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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ 
DATABÁZE CENEKON 2017/I 

801-1 Bežné stavebné práce 

Pre komfortnú prácu so sortimentom YTONG boli doplnené nové tvárnice pre superizolačné murivo Lambda YQ, 

YQ – U profil so zabudovaným EPS, pilierové tvárnice a ľahčená omietka. 

      

821-1 Mosty 

Na základe spolupráce so Združením D3 Žilina (Brodno) – Žilina (Strážov) prešiel cenník 821-1 Mosty rozsiahlou 

rekonštrukciou. V cenníku sa doplnili najpoužívanejšie spôsoby výstavby mostov, a to hlavne betonáž na mostnej 

výsuvnej skruži. Spracovali sa aj všetky práce súvisiace s výsuvnou skružou. 

      

827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie 

V spolupráci s firmou Wavin prebehla rekonštrukcia montážnych položiek pre plastové revízne kanalizačné šachty, 

filtračné šachty a vsakovacie bloky. 
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800-721 Zdravotechnické inštalácie budov 

Časť cenníka vnútorný vodovod bola rozšírená o nové montážne položky a materiály podlahových, terasových  

a strešných vpustov a vtokov. V časti vnútorná kanalizácia boli doplnené nové položky privzdušňovacích ventilov. 

  

  

800-731 Ústredné vykurovanie 

V spolupráci s firmou Rehau a Cechom vykurovania tepelnej techniky a inštalácií prebehla kompletná 

rekonštrukcia podlahového vykurovania s doplnením nových technológií. 

  

  

800-773 Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt 

Cenník prešiel komplexnou rekonštrukciou. Boli spracované položky pre ocenenie syntetických náterov, stierok, 

mált na báze epoxidovej a polyuretánovej živice. Systémy sa aplikujú väčšinou na betónové podklady a cementové 

potery. Vyznačujú sa vlastnosťami ako vysoká mechanická a chemická odolnosť, zdravotná nezávadnosť, trvácnosť 

a estetickosť. Ich použitie je vhodné v potravinárskom, farmaceutickom, chemickom, automobilovom priemysle, 

garážach, ale aj rodinných domoch. 
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921 Elektromontáže 

Inovácie sortimentu a najnovšie trendy v oblasti istiacich prvkov Vám zabezpečia nové položky pre montáž ističov 

a prúdových chráničov od firmy LEGRAND. 
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH: 

801-1 Bežné stavebné práce: 

• keramické stropy POROTHERM, HELUZ a HURDIS, 

• steny a komíny HELUZ, 

• YTONG a PORFIX, 

• potery, 

• prvky pre odhlučnenie schodísk TEBAU, 

• debnenie a podoprenie DOKA. 

821-1 Mosty: 

• kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky, 

• debnenie mostných ríms pomocou posuvného vozíka, 

• výstuž predpínacia mostných opôr, pilierov a úložných prahov, 

• mostné nosné konštrukcie z betónu železového alebo predpätého, 

• nosníkové debnenie DOKA Top 50, 

• výstuž nosných mostných konštrukcií, 

• výstuž predpínacia nosnej konštrukcie mostov, 

• debnenie na mostnej skruži, 

• mostné zvodidlá oceľové, 

• osadenie dilatačných mostných záverov, 

• statické zaťažovacie skúšky mostného poľa, 

• osadenie mostných vpustí, 

• montáž odvodnenia mosta, 

• mostná výsuvná skruž pre letmú betonáž, 

• podperný systém DOKA Staxo 100, 

• výstupná schodisková veža 250 DOKA. 

827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie: 

• debnenie vodomerných a kanalizačných šácht DOKA, 

• vsakovacie bloky, 

• revízne a filtračné plastové šachty. 

800-721 Zdravotechnické inštalácie budov: 

• privzdušňovacie ventily, 

• podlahové vpusty, 

• terasové a balkónové vtoky, 

• strešné vtoky. 
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800-731 Ústredné vykurovanie: 

• podlahové vykurovanie, 

• stenové vykurovanie/chladenie, 

• stropné vykurovanie/chladenie, 

• rozdeľovače. 

800-760 Výplne otvorov: 

• montáž okien pomocou paropriepustnej pásky s variabilným difúznym odporom. 

800-764 Klampiarske konštrukcie: 

• klampiarske konštrukcie z hrubopoplastovaného plechu, 

• doplnenie sortimentu firmy MASLEN, 

• odpadový systém z PVC – PLASTIKA. 

800-765 Tvrdé krytiny: 

• aktualizácia tvrdých krytín – výmazy neaktuálneho sortimentu. 

800-773 Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt: 

• komplexná aktualizácia cenníka, 

• aktualizácia epoxidových náterov, stierok, mált, 

• aktualizácia PU náterov, stierok, 

• sortiment firiem SILKA, MUREXIN. 

921 Elektromontáže: 

• nové produktové rady ističov a prúdových chráničov od firmy LEGRAND, 

• aktualizácia (časov práce a jednotkových cien) časti cenníka DEMONTÁŽE. 
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A. NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH 

801-1 Bežné stavebné práce 

(307 nových položiek, 379 aktualizovaných položiek) 

KERAMICKÉ STROPNÉ SYSTÉMY 

V rámci zamerania sa v aktuálnej cenovej úrovni na systémy na báze páleného keramického črepu prešli stropy 

POROTHERM, HELUZ a HURDIS revíziou. V nadväznosti na stropy YTONG a PORFIX (2014/2) + TermoBRIK 

a BRITTERM (2015/2) bola aj zo zvyšných keramických stropov vyčlenená nadbetonávka, ktorá sa po novom 

oceňuje samostatnou položkou. Pôvodne bola táto konštrukčná vrstva fixnej hrúbky priamo v položke stropu. 

V prípade, ak bola v projektovej dokumentácii navrhnutá iná hrúbka ako zakomponovaná v položke, tak užívateľ 

bez kalkulácií si túto cenu nevedel individualizovať a výsledkom bola neadresná cena. Vyčlenením a zriadením 

samostatnej položky sa tento problém odstránil. 

POROTHERM a HELUZ 

Položky prác sú členené podľa dĺžky nosníka a typu stropnej vložky, ktorej označenie symbolizuje výšku vložky 

a osovú vzdialenosť nosníkov v centimetroch. Systém POROTHERM bol spracovaný pre stropné vložky KSV 17/45 

a 17/60 s možnosťou výberu jednoduchého alebo zdvojeného kladenia nosníkov. Stropy HELUZ sú vyhotovené  

pre stropné vložky MIAKO 15/50; 19/50; 23/50; 15/62,5; 19/62,5; 23/62,5. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

41116 Strop POROTHERM z nosníkov KPSN a stropných vložiek KSV 17/45, s podoprením 

a dobetónovaním priestoru medzi stropnými vložkami (bez nadbetonávky), 

jednoduché kladenie nosníkov 

411162257 dĺ. 1750 mm 
... 
411162453 dĺ. 8000 mm 



 

 

Novinky v cenníkovej databáze 

 

HURDIS (KM Beta) 

Pôvodná položka určená na oceňovanie stropov HURDIS bola nahradená šiestimi novými položkami odrážajúcimi 

aktuálne technologické riešenia. Položky sú členené podľa výšky valcovaných nosníkov, na ktoré sa stropná doska 

HURDIS osadzuje a použitého výplňového materiálu, ktorým je buď ľahčený betón (keramzitbetón) alebo 

expandovaný polystyrén. 

 

  

Ukážka z cenníka: 

41116 Strop z keramických dosiek HURDIS vysokých 80 mm pre osovú vzdialenosť nosníkov 1000 mm (bez 

nosníkov a nosnej vrstvy podlahy), pre výšku valcovaného nosníka 

160 mm a výplňový materiál 

411161501 ľahčený betón (keramzitbetón) 
... 
411161502 expandovaný polystyrén 

STENY A KOMÍNY HELUZ 

Položky HELUZ prešli revíziou nielen v sortimente stropov, ale aj tehál a komínov. Zaradené boli nové tehly HELUZ 

UNI v hrúbke 250 a 300 mm a chýbajúce komínové komplety HELUZ KLASIK, ktoré sú členené podľa priemeru 

prieduchu na 160, 180 a 200 mm. 
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Ukážka z cenníka: 

31423 Komínový komplet HELUZ KLASIK základný variant, DN 180 mm 

jednoprieduchový 

314231331 HAK 180/6,5/45°, rozmer 400x400x6500 

314231332 HAK 180/6,5/90°, rozmer 400x400x6500 

SYSTÉMY NA BÁZE PÓROBETÓNU 

Systémy YTONG a PORFIX prešli kompletnou aktualizáciou a doplnením chýbajúceho sortimentu. 

YTONG 

K existujúcemu sortimentu boli dopracované nové produkty radu YQ (tvárnice Lambda a U profil), pilierové 

tvárnice slúžiace ako skryté debnenie s možnosťou priemeru stĺpa 150 a 200 mm a ľahčená omietka. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

33127 Murivo pilierov z tvárnic YTONG s betónovou výplňou C 25/30 (bez výstuže) 

rozmerov 

331270101 250x249x599 D 150  P2-500 

331270102 300x249x599 D 200  P2-500 

PORFIX 

Tvárnice a priečkovky PORFIX zmenili objemovú hmotnosť, z čoho vyplýva zmena tepelného odporu a značenia 

v databáze. Napríklad pôvodná tvárnica PORFIX Plus P2-420 je podľa aktuálneho cenníka značená ako PORFIX 

Premium P2-400. Kvôli kompletnosti boli doplnené aj chýbajúce produkty priečkovky, U profilu a prekladu. 
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POTERY 

Do cenníka pribudli nové položky pre rýchlotuhnúci betónový poter weber.bat rapid s pevnosťou 30 MPa 

a viaceré položky súvisiace s prípravnými a pomocnými prácami na poteroch, ako napríklad zhotovenie separačnej 

fólie, dilatačného profilu alebo prídavok z polypropylénových vlákien používaný pri podlahovom kúrení. 

Ukážka z cenníka: 

63245 Rýchlotuhnúci betónový poter Weber - Terranova 

weber.bat rapid, s pevnosťou 30 MPa, 

632450271 hr. 15 mm 
... 
632450280 hr. 100 mm 

PRVKY PRE ODHLUČNENIE SCHODÍSK TEBAU 

Prvky sa používajú na odizolovanie kročajového hluku schodísk od obytných alebo pracovných priestorov  

pre murované aj monolitické steny. Podľa umiestnenia v konštrukcii sa delia na varianty podesta – stena, 

schodiskové rameno – stena a schodiskové rameno – schodisková podesta. Ide konkrétne o prvky Isobox, Isodorn, 

Isostep, Isotritt a pásku TSP. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

43099 Montáž prvku pre odhlučnenie schodísk (podesta – stena) TEBAU ISOBOX typ TSB-BT s nosným 

prvkom 

zabudovaný do murovanej steny s hrúbkou podesty 

430991031 od 160 do 200 mm 

430991032 200 mm a viac 
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DEBNENIE A PODOPRENIE DOKA 

Počas dlhodobej a systematickej spolupráce so spoločnosťou DOKA bolo do cenníka Bežné stavebné práce  

od cenovej úrovne 2012/2 dopracovaných cez 300 položiek prác určených na debnenie a podopieranie.  

Do cenovej úrovne 2017/I pribudli položky pre debnenie rôznych múrikov z ručného systému DOKA Frami Xlife  

až do výšky 1500 mm a dodatočné podstojkovanie už vyhotovených stropných konštrukcií. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

41135 Denný prenájom dodatočného podoprenia (podstojkovania) stropov systémom DOKA (bez 

montáže) pre 

svetlú výšku miestnosti do 3500 mm a hrúbku podopieranej železobetónovej konštrukcie do 

411354401 200 mm (5 kN/m2) 
... 
411354405 500 mm (12,5 kN/m2) 

821-1 Mosty 

(869 nových položiek, 213 aktualizovaných položiek) 

KOTVENIE MONOLITICKÉHO BETÓNU RÍMSY DO MOSTOVKY 

V cenníku 821-1 boli doplnené položky kotvenia monolitického betónu rímsy, a to kotvou do vývrtu alebo 

tanierovou kotvou. 
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Ukážka z cenníka: 

31717 Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 

kotvou 

317171121 do vývrtu 

317171122 tanierovou 

DEBNENIE MOSTNÝCH RÍMS POMOCOU POSUVNÉHO VOZÍKA 

Pojazdný debniaci vozík je kombinovaný s predmontovaným rímsovým debnením, ktoré možno premiestňovať  

v nerozloženom stave. Pomocou tohto debnenia možno rýchlo a jednoducho skonštruovať rímsy mostov. 

Debnenie sa skladá z malého počtu dielov, ktoré sa vyznačujú vysokou nosnosťou pri malej vlastnej hmotnosti. 
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Ukážka z cenníka: 

31735 Debnenie mostných ríms 

zhotovenie 

317353121 akéhokoľvek tvaru 

317353122 vozíka rímsy 

VÝSTUŽ PREDPÍNACIA MOSTNÝCH OPÔR, PILIEROV A ÚLOŽNÝCH PRAHOV 

Kompletnou rekonštrukciou položiek prešla aj technológia predpínania mostných opôr, pilierov a úložných 

prahov. Technológia dodatočne predpätého betónu prešla počas svojej existencie veľkým vývojom. Okrem 

typickej súdržnej predpínacej výstuže sa rozvinuli technológie nesúdržného predpätia. Spolupôsobenie betónu  

a výstuže sa realizuje len v mieste kotiev a v mieste zmeny smeru predpínacej jednotky. Ide o technológiu 

monostrand, kde je výstuž odseparovaná od betónu ochranným obalom obyčajne z polyetylénu a vďaka mazivu  

sa dá ľahko napnúť. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

33437 Výstuž predpínacia mostných pilierov dĺžky do 20 m 

zhotovenie káblov 

334371215 súdržných Ls 15,7 

334371216 nesúdržných Monostrand 

MOSTNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU ŽELEZOVÉHO ALEBO PREDPÄTÉHO 

S výstavbou mostov sú spojené technológie letmej betonáže, betonáže na pevnej a výsuvnej skruži, ktoré patria 

medzi základné technológie výstavby mostných konštrukcií. Preto sa v cenníku mostov aktualizovali a doplnili 

položky mostných nosných konštrukcií z betónu železového alebo predpätého. 
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Ukážka z cenníka: 

42132 Mostné nosné konštrukcie doskové, klenbové, trámové z betónu železového 

dosky prechodové, z betónu 

421321217 tr. C 25/30 
... 
421321219 tr. C 35/45 

NOSNÍKOVÉ DEBNENIE DOKA TOP 50 

Jednotlivé komponenty debnenia Top 50 sa dajú rýchlo zmontovať do hotových panelov jednoduchými 

spojovacími prostriedkami. To šetrí náklady na montáž. Predmontáž v servise debnenia zaisťuje kvalitu panelov, 

ich spájanie a prvotriedny vzhľad škár. Použitie nosníkového debnenia Top 50 sa obzvlášť využije pri vysokom 

počte nasadení. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

42135 Nosníkové debnenie DOKA Top 50 pre mosty doskové pre vyhotovenie debnenia mostovky 

421352021 montáž 
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VÝSTUŽ NOSNÝCH MOSTNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

V cenníku sa prepracovali aj položky pre ocenenie betonárskej výstuže nosných mostných konštrukcií. Ide 

o položky výstuže doskových, trámových a komorových mostov. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

42136 Výstuž doskových mostných konštrukcií 

z betonárskej ocele 10505 

421362116 prechodovej dosky 
... 
421362156 dilatačného záveru 

VÝSTUŽ PREDPÍNACIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE MOSTOV 

Rekonštrukciou položiek prešla aj technológia predpínania nosnej konštrukcie mostov. Ako predpínacia výstuž  

sa používajú oceľové sedemdrôtové stabilizované laná (pramence). V cenníku nájdete položky pre zhotovenie, 

uloženie, napnutie, zainjektovanie lán a ďalšie pre ocenenie predpínania. 
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Ukážka z cenníka: 

42137 Výstuž predpínacia doskovej konštrukcie mostov 

zhotovenie káblov 

421371115 súdržných Ls 15,7 
... 
421371117 nesúdržných 15,5 MPE 

DEBNENIE NA MOSTNEJ SKRUŽI  

Do cenníka sa pridali aj položky pre debnenie nosných mostných konštrukcií na mostnej skruži. Ide o pohľadové 

debnenie z preglejok alebo paluboviek. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

42195 Debnenie na mostnej skruži 

zhotovenie 

421955112 debnenie z preglejok 
... 
421955115 pracovné lávky z dosiek 

MOSTNÉ ZVODILÁ OCEĽOVÉ 

Systém KB 1 RH2K pre mostné konštrukcie je jednostranne pôsobiaci, kotvený, zadržiavací systém vozidiel. 

Spracovali sa položky pre montáž zábradlových zvodidiel s osadením stĺpikov a úrovňou zachytenia H2. 
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Ukážka z cenníka: 

91133 Mostné zvodidlá oceľové s osadením stĺpikov kotvením do mostnej konštrukcie, so zvodnicou 

úrovne zachytenia H2 

911334621 KB 1 RH2 K zábradlové, bez výplne 

911334622 KB 1 RH2 K zábradlové, s výplňou 

OSADENIE DILATAČNÝCH MOSTNÝCH ZÁVEROV 

Mostné závery slúžia na preklenutie dilatačnej škáry medzi nosnou konštrukciou a oporou mosta. Musia 

umožňovať pohyb nosnej konštrukcie v pozdĺžnom smere mosta. Taktiež sa navrhujú tak, aby umožnili bezpečný 

a plynulý prechod vozidiel. V cenníku sa spracovali položky pre lamelový, hrebeňový, kobercový a podpovrchový 

mostný záver. 
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Ukážka z cenníka: 

93194 Osadenie dilatačných záverov a krytu škáry v úrovni alebo pod úrovňou vozovky alebo chodníka, 

bez dodania vlastného záveru 

lamelového 

931941112 posun do 100 mm 

931941113 posun do 960 mm 

STATICKÉ ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY MOSTNÉHO POĽA 

Pred odovzdávaním mostnej stavby do užívania je nutné preveriť spoľahlivosť celej konštrukcie zaťažovacou 

skúškou podľa STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov. Pri týchto skúškach sa sleduje pôsobenie skúšobného 

zaťaženia na mostný objekt. Preto kompletnou rekonštrukciou prešli položky pre ich ocenenie. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

93390 Statické zaťažovacie skúšky mostného poľa rozpätia poľa do 50 m, šírky mosta do 15 m 

pre spojitý nosník 

933902011 prvého meraného poľa 
... 
933902013 štvrtého a každého ďalšieho meraného poľa 

OSADENIE MOSTNEJ VPUSTI 

Mostné konštrukcie musia byť dobre chránené a musia rýchlym a spoľahlivým spôsobom odviesť z komunikácie 

vodu tak, aby sa zabránilo vzniku aqua-planingu a poľadovice. Mostné odvodňovače musia byť dopravne 

bezpečné (rošt spojený s rámom, zaťaženie D400) a musia byť prispôsobené pre dané typy mostov. 
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Ukážka z cenníka: 

93694 Osadenie mostnej vpusti a predlžovacej tvarovky 

vpusti, veľkosti 

936942121 300/300 mm 
... 
936942123 500/500 mm 

MONTÁŽ ODVODNENIA MOSTA 

V poslednom desaťročí sa častejšie na mostoch Slovenska začal používať systém odvodňovačov a zberných 

potrubí. Tento spôsob odvodnenia bol vypracovaný na komplexný systém od návrhu, cez vyhotovenie projektovej 

dokumentácie, dodávky materiálu až po samotnú montáž. Do cenníka sa preto pridali položky pre montáž 

odvodnenia mostov z potrubia nerezového, liatinového a zo sklolaminátu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

93699 Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového potrubia so spojkami 

DN 150 

936992131 potrubie 

936992138 oblúk 
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MOSTNÁ VÝSUVNÁ SKRUŽ PRE LETMÚ BETONÁŽ 

Zhotovenie horných stavieb mostov výsuvnou skružou sa uskutočňuje spravidla po poliach, na nosníkoch skruže 

posúvaných v pozdĺžnom smere. Kritériami použitia výsuvných skruží sú najmä viacpoľové mosty s viac  

ako 7 poľami. Touto technológiou sa šetrí čas potrebný na realizáciu mostov. Do cenníka boli spracované položky  

pre montáž a demontáž skruže, ako aj jej pozdĺžny alebo priečny presun. Aby sa mohla skruž posúvať pozdĺžne  

po pilieroch, musí byť na nich dopredu osadený tzv. zárodok. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

94531 Mostná výsuvná skruž pre letmú betonáž 

výsuvná skruž 

945311111 montáž na blokoch (zárodkoch) 

945311119 demontáž 

PODPERNÝ SYSTÉM DOKA STAXO 100 

Staxo 100 je robustný, rýchly a mnohostranný systém, do ktorého boli integrované rozsiahle bezpečnostné 

opatrenia a podstatne sa zvýšila nosnosť. Základ tohto výkonného a rýchleho podperného systému tvoria 

robustné rámy z pozinkovanej ocele v troch výškach. Ďalšie výhody systému sú vysoká nosnosť, jednoduchá  

a rýchla montáž pomocou integrovaných spojovacích prvkov a všestranné možnosti použitia. 
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Ukážka z cenníka: 

94810 Dočasný podperný systém DOKA Staxo 100 pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu 

948102111 montáž 

VÝSTUPNÁ SCHODISKOVÁ VEŽA 250 DOKA 

Doka schodisková veža zaisťuje bezpečné pracovné podmienky na stavbe. Veža je konštruovaná tak, aby znižovala 

námahu pri výstupe a zostupe. Poskytuje dostatok priestoru aj v obojsmernej prevádzke. Skladá sa z ľahkých 

predmontovaných hliníkových schodníc s protišmykovou, drážkovanou nášľapnou plochou. Vežu je potrebné 

kotviť do betónu každé piate poschodie pri výške veže do 40 m a každé štvrté poschodie pri výške do 100 m. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

94810 Výstupná schodisková veža 250 DOKA 

948102311 montáž akejkoľvek výšky 

948102312 montáž kotvenia 

827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie 

(22 nových položiek) 

Cenník diaľkových a prípojných vodovodov a kanalizácie v spolupráci s renomovanou firmou Wavin pôsobiacou 

v tejto oblasti postupne aktualizujeme a dopĺňame o nové technológie. 
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VSAKOVACIE BLOKY 

Systém vsakovacích blokov sa používa k likvidácii dažďových vôd zo striech, spevnených komunikácií, parkovísk  

a podobne. Systém sa skladá zo vsakovacích blokov, ktoré vytvárajú potrebný akumulačný priestor, do ktorého 

voda počas dažďa nateká a vsakuje do podložia. Bloky sú uložené v zemi a sú obalené geotextíliou. Takéto 

vsakovanie sa používa tam, kde nemáme možnosť odvádzať dažďovú vodu do verejnej kanalizácie. Tým,  

že sa voda neodvádza do verejnej kanalizácie odpadá platenie stočného za dažďové vody. 

 

 

 

  

Ukážka z cenníka: 

89597 Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie 

neinšpekčného 

895970000 1000x500x400 mm 

895970003 1200x600x600 mm 

REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY PLASTOVÉ 

Plastové kanalizačné revízne šachty predstavujú úspornú alternatívu ťažkých a objemných konštrukcií z betónu. 

Revízne šachty sa používajú na pripojenie kanalizačných systémov alebo zmenu smeru kanalizačných potrubí. 

Slúžia aj ako kontrolné a výplachové šachty k inšpekcii systému. V súčasnosti je možné použiť šachty menšieho 

priemeru, pretože čistenie a kontrolu dnes prevádza technika a nie je nutný vstup osôb do šachty. Revízna šachta 

sa skladá zo šachtového dna, šachtového predĺženia a poklopu. Tesnosť jednotlivých spojov zabezpečujú gumené 

tesnenia.  
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Ukážka z cenníka: 

89481 Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty do výšky šachty 2 m 

priemeru 425 

894810000 s plastovým poklopom 

894810003 s roznášacím prstencom a poklopom 

DEBNENIE ŠÁCHT 

K položkám tradičného debnenia vodomerných a kanalizačných šácht pribudol moderný spôsob debnenia 

pomocou ručného rámového systému DOKA Frami Xlife. Položky sú členené na denný prenájom, montáž 

a demontáž. 

        

Ukážka z cenníka: 

89450 Denný prenájom rámového ručného systému Doka Frami Xlife na debnenie hranatých stien 

vodomerných a kanalizačných šácht (bez montáže), pre výšku debniaceho panela 

894504001 1500 mm 

894504002 1800 mm 

894504003 2100 mm 
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800-721 Zdravotechnické inštalácie budov 

(98 nových položiek) 

Časť cenníka vnútorný vodovod bola zrekonštruovaná a rozšírená o nové montážne položky a materiály 

podlahových vpustov, terasových, balkónových a strešných vtokov. Do časti vnútorné kanalizácie boli doplnené 

montážne položky privzdušňovacích ventilov. 

PODLAHOVÉ VPUSTY A STREŠNÉ VTOKY 

Vpusty a vtoky sú určené pre odvod dažďovej vody zo striech, parkovísk a terás. Nazbieraná dažďová voda  

sa následne odvádza odpadovým potrubím. Montážne položky boli doplnené pre všetky typy izolácií a technológií 

montáže vrátane vtokov s ohrevom. 

  

  

Ukážka z cenníka: 

72123 Montáž terasového vtoku 

pre mPVC izolácie 

721230021 s vodorovným odtokom DN 50 

721230024 s vodorovným odtokom DN 75 

PRIVZDUŠŇOVACIE VENTILY 

Pôdorysná dispozícia stavieb, u ktorých nie sú hygienické miestnosti v jednotlivých podlažiach nad sebou, niekedy 

neumožňuje napojenie splaškových potrubí na vetracie potrubie nad strechu. V takých prípadoch sa navrhuje 

ukončenie odpadového potrubia privzdušňovacím ventilom. Pokiaľ je v potrubí podtlak alebo v ňom nastane 

pretlak, zabraňuje unikaniu zapáchajúceho vzduchu z kanalizačného potrubia do budovy prisatím alebo 

vypustením prebytočného vzduchu. 
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Ukážka z cenníka: 

72129 Montáž privzdušňovacieho ventilu 

pre odpadové potrubia 

721290003 DN 32 

721290006 DN 40 

800-731 Ústredné vykurovanie 

(58 nových položiek, 20 aktualizovaných položiek) 

V spolupráci s firmou Rehau a Cechom vykurovania tepelnej techniky a inštalácií prebehla kompletná 

rekonštrukcia podlahového vykurovania vrátane doplnenia nových technológií. Pribudli položky stenového 

vykurovania/chladenia, položky stropného chladenia vrátane stropných panelov a montáž aktívneho betónového 

jadra. 

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 

Podlahové vykurovanie Rehau Varionova 

Systém sa skladá zo systémovej dosky Varionova 30-2 (s izoláciou alebo bez), potrubia Rautherm S, okrajovej 

izolačnej pásky a spojovacieho a pripojovacieho pásu. 
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Ukážka z cenníka: 

73531 Podlahové kúrenie REHAU so systémovou doskou Varionova 30-2 

s izoláciou 

735311200 rozteč 50 mm 

735311203 rozteč 100 mm 

Podlahové vykurovanie Rehau Tacker 

Systém sa skladá zo systémovej dosky Tacker, potrubia Rautherm S, pripináčikov Rautac, lepiacej a okrajovej 

izolačnej pásky. 

  

 

Podlahové vykurovanie Rehau systém nosných rohoží 

Systém nosných rohoží je vhodný na podlahové vykurovanie aj chladenie. Používa sa pre bytové aj nebytové 

objekty s veľmi vysokým zaťažením. 

  

 

Podlahové vykurovanie Rehau suchý systém 

Suchý systém nepoužíva pri vytváraní roznášacej vrstvy betónové zálievky. Je vhodný predovšetkým tam,  

kde statika nedovoľuje zaťaženie stropu a kde je potrebná nízka konštrukčná výška podlahového vykurovania, 

napr. drevodomy, novostavby. Výhodou systému je aj rýchla montáž. 
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Podlahové vykurovanie Rehau systém SPEED – suchý zips 

Nová technológia plošného vykurovania RAUTHERM SPEED umožňuje výrazne skrátiť dobu montáže až o 30 %,  

v porovnaní s inými systémami podlahového vykurovania a montáž zvládne jeden montážnik. Rúrka Rautherm 

Speed 16 za PE-Xa je vybavená suchým zipsom, ktorý sa okamžite po položení sám pevne prichytí na systémové 

platne Speed s „flísovým“ povrchom. Unikátna 3-milimetrová podložka Speed so samolepiacou spodnou časťou  

je pripravená na okamžité položenie na hotovú izolačnú vrstvu. 

  

 

STROPNÉ A STENOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE 

Aktívne betónové jadro 

Princíp tejto technológie spočíva vo využívaní akumulačnej hmoty konštrukčných prvkov, čo umožňuje príjemné  

a ekologické klimatizovanie budov. Pri temperovaní betónového jadra REHAU to technicky znamená,  

že do betónových stropov sa integrujú rúrky zo zosieťovaného polyetylénu PE-Xa, v ktorých v lete prúdi chladiaca, 

v zime teplá voda. Výhodou tohto systému je možnosť použitia alternatívnych zdrojov, ako napr. tepelné čerpadlá 

a tým zabezpečiť veľmi nízke prevádzkové náklady. 
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Ukážka z cenníka: 

73531 Podlahové kúrenie REHAU aktívne betónové jadro 

potrubie RAUTHERM S 17x2,0 

735311344 rozteč 100 mm 

735311347 rozteč 150 mm 

Stenové vykurovanie Rehau – systém vodiacich líšt Raufix 

Stenové kúrenie/chladenie využíva k prenosu tepla do miestností sálanie. Sálavý prenos tepla zo stien pôsobí 

priamo na telá osôb, ktoré majú pocit príjemného tepla pri omnoho nižšej teplote okolitého vzduchu, čo výraznou 

mierou prispieva k úsporám za vykurovanie alebo chladenie. 
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Stropné chladenie – stropný element 

Chladiace panely sa ľahko inštalujú do kazetových konštrukcií a zároveň sú vysoko účinné a nákladovo efektívne. 

Tento druh inštalácie nie je viditeľný (nenarúša design), je tichý a ľahko sa inštaluje do nových stavieb,  

ale aj do renovovaných budov. 

  

 

ROZDEĽOVAČE A SKRINE ROZDEĽOVAČOV 

Rozdeľovače a zberače pre podlahové kúrenie boli aktualizované a doplnené o chýbajúce veľkosti. Tak isto 

prebehla aj aktualizácia skríň pre rozdeľovače. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

73531 Montáž zostavy rozdeľovač / zberač 

na stenu 

735311624 typ 14 cestný 

735311626 typ 15 cestný 
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800-760 Výplne otvorov 

(7 nových položiek) 

MONTÁŽ OKIEN 

Do cenníka výplní otvorov sme doplnili položky na ocenenie montáže plastových, drevených a kovových okien  

a dverí pomocou paropriepustnej pásky s variabilným difúznym odporom. Páska mení hodnotu paropriepustnosti 

podľa vzdušnej vlhkosti v interiéri a exteriéri. 

 

  

Ukážka z cenníka: 

76662 Montáž okien plastových 

s paropriepustnými páskami, variabilný difúzny odpor, 

766621402 1 bm obvodu montáže 

800-764 Klampiarske konštrukcie 

(99 nových položiek) 

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE Z HRUBOPOPLASTOVANÉHO PLECHU 

Do cenníka klampiarskych konštrukcií boli doplnené nové položky pre klampiarske konštrukcie 

s hrubopoplastovaného plechu. Materiál je odolný proti pôsobeniu vonkajších poveternostných podmienok, 

povrchových prasklín, tzv. „tvrdnutiu“ povrchu a farebným zmenám. Vrstva PVC nevyžaduje po celú dobu 

životnosti žiadnu údržbu či obnovu. Využíva sa pri oplechovaní striech, terás, balkónov, lodžií, atík, ríms  

a parapetov. 
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Ukážka z cenníka: 

76443 Oplechovanie z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov 

764430500 r.š. 250 mm 

764430510 r.š. 330 mm 

AKTUALIZÁCIA SORTIMENTU KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ OD FIRMY MASLEN 

Do databázy pre cenovú úroveň 2017/I boli zaktualizované položky klampiarskych konštrukcií od firmy MASLEN 

podľa aktuálne ponúkaného sortimentu. Doplnili sa nové položky pre: 

• trapézový hliníkový plech – systém T18, T35, T50, T85 hr. 0,7 až 1 mm, 

• trapézový pozinkovaný plech – systém T05, T85 hr. 0,75 až 1,25 mm, 

• fasádny Pz plech STEPRO, 

• strešná krytina Symetra, Uniplech 18, 

• krytina so stojatým falcom z Pz a hliníkového plechu. 

Trapézové pozinkované, hliníkové plechy a STEPRO na fasádu 

Prvky pozostávajú z oceľového alebo hliníkového plechu s vrstvou zinku minimálne 200 g/m2, pasivácie  

a ochranného laku hrúbky min. 7 µm. Finálnu vrstvu tvorí lako-plastová povrchová úprava na polyesterovej báze, 

hrúbky min. 25 mikrónov. Predpokladaná životnosť je min. 40 rokov. 
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Ukážka z cenníka: 

76444 Fasádny pozinkovaný trapézový plech MASLEN  

STEPRO, sklon strechy  

764441010  do 30° 

764441020  nad 30° do 45° 

Symetra, Uniplech 18 

Tvarované plechy Symetra a Uniplech 18 sa vyrábajú z oceľového plechu tvarovaním za studena do symetrického 

tvaru, sú určené na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy najmenej 14° s priečnymi spojmi 

alebo pri sklone strechy 12° bez priečnych spojov. 

    

Ukážka z cenníka: 

76417 Strešná krytina profilovaná MASLEN 

Symetra, sklon strechy 

764173121 do 30° 

764173122 nad 30° do 45° 
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Krytina so stojatým falcom z Pz a hliníkového plechu 

Krytina je vhodná pre strechy s nízkym sklonom z dôvodu vodotesnosti spojov. Používa sa aj na šikmých strechách 

v historických jadrách miest, na zastrešenie rôznych atypických vežičiek s okrúhlym pôdorysom a pod. 

              
 

Ukážka z cenníka: 

76431 Strešná krytina z pozinkovaného plechu so stojatým falcom MASLEN  

hr. 0,5 mm, sklon strechy 

764311310 do 30° 

764311311 nad 30° do 45° 

AKTUALIZÁCIA ODPADOVÉHO SYSTÉMU Z PVC 

Strešný program od firmy PLASTIKA pozostáva z rúr, žľabov, tvaroviek a ostatného príslušenstva potrebného  

k odvedeniu dažďových vôd zo striech. Prvky sa vyrábajú z materiálu PVC-HI, ktorý odoláva teplotnému zaťaženiu 

od -25° do +65° C. Životnosť systému sa predpokladá minimálne 20 rokov. 
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Ukážka z cenníka: 

76475 Žľaby PVC - HI PLASTIKA vrátane hákov, čiel, rohov, hrdiel 

s priemerom  

764751101 110 mm 

764751351 135 mm 

800-765 Tvrdé krytiny 

(1 nová položka, 76 aktualizovaných položiek) 

AKTUALIZÁCIA TVRDÝCH KRYTÍN TONDACH, BRAMAC, MEDITERRAN 

Do databázy pre cenovú úroveň 2017/I boli zaktualizované položky pre oceňovanie tvrdých krytín, podľa 

aktuálneho sortimentu firiem TONDACH, BRAMAC, MEDITERRAN. Boli vyradené montážne položky s neaktuálnym 

sortimentom a upravené zložené väzby s výskytom neaktuálnych produktov. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

76533 Doplnková výbava, systém BRAMAC 

univerzálny 

765331825 anténny držiak 

800-773 Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt 

(97 nových položiek, 8 aktualizovaných položiek) 
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AKTUALIZÁCIA CENNÍKA SYNTETICKÝCH PODLÁH 

V cenovej úrovni 2017/I prebehla komplexná rekonštrukcia cenníka syntetických podláh. Boli zhotovené položky 

pre ocenenie syntetických náterov, stierok, mált na báze epoxidovej a polyuretánovej živice. Epoxidové alebo 

polyuretánové liate, či náterové podlahy vynikajú vlastnosťami ako vysoká mechanická a chemická odolnosť, 

zdravotná nezávadnosť, trvácnosť, estetickosť a rýchla aplikácia. Ich použitie je vhodné v potravinárskom, 

farmaceutickom, chemickom, automobilovom priemysle, službách, garážach, ale aj rodinných domoch. 

Syntetické nátery 

Do databázy pre aktuálnu cenovú úroveň sme pridali nátery na báze epoxidovej, polyuretánovej a akrylátovej 

živice. Nátery sa aplikujú väčšinou na betónové podklady a cementové potery. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou 

pred chemikáliami, slúžia ako ochrana pred slnkom a poveternostnými podmienkami. Nátery delíme podľa počtu 

nanesení a účelu použitia na: 

• penetračné nátery, 

• jednonásobné nátery, 

• dvojnásobné nátery, 

• trojnásobné nátery, 

• uzatváracie nátery. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

77763 Nátery polyuretánové 

uzatváracie 

777630010 Sikafloor 359 N pružný 

777630015 Sikafloor 356 N matný hladký 
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Syntetické stierky, malty 

Syntetické stierky a malty sa používajú v interiéri aj exteriéri, sú určené pre stredné a vyššie zaťaženia podláh. 

Stierky sa aplikujú v hrúbkach 1 až 4 mm. Podľa konzistencie zmesi sú stierky a malty samonivelačné alebo 

vyrovnávacie. 

Samonivelačné systémy – zmes sa naleje na vodorovnú plochu a rozprestre pomocou zubovej stierky, následne  

sa prevalcuje ihlovým valčekom v dvoch na seba kolmých smeroch. 

Vyrovnávacie systémy – zmes sa nanesie na podklad v požadovanej hrúbke a rovnomerne rozprestre zubovou 

stierkou, v prípade potreby za použitia vodiacich koľajničiek nastavených do požadovanej výšky. Po technologickej 

prestávke treba povrch dobre zhutniť a zahladiť pomocou murárskej stierky alebo hladičky. 

 

  

Ukážka z cenníka: 

77751 Podlahy z epoxidovej stierky 

samonivelačné 

777511001 Sikafloor 381 hr. 2 mm 

777511002 Sikafloor 381 elektrostaticky vodivá hr. 2 mm 

Syntetické podlahy – systémy 

Ochranné podlahové systémy sa skladajú z viacerých vrstiev, zahŕňajú v sebe prípravu a vyrovnanie podkladu, 

nosnú a uzatváraciu vrstvu. Aplikáciu môžeme popísať v nasledovných bodoch: 

• celá plocha sa dôkladne napenetruje, 

• aplikácia nivelačnej hmoty, ktorá sa po vytvrdnutí prebrúsi, 

• príprava nosnej zmesi v požadovanom farebnom odtieni, 

• zmes sa rovnomerne nanáša na podklad a postupne roztiera zubovou stierkou, 

• odvzdušnenie nanesenej zmesi ihlovým valčekom, 

• posyp kremičitým pieskom alebo dekoratívnymi čipsami, 

• po vytvrdnutí sa odstráni prebytočný piesok, 

• nanesie sa ochranný uzatvárací náter. 
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Ukážka z cenníka: 

77711 Podlahy liate epoxidové  

protišmykové 

777110010 Sika DecoQuartz hr. 3 mm do interiéru 

samonivelačné, dekoratívne 

777110015 Sika DecoFlake, hr. 3 mm do interiéru 

921 Elektromontáže 

(350 aktualizovaných položiek) 

ISTIACE ÚSTROJENSTVO  

Firma LEGRAND ako jedna z najpoužívanejších firiem na inštaláciu elektrických rozvodov a príslušenstva inovovala 

svoj sortiment istiacich prvkov a prúdových chráničov TX3, RX3 a DX3, ktoré nájdete v novej databáze. 

Ističe 

Do pôvodných položiek prác boli zapracované nové produktové rady ističov, ktoré nahrádzajú pôvodné.  

Sú inovované a spĺňajú normu STN EN 60898-1. V databáze nájdete všetky potrebné moduly od 1 do 63A 

v prevedení 1P až 4P. 
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Ukážka z cenníka: 

21012 Istič vzduchový 

210120403 jednopólový do 63A 
... 
210120409 trojpólový od 100 do 250 A na DIN lištu 

Prúdové chrániče 

Tak ako pri ističoch aj pri prúdových chráničoch sme do pôvodných položiek zapracovali nové produktové rady 

prúdových chráničov, ktoré slúžia ako neoddeliteľná súčasť ističov. 

 
 

 

Ukážka z cenníka: 

21012 Prúdové chrániče 

210120410 dvojpólový  16-80 A 
... 
210120416 dvojpólový selektívny 25-80 A 
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B. NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH 

„Správne ceny a tisíce nových materiálov“ – to je originálna databáza CENEKON 2017/I. 

Do novej cenovej úrovne 2017/I boli doplnené materiály od ďalších cca 25 firiem zo slovenského stavebného trhu. 

Sú to tisíce nových materiálov v oblasti elektriky, zdravotechniky, kotevnej techniky, výrobkov z prefabrikátov či 

podláh. Do pozornosti dávame materiály od spoločností: LEGRAND, WAVIN SLOVAKIA, HL odpady a sifóny, HILTI, 

PREFA BRNO a KPP PODLAHY. Celkovo bolo pridaných cca 12 000 nových materiálov. 

 firma popis 
počet 

položiek 
spolu 

Cenník 
materiálov 

Materiály 
online -
Cenník 

výrobcov 

1 PORFIX preklad, U-profil, priečkovka - doplnenie 3 3 - 

2 YTONG vápennopieskové tehly SILKA - doplnenie 6 6 - 

3 HELUZ tehly, malty, komíny - doplnenie sortimentu 30 30 - 

4 MASLEN doplnené trapézové plechy a strešné krytiny 26 26 - 

5 PLASTIKA doplnenie plastového strešného odpadového systému - žľaby, objímky, ...  25 25 - 

6 HALFEN spojky výstuže HBS 18 18 - 

7 WIENERBERGER produkty POROTHERM - doplnenie roletových prekladov VARIO UNI 14 14 - 

8 TEBAU 
akustické izolácie na odhlučnenie schodísk ISOBOX, ISODORN, ISOSTEP, 
ISOTRITT, TSP 

70 70 - 

9 DOKA 
doplnenie sortimentu debnenia + podperné systémy a debnenia pre 
mosty + prepínacie tyče a príslušenstvo 

64 64 - 

10 REHAU doplnenie sortimentu plošného vykurovania 47 47 - 

11 
WAVIN 
SLOVAKIA 

plastový potrubný systém: voda, kanál, plyn - vonkajšia gravitačná 
kanalizácia, kanalizačné šachty, potrubie Wavin TS (Total security PE 100 
RC), potrubie SafeTech RC (PE 100 RC), HDPE 100 potrubie, Wavin Intesio 
- hospodárenie s dažďovou vodou 

1440 1440 - 

12 MUREXIN 
liate podlahy - epoxidové, polyuretánové, antistatické, koberce  
z kameniva 

46 46 - 

13 BAUMIT omietkové profily - priebežné a rohové + príslušenstvo pre podlahy 10 10 - 

14 CONTEC rezné kotúče na oceľ a nerez 6 6 - 

15 ACO mostné odvodňovače HSD-2 a HSD-5 38 38 - 
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  firma popis 

počet 
nových 

položiek 
spolu 

Cenník 
materiálov 

Materiály 
online –
Cenník 

výrobcov 

16 ICOPAL asfaltované pásy pre mosty a inžiniersky stavby 10 10 - 

17 
HL odpady a 
sifóny 

zápachové uzávierky, ventily, vtoky a vpusty, systémy pre využitie 
dažďovej vody 

1680 1680 - 

18 LEGRAND 
modulárne ističe a prúdové chrániče RX3 - základná ochrana, TX3 - 
inštalácia a údržba rýchlo a jednoducho, DX3 - ochrana šitá na mieru 
Vašim potrebám 

1292 1292 - 

19 SIKA 
materiály na ochranu a opravu betónu, systémy pre špeciálne použitia - 
vlhkostné bariéry, elektrostaticky vodivé systémy 

34 34 - 

20 HILTI inštalačné a protipožiarne systémy, kotvy 2669 11 2658 

21 
ZAPF DAIGFUSS 

(KALKSANDSTEIN) 

vápennopieskové murovacie prvky, bloky veľkoformátové, malé formáty, 

preklady, vencovky 
163 - 163 

22 PREFA BRNO 
výrobky z betónu, ŽB, predpätého betónu, rúry, dlažba, obrubníky, 

nádrže, protihlukové steny, prefabrikáty pre inžinierske stavby 
1881 - 1881 

23 DELTAKO  krbové vložky 18 - 18 

24 KESSEL 

zariadenia na likvidáciu odpadových vôd - spätné klapky a prečerpávacie 

stanice proti spätnému vzdutiu, čistiace a kontrolné šachty, uličné vpusty, 

podlahové vpusty 

574 - 574 

25 KPP PODLAHY 

podlahy z dreva, laminátu, vinylu, marmoleuma na terasy - od výrobcov 

1FLOOR, Bauwerk, Hortus, Kährs, Marmoleum Click, mFlor, Purline, 

Tarkett, Upfloor, Wineo Designline, Wineo Witex 

1229 - 1229 

SPOLU: 12069 4870 7199 

 

 

 

 

 


