
PODZIMNÍ
NABÍDKA

Mulčovací kůra  
70 litrů

V záhonech či v okrasných zahradách 
působí dekorativním a estetickým 

dojmem. Při správném použití 
výrazným způsobem omezuje, někdy i 

trvale zamezí růstu plevelů 
na zahradě.
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Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

70 Kč/pyt

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Pěnový polystyren 
Styro EPS 70F, tl. 12cm

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu 
styro EPS 70F určené pro kontaktní zateplovací 

systémy ETICS.

209 Kč/m2

Lepidlo na obklady 
a dlažby C1T BigMat 25kg

Lepicí tmel na bázi cementu, 
pro lepení obkladů a dlažeb 

v interiéru, 
pro keramické obklady 

a dlažby, se sníženým skluzem, 
třída C1T.

Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42 ks / 1050kg

94 Kč/pyt

Lepicí a stěrkovací hmota 
BM FASÁDA 25kg

Je určena pro lepení izolantů 
zateplovacích systémů 

a jako vrchní armovaná stěrka 
zateplovacích systémů. Tmel je 

mrazuvzdorný a je určen 
pro vnitřní i venkovní použiti.

Balení: 25kg
Paleta: 42 kusů/1050kg

125 Kč/pyt

Ytong Klasik 
100 x 249 x 599 mm

Tvárnice z pórobetonu,
Nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky 
a obezdívky v interiérech.

Paleta: 90kusů

55,90 Kč/ks

Již 71 obchodů po celé ČR
40 let zkušeností s prodejem

stavebního materiálu po celé Evropě

ONO Stavebniny

• Průmyslová 3083/1, 78701 Šumperk
• tel.: 583 217 188 | e-mail: obchod@onostavebniny.cz

www.onostavebniny.cz

ONO Stavebniny
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KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 
ZÁKLADŮ PO STŘECHU

PODZIMNÍ
NABÍDKA

PODZIMNÍ
NABÍDKA

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Profil UD, délka 3m
28 / 0,6mm

ZN (pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka 
plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm. 

Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí 
jako vodící lišta. Montujeme po obvodu. UD slouží 

jako pomocná lišta 
pro ukotvení profilů CD.

Délka 3 metry.

69 Kč/ks

Samonivelační hmota 
na podlahy BigMat 25kg

Vhodná na vytápěné podlahy. 
Pro tloušťky 

2-30mm v jedné vrstvě. Vysoká 
pevnost a přídržnost. Snadný 

rozlev. 
Rychlá zpracovatelnost.

Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42 ks / 1050kg

227 Kč/pyt

Lepidlo na obklady 
a dlažbu C2T 25kg

Tenkovrstvé lepidlo na bázi 
cementu určeno pro lepení 

keramických obkladů 
a dlažby z přírodního 

i umělého kamene.

Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42 ks / 1050kg

170 Kč/pyt

BigMalíř 
25Kg

Omyvatelná malířská vnitřní disperzní barva 
s výjimečnou bělostí. Pro dobře kryjící 

a ekonomicky výhodné nátěry vnitřních stěn 
a stropů. 

Balení 25kg.

680 Kč/ks

Asfaltový pás
G200 S40, 1x10m

Použití ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě, 
tlakové vodě a proti středním hodnotám radonu. Pás 

se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné 
vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách.  

Na plochých střechách 
se pás používá  pro podkladní

vrstvy a mezivrstvy kde je 
požadována velká pevnost.

68 Kč/m2

Pěna montážní
trubičková BigMat 750ml

Pro montáže dveřních zárubní 
a okenních rámů, vyplňování 

dutin mezi zděnými příčkami a 
stropem.

Barva: zelená
Obsah: dóza 750 ml

Počet ks v kartonu: 12ks

91 Kč/ks

Zatravňovací panely ACO 
Self, plastové

Zatravňovací panel 
z polyolefinu, florentský design zátěž až 

250 t/m2 - pojízný os. autem.
Rozměry: 580 x 390 x 38 mm

Počet ks na paletě: 112 ks
Barva: zelená

76 Kč/ks

Geotextilie Guttatex
200g/m2

Nazelenalá geotextilie z netkaného
polyesteru o gramáži 200g/m2

Rozměr role: (2,0 x 50m) 100 m2

14,90 Kč/m2

Lapač střešních vod, 
přímý DN 110mm

Lapač střešních vod DN 
110mm, obsahuje těsnící 

kroužky pro připojení 
dešťových svodů různých 

průměrů 80-125, 
protizápachovou klapku. 

Materiál polypropylén s UV 
stab., norma EN 1253-1.

270 Kč/ks

Vrtací kladivo 900 W,
4 funkce, kufr

Vrtací kladivo 900 W, 
0-1300 ot./min, 

4 funkce, kufr.
DED7850

1810 Kč/ks

MEA PARK 100  žlab 
PE-HD s roštem A15

Polyetylenový žlab s pozinkovaným 
roštem pro zatížení A15kN, obj.č.141742, 

paleta  80ks. Délka 1m.

209 Kč/ks

LED reflektor 2x30W
+ trojnožka

Zdroj světla: LED, příkon: 2×
30 W, světelný tok: 

2× 2 400 lm, náhrada za 
žárovku: 2× 260 W, teplota 

chromatičnosti: 4 000 K, 
barva světla: neutrální bílá.

1170 Kč/ks

Dlažba GO.NATUR 
NUT 15X60

Určení: Interiérové i venkovní, rozměr: 15 x 60 cm
Tloušťka: 8,8 mm, protiskluz: R11/C

Mrazuvzdorná, povrch: mat
Balení: 0,90 m²

320 Kč/m2

Dlažba  GO.FINESTONE 
LIGHT GREY 30X60

Určení: Interiérové i venkovní, rozměr: 30 x 60 cm
Tloušťka: 8,8 mm, protiskluz: R10/B

Mrazuvzdorná, povrch: mat
Balení: 1,26 m²

295 Kč/m2

Ukončovací profil "L"             
hliník masiv 10 mm/2,5 m

Profil slouží k ochraně hran 
obkladových ploch proti 

mechanickému poškození. 
Provedení masiv umožňuje 

použití profilu i na ukončení 
schodišťových hran.

290 Kč/ks

Míchadlo elektrické, 
Reflex Mix, 1600 W, 230 V

Míchadlo se používá 
k rozmíchání 

stavebních hmot, 
malty, omítek, lepidel 

a barev. Před 
použitím si přečtěte 

návod k použití.

2750 Kč/ks

Laminátová podlaha Egger
8mm

Laminátová podlaha Egger
8mm/31, 

DUB Murom

220 Kč/m2

Bruska úhlová 125mm 
1200W, regulace otáček

Bruska úhlová 125mm 1200W, 
regulace otáček, kufr, 

DED7952.

1240 Kč/ks

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.


