém pre sokel do hrúbky 200 mm. Špecializáciou spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. sú 

systémy Profi Faradayus slúžiace na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia. 

Kontaktné zatepľovacie systémy PROFI využívajú tepelné izolanty SLOVIZOL a ISOVER. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

62525 Kontaktný zatepľovací systém PROFI EPS-System Faradayus (biely EPS-F) 

skrutkovacie kotvy 

625254141 hr. 80 mm 
... 
625254158 hr. 250 mm 

JUB 

Kontaktné zatepľovacie systémy s uvedením použitého tepelného izolantu: 

• JUBIZOL EPS (biely EPS-F), 

• JUBIZOL EPS (grafitový EPS-F), 

• JUBIZOL MW (minerálna vlna), 

• JUBIZOL Premium (grafitový EPS-F), 

• JUBIZOL Micro Air (biely dierovaný EPS-F), 

• JUBIZOL Micro Air (grafitový dierovaný EPS-F), 

• JUBIZOL Strong (biely EPS-F), 

• JUBIZOL Strong (minerálna vlna), 

• JUBIZOL Kulirplast pre sokel (EPS-F Strong Premium). 

Systémy na báze bieleho a grafitového EPS-F sú spracované do hrúbky izolantu 300 mm pre skrutkovacie kotvy 

a 240 mm pre zatĺkacie kotvy, minerálnej vlny do hrúbky 245, resp. 220 mm a systém pre sokel do hrúbky 250, 

resp. 240 mm. Systém JUBIZOL Strong obsahuje dvojnásobnú výstužnú mriežku o váhe 160 g/m2 a má  

až desaťkrát väčšiu odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii. 
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Kontaktné zatepľovacie systémy JUBIZOL využívajú vlastné tepelné izolanty JUBIZOL. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

62525 Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL Strong (biely EPS-F) 

skrutkovacie kotvy 

625254831 hr. 40 mm 
... 
625254849 hr. 300 mm 

801-3 Búranie a podchytávanie konštrukcií 

(37 nových položiek, 22 aktualizovaných položiek) 

OTLČENIE VNÚTORNÝCH OMIETOK STROPOV A STIEN 

K existujúcim súborom cien otlčenia omietok boli dopracované položky chýbajúcich konštrukcií a percentuálnych 

rozsahov. Položky sú rozdelené na vápenné, vápennocementové, cementové a šľachtené v členení na omietky 

vnútorných stropov, stien a vonkajších priečelí. 
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Ukážka z cenníka: 

97801 Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových 

stropov vnútorných v rozsahu do 

978011111 5 % -0,002 t 
... 
978011191 100 % -0,050 t 

stien vnútorných v rozsahu do 

978013111 5 % -0,002 t 
... 
978013191 100 % -0,046 t 

801-4 Opravy a údržba 

(56 nových položiek) 

OPRAVY VONKAJŠÍCH OMIETOK PODĽA STUPŇA ZLOŽITOSTI ZO SUCHÝCH ZMESÍ 

V cenníku boli doplnené položky pre opravy vonkajších omietok zo suchých zmesí pre podhľady a steny (fasáda). 

Práce boli rozčlenené podľa stupňa zložitosti I – VII a podľa množstva opravovanej plochy. 

       

  

Ukážka z cenníka: 

62142 Oprava vonkajších omietok podhľadov zo suchých zmesí bez otĺkania chybných miest, hladkých 

stupeň členitosti I v množstve opravovanej plochy 

621422112 do 10 % 
... 
621422712 nad 65 % do 80 % 
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801-5 Zvláštne stavebné práce 

(14 nových položiek) 

KONŠTRUKCIE Z DRÔTOKAMENNÝCH KOŠOV – GABIONOV 

Do databázy bola doplnená technológia pre gravitačné oporné konštrukcie. Stabilita gravitačných oporných 

konštrukcií je závislá od správneho spolupôsobenia gabionových košov a ich výplne, ktorá podopiera  

alebo stabilizuje nestabilné zemné svahy. Podľa technických potrieb a parametrov stavby môžeme zvoliť 

konštrukcie oporných a zárubných múrov, obkladov, matracov z drôtokamenných košov plnených kamenivom, 

prefabrikovaných gabionov. Boli doplnené aj položky pre voľne stojace gabionové ploty. 

        

Ukážka z cenníka: 

32721 Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku 

s drôtokamenným lícom 

327210160 výšky 0,5 m 

327210170 výšky 1,0 m 

822-1 Pozemné komunikácie a letiská 

(395 nových, 15 aktualizovaných položiek) 

PODKLADOVÉ A KRYCIE VRSTVY VOZOVKY Z ASFALTOVÉHO BETÓNU 

V cenníku pozemných komunikácii a letísk boli rekonštruované položky podkladových a krycích vrstiev vozovky 

z asfaltového betónu AC. Nové položky sú rozdelené podľa maximálneho zrna kameniva, typu vrstvy, použitého 

spojiva a kvalitatívnej triedy podľa STN EN 13108-1. 
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Ukážka z cenníka: 

57711 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. 

II 

v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení 

577114111 hr. 25 mm 
... 
577144111 hr. 50 mm 

KRYT CEMENTOBETÓNOVÝ CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Položky cementobetónového krytu boli aktualizované z dôvodu rozdelenia vozoviek na skupiny, teda podľa triedy 

dopravného zaťaženia. Cementobetónový kryt je vhodný pre vozovky, na ktorých sa očakáva veľké dopravné 

zaťaženie alebo treba zabezpečiť ich dlhšiu životnosť. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

58111 Kryt cementobetónový cestných komunikácií 

skupiny CB I pre TDZ I a II 

581110111 hr. 100 mm 
... 
581150115 hr. 300 mm 
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REZANIE ŠKÁR ASFALTOVÝCH A BETÓNOVÝCH POVRCHOV 

Do databázy boli doplnené a aktualizované položky rezania dilatačných škár asfaltových a betónových povrchov. 

Škáry je potrebné vytvárať z dôvodu zmrašťovania betónu, aby sa zamedzilo vzniku nekontrolovaných trhlín. 

Priečne škáry sa vytvárajú spravidla každých 4 až 6 m a pozdĺžne v mieste vyznačenia jazdných pruhov. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

91972 Dilatačné škáry rezané živičných plôch, rezanie priečnych alebo pozdĺžnych škár pre vytvorenie 

komôrky pre zálievku 

šírky 10 mm 

919726171 hĺbky 15 mm 
... 
919726173 hĺbky 25 mm 

ZÁLIEVKA ŠKÁR PRE ASFALTOVÉ A BETÓNOVÉ POVRCHY 

Pre asfaltové a betónové povrchy boli pridané nové položky zálievky škár. Používajú sa jednozložkové zálievky  

na báze polymérmi modifikovaného asfaltu aplikované za horúca (čierna farba) alebo dvojzložkové polysulfidové 

zálievkové hmoty aplikované za studena (šedá farba). Do škár sa môžu vkladať polypropylénové tesniace 

povrazce, ktoré znižujú spotrebu zálievky a zlepšujú jej vlastnosti pri mechanickom namáhaní. 
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Ukážka z cenníka: 

91972 Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena v cementobetónovom alebo živičnom kryte vrátane 

adhézneho náteru s tesniacim profilom pod zálievku, pre komôrku 

šírky 10 mm 

919726511 hĺbky 20 mm 

919726512 hĺbky 25 mm 

FRÉZOVANIE BETÓNOVÝCH A ASFALTOVÝCH POVRCHOV 

Na základe požiadavky zákazníkov sa doplnili položky frézovania betónových povrchov a prepracovali položky 

frézovania asfaltových povrchov. Táto technológia je najefektívnejšou a najekonomickejšou operáciou údržby 

cestných komunikácií, ktorej cieľom je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre bezpečnú a pohodlnú jazdu  

v každom počasí. Položky boli roztriedené podľa plochy frézovania a šírky záberu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

11315 Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok 

bez prekážok v trase 

plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m 

113154110 hr. do 30 mm  0,076 t 
... 
113154140 hr. 100 mm  0,254 t 

FRAGMENTÁCIA A HUTNENIE CEMENTOBETÓNOVÝCH DOSIEK 

Technológia fragmentácia betónového krytu sa používa pri demoláciách a opravách cementobetónových krytov 

vozoviek a spevnených plôch. Technológia sa používa na odstránenie napätia (zmenšenie dilatačných celkov)  

v starých vozovkách. Pojazdom dynamicky pôsobiaceho valca vznikajú trhliny v cementobetónovej doske.  

Takto rozdrvenú dosku je možné hutniť a použiť opätovne ako podkladovú vrstvu pre výstavbu nového 

asfaltového krytu. 
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Ukážka z cenníka: 

56712 Fragmentácia a hutnenie cementobetónových dosiek pre vytvorenie podkladovej vrstvy vozovky 

567126111 hr. 100 až 120 mm 
... 
567156112 hr. 280 až 300 mm 

ODSTRÁNENIE VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA 

V cenníku 822-1 boli doplnené položky odstránenia vodorovného dopravného značenia frézovaním, brúsením  

a otryskávaním vodným lúčom. Frézovanie sa vykonáva kompaktnými cestnými frézami. Brúsenie vodorovného 

dopravného značenia skarifikačnými zariadeniami predstavuje ideálny brúsiaci systém pre parkoviská. Pri brúsení 

je možné použiť brúsenie s pojazdom. Otryskávanie vodným lúčom je štandardná technológia pre vodorovné 

dopravné značenie. Používa sa na asfaltové povrchy, dlažobné kocky a betónové plochy. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

96608 Odstránenie vodorovného dopravného značenia 

frézovaním 

966083111 čiar šírky 250 mm 

966083112 plochy 
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MONTÁŽ PLASTOVEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY 

Do cenníka sa doplnila technológia montáže plastovej zámkovej dlažby. Tento podlahový systém je ideálnym 

riešením pre parkoviská, komunikácie a garáže. Úpravy podkladu pre položenie dlažby sú minimálne a realizácia 

veľkých plôch nie je časovo náročná. Vytvorená plocha je vysoko odolná, bezprašná a nepotrebuje žiadnu údržbu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

59691 Kladenie plastovej zámkovej dlažby do štrkového lôžka 

rozmeru š. x dĺ. 420 x 420 mm a hrúbky 

596915111 10 mm 
... 
596915113 30 mm 

OSADENIE OBRUBNÍKOV DO VYŠŠÍCH TRIED BETÓNU 

Na základe požiadavky zákazníkov sme doplnili položky osadenia obrubníkov do vyšších tried betónu. Ukladanie 

obrubníkov musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Taktiež je vhodné 

použiť prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti. 
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Ukážka z cenníka: 

91653 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár 

cementovou maltou, so zhotovením lôžka 

bez bočnej opory z betónu prostého 

916531111 tr. C 12/15 

916531112 tr. C 16/20 

824-1 Železnice normálne a širokorozchodné 

(98 nových, 92 aktualizovaných položiek) 

REKONŠTRUKCIA MONTÁŽE A ZHOTOVENIA KOĽAJE STYKOVANEJ 

V cenníku sa aktualizovali položky montáže koľajových polí na montážnej základni a zhotovenie koľají v osi. 

Nahradené boli položky zhotovenia koľaje stykovej kladením UK 25/18 a PKP 25/20. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

52112 Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru R 65 na podvaloch drevených s normálnym rozchodom na 

montážnej základni 

521121112 rozdelenie podvalov d 
... 
521121114 rozdelenie podvalov u 

ZHOTOVENIE BEZSTYKOVÝCH KOĽAJÍ 

Za bezstykovú koľaj sa v zmysle predpisu S 3-2 považuje koľaj s koľajnicami zvarenými v dĺžke 150 m a väčšej. 

Podstatnou mierou ovplyvňuje predĺženie životnosti komponentov železničného zvršku. Jej výhodou je zlepšenie 

dynamiky jazdy vlakových súprav, zníženie jazdných odporov, a tým aj komfortu cestovania prepravovaných osôb. 

Položky boli vytvorené pre tvar koľajníc typu S 49 a UIC 60. 
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Ukážka z cenníka: 

52132 Zhotovenie koľaje bezstykovej v osi z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch drevených s normálnym 

rozchodom 

upevnenie tuhou zvierkou 

521328111 rozdelenie podvalov c 

521328114 rozdelenie podvalov u 

ZHOTOVENIE KOĽAJÍ SYSTÉMOM DONELLI 

Zhotovenie koľají systémom Donelli je technológia tvorená dvoma hydraulickými portálovými žeriavmi typu PTH 

350 a traverzou, ktorá je žeriavmi nesená a na ktorej sú zavesené vystrojené podvaly v požadovanom rozdelení. 

Táto zostava je ďalej doplnená zariadením pre nasadzovanie koľajníc na podvaly. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

52135 Zhotovenie koľaje systémom DONELLI z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch betónových vystrojených s 

normálnym rozchodom 

521358511 rozdelenie podvalov c 

521358514 rozdelenie podvalov u 



 

 

Novinky v cenníkovej databáze 

 

ZHOTOVENIE PRECHODOVÝCH KOĽAJNÍC 

Do databázy boli doplnené nové položky zhotovenia prechodových koľajníc. Pri prechode z jedného tvaru koľajníc  

na iný tvar je potrebné použiť prechodové koľajnice. Zhotovenie sa vykonáva odtavovacím stykovým zváraním 

koľajníc oboch tvarov tak, aby pojazdná hrana bola plynulá a temená hláv oboch zváraných koľajníc boli  

v rovnakej výške. Položky sú vytvorené podľa tvaru prechodových koľajníc, a to R 65/S 49, R 65/ UIC 60 a UIC 60/S 

49. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

52192 Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru R65/S49 na podvaloch drevených s normálnym rozchodom 

upevnenie tuhé 

521921114 rozdelenie podvalov u 

ZHOTOVENIE VÝHYBIEK JEDNODUCHÝCH NA BETÓNOVÝCH PODVALOCH 

V cenníku boli aktualizované položky zhotovenia jednoduchých výhybiek na drevených podvaloch a doplnili  

sa položky výhybiek na betónových podvaloch koľajníc tvaru S 49 a UIC 60. Na kladenie výhybiek sa využíva stroj 

Desec TL50. 
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Ukážka z cenníka: 

53191 Zhotovenie výhybky s normálnym alebo širokým rozchodom tvaru S 49 z ocele vákuovanej na 

podvaloch betónových 

531911111 jednoduchej 

RECYKLÁCIA ALEBO PREČISTENIE KOĽAJOVÉHO LÔŽKA 

Do cenníka 824-1 boli spracované položky recyklácie alebo prečistenia koľajového lôžka pre spätné použitie. 

Koľajové lôžko sa zrecykluje na dva typy materiálu. Jedným z nich je štrkodrva, ktorá sa využíva ako konštrukčná 

vrstva pod koľajové lôžko. Druhým typom je recyklované kamenivo, ktoré slúži ako náhrada prírodného kameniva 

do koľajového lôžka alebo ako podkladová vrstva pod konštrukciu vozoviek. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

51350 Recyklácia alebo prečistenie koľajového lôžka na stavbe 

513505111 pre spätné použitie 

NÁSTUPIŠTNÉ KONŠTRUKCIE TYPU PRE, SUDOP A ŽPSV 

Do databázy boli pridané položky nástupištné konštrukcie z prefabrikátov pre zhotovenie nástupíšť typu PRE, 

SUDOP a ŽPSV. Nástupištné hrany PRE sú vhodné pre modernizáciu, údržbu, opravu a rekonštrukciu nástupíšť  

v staniciach s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich na celoštátnych dráhach normálneho rozchodu. 
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Ukážka z cenníka: 

92392 Nástupištná konštrukcia typu 

923921111 PRE 100 
... 
923921115 PRE 200 

ZÁSYP MEDZI NÁSTUPIŠTNÝMI HRANAMI 

Pre zhotovenie nástupištnej konštrukcie bolo potrebné doplniť databázu o položky zásypu medzi 

prefabrikovanými hranami nástupištia. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

92953 Zásyp medzi nástupištnými hranami so zhutnením 

929531111 z kameniva drveného 
... 
929591111 zo zeminy priepustnej 
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827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie 

(25 nových položiek) 

OSADENIE A MONTÁŽ PREFABRIKOVANÝCH VODOMERNÝCH ŠACHIET, ODLUČOVAČOV A LAPAČOV TUKOV, 
AKUMULAČNÝCH NÁDRŽÍ A PREČERPÁVACÍCH STANÍC 

Do cenníka boli zaradené položky osadenia a montáže prefabrikovaných železobetónových vodomerných 

(armatúrnych) šachiet, odlučovačov a lapačov tukov, akumulačných nádrží a prečerpávacích staníc. Osadenie bolo 

rozdelené podľa hmotnostných kategórií jednotlivých komponentov. 

          

Ukážka z cenníka: 

89330 Osadenie prefabrikovanej vodomernej (armatúrnej) šachty 

železobetónovej, hmotnosti 

893301001 do 3 t 

893301002 nad 3 do 6 t 

800-713 Izolácie tepelné 

(7 nových položiek) 

PROTIPOŽIARNE PRESTUPY PROTIPOŽIARNYM POVLAKOM 

Do cenníka boli doplnené nové položky pre tesnenie káblových prestupov a potrubných trás v požiarnych 

deliacich konštrukciách protipožiarnym povlakom pre otvory s prierezom od 0,1 do 1 m2. Položkami sa oceňuje 

trvalé protipožiarne utesnenie prázdnych otvorov, káblov, káblových lávok, nehorľavých a horľavých potrubí  

v stredných až veľkých stenových a podlahových otvoroch. 
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71351 Tesnenie prestupu káblových a potrubných trás, dilatačných a konštrukčných škár v požiarnych 

deliacich konštrukciách 

protipožiarnym povlakom EL120 obojstranným, prierez 

713510201 do 0,1 m2, TI hr. 120 mm (140 kg/m3) 

713510202 0,1-0,2 m2, TI hr. 120 mm (140 kg/m3) 

800-721 Zdravotechnické inštalácie budov 

(227 nových položiek) 

ARMATÚRY PRE VNÚTORNÝ VODOVOD 

Časť cenníka vodovodných armatúr prešla rozsiahlou rekonštrukciou a bola doplnená novými montážnymi 

položkami prírubových a závitových ventilov, posúvačov, kompenzátorov, filtrov, klapiek a sanitárnych flexi hadíc. 
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Ukážka z cenníka: 

72222 Montáž guľového kohúta závitového 

priameho 

722221000 G 1/4 

722221005 G 3/8 

POŽIARNE PRÍSLUŠENSTVO 

Požiarne príslušenstvo bolo aktualizované a rozšírené o nové montážne položky a materiály hydrantových 

systémov, nástenných hydrantov, požiarnych hadíc a prúdnic, požiarnych armatúr, čerpadiel a iných doplnkov. 

Hydrantové systémy 

Hydrantové systémy patria medzi stabilné hasiace zariadenia a predstavujú veľmi účinné hasiace prostriedky 

trvalo zapojené s okamžitou dodávkou vody. Jednoduchá konštrukcia hydrantových systémov umožňuje pohotové 

ovládanie systému jednou osobou. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

72225 Montáž hydrantového systému 

s tvarovo stálou hadicou 

722250000 D 19 

722250005 D 25 

Požiarne hadice a prúdnice 

Požiarne príslušenstvo bolo doplnené o rôzne typy tvarovo stálych a sploštiteľných požiarnych hadíc a požiarnych 

prúdnic. Hadice a prúdnice sú určené na zásah pri požiaroch. Používajú ich predovšetkým profesionálne 

a dobrovoľné zbory. 
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Ukážka z cenníka: 

72225 Montáž požiarnej hadice 

722250055 D 25 

722250060 C 38 

EXPANZNÉ NÁDOBY PRE PITNÚ A ÚŽITKOVÚ VODU 

Tlakové nádoby boli doplnené položkami nových typov nádob pre úžitkovú a pitnú vodu. Slúžia na vyrovnávanie 

zmien objemu vody spôsobených zmenami teploty. Expanzné nádoby udržujú pretlak v predpísanom rozmedzí. 

  

 

 

  

Ukážka z cenníka: 

72431 Montáž tlakovej nádoby vertikálnej 

pre úžitkovú vodu objem 

724312000 8 l 

724312005 12 l 
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800-731 Ústredné vykurovanie 

(105 nových položiek) 

TEPELNÉ VÝMENNÍKY 

Do časti cenníka strojovne boli pridané položky doskových výmenníkov tepla. Využívajú sa na odovzdávanie tepla 

všade tam, kde nie je možné odovzdávať teplo priamo od zdroja do spotrebiča. Typickými príkladmi sú odlišné 

teplonosné látky (nemrznúca kvapalina – voda, centrálne zásobovanie teplom – vykurovacia voda v objekte,  

a pod.). 

Doskové výmenníky 

Doskové výmenníky sú skonštruované na základe stavebnicového princípu tzn., že veľkosť teplovýmennej plochy 

možno prispôsobiť pridaním alebo odobratím dosiek. Tekutiny prúdia v štrbinách medzi doskami, ktoré sú 

profilované tak, aby bol prestup tepla čo najvyšší. Vyrobené sú z tenkostenných prelisovaných dosiek z kvalitnej 

nerezovej ocele a spájkované meďou. 

 
 

 

 

Ukážka z cenníka: 

73222 Montáž doskového výmenníka tepla 

pripojenie G 3/4 

732222000 10 dosiek 

732222005 20 dosiek 
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EXPANZNÉ NÁDOBY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY  

Solárne systémy sme doplnili novými položkami expanzných nádob, ktoré slúžia na vyrovnávanie zmien objemu 

kvapaliny u solárnych systémov spôsobených zmenami teploty. Udržujú pretlak v solárnom okruhu v predpísanom 

rozmedzí. Môžu sa použiť iba pre solárne systémy. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

73233 Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy 

tlak 10 barov objem 

732331860 2 l 

732331861 8 l 

ČERPADLOVÉ SKUPINY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY 

Čerpadlové skupiny sú plne zmontované a otestované rýchlomontážne sady uzavreté v dvojdielnom 

termoizolačnom obale. Majú pevnú zadnú dosku, ktorá umožňuje rýchlu montáž na stenu alebo na solárny 

zásobník. 

Čerpadlové skupiny sú vybavené solárnym obehovým čerpadlom, teplomerom, tlakomerom, solárnym poistným 

ventilom, napúšťacími a vypúšťacími ventilmi, uzatváracím ventilom, spätným ventilom, prietokomerom  

s reguláciou prietoku, výstupom pre pripojenie expanznej nádoby a niektoré aj so separátorom vzduchu  

a regulátorom solárneho systému. 
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Ukážka z cenníka: 

73247 Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy 

jednovetvovej 

732470000 pripojenie G 3/4, 2-12 l/min 

732470005 pripojenie G 1, 6-28 l/min 

ARMATÚRY PRE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE  

K existujúcim položkám kúrenárskych armatúr boli doplnené položky nových typov prírubových a závitových 

posúvačov, spätných klapiek, filtrov. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

73415 Montáž posúvača prírubového 

734150000 DN 50 

734150005 DN 65 

800-763 Drevostavby – montáž 

(29 nových položiek) 

PRIEČKY A PREDSADENÉ STENY 

Do cenníka drevostavieb boli doplnené nové položky pre inštalačnú sadrokartónovú stenu pre sanitárne 

zariadenia, jednoducho a dvojito opláštené impregnovanými doskami. K rozmerovým radom priečok RIGIPS 

pribudli nové položky na ocenenie priečok hrúbok 75, 100 a 125 mm bez vloženia tepelnej izolácie. 
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Ukážka z cenníka: 

76312 Inštalačná predstena 

pre sanitárne zariadenia 

763120010 dosky RBI 12,5 mm 

763120011 dosky 2x RBI 12,5 mm 

VOŠTINOVÁ PODLAHA 

Do cenníka drevostavieb bola doplnená nová technológia pre kladenie podláh z voštiny. Voština je materiál,  

ktorý sa používa ako jadro s rôznou výškou, veľkosťou a tvarom buniek v sendvičových kompozitoch. Voštinový 

izolačný systém sa používa pri novostavbách, ale aj pri sanácii budov s trámovým stropom kvôli relatívne malej 

plošnej hmotnosti a výške. 
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Ukážka z cenníka: 

76375 Montáž voštinovej podlahy na trámový strop 

izolant drevovláknitá doska 

763751300 hr. podlahy 60 mm 

763751305 hr. podlahy 90 mm 

STĹPIKOVÁ KONŠTRUKCIA 

Do cenníka drevostavieb boli doplnené položky na ocenenie drevených nosných stien a priečok pre výstavbu 

drevodomov, ktoré sa zhotovujú na mieste výstavby stĺpikovou konštrukciou. K stenám a priečkam sa montujú 

inštalačné rošty. Pridané položky sa budú oceňovať v metroch bežných alebo v metroch štvorcových. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

76371 Montáž roštu pre stenu zo stĺpikovej konštrukcie 

763710030 inštalačného roštu (m) 

763710035 inštalačného roštu (m2) 

800-765 Tvrdé krytiny 

(56 nových položiek) 

PLASTOVÝ ŠINDEĽ 

Boli zhotovené nové položky pre ocenenie krytiny z plastových šindľov. Plastový šindeľ kopíruje vzhľad a tvar 

dreveného šindľa, vyznačuje sa nízkou hmotnosťou a vysokou odolnosťou proti poveternostným podmienkam. 

Položkami oceníme montáže krytiny na strechy jednoduché a zložité, doplnky ku krytinám ako nárožia, úžľabia, 

hrebeň a ostatné príslušenstvo. 
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Ukážka z cenníka: 

76536 Zastrešenie plastovým šindľom 

striech jednoduchých, sklon od 25° do 35° 

765363001 imitácia dreveného šindľa 

765363002 imitácia bridlicového povrchu 

800-766 Stolárske konštrukcie – montáž 

(6 nových položiek) 

PREDSADENÁ MONTÁŽ OKIEN 

V cenníku stolárske konštrukcie bola doplnená nová technológia pre montáž okien s hydroizolačnými páskami. 

Hydroizolačné pásky sa používajú v kombinácii interiérová + exteriérová, alebo expanzná samostatne. Ďalej bola 

pridaná montáž predokenných systémov na odstránenie tepelného mostu tesniacim profilom a systémom konzol. 
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Ukážka z cenníka: 

76662 Montáž systémov na odstránenie tepelného mostu 

predsadená montáž okien 

766621352 o hĺbku rámu okna, L profilom s EPS 

766621353 systém konzol na parapet a ostenie 

800-771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady 

(45 nových položiek, 36 aktualizovaných položiek) 

AKTUALIZÁCIA A DOPLNENIE KERAMICKÝCH DLAŽIEB A OBKLADOV V ČASTI CENNÍKA OPRAVY 

Boli zhotovené nové a aktualizované pôvodné položky pre opravy dlažieb a obkladov. Doplnili sa všeobecné 

položky pre opravy oceňované na počet kusov osadzovaných do metra štvorcového. Doplnili sa aj chýbajúce 

rozmerové rady dlažieb a obkladov. 

  

Ukážka z cenníka: 

77154 Opravy podláh keramických, hutných, polohutných, glazovaných do lepidla 

počet ks/m2 

771540010 do 5 ks/m2 -0,009t 

771540015 6-10 ks/m2 -0,0018t 
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800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové 

(53 nových položiek, 85 aktualizovaných položiek) 

AKTUALIZÁCIA A DOPLNENIE POVLAKOVÝCH PODLÁH 

Cenník povlakových podláh bol aktualizovaný a doplnený o nové položky podľa aktuálneho triedenia sortimentu 

na trhu a zároveň pribudli položky pre prípravné práce pred montážou nášľapných vrstiev. Aktualizované boli  

aj časti cenníka opravy a demontáže. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

77656 Zhotovenie povlakových podláh z prírodného linolea 

776560020 spoj click 

776560010 lepením 

800-783 Nátery 

(9 nových položiek) 

NANO NÁTER 

V databáze bola doplnená technológia superhydrofóbnych náterov. Hydrofóbny náter odpudzuje vodu a široké 

spektrum kvapalných látok, zvyšuje ochranu materiálu pred koróziou a vlhkosťou, čím predlžuje životnosť 

výrobku. Aplikovať sa môže na všetky povrchy, napríklad na betón, kov, drevo. 
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Ukážka z cenníka: 

78389 Nátery omietok a betónových povrchov 

superhydrofóbnym náterom 

783890010 hr. 13 µm 

superhydrofóbnym nástrekom 

783890011 hr. 13 µm 

921 Elektromontáže 

(91 nových položiek) 

RÚRKOVÉ CHRÁNIČKY  

V cenníku bola zrekonštruovaná a doplnená časť rúrkové chráničky o najpoužívanejšie typy ako sú PVC-FXP alebo 

HDPE a k nim potrebné priemery od DN 20 po DN 200. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

21001 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC uložená voľne 

210010015 typ 1420 

210010016 typ 1425 

SPÍNACIE ÚSTROJENSTVO 

Vzhľadom na čoraz viac rozšírenú technológiu LED boli do tejto časti cenníka pridané položky pre montáž 

stmievačov. 
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Ukážka z cenníka: 

21011 Spínač špeciálny vrátane zapojenia pre zapustenú montáž 

210110072 tlačidlový LED 

210110073 tlačidlový univerzálny 

ELEKTROMERY 

Pri prenájme nebytových priestorov v bytových domoch je potrebná inštalácia podružného merania, preto sme 

v časti cenníka meracie prístroje pridali položky na ocenenie elektromerov pre jednofázové aj trojfázové 

pripojenie. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

21016 Montáž elektromera na priame pripojenie 

210161010 jednofázového 

210161011 trojfázového 
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ROZVÁDZAČE 

Vzhľadom na pribúdajúce množstvo elektrických zariadení v domoch alebo bytoch, je neustále potrebné 

zväčšovať počet modulov, preto sme do novej databázy doplnili položky pre montáž domových rozvodníc od 12 

do 96 modulov. 

   

 

 

  

Ukážka z cenníka: 

21019 Montáž domového rozvádzača 

pre zapustenú montáž 

210193070 do 12 modulov 

210193071 do 24 modulov 

VÝMENA ŽIAROVIEK, ZÁSUVIEK, VYPÍNAČOV 

Do časti cenníka elektromontáže – údržba, sme doplnili položky opráv (demontáž, oprava, spätná montáž) 

zásuviek, vypínačov ako aj výmeny žiaroviek za LED, vrátane prekáblovania. 
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Ukážka z cenníka: 

21029 Výmena žiarovky (E14, E27) za LED svetelný zdroj 

interiérovej 

210290135 nástennej 

210290136 závesnej 

TRAKČNÉ VEDENIA PRE TROLEJBUSY A ELEKTRIČKY 

V časti cenníka montáž stožiarov trakčných vedení sme aktualizovali texty a doplnili materiály pre jednotlivé 

položky na výstavbu trakčných vedení pre električky a trolejbusy. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

21025 Montáž stožiarov TV kovové trubkové jednoduché do dutín, 

typ 168 

210251001 dĺžky do 10 m 

210251002 dĺžky od 10 do 14 m 

922 Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení 

(6 nových položiek) 

MONTÁŽ MERAČOV RÝCHLOSTI A INFORMAČNÝCH PANELOV 

Na základe požiadaviek zákazníkov sa doplnili položky montáže meračov rýchlosti a informačných panelov 

vonkajšej teploty a teploty vozovky. Merače rýchlosti vozidiel slúžia na meranie a zobrazenie rýchlosti vozidiel. 

Inštalácia sa odporúča na miestach, kde sa často prekračuje povolená rýchlosť. Informačný panel na meranie 

vonkajšej teploty a teploty vozovky sa odporúča inštalovať hlavne na miestach s vyššou nadmorskou výškou,  

pri jazerách, mostoch, pred nebezpečnými zákrutami alebo na úsekoch častých dopravných nehôd. 
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Ukážka z cenníka: 

22096 Montáž signalizačných meračov rýchlosti cestných vozidiel s napájaním 

220960601 na sieťový zdroj 230/12V 
... 
220960603 zo solárneho zdroja 

946 Zemné práce pri externých montážach 

(166 nových položiek) 

HĹBENIE KÁBLOVÝCH RÝH STROJNE 

K existujúcim položkám hĺbenia káblových rýh ručne bolo dopracované hĺbenie káblových rýh strojne. 

             

  

Ukážka z cenníka: 

46020 Hĺbenie nezapaženej káblovej ryhy strojne vrátane zarovnania, s premiestnením výkopku na 

vzdialenosť 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok pristavený 

k okraju ryhy, 

20 cm širokej, 50 cm hlbokej, 

460202001 v zemine triedy 1 a 2 

460202003 v zemine triedy 3 
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B. NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH 

Do novej cenovej úrovne 2016/I sme celkovo pridali cca 28800 nových materiálov, z ktorých 3600 vstupuje  

do Cenníka materiálov a väčšia časť z nich je previazaná s montážnymi položkami. Najpočetnejšiu skupinu tvoria 

materiály pre zdravotechniku – firmy ako Geberit, Giacomini, Pipelife, Rehau, Laufen, Ivar, Reflex. Zaujímavé je 

doplnenie sortimentu od firmy Tebau so sloganom „všetko pre monolitické betóny“. 

 firma popis 
počet 

položiek 
spolu 

Cenník 
materiálov 

Materiály 
online -
Cenník 

výrobcov 

1 AD značenie merače rýchlosti vozidiel a vonkajšej teploty 7 7 - 

2 ALLMEDIA 
tesniace pásky a fólie pre okenné a fasádne konštrukcie, lepidlá, tmely + 
systém predsadenej montáže okien a fasád 

75 75 - 

3 CAPAROL zmesi na povrchovú úpravu stavby (farby, laky, omietky) 73 - 73 

4 CETRIS doplnenie cementotrieskových dosiek 170 170 - 

5 DELTA DORKEN hydroizolačná fólia DELTA MAXX WD + lepidlo 2 2 - 

6 EJOT kotviace prvky pre zatepľovacie systémy 35 35 - 

7 EMBECO penetračné nátery pre dilatačné škáry komunikácií 1 1 - 

8 FERMACELL sadrovláknité dosky a príslušenstvo 12 12 - 

9 GEBERIT zásobovacie, inštalačné a kanalizačné systémy 2696 - 2696 

10 GEMTECH zabezpečovacia technika 218 - 218 

11 GIACOMINI armatúry pre vodu – guľové a poistné ventily 1333 30 1333 

12 HASIT sanačné a renovačné omietky 4 4 - 

13 HA-UZ lepidlá a príslušenstvo na podlahoviny + izolačné podložky pod podlahy 87 87 - 

14 HET náterové hmoty a spreje 245 - 245 

15 
HL  HUTTERER 
& LECHNER 

odpady a sifóny 111 - 111 

16 HYDRO BG 
betónové prefabrikáty – odlučovače ropných látok, lapače tukov, 
vodomerné šachty, akumulačné nádrže, prečerpávacie stanice 

300 270 300 

17 ICOPAL 
doplnenie príslušenstva k plochým strechám  z asfaltových pásov – lapač 
lístia, výlezy AWAK 

4 4 - 

18 ISOVER 
doplnenie tepelných izolácií Styrodur 2800C, NF 333, NF 333V, TF Profi, 
EPS Greywall 031, EPS soklová doska 

30 30 - 

19 IVAR 
armatúry – voda: závitové a sanitárne, filtrovanie a úprava vody, závitové 
fitingy mosadzné 

1008 1008 - 

20 JAF HOLZ stavebné rezivo, lepené hranoly, tatranský obklad, KVH konštrukčné drevo 163 163 - 

21 JUB 
vnútorné a vonkajšie farby, dosky z expandovaného polystyrénu EPS, 
dosky z minerálnej vlny FKD-S pre kontaktné fasády 

209 209 - 

22 KELine 
materiály pre počítačové siete /káble, zásuvky, konektory, optické káble, 
adaptéry/ 

190 190 - 

23 KLINKER plastový strešný šindeľ EUREKO 20 20 - 

24 
KNAUF 
INSULATION 

stavebné tepelné a technické izolácie 383 - 383 

25 KOELNER spojovací a kotviaci materiál 716 - 716 

26 LAUFEN sanitárna keramika a doplnky 11020 - 11020 

27 MACCAFERRI 
gabiony – múry oporné a zárubné z drôtokamenných košov a výstužné 
horninové konštrukcie 

61 61 - 

28 MEIBES doplnenie sortimentu pre vykurovanie 776 - 776 
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  firma popis 

počet 
nových 

položiek 
spolu 

Cenník 
materiálov 

Materiály 
online -
Cenník 

výrobcov 

29 NANO DRY špeciálna ochrana NANO náter Ultra Ever Dry 2 2 - 

30 OP-TIM doplnenie drevocementových dosiek KRUPINIT hr. 15, 20, 30, 40mm 4 4 - 

31 
PAVLIŠ a 
HARTMANN 

požiarna technika a príslušenstvo 290 290 - 

32 PIPELIFE plastové potrubné systémy 3267 - 3267 

33 PLASTECH plastová zámková dlažba 3 3 - 

34 PREMAC 
zámkové dlažby a iné betónové výrobky + murovacie tvárnice + 
železničný program 

392 11 381 

35 ProfiBAUSTOFFE 
omietky, zatepľovacie systémy, ochrana zdravia (elektrosmog), povrchové 
úpravy 

434 100 434 

36 PRORAIN výrobky určené pre závlahu, čerpaciu techniku 645 - 645 

37 
REDROCK 
CONSTRUCTION 

tmel a náter na vozovku 2 2 - 

38 REFLEX doplnenie expanzných nádob + zásobníkov a výmenníkov tepla 364 364 - 

39 REGULUS príslušenstvo k solárnym systémom + výmenníky tepla 60 60 - 

40 REHAU TZB – kúrenie, voda 809 - 809 

41 
REKMA 
TRADING 

modifikované asfaltové zálievky pre vozovky a tesniace profily 15 15 - 

42 RIGIPS stierky + omietky RIMANO a penetračné nátery + revízne dvierka 30 30 - 

43 ROCKWOOL doplnenie tepelných izolácií Fasrock LG1, technických izolácií ProRox SL 13 13 - 

44 SIEMENS meranie a regulácia 112 - 112 

45 
SLOVENSKÁ 
VÝHYBKÁREŇ 

výhybky jednoduché a oblúkové 10 10 - 

46 SLOVIZOL izolačné dosky EPS z penového polystyrénu na zateplenie budov 77 77 - 

47 SPOLTEX podlahy povlakové – koberce, PVC, linoleum a  drevené 30 30 - 

48 STOMIX zatepľovacie systémy a príslušenstvo 200 200 - 

49 TARKETT podlahy z PVC, linoleum, športové PVC 33 33 - 

50 TEBAU 
aramidová výstuž TEBAU GRIPRIP – výstuž ložných škár muriva, papierové 
debnenie stĺpov, dištančné prvky, šmyková výstuž 

1080 8 1080 

51 TEPORE STEICO 
drevovláknité izolačné dosky, drevené nosníky pre strešné a stropné 
konštrukcie 

202 - 202 

52 TSS GRADE materiály pre železničný zvršok – zvierky, podložky, klzné opierky 10 10 - 

53 
U.S.STEEL 
KOŠICE 

vykurovacie telesá KORAD 765 - 765 

54 VIAPRO merače rýchlosti vozidiel a napájanie pre merače 7 7 - 

55 VYMYSLICKY diamantový kotúč na rezanie dilatačných škár 2 2 - 

56 ZTS Elektronika merače rýchlosti a teploty 2 2 - 

57 ŽSPV železničný program + betónové podvaly 11 11 - 

SPOLU: 28823 3665 25836 

 

 


