
Obr. Obj.č. Názov náradia MJ
CENA ZA MJ
( € bez DPH)

CENA ZA MJ
( € s DPH)

111214600 Miešacia stanica PROFI - basic
- s vedrom 75L a vozíkom

sada 270,64 €                  324,77 €                  

111217000 Miešacia stanica PROFI - komplet
- kompletná s vedrom 75L

- držiakom a miešadlom R 1600
- vozíkom 

sada 458,82 €                  550,58 €                  

161608000 Miešacia metla - WK 120
Dĺžka: 600 mm
Priemer: 120 mm
Závit: M14
vhodné pre hutnejšie maltové zmesy: vyrovnávacie malty, potery, 
omietky atď.

ks 41,36 €                    49,63 €                    

161623000 Miešacia metla - KR 120/M 14
Dĺžka: 600 mm
Priemer: 120 mm
Závit: M14
vhodné pre jemné maltové zmesy: nivel.hmoty, lep.malty, stierky 
atď.

ks 41,36 €                    49,63 €                    

161625000 Miešacia metla - DLX 152/M14 
Dĺžka: 600 mm
Priemer: 160 mm
Závit: M14
vhodné pre tekuté materiály ako: epoxi.živice, laky/lazúry, farby

ks 64,61 €                    77,53 €                    

161701000 Hladítko špicaté 40 cm ks 15,36 €                    18,43 €                    

161760000 Veľkoplošná  špachtľa 56cm
- rakľa na rozťahovanie všetkých nivelizačných hmôt. Pracovná šírka 
560mm
- bez rukoväti a ozubených násad

ks 16,51 €                    19,81 €                    

161762000 Veľkoplošná špachtľa 56CM s vodiacimi kolíkmi  
- modrá rukoväť
- Na rozťahovanie všetkých nivelizačných hmôt. Pracovná šírka 
560mm s dvomi nastaviteľnými nerezovými kolíkmi a lištou na 
zasunutie ozubenej násady. S modrou plastovou rukoväťou na 
drevenú rúčku D-28mm, vrátane ozubenia R2, bez dlhej rúčky.

sada 52,90 €                    63,48 €                    
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262361430 Vyrovnávacia špachtľa 60CM
- komplet s teleskop.rúčkou, 60 cm
- nastaviteľné hroty 0 - 40 mm

sada 308,85 €                  370,62 €                  

262345800 Zubová násada R1   bal= 10 ks
pre rakle š=56 cm
hĺbka zubu: 3,0 mm
šírka medzery: 4,0 mm
šírka zubu: 1,5 mm

bal 15,23 €                    18,28 €                    

262345801 Zubová násada R1   1 ks
pre rakle š=56 cm
hĺbka zubu: 3,0 mm
šírka medzery: 4,0 mm
šírka zubu: 1,5 mm

ks 1,68 €                      2,01 €                      

262345900 Zubová násada R2   bal= 10 ks
hĺbka zubu: 5,0 mm
šírka medzery: 4,0 mm
šírka zubu: 2 mm

bal 15,23 €                    18,28 €                    

262345901 Zubová násada R2   1 ks
hĺbka zubu: 5,0 mm
šírka medzery: 4,0 mm
šírka zubu: 2 mm

ks 1,68 €                      2,01 €                      

161855500 Nivelizačné kolíky žlté  bal. = 100 ks
Kvalitný samolepiaci pásik drží na každom povrchu. Vďaka 
milimetrovej škále je možné kolíky pristrihnúť na presne potrebnú 
výšku.

bal 42,42 €                    50,91 €                    

161855501 Nivelizačné kolíky žlté  bal. = 20 ks
Kvalitný samolepiaci pásik drží na každom povrchu. Vďaka 
milimetrovej škále je možné kolíky pristrihnúť na presne potrebnú 
výšku.

bal 8,48 €                      10,18 €                    

171801000 Odvzdušňovací valec 11/25 ,
- ostne 11 mm, š= 25 cm s blatníkom

sada 41,54 €                    49,85 €                    

171802000 Odvzdušňovací valec 11/50
- ostne 11 mm, š= 50 cm s blatníkom

sada 80,41 €                    96,49 €                    
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171830025 Odvzdušňovací valec s kovovými ostňami 18/25
- ostne 18 mm, š= 25 cm s blatníkom

sada 89,64 €                    107,57 €                  

171805100 Klincové podošvy 35 mm
- pár,  dĺžka klincov 35 mm

pár 29,64 €                    35,57 €                    

262301000 Lepidlová špachtľa 18/A2 š=18cm/zubA2
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

ks 2,18 €                      2,62 €                      

262306000 Lepidlová špachtľa 22/A2  š=22cm/zubA2 ks 3,10 €                      3,72 €                      

262302000 Lepidlová špachtľa 18/B2  š=18cm/zubB2
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

ks 2,18 €                      2,62 €                      

262304000 Lepidlová špachtľa 22/B2  š=22cm/zubB2 ks 3,10 €                      3,72 €                      

262307000 Lepidlová špachtľa 18/B1  š=18cm/zubB1
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

ks 2,18 €                      2,62 €                      

262308000 Lepidlová špachtľa 22/B1  š=22cm/zubB1 ks 3,10 €                      3,72 €                      

262342000 Lepidlová špachtľa 22/A1  š=22cm/zubA1
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

ks 3,10 €                      3,72 €                      

262344000 Lepidlová špachtľa 18/A1  š=18cm/zubA1
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

ks 2,18 €                      2,62 €                      

262304400 Lepidlová špachtľa 22/B5  š=22cm/zubB5
- pre lepidlá na parkety 

ks 3,10 €                      3,72 €                      

262303600 Lepidlová špachtľa 22/B11  š=22cm/zubB11
- pre lepidlá na parkety 

ks 2,18 €                      2,62 €                      

262311000 Vymeniteľná špachtľa 21cm  
- š=21cm
- pre vymeniteľné zubové násadky š=21 cm

ks 5,31 €                      6,37 €                      

262319000 Zubová násadka 21cm/A2  bal=10ks
- š=21cm, ozubenie A2
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

bal 8,02 €                      9,62 €                      

262319001 Zubová násadka 21cm/A2  1 ks
- š=21cm, ozubenie A2
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

ks 0,88 €                      1,06 €                      

262318000 Zubová násadka 21cm/B1  bal=10ks
- š=21cm, ozubenie A2
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

bal 8,02 €                      9,62 €                      

262318001 Zubová násadka 21cm/B1  1 ks
- š=21cm, ozubenie A2
- pre lepidlá na PVC, vinyl 

ks 0,88 €                      1,06 €                      
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110133000 Merač vlhkosti GM 200
Praktický a šikovný merač povrchovej vlhkosti betónu, anhydritu, 
alebo cementu.Dodávka v transportnom kufríku.

sada 168,73 € 202,48 €                  

110413000 Merač vlhkosti VI-D4
Digitálny merač vlhkosti pre rýchle zistenie hodnôt bez narušenia 
povrchu:
Betón 
Cementový poter
Anhydritový poter
Relatívna škála
Dodávka v transportnom kufríku.

sada 322,42 € 386,91 €                  

161800000 Merací klin
- Na meranie odchýliek v poteri so stupnicou 1-15 mm.

ks 22,37 € 26,84 €                    

110181000 Merací prístroj GANN CM-Basic
Rozsah dodávky: základná verzia v plastovom kufri
-tlaková fľaša s manometrom
-mažiar
-20 ampulí s karbidom kalcia
-5 kontrolných ampulí s vodou
-miska, lopatka, ploché dláto
-kladivo 1kg, štetec na čistenie fľaše
-silomer, nádoba na silomer
-sada guličiek, náhradné tesnenie
-prachovka, pracovné rukavice
-ochranné okuliare
-digitálna váha

sada 696,64 € 835,97 €                  

110182500 Merací prístroj CCM-Eco dig
Rozsah dodávky: v plastovom kufríku
- tlaková fľaša s manometrom
- 20 ampuliek s karbidom kalcia
- 3 kontrolné ampulky s vodou,
- miska
- ploché dláto
- kladivo 1000 g
- štetec na čistenie fľaše,
- štetec
- digitálna váha
- sada guličiek
- lyžička
- náhradné tesnenie
- návod na obsluhu

sada 634,82 € 761,78 €                  
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110186000 Merací prístroj GANN CM-Premium
Rozsah dodávky: v drevenom kufríku
-tlaková fľaša s manometrom
-mažiar
-20 ampulí s karbidom kalcia
-5 kontrolných ampulí s vodou
-digitálna váha EW120
-miska, lopatka, ploché dláto
-kladivo 1kg, štetec na čistenie fľaše
-sada guličiek, náhradné tesnenie
-prachovka, pracovné rukavice
-ochranné okuliare
- vlhkomer HYDROMETTE COMPACT B

sada 831,95 € 998,34 €                  

262091000 Nôž SILVER-KNIFE červený
v plastovom púzdre bez čepelí, s uzatvárateľným zásobníkom

ks 19,33 €                    23,20 €                    

262092000 Nôž SILVER-KNIFE žltý
v plastovom púzdre bez čepelí, s uzatvárateľným zásobníkom

ks 19,33 €                    23,20 €                    

262093000 Nôž SILVER-KNIFE modrý
v plastovom púzdre bez čepelí, s uzatvárateľným zásobníkom

ks 19,33 €                    23,20 €                    

262094000 Nôž SILVER-KNIFE zelený
v plastovom púzdre bez čepelí, s uzatvárateľným zásobníkom

ks 19,33 €                    23,20 €                    

262035500 Lichobežníkové čepele balenie 5x20ks 
- kalené, hrúbka 0,65 mm, prvotriedna kvalita, v 5 plastových 
zásobníkoch á 20ks čepelí, farba zásobníka - zelená

bal 22,80 €                    27,36 €                    

262035501 Lichobežníkové čepele balenie 20 ks 
- kalené, hrúbka 0,65 mm, prvotriedna kvalita, v 5 plastových 
zásobníkoch á 20ks čepelí, farba zásobníka - zelená

bal 5,02 €                      6,02 €                      

262036500 Hákové čepele balenie 5x20 ks
- kalené, hrúbka 0,65 mm, prvotriedna kvalita, v 5 plastových 
zásobníkoch á 20ks čepelí, farba zásobníka - žltá

bal 37,80 €                    45,36 €                    

262036501 Hákové čepele balenie 20 ks
- kalené, hrúbka 0,65 mm, prvotriedna kvalita, v 5 plastových 
zásobníkoch á 20ks čepelí, farba zásobníka - žltá

bal 8,32 €                      9,98 €                      

262020900 Perfect Cutter
- kompletne s 10 rovnými a 10 hákovými zalamovacími čepeľami. 
Sada v PVC boxe.
- Ideálny pomocník na rezanie textilných podlahovín a PVC pozdĺž 
steny.
Vďaka šikmému uloženiu čepele umožňuje perfektné rezanie pozdĺž 
steny.

sada 105,79 €                  126,95 €                  
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1.38950 Odvzdušňovací valec Festa 12/25CM
- Ø69, ostne 12 mm, š= 25 cm bez blatníka 

ks 8,24 €                      9,89 €                      

1.38952 Odvzdušňovací valec Festa 34/25CM
- Ø122, ostne 34 mm, š= 25 cm bez blatníka 

ks 9,58 €                      11,49 €                    

1.34033 Stierka na Murexin Epoxidovú škárovaciu maltu FMY 
90,
Profi stierka z gumy na správne a jednoduché škárovanie s 
epoxidovou škárovacou maltou, rozmer 240 x 95  mm

ks 4,91 €                      5,89 €                      

1.31146 Hladítko s polkruhovými zubmi nerezové,
Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené 
hlavne na nanášanie lepiacich mált do tekutého lôžka (napr. 
Murexin Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75), pri lepení 
veľkoformátových dlažieb a prírodného kameňa. Zub o16 mm, 
rozmer 280 x 130 mm

ks 4,49 €                      5,39 €                      

867310 Hladítko s Holo - top ozubením nerezové,
Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené 
hlavne na nanášanie lepiacich mált pri lepení obkladových a 
dlažobných prvkov z keramiky a prírodného kameňa. Špecialne 
tvarovanie zubov "holo top" zabezpečí čo najdokonalejšie pokrytie 
rubu dlažby a obkladu lepaciou maltou, aj pri iba jednostrannom 
nanesení lepiacej malty. Rozmer 280 x 130 mm

ks 9,16 €                      10,99 €                    

5679 Valec na lakovanie LM ,
 š= 25 cm, valec určený na lakovanie s rozpúšťadlá obsahujúcim 
Muexin lakmi

ks 6,16 €                      7,39 €                      
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7853 Valec na lakovanie W,
 š= 25 cm, valec určený na lakovanie s Muexin Aqua lakmi

ks 5,45 €                      6,54 €                      

8457 Mikrovláknitý valec,
š= 25 cm, univerzálny valec, určený na nanášanie vodouriediteľných 
aj rozpúšťadlových náterov

ks 7,90 €                      9,48 €                      

7736 Rúčka na lakovacie valce ,
 š= 25 cm  rúčka na lakovacie valce

ks 3,51 €                      4,21 €                      

8445 Odmerné vedro 10 l,
transparentné 10 l vedro s odmernou mierkou, určené na presné 
dávkovanie vody

ks 2,04 €                      2,45 €                      

5466 Miešacie vedro 30 l,
Biele, zosilnené, plastové, miešacie vedro na zamiešanie cca 25 kg 
suchej zmesi s vodou. Ideálne na miešanie Murexin nievealčných 
hmôt a Murexin lepiacich mált

ks 4,47 €                      5,37 €                      

16892SET

(16892+16893)

Profi lakovacia nádoba so sitkom,
Vedro so sitkom na kvalitnú aplikáciu Murexin lakov.
16 l vedro s krytom v krorom je integrovaná špeciálna sieťka (400 
µm) na precedenie laku a zabezpečenie lakovacích prác bez 
prípadných nečistôt.

set 18,94 €                    22,73 €                    

12209 Vanička na škárovanie,
Plastová vanička (d/š/v=50/27/26 cm) s valčekmi na posun, s dvoma 
žmýkacími valcami a madlom , pre umývanie po škárovaní obkladov 
a dlažieb. 
Súčasťou setu je aj hubka na umývanie (28/14 cm) .

set 26,77 €                    32,12 €                    
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13056 Obvodová dilatačná páska samolepiaca RS 50
Samolepiaca polyetylénová penová páska potiahnutá flísovou 
tkaninou  na vytvorenie obvodovej dilatácie v styku podlaha/stena, 
pred aplikáciou nivelačných hmôt a poterov, pri lepení dlažby atď.. 
Lepenie na podlahu zaisťuje dokonalé utesnenie styku 
podlaha/stena.
Dĺžka: 20 m
Šírka 85 mm (45 mm penová + 40 mm lepiaca časť)

ks 24,65 €                    29,58 €                    

05020 Obvodová dilatačná páska EKOFLEX 20 mm
Samolepiaca obvodová páska z polyetylénovej peny na vytvorenie 
obvodovej dilatácie, pred aplikáciou nivelačných hmôt atď. Lepenie 
na stenu.
Dĺžka: 10 m
Šírka 20 mm

ks 3,98 €                      4,78 €                      

05040 Obvodová dilatačná páska EKOFLEX 40 mm
Samolepiaca obvodová páska z polyetylénovej peny na vytvorenie 
obvodovej dilatácie, pred aplikáciou nivelačných hmôt atď. Lepenie 
na stenu.
Dĺžka: 10 m
Šírka 40 mm

ks 4,52 €                      5,43 €                      


