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cena na vyžádání

9 10 11 12 13 14 15 dodací podmínky na vyžádání

materiál lze dodat jako volně ložený  
- cena a dodací podmínky na vyžádání

zimní úprava - materiály se zimní úpravou jsou 
dodávány na zakázku, cena na vyžádání

izolace proti vlhkosti

materiál pro rychlý postup prací

ruční zpracování

vhodné pro podlahové vytápění

použití v exteriéru

použití v interiéru

strojní zpracování

XX doba skladovatelnosti udávána v měsících

vysvětlivky k symbolům

 novinka v sortimentu Cemix 

 výrobek s novou, vylepšenou recepturou

 výrobek dosahující nadstandardních vlastností  
pro profesionální a náročné aplikace

WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace 
staveb a péči o památkové objekty. Společnost vydává 
směrnice pojednávající o problematice sanace staveb. 
Jedna ze všeobecně uznávaných směrnic se zabývá 
sanačními omítkovými systémy a podle této směrnice 
jsou sanační omítky Cemix WTA certifikovány. Certi-
fikát osvědčuje vysokou kvalitu omítek, splnění přís-
ných parametrů uvedených ve směrnici a možnost 
použití omítek pro ty nejnáročnější sanační opatření.

Výrobek s recepturou obsahující přírodní materiály 
a navazující na tradiční způsoby zpracování.

Kvalitativní třída A - osvědčení o kvalitativní třídě A  
pro ETICS a jeho součásti je uznávaným dokladem  
o kvalitě zateplovacího systému. Poskytuje větší  
jistotu pro dosažení předpokládané funkčnosti  
a životnosti zateplení. Splnění přísných požadavků  
na kvalitativní třídu A svědčí také o tom, že výrobce 
ETICS věnuje otázkám kvality a technické úrovně 
potřebnou pozornost.
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  Materiály dodáváme výhradně v souladu s našimi „Obchodními podmínkami dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. “. 

  Odběr materiálů mimo pracovní dobu je možný po telefonické dohodě.

  Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu  
a způsobu zpracování se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. 

  Využijte možnosti konzultace s odbornými poradci při volbě nejvhodnějšího materiálu.

  Ceny jsou uvedeny v Kč.

          cemix                               lbcemix         www.spickovezatepleni.cz      www.navrh-fasady.cz      www.cemix.cz/kalkulator

kontakty

výrobní závod 
Čebín 

Čebín 47 
664 23 Čebín

zákaznické  
centrum

-  objednávky,  
zpracování zakázek

tel.: 549 438 170 
objednavky@cemix.cz

www.cemix.cz/obchodni-tym  
-  technické dotazy, 

cenové nabídky

Loc:  49°19'4.542''N, 
16°29'28.547''E

výrobní závod 
nová ves nad Lužnicí

Nová Ves nad Lužnicí 42 
378 09 Nová Ves nad Lužnicí

Loc:  48°49'8.671''N, 
14°55'18.403''E

výrobní závod 
Studénka 

Průmyslová 819 
742 13 Studénka

Loc:  49°42'16.301''N, 
18°2'46.346''E

výrobní závod 
Loděnice 

Karlštejnská 110 
267 12 Loděnice

Loc: 49°59'15.873''N, 
14°9'33.453''E

SídLo  
SPoLeČnoSti 

LB Cemix, s.r.o. 
Tovární 36, 373 12 Borovany

e-mail: info@cemix.cz 
www.cemix.cz

kontakty  
na obchodně-technické  
Poradce

diStribuČní SkLad ČeSké budějovice 
(služby vyzvednutí vyfakturovaného zboží)

Areál MANE Holding, objekt H,  
Okružní 2615, 370 10 České Budějovice

tel.: 724 256 508
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Activcem 18

Akrylátový fasádní nátěr 32

Akrylátová omítka 19

141 Antikorozní ochrana 56

430 Beton BASIC 52

310 Beton drenážní 53

000 Beton HOBBY 52

350 Beton hrubý 20 MPa 52

360 Beton hrubý 30 MPa 53

040 Beton KLASIK 52

340 Beton sloupkový RAPID 53

508 Břizolit přírodní 76

052 Cementový postřik 72

010 Cementový potěr 20 MPa 54

010 j Cementový potěr 20 MPa jemný 54

020 Cementový potěr 25 MPa 54

020 j Cementový potěr 25 MPa jemný 54

030 Cementový potěr 30 MPa 54

030 h Cementový potěr 30 MPa hrubý 54

Cemelastik IN 66

Cemelastik EX 1K 66

Cemelastik EX 2K 66

Cempaint EXTRA 31

Cempaint FLOOR 50

Cempaint FLOOR EPW 50

Cempaint FLOOR EPS 51

Cempaint LIME 31, 86

Cemroll akrylát 33

Cemroll silikát 33

Cemsill S 30

133 Cemsit 75, 80

Crystal 67

Decor GLITR 29

Decor LAZUR 30

Decor SLÍDA 29

Decor ŠABLONA 29

Dilatační lišta 41

Dilatační páska s fólií 51

Dilatační páska samolepicí 68

Duocem 18

Elastický fasádní nátěr 31

Expanzní páska 37

Expanzní výplňová hmota 46

Fenolická pěna 34

043 b Flexi štuk 26, 74

043 bv Flexi štuk s vláknem 26, 74

Fungicem 30

189 Geasy 65

482 Hliněná omítka hrubá 82

412 Hliněná omítka hrubá strojní 82

433 Hliněná omítka jemná 82

Injektovaná kotva 46

Izolační talířek 45

032 Jádrová omítka lehčená 73

082 Jádrová omítka ruční 72

082 h Jádrová omítka ruční hrubá 72

082 j Jádrová omítka ruční jemná 72

012 Jádrová omítka strojní 72

102 Jádrová omítka vápenná 73

073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční 75

083 Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená 75

Kontakt 28, 93

Kontakt BETON 80, 93

Kontakt COLOR 28, 93

Krabice elektroinstalační 42

Křemičitý písek 95

705 Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD 17

115 Lepicí a stěrková hmota BASIC 16

135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT 16

135 z Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL 16

185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ 17

125 Lepicí a stěrková hmota PROFI 16

165 Lepicí hmota SUPERFIX 17

145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA 17

375 Lepidlo FLEX 63

045 Lepidlo FLEX EXTRA 63

095 Lepidlo FLEX EXTRA PLUS 64

095 b Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé 64

055 Lepidlo FORTE 62

075 Lepidlo FORTE PLUS 62

035 Lepidlo GRES 62

105 Lepidlo RAPID 64

025 Lepidlo STANDARD 62

Lišta balkonová AL 68

Lišta napojení oplechování 41

Lišta rohová P-H 80

331 Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene 91

438 Minerální omítka 26

Minerální vlna dvouvrstvá 35

Minerální vlna s kolmým vláknem 35

Minerální vlna s podélným vláknem 35

Montážní deska 42

Montážní nástroje hmoždinek 44

Mozaiková omítka 24

MS polymer šedý 69

Napojovací lišta pro atiku 42

Napojovací lišta pro oplechování 42

Nůžky na lišty 42

Okenní připojovací lišta 40

140 Opravná malta pro mokré stříkání 45 MPa 56

Parapetní napojovací lišta 39

Penetrace ASN COLOR 28, 92

Penetrace ASN TOP 27, 92

Penetrace hloubková 28, 93

Penetrace podlahová 51, 93

Penetrace ST COLOR 28, 92

Penetrace základní 28, 92

Podparapetní lišta 39

Podsypový a zásypový písek 95

Podvalek fládrovací 30

171 Pokrývačská malta 91

171 b Pokrývačská malta bílá 91

070 Polymercementový potěr 40 MPa 55

070 h Polymercementový potěr 40 MPa hrubý 55

221 Polymercementový spojovací můstek 94

Polystyren pěnový bílý 34
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Polystyren pěnový šedý 34

Profil balkonový 69

Pružná těsnicí páska 68

Pružná těsnicí páska vnější roh 68

Pružná těsnicí páska vnitřní roh 68

Přechodová lišta s okapnicí 36

Přídavný talíř pro hmoždinky 45

Přídavná lišta s okapnicí 36

PU tmel šedý 69

160 Reprofilační malta 30 MPa 56

160 j Reprofilační malta 30 MPa jemná 56

160 p Reprofilační malta strojní a ruční 45 MPa 57

Rohová lišta 38

Rohová lišta flexibilní 38

Rohová lišta klenbová 38

Rohová lišta s okapnicí 39

Rohová lišta protipožární 39

Rychloomítník P-RO 80

280 Rychlý betonový potěr 55

026 Sádrová omítka ruční 79

136 Sádrová omítka tenkovrstvá 79

106 Sádrová stěrka 79

Samolepicí butylový pás 150 mm 69

110 Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa 50

110 j Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa jemný 50

090 Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa 50

090 j Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa jemný 50

060 Samonivelační stěrka NIVELA 48

050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS 48

200 Samonivelační stěrka NIVELA EASY 48

200 j Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná 48

220 Samonivelační stěrka POLYNIVELA 49

240 Samonivelační stěrka POLYNIVELA EXTRA 49

230 Samonivelační stěrka POLYNIVELA PLUS 49

054 Sanační omítka jednovrstvá 84

014 Sanační omítka podkladní WTA 83

064 Sanační omítka soklová WTA 83

034 Sanační omítka štuková 84

024 Sanační omítka WTA 83

044 Sanační podhoz WTA 83

Separační provazec 69

SE PLANO izolační fólie 66

Silikátový fasádní nátěr 32, 86

Silikátový interiérový nátěr 33, 86

Silikátová omítka 19

Silikon SI 65

Silikonový fasádní nátěr 32

Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE 22

Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT 22

Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW 22

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD 22

Silikonová omítka 19

132 Soklová omítka ruční 73

Soklový polystyren 34

080 Spádový potěr 55

079 Spárovací hmota FLEX 65

Spojka zakládacích lišt 37

121 Spárovací malta pro lícové zdivo 10 MPa 90

201 Spojovací můstek 94

401 Spojovací můstek CLAY 82

241 Superkontakt 94

084 SUPERSAN hrubý 84

084 j SUPERSAN jemný 84

017 SUPERTHERM TM 81

027 SUPERTHERM EXTRA 81

057 SUPERTHERM TO 81

077 SUPERTHERM TO EXTRA 81

Talířová hmoždinka - ocelový šroubovací trn 43

Talířová hmoždinka - zápustná do pěnového polystyrenu 45

Talířová hmož. - kombinovaný plastkovový zatloukací trn 44

Talířová hmoždinka - plastový zatloukací trn 44

Tekutá lepenka 2K 67

Tetracem 18

THINNER EPS 51

150 Torkret 56

150 j Torkret jemný 56

223 Trasový štuk 75

Ukončovací lišta pro omítku 41

001 Univerzální zdicí a omítková směs 88

411 Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací 86

124 Vápenná památkářská omítka ruční 85

114 Vápenná památkářská omítka strojní 85

144 Vápenný památkářský postřik 85

134 Vápenný památkářský štuk 85

134 h Vápenný památkářský štuk hrubý 85

Vápenný hydrát 95

Vápno nehašené 95

016 F VELVETA filcovaná 78

016 F j VELVETA filcovaná jemná 78

016 G VELVETA gletovaná 78

036 VELVETA lehčená 78

023 Vnější štuk 74

023 b Vnější štuk bílý 74

023 h Vnější štuk hrubý 74

023 h b Vnější štuk hrubý bílý 74

023 j Vnější štuk jemný 74

033 Vnitřní štuk 74

033 j Vnitřní štuk jemný 74

Vymezovací podložka 37

155 Vyrovnávací stěrka MULTI 81

Výztužná síťovina 35

Zakládací lišta 36

Zarážecí hmoždinka 37

Závrtný modul 45

111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa 90

311 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa 90

011 Zdicí malta 5 MPa 88

021 Zdicí malta 10 MPa 88

031 Zdicí malta 15 MPa 88

061 Zdicí malta na pórobeton 89

071 Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly 89

061 j Zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihly 89

041 Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa 88

081 Zdicí zakládací malta na broušené cihly 10 MPa 89

Zimní přísada COOL 29

Zušlechťující disperze 51
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Vyzkoušejte webovou aplikaci pro 
informační cenovou kalkulaci 
stavebního řešení. 

Ojedinělý výběr systémové 
skladby formou fi ltrování 
požadavků na užitné vlastnosti 
stavebního díla. 

V několika krocích zvolte způsob řešení, zadejte 
požadované parametry a dozvíte se, které materiály 
budete potřebovat. 

Pošlete nám poptávku nebo 
si kalkulaci vytiskněte jako 
pomůcku pro nákup ve 
stavebninách.

SPOČÍTÁME TO 
ZA VÁS!
www.cemix/kalkulator

PŘESNÁ
JE DOBRÁ

2001 Cemix Inzerce Kalkulátor 210x297 (10 vlevo na frézu).indd   1 28.1.2020   12:38:28



VNěJŠÍ TEPELNěIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTéMY (ETICS) CEMIXTHERM, 
LEPICÍ A STěRKOVé HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTéMY (ETICS), 

FASáDNÍ PASTOVITé OMÍTKY, MOZAIKOVá OMÍTKA, 
FASáDNÍ MINERáLNÍ OMÍTKY, PENETRACE, 

SPECIáLNÍ NáTěRY A PřÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKáM, 
FASáDNÍ NáTěRY, TEPELNěIZOLAČNÍ MATERIáLY, ETICS - PřÍSLUŠENSTVÍ

SAMONIVELAČNÍ STěRKY, SAMONIVELAČNÍ ANHYDRYTOVé POTěRY, 
BETONY, CEMENTOVé POTěRY, SPECIáLNÍ POTěRY, 

SANACE A REPROFILACE BETONOVýCH KONSTRUKCÍ,  
PODLAHOVé SYSTéMY - PřÍSLUŠENSTVÍ

LEPIDLA NA KERAMIKU, LEPIDLA PRO SPECIáLNÍ POUžITÍ, 
SPáROVACÍ HMOTY, SILIKONY, HYDROIZOLAČNÍ HMOTY, 

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PřÍSLUŠENSTVÍ

JáDROVé OMÍTKY, JáDROVé OMÍTKY LEHČENé,  
VRCHNÍ OMÍTKY, MINERáLNÍ OMÍTKY,  

SáDROVé OMÍTKY, SáDROVé OMÍTKY - PřÍSLUŠENSTVÍ, 
TEPELNěIZOLAČNÍ MATERIáLY SUPERTHERM, 

HLINěNé OMÍTKY, SANAČNÍ OMÍTKY,  
PAMáTKářSKý PROGRAM

ZDICÍ MALTY, MALTY PRO TENKOVRSTVé ZDěNÍ, 
MALTY PRO LÍCOVé ZDIVO, 

SPECIáLNÍ MALTY

PENETRACE, SPOJOVACÍ MůSTKY

POJIVA A PLNIVA

SLUžBY, NáJEMNé ZA STROJNÍ ZAřÍZENÍ, STROJNÍ KONFIGURACE, 
ZPůSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAřÍZENÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UMISťOVáNÍ SIL NA STAVBě,

PODMÍNKY PRO PřEVZETÍ EUR PALET, ROZMěRY PřEPRAVNÍCH STROJů A SIL, 
OBCHODNÍ PODMÍNKY DODáVEK STAVEBNÍCH HMOT, 

JAK NA SPRáVNOU OBJEDNáVKU

wwwwww.cceemmiixx.cczz

Vyzkoušejte webovou aplikaci pro 
informační cenovou kalkulaci 
stavebního řešení. 

Ojedinělý výběr systémové 
skladby formou fi ltrování 
požadavků na užitné vlastnosti 
stavebního díla. 

V několika krocích zvolte způsob řešení, zadejte 
požadované parametry a dozvíte se, které materiály 
budete potřebovat. 

Pošlete nám poptávku nebo 
si kalkulaci vytiskněte jako 
pomůcku pro nákup ve 
stavebninách.

SPOČÍTÁME TO 
ZA VÁS!
www.cemix/kalkulator
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JE DOBRÁ
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dlouhovousá omítka

snadno 
zpraco- 
vatelná

vysoce
mechanicky

odolná

skelnými 
vlákny 

vyztužená 
omítka

PEVNÁ
JE DOBRÁ
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etics 
a fasády
náŠ tip
  Cemix TetraCem, DuoCem, ActivCem, Mozaiková omítka 
  Cemix 165 Lepicí hmota SUPERFIX
  Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT 
  Cemix Penetrace ASN, Kontakt 

  

Zateplovací systémy ETICS (exter-
nal thermal insulation composite 
system) Cemixtherm díky svým 
jedinečným izolačním a  termore-
gulačním vlastnostem zvyšují kom-
fort bydlení ve všech ročních obdo-
bích. Díky tomu také snižují náklady 
na  vytápění a  klimatizaci, přináší 
úsporné a  zdravé bydlení, chrání 
a  prodlužují životnost stavebních 
konstrukcí objektu.

hlavní výhody 
omítek cemix a etics 
cemixtherm

 dlouhodobá životnost 
a trvanlivost.

 Široké uplatnění systémových 
řešení v novostavbách 
i rekonstrukcích.

 komplexní řešení šetřící svou 
trvanlivostí budoucí investice.
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vnějŠí tepelněizolační 
kompozitní systémy (etics) cemixtherm

1) Podklad před instalací ETICS může vyžadovat úpravu (očištění, vyrovnání, zpevnění, úpravu savosti, zdrsnění, apod.).  
2) Konkrétní typy hmoždinek jsou uvedeny v dokumentaci ETICS. Použití hmoždinek musí odpovídat platným předpisům.
3) Typ základního nátěru je určen typem použité fasádní omítky.
4) Fasádní omítky jsou s výjimkou mozaikové omítky dodávány  v různých zrnitostech, a ve dvou strukturách - zatírané a rýhované.
5) Fasádní nátěr je určen pro konečnou úpravu Minerální omítky a Flexi štuku; u ostatních omítek se uplatňuje pouze při renovaci povrchu ETICS.
6) Typ spárovací hmoty se volí dle vlastností materiálu obkladu.
7) Pro úpravu OSB desek.
8) Pro úpravu sádrovláknitých desek.

eticS =  External Thermal Insulation Composite 
System, což je anglický výraz pro vnější 
tepelněizolační kompozitní systém.

 zahrnuto ve skladbě

Vrstva Systémová součást ETICS

cemixtherm cemixtherm
hard difU Wood kcomfort profi basic

EPS MW EPS MW EPS MW EPS MW MW EPS EPS MW

podklad1)
 zděné nebo betonové stěny  

deskové materiály, plech

Úprava podkladu
241 sUperkontakt  7)

kontakt  8)

lepicí hmota

115 lepicí a stěrková hmota basic

125 lepicí a stěrková hmota profi   

135 lepicí a stěrková hmota comfort

135 z lepicí a stěrková hmota comfort cool

145 lepicí a stěrková hmota Ultra

165 lepicí hmota sUperfix

185 lepicí a stěrková hmota difUzní

pUp pU pěna

tepelná izolace

pěnový polystyren bílý nebo Šedý

minerální vlna s vlákny orient. podélně

minerální vlna s vlákny orient. kolmo

hmoždinky2) Uvedeny v dokUmentaci etics

stěrková hmota  
pro etics

185 lepicí a stěrková hmota difUzní

135 lepicí a stěrková hmota comfort

135 z lepicí a stěrková hmota comfort cool

125 lepicí a stěrková hmota profi

115 lepicí a stěrková hmota basic

705 lepicí a stěrková disperzní hmota hard

výztužná síťovina Uvedena v dokUmentaci etics

základní nátěr3)

penetrace asn

penetrace st

kontakt

fasádní omítka4)

tetracem

dUocem

activcem

silikonová omítka

silikátová omítka

akrylátová omítka

438 minerální omítka

043 b flexi ŠtUk

mozaiková omítka

fasádní nátěr5)

silikonový fasádní nátěr

akrylátový fasádní nátěr

silikátový fasádní nátěr

lepení obkladu 045 lepidlo flex extra

obklad obkladové pásky

spárování obkladu6) 079 spárovací hmota flex

121 spárovací malta pro lícové zdivo 10 mpa

certifikáty

osvědčení o kvalitativní třídě "a" A A A

evropské technické posoUzení ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA

stavební technické osvědčení STO STO STO STO STO

číslo v programU nová zelená Úsporám SVT251 SVT247 SVT8527 SVT8528 SVT249 SVT254 SVT9216 SVT9217 SVT7247 SVT482 SVT489 SVT490
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1) Podklad před instalací ETICS může vyžadovat úpravu (očištění, vyrovnání, zpevnění, úpravu savosti, zdrsnění, apod.).  
2) Konkrétní typy hmoždinek jsou uvedeny v dokumentaci ETICS. Použití hmoždinek musí odpovídat platným předpisům.
3) Typ základního nátěru je určen typem použité fasádní omítky.
4) Fasádní omítky jsou s výjimkou mozaikové omítky dodávány  v různých zrnitostech, a ve dvou strukturách - zatírané a rýhované.
5) Fasádní nátěr je určen pro konečnou úpravu Minerální omítky a Flexi štuku; u ostatních omítek se uplatňuje pouze při renovaci povrchu ETICS.
6) Typ spárovací hmoty se volí dle vlastností materiálu obkladu.
7) Pro úpravu OSB desek.
8) Pro úpravu sádrovláknitých desek.

Vrstva Systémová součást ETICS

cemixtherm cemixtherm
hard difU Wood kcomfort profi basic

EPS MW EPS MW EPS MW EPS MW MW EPS EPS MW

podklad1)
 zděné nebo betonové stěny  

deskové materiály, plech

Úprava podkladu
241 sUperkontakt  7)

kontakt  8)

lepicí hmota

115 lepicí a stěrková hmota basic

125 lepicí a stěrková hmota profi   

135 lepicí a stěrková hmota comfort

135 z lepicí a stěrková hmota comfort cool

145 lepicí a stěrková hmota Ultra

165 lepicí hmota sUperfix

185 lepicí a stěrková hmota difUzní

pUp pU pěna

tepelná izolace

pěnový polystyren bílý nebo Šedý

minerální vlna s vlákny orient. podélně

minerální vlna s vlákny orient. kolmo

hmoždinky2) Uvedeny v dokUmentaci etics

stěrková hmota  
pro etics

185 lepicí a stěrková hmota difUzní

135 lepicí a stěrková hmota comfort

135 z lepicí a stěrková hmota comfort cool

125 lepicí a stěrková hmota profi

115 lepicí a stěrková hmota basic

705 lepicí a stěrková disperzní hmota hard

výztužná síťovina Uvedena v dokUmentaci etics

základní nátěr3)

penetrace asn

penetrace st

kontakt

fasádní omítka4)

tetracem

dUocem

activcem

silikonová omítka

silikátová omítka

akrylátová omítka

438 minerální omítka

043 b flexi ŠtUk

mozaiková omítka

fasádní nátěr5)

silikonový fasádní nátěr

akrylátový fasádní nátěr

silikátový fasádní nátěr

lepení obkladu 045 lepidlo flex extra

obklad obkladové pásky

spárování obkladu6) 079 spárovací hmota flex

121 spárovací malta pro lícové zdivo 10 mpa

certifikáty

osvědčení o kvalitativní třídě "a" A A A

evropské technické posoUzení ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA

stavební technické osvědčení STO STO STO STO STO

číslo v programU nová zelená Úsporám SVT251 SVT247 SVT8527 SVT8528 SVT249 SVT254 SVT9216 SVT9217 SVT7247 SVT482 SVT489 SVT490

 1   Podkladní zdivo
 2   Lepicí hmota  

– Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
 3   Tepelná izolace 
 4   Kotvení
 5   Stěrková hmota  

– Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
 6   Výztužná síťovina 
 7   Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN 
 8   Fasádní omítka – Cemix TetraCem

nekompromisní kvalita 
spojená s perfektní 
fUnkčností 
ETICS Cemixtherm COMFORT se vyznačuje vynikající 
mechanickou odolností s důrazem na dlouhodobou životnost 
systému. Základní komponenty tvoří izolant z expandovaného 
pěnového polystyrenu nebo minerální vlny a vysoce pružná 
Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT. K vysoké 
funkčnosti systému přispívá i povrchová úprava se samočisticí 
omítkou s fotokatalytickým efektem Cemix TetraCem. 

21 3 4 875 6

cemixtherm comfort

prodloUžená zárUka 5 let na etics cemixtherm
Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce  

a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.
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cemixtherm profi cemixtherm basic

22 11 33 44 88 77 55 66

 1   Podkladní zdivo
 2   Lepicí hmota  

– Cemix 125 Lepicí a stěrková hmota PROFI
 3   Tepelná izolace 
 4   Kotvení
 5   Stěrková hmota  

– Cemix 125 Lepicí a stěrková hmota PROFI
 6   Výztužná síťovina 
 7   Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN 
 8   Fasádní omítka – Cemix ActivCem

 1   Podkladní zdivo
 2   Lepicí hmota  

– Cemix 115 Lepicí a stěrková hmota BASIC
 3   Tepelná izolace 
 4   Kotvení
 5   Stěrková hmota  

– Cemix 115 Lepicí a stěrková hmota BASIC
 6   Výztužná síťovina 
 7   Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN 
 8   Fasádní omítka – Cemix Silikonová omítka

spolehlivé řeŠení 
s vynikající přídržností 
ETICS Cemixtherm PROFI se vyznačuje rychlým  
a jednoduchým zpracováním a vysokou odolností vůči 
mechanickému namáhání. Zateplovací systém sestává 
z izolantu z expandovaného pěnového polystyrenu nebo 
minerální vlny a Cemix 125 Lepicí a stěrkové hmoty PROFI, 
která vyniká skvělou přídržností k podkladu.  
Finální povrchovou vrstvu může tvořit jakákoliv omítka  
z nabídky Cemix, k nejvyšší mechanické odolnosti však 
přispěje extrémně odolná omítka Cemix ActivCem. 

léty prověřené řeŠení 
za příznivoU cenU
ETICS Cemixtherm BASIC se vyznačuje výborným  
poměrem cena/výkon, rychlým a jednoduchým zpracováním.  
Lze jej vytvářet s izolantem z expandovaného pěnového 
polystyrenu nebo minerální vlny za použití v praxi ověřené 
Cemix 115 Lepicí a stěrkové hmoty BASIC. Jako povrchovou 
úpravu je možné zvolit některou ze základních a vysoce 
pružných akrylátových nebo silikonových omítek. 

prodloUžená zárUka 5 let na etics cemixtherm
Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce  
a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.
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cemixtherm hard cemixtherm difU

22 11 33 44 88 77 55 66

 1   Podkladní zdivo
 2   Lepicí hmota  

– Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
 3   Tepelná izolace 
 4   Kotvení
 5   Stěrková hmota  

– Cemix 705 Lepicí a stěrková hmota HARD
 6   Výztužná síťovina 
 7   Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN
 8   Fasádní omítka – Cemix ActivCem

 1   Podkladní zdivo s vyšší difuzní propustností
 2   Lepicí hmota  

– Cemix 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ
 3   Tepelná izolace z minerální vlny
 4   Kotvení
 5   Stěrková hmota  

– Cemix 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ
 6   Výztužná síťovina 
 7   Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN 
 8   Fasádní omítka – Cemix DuoCem

extrémně mechanicky 
odolné řeŠení 
ETICS Cemixtherm HARD se vyznačuje vynikající  
mechanickou odolností. Nachází uplatnění u objektů  
s extrémním mechanickým namáháním, např. při rušných 
komunikacích.  Základem systému je izolant z expandovaného 
pěnového polystyrenu nebo minerální vlny, který je v systému 
lepen Cemix 135 Lepicí a stěrkovou hmotou COMFORT. 
Výztužnou vrstvu tvoří extrémně pružná Cemix 705 Lepicí 
a stěrková hmota HARD. Jako finální povrchovou úpravu je 
možné aplikovat jakoukoliv ze speciálních omítek Cemix,  
k nejvyšší mechanické odolnosti však přispívá vlákny 
vyztužená omítka Cemix ActivCem. 

řeŠení s nejvyŠŠí 
paropropUstností 
ETICS Cemixtherm DIFU splňuje nejvyšší požadavky  
na kvalitu a funkční vlastnosti ETICS při realizaci difuzně 
otevřených konstrukcí. Izolant v tomto zateplovacím systému 
tvoří výhradně minerální vlna, která je v systému lepena  
a stěrkována vysoce prodyšnou Cemix 185 Lepicí a stěrkovou 
hmotou DIFUZNÍ. Jako povrchová úprava je vhodná jakákoliv 
z vysoce paropropustných omítek Cemix, avšak nejlepších 
vlastností systém dosahuje v kombinaci s vysoce prodyšnou 
omítkou Cemix DuoCem. 

prodloUžená zárUka 5 let na etics cemixtherm
Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce  

a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.
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prodloUžená zárUka  
5 let na etics cemixtherm
Při dodržení technologického předpisu, respektování 
předepsané skladby systému výrobce a při použití 
všech součástí systému včetně příslušenství ETICS 
od společnosti LB Cemix, s.r.o.

cemixtherm Wood cemixtherm k

22 11 33 44 99 88 77 55 66 10 11

 1   Podkladní deskový materiál
 2   Základní nátěr – Cemix Superkontakt
 3   Lepicí hmota –  Cemix 145 Lepicí a stěrková hmota 

ULTRA
 4   Tepelná izolace 
 5   Kotvení 
 6   Stěrková hmota  

– Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
 7   Výztužná síťovina
 8   Základní nátěr – Penetrace ASN
 9   Fasádní omítka – TetraCem 

 1   Podkladní zdivo
 2   Lepicí hmota –  Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota 

COMFORT
 3   Tepelná izolace 
 4   Výztužná vrstva  

– Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
 5   Výztužná síťovina
 6   Kotvení přes síťovinu 
 7   Stěrková hmota  

– Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
 8   Výztužná síťovina 
 9   Lepení obkladu – Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA
 10   Obkladové pásky 
 11   Spárování obkladu – Cemix 079 Spárovací hmota FLEX

moderní technologie 
zateplení na dřevěné 
deskové podklady 
ETICS Cemixtherm WOOD se vyznačuje vynikající mechanickou 
odolností s důrazem na dlouhodobou životnost ETICS na stěnách 
montovaných staveb s podkladem z deskových materiálů. 
Uplatňuje se při realizaci ETICS na svislé stěny tvořené  
z vnější strany cementotřískovými, třískovými, vláknitými  
nebo sádrovláknitými deskami, deskami z rostlého dřeva,  
z OSB nebo plechu. Izolantem v tomto systému je výhradně 
expandovaný pěnový polystyren, který je v systému lepen 
speciální Cemix 145 Lepicí a stěrkovou hmotou ULTRA. 
Výztužnou vrstvu tvoří Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota 
COMFORT. Jako finální povrchovou úpravu lze aplikovat 
jakoukoliv z vysoce odolných omítek Cemix, avšak nejlepšího 
výsledku systém dosahuje za použití omítky Cemix TetraCem, 
vyztužené aramidovými vlákny. 

pro netradiční nároky 
na estetikU fasády 
ETICS Cemixtherm K nachází své uplatnění tam, kde jsou 
kladeny vysoké nároky na estetické ztvárnění objektu.  
Tento systém byl navržen tak, aby povrchovou vrstvu fasády 
mohly tvořit cihelné či keramické obkladové prvky, které  
mohou být kombinovány s klasickými omítkami. Izolant  
z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny 
s kolmými vlákny je v systému lepen za použití vysoce pružné 
Cemix 135 Lepicí a stěrkové hmoty COMFORT. Povrchovou 
úpravu je možné volit z různých formátů  
obkladů včetně obkladových pásků.
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splňuje kritéria etag 004 Výrobek

115 lepicí a stěrková hmota basic

splňuje kritéria etag 004 Výrobek

125 lepicí a stěrková hmota profi

splňuje kritéria etag 004 Výrobek

135 z lepicí a stěrková hmota comfort cool

splňuje kritéria etag 004 Výrobek

135 lepicí a stěrková hmota comfort

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za 1 kg za balení

25 1 200 232,50 9,30 281,33

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za 1 kg za balení

25 1 200 292,50 11,70 353,93

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za 1 kg za balení

25 1 200 445,00 17,80 538,45

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za 1 kg za balení

25 1 200 382,50 15,30 462,83

  Osvědčená lepicí a stěrková hmota pro  izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemix-
therm. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku pro vytváření nových podkladů pod finální omítky a pro 
překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při současném vkládání výztužné tkaniny.
  Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

  Lepicí a  stěrková hmota pro  izolanty z  EPS i  MW v  zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm 
s výbornou přídržností k minerálním podkladům. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku pro vytváření 
nových podkladů pod finální omítky a pro překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při 
současném vkládání výztužné tkaniny.
  Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

  Speciální lepicí a stěrková hmota pro  izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm 
s výbornou pružností a přídržností k minerálním podkladům určená pro práci za chladného počasí 
od +1 do +15 °c. Po aplikaci může teplota klesnout na -5 °C.
  Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

  Lepicí a  stěrková hmota pro  izolanty z  EPS i  MW v  zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm 
s výbornou pružností a přídržností k minerálním podkladům. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku 
betonových stěn a omítek v exteriéru. splňuje požadavky kvalitativní třídy a.
  Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

lepicí a stěrkové hmoty pro zateplovací systémy

12

12

12

prodloUžená zárUka  
5 let na etics cemixtherm
Při dodržení technologického předpisu,  
respektování předepsané skladby systému  
výrobce a při použití všech součástí systému  
včetně příslušenství ETICS od společnosti  
LB Cemix, s.r.o.

129 10 11 12 13 14 15
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splňuje kritéria etag 004 Výrobek

145 lepicí a stěrková hmota Ultra

splňuje kritéria etag 004 Výrobek

165 lepicí hmota sUperfix

splňuje kritéria etag 004 Výrobek

185 lepicí a stěrková hmota difUzní

splňuje kritéria etag 004 Výrobek

705 lepicí a stěrková disperzní hmota hard

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za 1 kg za balení

25 1 200 610,00 24,40 738,10

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za 1 kg za balení

25 1 200 465,00 18,60 562,65

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za 1 kg za balení

25 1 200 650,00 26,00 786,50

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

kbelík paleta za balení za 1 kg za balení

25 600 1 700,00 68,00 2 057,00

  Speciální lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systémy (ETICS) Cemixtherm s vysokou přídržností 
k materiálům na bázi dřeva a dalším deskovým materiálům (OSB, Cetris, sádrovláknité desky apod.) 
včetně plechových podkladů.
  Spotřeba:  cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

  Speciální hmota pro lepení tepelněizolačních desek z EPS a MW v zateplovacích systémech (ETICS) 
Cemixtherm i bez použití hmoždinek. Vyznačuje se výbornou přídržností k minerálním podkladům.
  Spotřeba:  cca 3-6 kg/m2 pro lepení izolačních desek

  Speciální lepicí a  stěrková hmota pro vytváření základní výztužné vrstvy na  izolantech z minerální 
vlny (MW) a  dřevovláknitých desek (WW) v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm. Vyznačuje 
se vynikající paropropustností. ideální pro difuzně otevřené stavební konstrukce. Vhodná také jako 
vyrovnávací stěrka pod omítky. Splňuje požadavky kvalitativní třídy A.
  Spotřeba:  cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

  Lepicí a stěrková disperzní hmota s extrémní pružností pro zateplovací systémy (ETICS) Cemixtherm. 
Zateplovací systém Cemixtherm HARD se základní výztužnou vrstvou z  této hmoty se vyznačuje 
vysokou mechanickou odolností. Hmota pro okamžitou aplikaci. Pod pastovité strukturální omítky lze 
použít bez nutnosti penetrace. Vhodná také pro stěrkování dřevěných stavebních dílců.
  Spotřeba:  cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

lepicí a stěrkové hmoty pro zateplovací systémy

15/0170

ideální pro 
difuzně 

otevřené 
konstrukce

12

12

eticS =  External Thermal Insulation Composite System, což je anglický výraz pro vnější tepelněizolační kompozitní systém.

129 10 11 12 13 14 15

129 10 11 12 13 14 15
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Výrobek

dUocem

Výrobek

activcem

Výrobek

tetracem

fasádní pastovité omítky

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1875,00 75,00 2 268,75

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 775,00 71,00 2 147,75

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 975,00 79,00 2 389,75

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Tenkovrstvá omítka s  přirozenou odolností proti 
tvorbě plísní, řas a  mechů. Díky spojení nejlepších 
vlastností použité kombinace pojiv omítka disponuje 
vysokou paropropustností, samočisticím efektem a vy-
nikající stálostí barev. Omítka je vhodná pro všechny 
typy ETICS Cemixtherm a  je možné ji využít také pro 
povrchovou úpravu sanačních omítkových systémů.

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Omítka obsahující vysokopevnostní alkalivzdorná vlák-
na, která propůjčují omítce vysokou pružnost. skvěle 
odolává mechanickému zatížení. Vyznačuje se vyso-
kou odolností fasády proti napadení řasami a lišejníky 
díky nové technologii ochranných látek. Inovativní re-
ceptura zajišťuje velmi dobrou aplikaci a strukturování 
omítky. Omítka umožňuje aktivní odvod vlhkosti z  fa-
sády, a tím prodlužuje její životnost a snižuje náklady 
na  její údržbu. Možnost aplikace za nízkých teplot při 
použití přísady COOL.

   Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg
  Unikátní tenkovrstvá omítka s vynikající paropropust-
ností a vodoodpudivostí. Omítka se díky použitým ara-
midovým a skelným vláknům vyznačuje mechanickou 
odolností a zlepšenou samočisticí schopností umoc-
něnou fotokatalytickým efektem. Omítka je vhodná 
pro všechny typy ETICS Cemixtherm a je možné ji vyu-
žít také pro povrchovou úpravu sanačních omítkových 
systémů.

  Zrnitost: 
Z 1,0 mm 
Z 1,5 mm 
Z 2,0 mm 
Z 3,0 mm 
R 1,5 mm 
R 2,0 mm 
R 3,0 mm

  Spotřeba:  
cca 1,7 kg/m2 

cca 2,3 kg/m2 

cca 3,1 kg/m2 

cca 4,3 kg/m2 

cca 2,2 kg/m2 

cca 2,8 kg/m2 

cca 3,6 kg/m2

  Zrnitost: 
Z 1,0 mm 
Z 1,5 mm 
Z 2,0 mm 
Z 3,0 mm 
R 1,5 mm 
R 2,0 mm 
R 3,0 mm

  Spotřeba:  
cca 1,7 kg/m2 

cca 2,3 kg/m2 

cca 3,1 kg/m2 

cca 4,3 kg/m2 

cca 2,2 kg/m2 

cca 2,8 kg/m2 

cca 3,6 kg/m2

  Zrnitost: 
Z 1,0 mm 
Z 1,5 mm 
Z 2,0 mm 
Z 3,0 mm 
R 1,5 mm 
R 2,0 mm 
R 3,0 mm

  Spotřeba:  
cca 1,7 kg/m2 

cca 2,3 kg/m2 

cca 3,1 kg/m2 

cca 4,3 kg/m2 

cca 2,2 kg/m2 

cca 2,8 kg/m2 

cca 3,6 kg/m2

upozornění - pastovité omítky
Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, zda rozmíchaný materiál odpovídá objednanému barevnému odstínu - 
reklamované rozdíly v barvě po aplikaci omítky nemohou být akceptovány. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné 
výrobní šarže - u doobjednávek může dojít k barevné odchylce. Některé silikátové a silikonové probarvené omítky nemohou 
být dodány ve všech barevných odstínech. Akrylátové a silikonové omítky doporučujeme zpracovávat při teplotách 
podkladu a vzduchu od +5°C do +30°C, omítky na silikátové bázi od +8°C do +25°C.

12

12

12

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti omítek proti plísním 
a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě omítky.tip
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fasádní pastovité omítky

Výrobek

silikonová omítka

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 550,00 62,00 1 875,50

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Velmi dobře paropropustná, pružná a  vysoce vodo-
odpudivá omítka doporučená jako povrchová úprava 
etics cemixtherm s izolanty z mW i eps. Vyznačuje 
se vysokou pevností, estetickým povrchem a dlouho-
dobou životností. Možnost aplikace za nízkých teplot 
při použití přísady COOL.

Výrobek

akrylátová omítka

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 425,00 57,00 1 724,25

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
   Vysoce pružná, mechanicky odolná omítka s  nízkou 
nasákavostí. Dobře omyvatelná. Doporučená zejména 
na etics cemixtherm s izolantem z eps. Možnost ap-
likace za nízkých teplot při použití přísady COOL.

  Zrnitost: 
Z 1,0 mm 
Z 1,5 mm 
Z 2,0 mm 
Z 3,0 mm 
R 1,5 mm 
R 2,0 mm 
R 3,0 mm

  Spotřeba:  
cca 1,7 kg/m2 

cca 2,3 kg/m2 

cca 3,1 kg/m2 

cca 4,3 kg/m2 

cca 2,2 kg/m2 

cca 2,8 kg/m2 

cca 3,6 kg/m2

  Zrnitost: 
Z 1,0 mm 
Z 1,5 mm 
Z 2,0 mm 
Z 3,0 mm 
R 1,5 mm 
R 2,0 mm 
R 3,0 mm

  Spotřeba:  
cca 1,7 kg/m2 

cca 2,3 kg/m2 

cca 3,1 kg/m2 

cca 4,3 kg/m2 

cca 2,2 kg/m2 

cca 2,8 kg/m2 

cca 3,6 kg/m2

  Zrnitost: 
Z 1,0 mm 
Z 1,5 mm 
Z 2,0 mm 
Z 3,0 mm 
R 1,5 mm 
R 2,0 mm 
R 3,0 mm

  Spotřeba:  
cca 1,7 kg/m2 

cca 2,3 kg/m2 

cca 3,1 kg/m2 

cca 4,3 kg/m2 

cca 2,2 kg/m2 

cca 2,8 kg/m2 

cca 3,6 kg/m2

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Omítka na  bázi vodního skla, které materiálu  
dodává vysokou paropropustnost. Vhodná jako po-
vrchová úprava nezateplených zděných stěn, ETICS  
Cemixtherm s izolanty z MW a v sanačních omítkových 
systémech na  vlhké zdivo. Vyznačuje se vynikající  
stálostí barev.

Výrobek

silikátová omítka

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 525,00 61,00 1 845,25

Ceny jsou platné pro odstíny omítek z barevného vzorníku cemix duhově krásný (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

Příplatková 
skupina omítek

Příplatek  
v Kč/kg

Piktogram 
ve vzorníku

Odstíny

1 10
CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, 
OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, 
ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62

2 25
CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, MO10, MO20, MO30, 
ZE10, ZE20, ZE30, ZL10, ZL20, ZL30, OR10, OR20, OR30, CE10, CE20, CE30, OK10, OK20, OK30, HN10, 
HN20, HN30, SE10, SE20, SE30

12

12

12

U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou indexu TSR (celkové solární odrazivosti) ≥ 30, po konzultaci  
se specialistou i s hodnotou 25 - 30.
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MO 11 (TSR 38) MO 12 (TSR 46) MO 13 (TSR 52) MO 14 (TSR 61) MO 15 (TSR 64) MO 16 (TSR 70) MO 21 (TSR 29) MO 22 (TSR 36) MO 23 (TSR 51) MO 24 (TSR 58) MO 25 (TSR 63) MO 26 (TSR 69)

MO 31 (TSR 48) MO 32 (TSR 52) MO 33 (TSR 58) MO 34 (TSR 64) MO 35 (TSR 68) MO 36 (TSR 72) MO 41 (TSR 51) MO 42 (TSR 55) MO 43 (TSR 61) MO 44 (TSR 66) MO 45 (TSR 71) MO 46 (TSR 74)

MO 51 (TSR 45) MO 52 (TSR 49) MO 53 (TSR 55) MO 54 (TSR 62) MO 55 (TSR 66) MO 56 (TSR 71) MO 61 (TSR 36) MO 62 (TSR 39) MO 63 (TSR 40) MO 64 (TSR 45) MO 65 (TSR 45) MO 66 (TSR 59)

MO 10 (TSR 34) MO 20 (TSR 26) MO 30 (TSR 44)MO 71 (TSR 37) MO 72 (TSR 40) MO 73 (TSR 53) MO 74 (TSR 59) MO 75 (TSR 64) MO 76 (TSR 67)

ZE 11 (TSR 36) ZE 12 (TSR 37) ZE 13 (TSR 49) ZE 14 (TSR 50) ZE 15 (TSR 57) ZE 16 (TSR 61) ZE 21 (TSR 46) ZE 22 (TSR 47) ZE 23 (TSR 48) ZE 24 (TSR 54) ZE 25 (TSR 59) ZE 26 (TSR 64)

ZE 31 (TSR 52) ZE 32 (TSR 52) ZE 33 (TSR 55) ZE 34 (TSR 62) ZE 35 (TSR 65) ZE 36 (TSR 65) ZE 41 (TSR 48) ZE 42 (TSR 52) ZE 43 (TSR 59) ZE 44 (TSR 64) ZE 45 (TSR 70) ZE 46 (TSR 73)

ZE 51 (TSR 32) ZE 52 (TSR 33) ZE 53 (TSR 44) ZE 54 (TSR 54) ZE 55 (TSR 63) ZE 56 (TSR 64) ZE 61 (TSR 27) ZE 62 (TSR 32) ZE 63 (TSR 41) ZE 64 (TSR 49) ZE 65 (TSR 59) ZE 66 (TSR 61)

ZE 10 (TSR 36) ZE 20 (TSR 44) ZE 30 (TSR 50)ZE 71 (TSR 56) ZE 72 (TSR 61) ZE 73 (TSR 66) ZE 74 (TSR 70) ZE 75 (TSR 73) ZE 76 (TSR 75)

ZL 10 (TSR 63) ZL 20 (TSR 66) ZL 30 (TSR 68)

ZL 11 (TSR 71) ZL 12 (TSR 72) ZL 13 (TSR 73) ZL 14 (TSR 75) ZL 15 (TSR 76) ZL 16 (TSR 78) ZL 21 (TSR 68) ZL 22 (TSR 70) ZL 23 (TSR 72) ZL 24 (TSR 74) ZL 25 (TSR 75) ZL 26 (TSR 75)

ZL 31 (TSR 59) ZL 32 (TSR 59) ZL 33 (TSR 63) ZL 34 (TSR 65) ZL 35 (TSR 65) ZL 36 (TSR 69) ZL 41 (TSR 57) ZL 42 (TSR 59) ZL 43 (TSR 61) ZL 44 (TSR 64) ZL 45 (TSR 65) ZL 46 (TSR 66)

ZL 51 (TSR 49) ZL 52 (TSR 54) ZL 53 (TSR 56) ZL 54 (TSR 59) ZL 55 (TSR 61) ZL 56 (TSR 68) ZL 61 (TSR 54) ZL 62 (TSR 59) ZL 63 (TSR 54) ZL 64 (TSR 60) ZL 65 (TSR 60) ZL 66 (TSR 65)

OR 10 (TSR 42) OR 20 (TSR 58) OR 30 (TSR 60)

OR 11 (TSR 62) OR 12 (TSR 66) OR 13 (TSR 68) OR 14 (TSR 69) OR 15 (TSR 74) OR 16 (TSR 74) OR 21 (TSR 52) OR 22 (TSR 56) OR 23 (TSR 59) OR 24 (TSR 61) OR 25 (TSR 65) OR 26 (TSR 68)

OR 31 (TSR 48) OR 32 (TSR 54) OR 33 (TSR 58) OR 34 (TSR 59) OR 35 (TSR 60) OR 36 (TSR 64) OR 44 (TSR 66) OR 45 (TSR 69) OR 46 (TSR 70)OR 41 (TSR 46) OR 42 (TSR 51) OR 43 (TSR 59)

OR 51 (TSR 42) OR 52 (TSR 49) OR 53 (TSR 54) OR 54 (TSR 58) OR 55 (TSR 62) OR 56 (TSR 64) OR 61 (TSR 40) OR 62 (TSR 52) OR 63 (TSR 52) OR 64 (TSR 58) OR 65 (TSR 66) OR 66 (TSR 67)

odstíny ze vzorníkU cemix dUhově krásný

Vyobrazený přehled barevných odstínů je pouze orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických 
možností zobrazení a tisku. Pro výběr barvy využijte fyzický vzorník odstínů barev cemix duhově krásný.

U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou indexu TSR (celkové solární odrazivosti) ≥ 30, po konzultaci  
se specialistou i s hodnotou 25 - 30.

1

2

2

2

2
odstíny, které nemohou být  
dodány v silikátové a silikonové bázi

příplatková skupina 1

příplatková skupina 2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1
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CE 11 (TSR 49) CE 12 (TSR 54) CE 13 (TSR 55) CE 14 (TSR 60) CE 15 (TSR 65) CE 16 (TSR 66) CE 21 (TSR 58) CE 22 (TSR 61) CE 23 (TSR 64) CE 24 (TSR 65) CE 25 (TSR 68) CE 26 (TSR 71)

CE 31 (TSR 40) CE 32 (TSR 45) CE 33 (TSR 52) CE 34 (TSR 53) CE 35 (TSR 56) CE 36 (TSR 57) CE 41 (TSR 31) CE 42 (TSR 46) CE 43 (TSR 50) CE 44 (TSR 59) CE 45 (TSR 65) CE 46 (TSR 69)

CE 51 (TSR 32)) CE 52 (TSR 46) CE 53 (TSR 42) CE 54 (TSR 56) CE 55 (TSR 62) CE 56 (TSR 65) CE 61 (TSR 32) CE 62 (TSR 36) CE 63 (TSR 37) CE 64 (TSR 50) CE 65 (TSR 53) CE 66 (TSR 58)

CE 10 (TSR 40) CE 20 (TSR 49) CE 30 (TSR 57)CE 71 (TSR 44) CE 72 (TSR 45) CE 73 (TSR 50) CE 74 (TSR 55) CE 75 (TSR 60) CE 76 (TSR 64)

OK 11 (TSR 43) OK 12 (TSR 46) OK 13 (TSR 48) OK 14 (TSR 54) OK 15 (TSR 55) OK 16 (TSR 60) OK 21 (TSR 48) OK 22 (TSR 53) OK 23 (TSR 54) OK 24 (TSR 58) OK 25 (TSR 63) OK 26 (TSR 66)

OK 31 (TSR 48) OK 32 (TSR 51) OK 33 (TSR 54) OK 34 (TSR 58) OK 35 (TSR 62) OK 36 (TSR 64) OK 41 (TSR 46) OK 42 (TSR 52) OK 43 (TSR 54) OK 44 (TSR 57) OK 45 (TSR 61) OK 46 (TSR 63)

OK 51 (TSR 40) OK 52 (TSR 37) OK 53 (TSR 47) OK 54 (TSR 53) OK 55 (TSR 58) OK 56 (TSR 62) OK 61 (TSR 45) OK 62 (TSR 50) OK 63 (TSR 53) OK 64 (TSR 61) OK 65 (TSR 63) OK 66 (TSR 64)

OK 71 (TSR 44) OK 72 (TSR 50) OK 73 (TSR 56) OK 74 (TSR 63) OK 75 (TSR 64) OK 76 (TSR 64) OK 81 (TSR 44) OK 82 (TSR 50) OK 83 (TSR 58) OK 84 (TSR 64) OK 85 (TSR 68) OK 86 (TSR 73)

OK 10 (TSR 46) OK 20 (TSR 39) OK 30 (TSR 47)OK 91 (TSR 47) OK 92 (TSR 54) OK 93 (TSR 61) OK 94 (TSR 64) OK 95 (TSR 67) OK 96 (TSR 71)

HN 10 (TSR 22) HN 20 (TSR 22) HN 30 (TSR 28)

HN 11 (TSR 28) HN 12 (TSR 37) HN 13 (TSR 50) HN 14 (TSR 55) HN 15 (TSR 61) HN 16 (TSR 65) HN 21 (TSR 23) HN 22 (TSR 28) HN 23 (TSR 31) HN 24 (TSR 34) HN 25 (TSR 45) HN 26 (TSR 46)

HN 31 (TSR 27) HN 32 (TSR 32) HN 33 (TSR 39) HN 34 (TSR 55) HN 35 (TSR 61) HN 36 (TSR 66) HN 41 (TSR 25) HN 42 (TSR 26) HN 43 (TSR 34) HN 44 (TSR 39) HN 45 (TSR 45) HN 46 (TSR 51)

HN 51 (TSR 19) HN 52 (TSR 27) HN 53 (TSR 37) HN 54 (TSR 54) HN 55 (TSR 62) HN 56 (TSR 63) HN 61 (TSR 19) HN 62 (TSR 21) HN 63 (TSR 24) HN 64 (TSR 35) HN 65 (TSR 37) HN 66 (TSR 44)

HN 71 (TSR 15) HN 72 (TSR 23) HN 73 (TSR 36) HN 74 (TSR 51) HN 75 (TSR 62) HN 76 (TSR 66)

SE 11 (TSR 17) SE 12 (TSR 27) SE 13 (TSR 35) SE 14 (TSR 42) SE 15 (TSR 50) SE 16 (TSR 68) SE 21 (TSR 18) SE 22 (TSR 22) SE 23 (TSR 24) SE 24 (TSR 34) SE 25 (TSR 43) SE 26 (TSR 47)

SE 31 (TSR 17) SE 32 (TSR 18) SE 33 (TSR 22) SE 34 (TSR 29) SE 35 (TSR 35) SE 36 (TSR 42) SE 41 (TSR 16) SE 42 (TSR 18) SE 43 (TSR 30) SE 44 (TSR 36) SE 45 (TSR 46) SE 46 (TSR 50)

SE 10 (TSR 22) SE 20 (TSR 22) SE 30 (TSR 23)

SE 51 (TSR 10) SE 52 (TSR 17) SE 53 (TSR 24) SE 54 (TSR 39) SE 55 (TSR 40) SE 56 (TSR 50) SE 61 (TSR 24) SE 62 (TSR 25) SE 63 (TSR 33) SE 64 (TSR 40) SE 65 (TSR 51) SE 66 (TSR 62)

SE 71 (TSR 24) SE 72 (TSR 27) SE 73 (TSR 33) SE 74 (TSR 41) SE 75 (TSR 49) SE 76 (TSR 57)

BI 11 (TSR 72) BI 12 (TSR 67) BI 13 (TSR 68) BI 14 (TSR 70) BI 15 (TSR 68) BI 16 (TSR 66)

2

2

2

2 2

2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

1

1 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1

1

1
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Výrobek

silikonová omítka magic decor raW

Výrobek

silikonová omítka magic decor fine

Výrobek

silikonová omítka magic decor Wood

Výrobek

silikonová omítka magic decor light

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Speciální omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s  ostatními omítkami MAGIC 
DECOR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů jako např. podklad pro imitaci 
hrubého betonu. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odol-
ností a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
  Zrnitost: 2,5 mm
  Spotřeba: cca 3,2 kg/m2

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Speciální jemnozrnná omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omít-
kami MAGIC DECOR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů. Omítka slouží jako 
finální vrstva pro imitaci hrubého nebo jemného betonu. Zajišťuje velmi paropropustný a vodood-
pudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při 
použití přísady COOL.
  Zrnitost: 0,2 mm
  Spotřeba: cca 1,0 kg/m2

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
   Speciální jemnozrnná omítka pro ztvárnění fasády v  podobě imitace dřeva. Omítka je dodávána 
v bílé barvě, výsledný barevný odstín je dosažen lazurovacím nátěrem Cemix DECOR LAZUR. Možnost 
aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
  Zrnitost: 0,2 mm
  Spotřeba: cca 2,5 kg/m2

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Speciální omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DE-
COR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů, jako např. podklad pro imitaci jem-
ného betonu. v kombinaci se šablonami decor lze dosáhnout imitace kamene, cihelného pásku 
nebo nároží. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností 
a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
  Zrnitost: 1,0 mm
  Spotřeba: cca 1,7 kg/m2

fasádní pastovité omítky

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 975,00 79,00 2 389,75

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 2 100,00 84,00 2 541,00

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bílá 2 350,00 94,00 2 843,50

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 975,00 79,00 2 389,75

12

12

12

12

lazurovací nátěr cemix decor lazUr uveden na str. 30.
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vykoUzlete  
si omítkU podle  
vaŠich představ
Chcete něco  
netradičního,  
moderního 
a neokoukaného?  
Chcete, aby Vaše fasáda  
vypadala jako obložená  
cihelnými pásky, dřevem 
nebo kamenným 
obkladem, ale z nějakého 
důvodu nelze obklad 
zrealizovat?

Cemix Silikonové omítky  
MAGIC DECOR Vám umožní  
docílit vzájemnou kombinací  
nebo i samostatně bohatou  
škálu barevných řešení 
a netradičních povrchů.

pohledový beton jemný
Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT 
+ Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE 

imitace cihelného pásku
Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT 
+ šablona DECOR cihla

imitace kamenného zdiva
Mozaiková omítka 
+ šablona DECOR kámen oválný

pohledový beton hrubý
Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW 
+ Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE

imitace dřeva borovice
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu borovice

imitace dřeva dubu
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu dub

imitace dřeva pinie
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu pinie

imitace dřeva třešně
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu třešeň

imitace dřeva palisandru
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu palisandr

imitace dřeva mahagonu
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu mahagon

imitace dřeva ořechu
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu ořech

imitace dřeva sibiřského modřínu
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu sibiřský modřín
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Výrobek

mozaiková omítka

fasádní pastovité omítky

  Balení: 25 kg, 15 kg 
  Paleta: 600 kg, 660 kg 
  Omítka pro dekorativní povrchové úpravy všech druhů podkladů, zejména na vysoce mechanicky a vlh-
kostně namáhaných plochách jako jsou soklové části budov, schodiště, chodby apod. Lehce zpracova-
telná, vysoce odolná proti nárazům a povětrnostním vlivům, vysoce pružná. Nabídka 40 unikátních 
barevných a 9 speciálních jednobarevných odstínů. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití pří-
sady COOL.
  Spotřeba:  cca 5,0 kg/m2 

cca 6,5 kg/m2 pouze u odstínu 103

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

25 kg 2 000,00 80,00 2 420,00

15 kg 1 260,00 84,00 1 524,60

MOZAIKA 212 MOZAIKA 213MOZAIKA 97MOZAIKA 99

MOZAIKA 222

MOZAIKA 221 MOZAIKA 106MOZAIKA 98MOZAIKA 102

MOZAIKA 103 MOZAIKA 220MOZAIKA 219MOZAIKA 218

MOZAIKA 214 MOZAIKA 217MOZAIKA 216MOZAIKA 215

MOZAIKA 225MOZAIKA 224MOZAIKA 223

mozaiková omítka 

12



25

fa
S

á
d

n
í o

m
ít

k
y

MOZAIKA 371

MOZAIKA 376

MOZAIKA 373

MOZAIKA 372

MOZAIKA 377

MOZAIKA 374

MOZAIKA 103

MOZAIKA 378

MOZAIKA 375

mozaiková omítka 

MOZAIKA 226 MOZAIKA 111MOZAIKA 228MOZAIKA 227

MOZAIKA 233

MOZAIKA 110 MOZAIKA 104MOZAIKA 107MOZAIKA 232

MOZAIKA 86 MOZAIKA 101MOZAIKA 94MOZAIKA 95

MOZAIKA 100 MOZAIKA 231MOZAIKA 230MOZAIKA 229

MOZAIKA 87MOZAIKA 235MOZAIKA 234

vyobrazený přehled 
mozaikových omítek  
je pouze orientační  
a proti skutečnosti  
může dojít k barevným 
odlišnostem z důvodu 
technických možností 
zobrazení fotografií  
a tisku.
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Výrobek

438 minerální omítka

  Šlechtěná minerální omítka určená k vytváření finálních povrchových 
úprav fasád, včetně  zateplovacích systémů etics cemixtherm. 
Vysoce paropropustná nehořlavá omítka (třída A1). Omítka se vyrábí 
pouze v  bílé barvě. Ve  vnějším prostředí je nutné povrch minerální 
omítky opatřit fasádním nátěrem.

  Zrnitost:   Spotřeba: 

Z 1,2 mm 
Z 2,0 mm
R 2,0 mm

cca 1,8 kg/m2 

cca 2,9 kg/m2

cca 2,2 kg/m2

fasádní minerální omítky
Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 455,00 18,20 550,55

kreativitě  
se meze nekladoU 
Omítka Cemix Flexi štuk je dalším 
produktem s rozličnými možnostmi 
zpracování. Použijte ji jinak, než jste  
byli doposud zvyklí. 

V kombinaci s kreativními technikami  
umožní dát průchod Vaší fantazii 
a nápadům.

flexi štuk
otisky látky 

flexi štuk
válečkování  
ježkovým 
válcem

flexi štuk
tahy štětce

flexi štuk
otisky lžíce

flexi štuk
+  šablona 

DECOR 
kámen plochý

flexi štuk
otisk houby

  Vápenocementová polymerem zušlechtěná štuková omítka na  certifikované zateplovací systémy 
etics cemixtherm. Vhodná také na beton či jádrové omítky. Vyznačuje se vysokou pružností, přídrž-
ností k podkladu a vodoodpudivostí, díky kterým lze omítku aplikovat v kombinaci s kreativními tech-
nikami zpracování. Vytváří paropropustný povrch s nízkou nasákavostí a vysokou pevností. Ve vnějším 
prostředí se povrch omítky opatřuje fasádním nátěrem.
  Omítka je dodávána v přírodní krémově světlé barvě a ve variantě 043 bv je vyztužena vlákny. Tato 
varianta má zvýšenou mechanickou odolnost a  vysokou schopnost překlenout trhliny - ideální při 
rekonstrukcích a renovacích starších popraskaných fasád.
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 4 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
    Vydatnost: cca 7,5 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

043 b flexi ŠtUk

043 bv flexi ŠtUk s vláknem

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 246,00 8,20 297,66

30 1 200 276,00 9,20 333,96

12

12
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Výrobek

penetrace asn top

  Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek. Zamezuje před-
časnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. V nabídce top devět 
cenově zvýhodněných odstínů.
  Spotřeba: cca 0,25 kg/m2

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 1 884,00 78,50 2 279,64

8 kg 628,00 78,50 759,88

penetrace

nemarněte čas a UŠetřete!

vyUžijte základní řadU 9 odstínů penetrace asn top.

odstíny jsoU skladem k okamžitémU odběrU a při jejich poUžití UŠetříte.

TOP 9 - HROMADNě vyRáBěNé ODSTÍNy PENETRACE ASN

DOPORUčENé KOMBINACE ODSTÍNů PENETRACE ASN TOP vE vZTAHU  
K BAREvNéMU PROvEDENÍ OMÍTEK ZE vZORNÍKU CEMIX DUHOvě KRáSNý.

*) CENÍKOVá CENA VČ. DPH ZA BALENÍ 24 kg V POROVNáNÍ S PENETRACÍ ASN COLOR.

UŠetřete 
více než 460 kč*

NA jEDNOM BALENÍ

12

oznaČení barevného odStínu Penetrace aSn toP

oznaČení barevného odStínu Penetrace aSn toP

mo (modrá) bi (bílá) ze (zelená) bi (bílá) zl (žlUtá) bi (bílá) or (oranžová) bi (bílá)

MO11-13 MO14-16 ZE11-14 ZE15-16 ZL11-13 ZL14-16 OR11-14 OR15-16

MO21-23 MO24-26 ZE21-23 ZE24-26 ZL21-24 ZL25-26 OR21-23 OR24-26

MO31-33 MO34-36 ZE31-32 ZE33-36 ZL31-34 ZL35-36 OR31-35 OR36

MO41-43 MO44-46 ZE41-43 ZE44-46 ZL41-44 ZL45-46 OR41-43 OR44-46

MO51-53 MO54-56 ZE51-53 ZE54-56 ZL51-55 ZL56 OR51-53 OR54-56

MO61-65 MO66 ZE61-64 ZE65-66 ZL61-66 OR61-63 OR64-66

MO71-73 MO74-76 ZE71-73 ZE74-76 ZL10-30 OR10-30

MO10-30 ZE10-30

ce (červená) bi (bílá) ok (okrová) bi (bílá) hn (hnědá) bi (bílá) se (Šedá) bi (bílá)

CE11-13 CE14-16 OK11-15 OK16 HN11-13 HN14-16 SE11-14 SE15-16

CE21-23 CE24-26 OK21-25 OK26 HN21-26 SE21-25 SE26

CE31-36 OK31-35 OK36 HN31-33 HN34-36 SE31-35 SE36

CE41-44 CE45-46 OK41-45 OK46 HN41-44 HN45-46 SE41-44 SE45-46

CE51-54 CE55-56 OK51-55 OK56 HN51-53 HN54-56 SE51-54 SE55-56

CE61-65 CE66 OK61-63 OK64-66 HN61-65 HN66 SE61-64 SE65-66

CE71-74 CE75-76 OK71-73 OK74-76 HN71-73 HN74-76 SE71-74 SE75-76

CE10-30 OK81-85 OK86 HN10-30 SE10-30

OK91-95 OK96 BI11-16

OK10-30
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Výrobek

penetrace asn color

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 2 268,00 94,50 2 744,28

8 kg 756,00 94,50 914,76

penetrace

  Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek. Zamezuje 
předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka ba-
revných odstínů.
  Spotřeba: cca 0,25 kg/m2

Výrobek

penetrace st color

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 2 064,00 86,00 2 497,44

8 kg 688,00 86,00 832,48

  Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací omítek duocem, tetracem, silikátových omítek, 
silikátových nátěrů a cemroll silikát při požadavku na paropropustný podklad. Zamezuje předčas-
nému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných 
odstínů.
  Spotřeba: cca 0,25 kg/m2

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

bílý 24 kg 2 100,00 87,50 2 541,00

bílý 8 kg 700,00 87,50 847,00

barevný 24 kg 2 496,00 104,00 3 020,16

barevný 8 kg 832,00 104,00 1 006,72

  Kontaktní můstek s vysokou přídržností pro úpravu podkladu zejména pod mozaikové omítky. Apli-
kuje se na stěrkové hmoty ETICS, venkovní štuky, apod. Široká nabídka barevných odstínů.
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

Výrobek

kontakt

kontakt color

  Penetrace s nanočásticemi pro hloubkové zpevnění všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, 
stěrky apod.). Spolehlivé zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplika-
cemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, 
povlakových hydroizolací apod. Dokonale zpevňuje podklad do hloubky. Zamezuje předčasnému vy-
schnutí hmoty a zvyšuje její soudržnost s podkladem.

  Spotřeba: cca 0,15-0,25 kg/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu

Výrobek

penetrace hloUbková

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

10 kg 1 340,00 134,00 1 621,40

5 kg 670,00 134,00 810,70

vhodný 
nejen pod 
mozaikové 

omítky 

12

12

12

Výrobek

penetrace základní

   Koncentrovaná penetrace minerálních podkladů pod lepicí, stěrkové a  omítkové hmoty. Spolehlivé 
zpevnění a snížení savosti podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. pro pe-
netraci podkladů před lepením izolantů (EPS, XPS, MW) v ETICS. K přípravě podkladů (původní omít-
ky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně 
zvyšuje přídržnost k podkladu. Použití pouze ve zředěném stavu v ředění 1:3 s vodou.
  Spotřeba:  0,15-0,30 kg naředěné tekutiny/m2  

0,04 kg koncentrátu/m2 

Spotřeba je uvedena pro 1 nátěr a počet nátěrů se řídí  
podle druhu a nasákavosti podkladu.

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

10 kg 1 190,00 119,00 1 439,90

5 kg 595,00 119,00 719,95

5kg balení
koncentrátu

až na cca
130 m2

24

24
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   Tradiční slída pro klasické 
břízolitové omítky nebo 
moderní ztvárnění mi-
nerálních, mozaikových 
a  pastovitých omítek. 
U mozaikových omítek se přimíchá do kbelíku s omítkou. Jemná frakce slídy 1-3 mm se nanáší techno-
logií stříkání i jako dekorativní prvek do tenkovrstvých pastovitých nebo minerálních omítek.

  Šablona určená k  vy-
tváření imitace kame-
ne,  cihlového zdiva či 
nároží za  pomoci kre-
ativních omítek MAGIC 
DECOR. V  nabídce čtyři 
základní dekory. Snadná 
aplikace na podklad. 

Výrobek

decor glitr

Výrobek

decor slída

Výrobek

decor Šablona

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

5 kg - odstín černá 750,00 150,00 907,50

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

2 kg - odstín světlá 1 - 3 mm 610,00 305,00 738,10

2 kg - odstín světlá 5 - 10 mm 800,00 400,00 968,00

2 kg - odstín černá 1 - 3 mm 800,00 400,00 968,00

2 kg - odstín černá 5 - 10 mm 990,00 495,00 1 197,90

Varianta
Spotřeba 

cca
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 ks za balení

cihla 103,5 x 88 cm, 1,1 ks/m2 265,00 265,00 320,65

kámen oválný 103,5 x 89,5 cm 1,1 ks/m2 265,00 265,00 320,65

kámen plochý 98,2 x 68,2 cm 1,5 ks/m2 265,00 265,00 320,65

cihla nároží pravé, levé
28 x 93,5 cm 1,1 ks/bm 185,00 185,00 223,85

  Dekorativní třpytky k  vytvoření třpytivého efektu na  omítkách. Lesklá zrna lze nanášet zejména 
do čerstvě nanesených pastovitých či minerálních omítek technologií stříkání pomocí vzduchové pis-
tole. Třpytky jsou dodávány v černém odstínu a jsou vhodné jako doplněk při požadavku na kreativní 
ztvárnění fasád.

speciální nátěry a příslUŠenství k omítkám

světlá 
1-3 mm

světlá 
5-10 mm

černá 
1-3 mm

černá 
5-10 mm

glitr

Výrobek

zimní přísada cool

Dávkování 
g/kg

Cena bez DPH
za balení

Cena s DPH
za balení

270 / 25 210,00 254,10

  Balení: 270 g 
  Speciální přísada na bázi tzv. COOL technologie. Urychluje proces vysychání omítky i za nižších tep-
lot (již od +1 °C) a zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %). Touto technologií zušlechtěná omítka odolává 
krátkodobému působení mrazu (přes noc do -5 °C). Celý obsah balení se vmíchá do 25 kg balení omítky. 
Použití přísady neovlivňuje stálost barev ani ostatní vlastnosti omítek.

12

24

24
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 Speciální nástroj určený k vytvoření struktury dřeva v omítce, velikost 10 cm.
 Speciální nástroj pro vytvoření výraznějšího reliéfu struktury dřeva v omítce, velikost 15 cm.

Výrobek

fUngicem

Výrobek

decor lazUr

Výrobek

cemsill s

Výrobek

podvalek fládrovací malý

podvalek fládrovací velký

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 litr za balení

5 l 580,00 116,00 701,80

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

7 kg - odstín borovice, 
pinie, dub, třešeň, ořech, 
palisandr, mahagon,  
sibiřský modřín

1 225,00 175,00 1 482,25

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 litr za balení

5 l 1 185,00 237,00 1 433,85

Cena bez DPH Cena s DPH

za 1 ks za ks

415,00 502,15

2 050,00 2 480,50

  Vysoce účinný koncentrovaný prostředek na odstraňování řas, mechů a lišejníků na fasádách bu-
dov. Vhodný na zdivo, omítky, beton, pískovec, přírodní kámen apod. Určený též pro čištění teras, cest, 
schodišť, střech apod. Vhodný pro údržbu vnitřních i venkovních ploch. Zpracovává se v ředěném stavu.
  Spotřeba: cca 0,1 - 0,4 l/m2

  Speciální lazurovací vodou ředitelný nátěr na bázi polymerní disperze určený k finalizaci kreativní 
omítky magic decor Wood. Lehce se nanáší válečkem nebo štětcem a jeho výsledný vzhled se fina-
lizuje houbou. Vysoce paropropustný a vodoodpudivý. S vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům.
  Spotřeba: cca 0,15 kg/m2

   Transparentní nátěr určený k ochraně savých minerálních materiálů a k dosažení jejich trvalé vodo-
odpudivosti. Vhodný na beton, cihelné zdivo, přírodní a umělý kámen, minerální omítky a barvy apod.
    Spotřeba: cca 0,2 - 0,8 l/m2

speciální nátěry a příslUŠenství k omítkám

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti omítek proti plísním 
a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě omítky.

borovice pinie dub třešeň ořech palisandr mahagon sibiřský  
modřín

vodo-
odpudivý
ochranný 

nátěr

tip

12

12

12
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Výrobek

elastický fasádní nátěr

Výrobek

cempaint extra

Výrobek

cempaint lime

fasádní nátěry

Fasádní nátěry Cemix vynikají vysokou stálostí barev. Jsou vodoodpudivé, propustné pro vodní páru a CO
2
. 

Při běžných podmínkách odolné vůči houbám, řasám a mechům. K dispozici je široká nabídka barevných 
odstínů ze vzorníku Duhově krásný.

  Extrémně pružný nátěr určený k aplikaci na povrchy s možným výskytem vlasových trhlin dodateč-
ně vzniklých v důsledku objemových změn podkladu. 
  Spotřeba: cca 1,05 kg/m2 *

  Prémiový nátěr vyztužený vlákny s vysokým stupněm ochrany fasády vhodný na všechny omítky.  
Se zvýšeným obsahem ochranných látek je vhodný mimo jiné i pro vysoce emisně zatížené prostředí.
Velmi vodoodpudivý, vysoce propustný pro vodní páru.
  Spotřeba: cca 0,4 kg/m2 *

  Vodou ředitelný vápenný nátěr vynikající 
pro renovaci  vápenných a vápenocemen-
tových omítek. Na  savý přírodní kámen  
a  staré minerální nátěry. Extrémně paro-
propustný, vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech cemix: Sd < 0,02 m.
  Spotřeba: cca 0,4 kg/m2 *
  V odstínech podle barevného vzorníku Cemix - Duhově krásný: 

   cenová skupina 1 -  odstíny CE66, CE75, HN53, HN65, HN66, HN74, MO24, MO74, MO75, OK56, OR43, 
OR64, SE14, SE45, SE65, SE74, ZE54, ZE65, ZL35, ZL56, ZL65, ZL66, 

   cenová skupina 2 -  odstíny CE63, MO63, OK51, OK54, ZE44, ZE45, HN71

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

21 kg bez příplat. 4 515,00 215,00 5 463,15
 7 kg bez příplat. 1 589,00 227,00 1 922,69

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg bez příplat. 4 680,00 195,00 5 662,80
 8 kg bez příplat. 1 680,00 210,00 2 032,80

tip

12

12

12

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg bílá 4 680,00 195,00 5 662,80
 8 kg bílá 1 680,00 210,00 2 032,80

24 kg skupina 1 5 040,00 210,00 6 098,40
 8 kg skupina 1 1 800,00 225,00 2 178,80
24 kg skupina 2 5 520,00 230,00 6 679,20
 8 kg skupina 2 1 960,00 245,00 2 371,60

* Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku 
se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách 
nátěru. 
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Výrobek

silikonový fasádní nátěr

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg bez příplat. 4 320,00 180,00 5 227,20
 8 kg bez příplat. 1 560,00 195,00 1 887,60

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti nátěrů proti plísním 
a řasám formou zvýšení množtví ochranných látek při výrobě nátěru.tip

upozornění - fasádní nátěry

Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše. Hrubé podklady mohou zvýšit spotřebu.

Některé silikátové a silikonové fasádní nátěry nemohou být dodány ve všech barevných odstínech Cemix.

fasádní nátěry

  Nátěr pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerálních podkladů. Renovační nátěr 
starých soudržných a nosných akrylátových nátěrů a omítek.
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2 *

Výrobek

akrylátový fasádní nátěr

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg bez příplat. 3 120,00 130,00 3 775,20
 8 kg bez příplat. 1 136,00 142,00 1 374,56

* Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku 
se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách 
nátěru. 

12

Výrobek

silikátový fasádní nátěr

   Nátěr s vysokou paropropustností pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerálních pod-
kladů. Renovační nátěr starých soudržných a nosných silikátových nátěrů a omítek. vynikající pro 
nátěry omítek v sanačních systémech cemix.
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2 *

  Nátěr s vysokou paropropustností a odolností proti ušpinění pro povrchové úpravy všech typů 
minerálních omítek a minerálních podkladů. Vynikající pro renovaci starých soudržných a nosných 
silikonových, silikátových, disperzních nebo minerálních nátěrů a omítek apod. 
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2 *

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg bez příplat. 3 720,00 155,00 4 501,20
 8 kg bez příplat. 1 336,00 167,00 1 616,56

12

12
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Výrobek

silikátový interiérový nátěr

Výrobek

cemroll akrylát

Výrobek

cemroll silikát

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Pastovitá hmota s vysokou pružností určená pro aplikaci válečkem a vytvoření strukturálního nátěru 
zejména při renovacích starších povrchových úprav. 
  Zrnitost: 0,2 mm
  Spotřeba:  cca 1,2 kg/m2 

Spotřeba je uvedena pro jemně zrnitý napenetrovaný podklad ve dvou vrstvách nátěru.

  Balení: 25 kg 
  Paleta: 600 kg 
  Pastovitá hmota s vysokou paropropustností určená pro aplikaci válečkem a vytvoření strukturálního 
nátěru zejména při renovacích starších povrchových úprav. 
  Zrnitost: 0,2 mm
  Spotřeba:  cca 1,2 kg/m2 

Spotřeba je uvedena pro jemně zrnitý napenetrovaný podklad ve dvou vrstvách nátěru.

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 625,00 65,00 1 966,25

Barva
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za 1 kg za balení

bez příplatku 1 825,00 73,00 2 208,25

interiérové nátěry

12

12

Příplatková 
skupina nátěrů

Příplatek

v Kč/kg

Piktogram 
ve vzorníku Odstíny

1 15
CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, 
OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, 
ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62

2 35
CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61,  
a všechny odstíny s koncovým číslem 0

Ceny jsou platné pro odstíny nátěrů z barevného vzorníku cemix duhově krásný (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

  Vysoce paropropustný vrchní nátěr na  minerální podklady ve  vnitřním prostředí s  vysokou stálostí 
barev. vhodný zejména na sanační omítky. Silikátový interiérový nátěr se vyrábí v odstínech, jejichž 
označení v barevném vzorníku Cemix Duhově krásný končí číslem 6. Uvedená hodnota spotřeby je orien-
tační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% 
uváděné hodnoty. spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru.
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 2 040,00 85,00 2 468,40
8 kg 776,00 97,00 938,96

12
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Výrobek

polystyren pěnový Šedý

Výrobek

polystyren pěnový bílý

Výrobek

fenolická pěna

Typ Balení
Cena bez DPH

za balení
Cena s DPH

za balení

ePS 70 f balení dle 
tloušťky  
izolantu  

1

100
5

ePS 100 f

Typ Balení
Cena bez DPH

za balení
Cena s DPH

za balení

ePS 70 f balení dle 
tloušťky  
izolantu  

1

100
5

ePS 100 f

Typ Balení
Cena bez DPH

za balení
Cena s DPH

za balení

kooltherm 
k5

balení dle 
tloušťky  
izolantu  

1

100
5

  Desky z pěnového polystyrenu pro tepelnou izolaci fasád. Šedý polystyren má přibližně o 18 % nižší 
tepelnou vodivost než bílý polystyren. EPS 70 F je standardní typ. EPS 100 F má vyšší pevnost. Šedý 
polystyren je nezbytné během skladování a montáže ETICS důsledně chránit před přímým slunečním 
zářením (neskladovat na přímém slunci, lešení opatřit ochrannou sítí).

  Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm.

  Desky z pěnového polystyrenu určené pro tepelnou izolaci fasád. Nejoblíbenější tepelněizolační ma-
teriál pro fasády. Vhodný zejména pro menší objekty bez požadavků na požární bezpečnost. Oproti 
minerální vlně je pevnější a bezpečně odolává působení vlhkosti. EPS 70 F je standartní typ. EPS 100 F 
má vyšší pevnost a sníženou tepelnou vodivost.

  Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm.

  Desky z fenolické pěny určené pro tepelnou izolaci fasád. Vysoce účinný izolant s deklarovaným sou-
činitelem tepelné vodivosti 0,02 – 0,021 W/(m.K). Ideální pro izolaci doplňkových ploch v místech, kde 
je z konstrukčního hlediska nutno užít menší tloušťku izolantu, jako jsou ostění oken či oblasti lodžií. 
Izolant se skládá z tuhého fenolového jádra a zpevňujících povrchových textilií po obou stranách.

  Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 1200 x 400 mm.

Výrobek

soklový polystyren

  Desky ze speciálního pěnového polystyrenu určené pro tepelnou izolaci soklu, oblastí zatížených ostři-
kující vodou a ve styku se zeminou (max. do hloubky 3 m pod úroveň terénu). Vynikají vysokou pevností 
a minimální nasákavostí, při zachování požadavku na propustnost pro vodní páru. Vaflová struktura 
povrchu zajišťuje vynikající přídržnost lepicích a stěrkových hmot.

  Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm nebo 600 x 1250 mm.

Typ Balení
Cena bez DPH

za balení
Cena s DPH

za balení

ePS Sokl
balení dle 
tloušťky  
izolantu

1

100
5
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Výrobek

výztUžná síťovina

výztUžná síťovina

výztUžná síťovina

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

vS 160 a 55 m2 1 556,50 28,30 1 883,37

vS 145 b 55 m2 1 320,00 24,00 1 597,20

r 267 50 m2 3 965,00 79,30 4 797,65

  Alkalivzdorná sklovláknitá tkanina určená pro vyztužení základní vrstvy ETICS.
  VS 160 A - výztužná síťovina kvalitativní třídy A s plošnou hmotností minimálně 160 g/m2.
  VS 145 B - výztužná síťovina s plošnou hmotností 145 g/m2.
  R 267 - výztužná síťovina "pancéřová" s plošnou hmotností 314 g/m2 se používá jako doplněk ke stan-
dardní výztuži pro zvýšení mechanické odolnosti ETICS.

Výrobek

minerální vlna s podélným vláknem

Typ
Cena bez DPH

za balení
Cena s DPH

za balení

tr 10
1

100
5

 

  Desky z minerální vlny určené pro tepelnou izolaci fasád. Nejoblíbenější typ izolantu z minerální vlny. 
Vhodný zejména pro výškové budovy a požárně nebezpečné úseky. Kromě požární odolnosti vyniká 
také zvukověizolačními vlastnostmi.

  Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 600 x 1000 mm.

Výrobek

minerální vlna s kolmým vláknem

Typ
Cena bez DPH

za balení
Cena s DPH

za balení

tr 80
 

1

100
5

  Desky z minerální vlny určené pro tepelnou izolaci fasád. Tento typ minerální vlny je určen pro použití 
v zateplovacích systémech s povrchovou úpravou obkladem a pro zateplení zaoblených fasádních 
ploch. Na fasádu se lepí vždy celoplošným nanášením lepidla.

  Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 333 x 1000 mm nebo 200 x 1200 mm.

Výrobek

minerální vlna dvoUvrstvá 

Typ
Cena bez DPH

za balení
Cena s DPH

za balení

tr 10
 

1

100
5

  Desky z minerální vlny Rockwool Frontrock MAX E určené pro tepelnou izolaci fasád. Tyto dvouvrstvé 
desky představují levnější variantu izolace z minerální vlny. Nesplňují požadavky pro kvalitativní třídu 
A zateplovacích systémů (ETICS). 

  Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 600 x 1000 mm.

výztUžné síťoviny pro etics

tepelněizolační materiály pro etics

prodloUžená zárUka  
5 let na etics cemixtherm

Při dodržení technologického předpisu,  
respektování předepsané skladby systému  

výrobce a při použití všech součástí systému  
včetně příslušenství ETICS od společnosti  

LB Cemix, s.r.o.
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Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

Lo 2,5 m 114,50 45,80 138,55

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

Lw 66 -2 2 m 276,80 138,40 334,93

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

23 mm 2 m 61,80 30,90 74,78
33 mm 2 m 70,20 35,10 84,94
43 mm 2 m 78,20 39,10 94,62
53 mm 2 m 84,80 42,40 102,61
63 mm 2 m 93,20 46,60 112,77
73 mm 2 m 101,20 50,60 122,45
83 mm 2 m 109,40 54,70 132,37
93 mm 2 m 117,80 58,90 142,54

103 mm 2 m 126,20 63,10 152,70
113 mm 2 m 134,00 67,00 162,14
123 mm 2 m 142,40 71,20 172,30
133 mm 2 m 195,40 97,70 236,43
143 mm 2 m 206,00 103,00 249,26
153 mm 2 m 217,00 108,50 262,57
163 mm 2 m 227,40 113,70 275,15
173 mm 2 m 238,40 119,20 288,46
183 mm 2 m 249,20 124,60 301,53
193 mm 2 m 260,20 130,10 314,84
203 mm 2 m 271,00 135,50 327,91
213 mm 2 m 281,60 140,80 340,74
223 mm 2 m 292,40 146,20 353,80
233 mm 2 m 303,40 151,70 367,11
243 mm 2 m 314,20 157,10 380,18
253 mm 2 m 324,80 162,40 393,01

Výrobek

zakládací liŠta

  Lišta slouží k  přesnému založe-
ní první řady izolačních desek. Je 
opatřena okapovým nosem pro od-
vod srážkové vody.

etics – příslUŠenství

Výrobek

přídavná liŠta s okapnicí

  Lišta určená pro spolehlivé spojení zakládací lišty s ETICS. Navíc má estetické přednosti a usnadňuje 
odkapávání vody.

Výrobek

přechodová liŠta s okapnicí

  Lišta určená pro řešení přechodu silnějšího izolantu na užší. Je opatřena okapovým nosem pro odvod 
srážkové vody.
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Výrobek

expanzní páska

  Předkomprimovaná těsnicí páska určená pro univerzální utěsnění spár mezi izolantem a navazující 
konstrukcí (např. oplechováním, konzolou zábradlí, nezateplenou balkónovou deskou apod.)

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

15x6 mm 1 ks (5,6 m) 154,30 154,30 186,70

Výrobek

vymezovací podložka 

Výrobek

zarážecí hmoždinka

Výrobek

spojka zakládacích liŠt

  Podložky určené pro vyrovnání ne-
rovností podkladu pod zakládací 
lištou. Dodávají se v různých tloušť-
kách. Umisťují se v místech připev-
nění zakládací lišty hmoždinkami.

  Hmoždinky určené pro připevnění zakládací lišty k podkladu.
  Používají se minimálně 3 kusy na 1 m délky zakládací lišty.

  Plastová spojka určená k napojení jednotlivých dílů zakládacích lišt. Dodává se v délce 30 mm nebo 
jako tyč v délce 1000 mm, ze které je možné nařezat spojky potřebného rozměru.

etics – příslUŠenství

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

2 mm 50 ks 125,00 2,50 151,25

3 mm 50 ks 135,00 2,70 163,35

4 mm 50 ks 140,00 2,80 169,40

5 mm 50 ks 150,00 3,00 181,50

8 mm 50 ks 160,00 3,20 193,60

10 mm 50 ks 175,00 3,50 211,75

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

30 mm 100 ks 320,00 3,20 387,20

1000 mm 1 ks 49,20 49,20 59,53

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

6 x 60 mm 50 ks 50,00 1,00 60,50

6 x 80 mm 50 ks 70,00 1,40 84,70

spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator
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Výrobek

rohová liŠta klenbová

   Lišta je určena pro vyztužení a vyrovnání hran oblouků v ETICS. 

Typ
Balení 

MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

síťovina 100x150 mm 2,5 m 102,00 40,80 123,42

Výrobek

rohová liŠta

  Plastová lišta se síťovinou urče-
ná pro zpevnění vnějších rohů 
zateplených stěn (a ostění).

Výrobek

rohová liŠta flexibilní

    Lišta určená pro zpevnění rohů zateplených stěn. Lištu lze vytvarovat na  libovolný úhel. Dodává se 
v rolích 25 m, ze kterých je možno odřezat libovolnou délku.

Typ
Balení 

MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

síťovina 100x100 mm 2,5 m 36,25 14,50 43,86

síťovina 100x150 mm 2,5 m 46,25 18,50 55,96

síťovina 100x230 mm 2,5 m 56,25 22,50 68,06

síťovina 100x300 mm 2,5 m 62,00 24,80 75,02

Typ
Balení 

MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

síťovina 100x100 mm 25 m 707,50 28,30 856,08

etics – příslUŠenství

spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator
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Výrobek

rohová liŠta s okapnicí

Výrobek

rohová liŠta protipožární

Výrobek

podparapetní liŠta

parapetní napojovací liŠta

etics – příslUŠenství

  Lišta slouží pro vyztužení hrany nad-
praží. Disponuje okapničkou, která 
zajišťuje odkapávaní srážkové vody, 
a  tím zabraňuje podtékání vody 
na  vodorovnou část nadpraží, jeho 
špinění a omrzání.

  Speciální rohové lišty pro ostění 
a nadpraží otvorů. Jsou součástí 
systémového řešení nahrazující-
ho pásy z minerální vlny v zatep-
lovacích systémech Cemixtherm.

  Podparapetní lišta zajišťuje optimální spojení ETICS s parapetním plechem a vyztužuje hranu omít-
kového souvrství pod parapetním plechem. Lišta je opatřena pružnou dilatující samolepicí páskou - 
ochraňuje tak spáru před povětrnostními vlivy bez nutnosti tmelení spáry.

  Spojovací lišta je určena pro zajištění napojení omítky ostění na koncovku parapetu.

AFC

AFD

LPE

LPE

CPP 

CPP

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

baSic 2 m 63,00 31,50 76,23

baSic 2,5 m 78,75 31,50 95,29

Profi 2 m 68,00 34,00 82,28

Profi 2,5 m 85,00 34,00 102,85

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

afc 
100 x 150 mm 2,5 m 141,75 56,70 171,52

 S okaPnicí afd 
100 x 150 mm 2,5 m 159,25 63,70 192,69

S okaPnicí afd 
100 x 200 mm 2,5 m 165,00 66,00 199,65

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

LPe 2 m 82,40 41,20 99,70

cPP 2 m 89,80 44,90 108,66

BASIC

PROFI

BASIC PROFI
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Výrobek

okenní připojovací liŠta 1d

okenní připojovací liŠta 1d

okenní připojovací liŠta 1d

okenní připojovací liŠta 1d

okenní připojovací liŠta 1d

okenní připojovací liŠta 1d

okenní připojovací liŠta 2d

okenní připojovací liŠta 2d

okenní připojovací liŠta 3d

etics – příslUŠenství

1D PROFI

1D PROFI

2D LS2

1D BASIC

1D BASIC 2D LS2

2D LW30

2D LW30

3D LW29 

3D LW29

  Lišty jsou určeny pro připojení ETICS k rámům oken a dveří, plní zároveň funkci dilatace, usnadňují 
čisté ukončení omítky a během provádění umožňují ochránit okno před ušpiněním. 

  1D lišty vytvářejí pevné spojení - neumožňují dilataci.

  2D lišty umožňují dilataci a přitom chrání spáru před vnikáním vody. 

  3D lišty umožňují výrazně větší dilatační pohyb a chrání spáru před vnikáním vody.

  Volba správného typu okenních lišt (1D, 2D, 3D) - závisí především na způsobu osazení okna ve stěně, 
tloušťce tepelné izolace a velikosti okna.

  1D BASIC - 1D lišta s vylepšenou (pružnější) samolepicí páskou pro nalepení k rámu okna.

  1D PROFI - osvědčená 1D lišta; méně viditelná než varianta BASIC; dvojitá výztužná síť eliminujíce vznik 
prasklinek v omítce u lišty. 

  2D LS 2 - dobře těsní i při větším náporu vody, umožňuje však pouze mírnou dilataci. Bílá lišta je znač-
ně viditelná - nehodí se tak pro barevné rámy. Za příplatek v barevných variantách (hnědá, krémová, 
tmavě šedá, světle šedá).

  2D LW30 - 2D lišta osvědčené teleskopické konstrukce.

  3D LW29 - spolehlivá 3D lišta. Na rozdíl od výše uvedených lišt se k rámu okna lepí před nalepením 
izolantu.

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

1d baSic 1,4 m 47,88 34,20 57,93

1d baSic 1,6 m 54,72 34,20 66,21

1d baSic 2,4 m 82,08 34,20 99,32

1d Profi 1,4 m 55,86 39,90 67,59

1d Profi 1,6 m 63,84 39,90 77,25

1d Profi 2,4 m 95,76 39,90 115,87

2d LS2 2,6 m 117,52 45,20 142,20

2d Lw30 2,4 m 308,88 128,70 373,74

3d Lw29 2,4 m 536,88 223,70 649,62

spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator
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Výrobek

liŠta napojení oplechování

Výrobek

Ukončovací liŠta pro omítkU

Výrobek

dilatační liŠta

  Lišta slouží pro napojení ETICS přímo na oplechování parapetu. Vhodná na parapetní plechy, kde nedo-
chází k velkým dilatačním pohybům. Speciální flexibilní část v liště umožňuje absorbovat menší dila-
tační pohyby. Díky flexibilní časti je lišta univerzálně použitelná také na plastové koncovky parapetního 
plechu nebo pro oplechování říms.

etics – příslUŠenství

  Dilatační lišty průběžné  a  rohové 
umožňují vytvoření přiznané dila-
tační spáry v  ETICS. Zajišťují její 
ochranu před vnikáním vody. Pro 
estetické zakrytí lišty slouží pružná 
krycí zátka.

   Lišta pro estetické ukončení omítky ETICS. Profil je vhodné použít např. při ukončení omítky u nezatep-
lené balkonové desky nebo při přechodu omítky na jinou povrchovou úpravu, např. obklad apod. Díky 
použití lišty nevznikají prasklinky v místě ukončení omítky u nezateplené konstrukce.

PRůBěžNá PRůBěžNá

SE ZáTKOU UNI

ROHOVá LW50

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

d21 šedá 2 m 142,20 71,10 172,06

d21 bílá 2 m 142,20 71,10 172,06

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

Lw50 2 m 476,80 238,40 576,93

průběžná 2,5 m 470,00 188,00 568,70

rohová 2,5 m 470,00 188,00 568,70

krycí zátka 
univerzální 2,5 m 307,50 123,00 372,08

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

6 mm 2 m 56,00 28,00 67,76



42

et
ic

S 
- 

Př
íS

Lu
še

n
St

ví

Výrobek

napojovací liŠta pro 
oplechování

Výrobek

napojovací liŠta pro atikU 

Výrobek

krabice elektroinstalační

Výrobek

montážní deska

Výrobek

nůžky na liŠty

  Krabice je určena pro montáž zásuvek a vypínačů v ETICS. Pro tloušťku izolantu 50 - 200 mm. Krabice 
KEZ umožňuje montáž 1 ks zásuvky či vypínače, krabice KEZ 3 montáž 3 kusů.

  Deska je vhodná pro montáž venkovních svítidel, pohybových čidel, kamer apod. do hmotnosti 4 kg 
na ETICS. Pro tloušťku izolantu 50 - 200 mm.

  Nůžky jsou určeny pro přesné a bezproblémové zkracování všech typů lišt pro ETICS. Vyměnitelné ostří.

etics – příslUŠenství

   Lišta určená pro ukončení povrchového souvrství ETICS a napojení na oplechování atiky. Zamezuje 
vnikání vody hnané větrem do izolantu a vzniku vlasových trhlin. Dodávána včetně spojovacích pásek 
a šablon pro vytvoření rohů.

  Lišta je určena pro vytvoření dilatujícího napojení omítky a  oplechování. Zabraňuje vnikání vody 
za klempířský prvek a vytváří estetické ukončení omítky.

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

kez 1 ks 510,00 510,00 617,10

kez 3 1 ks 540,00 540,00 653,40

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

Lw 55 2 m 664,00 332,00 803,44

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

mdz 1 ks 510,00 510,00 617,10

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

LÖwe 1 ks 1 323,00 1323,00 1 600,83

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

Le-v 6 mm 2,5 m 115,50 46,20 139,76
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Fischer Výrobek

talířová hmoždinka 
- ocelový ŠroUbovací 
trn

Fischer Výrobek

talířová hmoždinka 
- ocelový ŠroUbovací 
trn

talířové hmoždinky

  Hmoždinka určená do pod-
kladních materiálů tříd A, B, 
C, D, E

  Umožňuje systémovou zá-
pustnou montáž.

  Hmoždinka s osvědčením 
o kvalitativní třídě A.  
Vhodná do všech typů zdiva 
a betonu.

  Pro izolanty z pěnového po-
lystyrenu i minerální vlny.

  Při zapuštění do EPS vyža-
duje nestandardní průměr 
krycí zátky 62 mm. Krycí 
zátky je proto potřeba objed-
návat spolu s hmoždinkami.

  Montáž hmoždinek v dél-
kách 250 – 390 mm vyžadu-
je prodloužené bity, které se 
kupují zvlášť. Viz Montážní 
nástroje pro Termoz SC 8.

   Hmoždinka určená 
do podkladních materi-
álů tříd A, B, C, D, E

  Umožňuje systémovou 
zápustnou montáž.

  Hmoždinka s osvědče-
ním o kvalitativní třídě 
A. Vhodná do všech 
typů zdiva a betonu.

  Speciálně pro izolant 
z minerální vlny.

  Talířek hmoždinky 
o průměru 110 mm.

  Krycí zátky je potře-
ba objednávat spolu 
s hmoždinkami.

  Montáž hmoždinek v délkách 250 – 390 mm vyžaduje prodloužené bity, které se kupují zvlášť.  
Viz Montážní nástroje pro Termoz SC 8.

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

termoz cS 8/110* 100 ks 960,00 9,60 1 161,60

termoz cS 8/130 100 ks 1 100,00 11,00 1 331,00

termoz cS 8/150 100 ks 1 210,00 12,10 1 464,10

termoz cS 8/170 100 ks 1 420,00 14,20 1 718,20

termoz cS 8/190 100 ks 1 550,00 15,50 1 875,50

termoz cS 8/210 100 ks 1 830,00 18,30 2 214,30

termoz cS 8/230 100 ks 2 230,00 22,30 2 698,30

termoz cS 8/250 r 100 ks 2 670,00 26,70 3 230,70

termoz cS 8/270 r 100 ks 3 070,00 30,70 3 714,70

termoz cS 8/290 r 100 ks 3 550,00 35,50 4 295,50

termoz cS 8/310 r 100 ks 3 960,00 39,60 4 791,60

termoz cS 8/330 100 ks 4 780,00 47,80 5 783,80

termoz cS 8/350 100 ks 5 370,00 53,70 6 497,70

termoz cS 8/370 100 ks 5 970,00 59,70 7 223,70

termoz cS 8/390 100 ks 6 490,00 64,90 7 852,90
zátka z polystyrenu  

bílá  62 mm
100 ks 193,00 1,93 233,53

zátka z polystyrenu  
šedá  62 mm

100 ks 244,00 2,44 295,24

zátka z minerální vlny 
 65 mm

100 ks 260,00 2,60 314,30

* není určeno pro zápustnou montáž

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

termoz cS 8/110 - dt 110 v 100 ks 2 390,00 23,90 2 891,90

termoz cS 8/130 - dt 110 v 100 ks 2 530,00 25,30 3 061,30

termoz cS 8/150 - dt 110 v 100 ks 2 600,00 26,00 3 146,00

termoz cS 8/170 - dt 110 v 100 ks 2 720,00 27,20 3 291,20

termoz cS 8/190 - dt 110 v 100 ks 2 860,00 28,60 3 460,60

termoz cS 8/210 - dt 110 v 50 ks 1 575,00 31,50 1 905,75

termoz cS 8/230 - dt 110 v 50 ks 1 755,00 35,10 2 123,55

termoz cS 8/250 r - dt 110 v 50 ks 2 065,00 41,30 2 498,65

termoz cS 8/270 r - dt 110 v 50 ks 2 260,00 45,20 2 734,60

termoz cS 8/290 r - dt 110 v 50 ks 2 500,00 50,00 3 025,00

termoz cS 8/310 r - dt 110 v 50 ks 2 700,00 54,00 3 267,00

termoz cS 8/330 - dt 110 v 50 ks 2 955,00 59,10 3 575,55

termoz cS 8/350 - dt 110 v 50 ks 3 255,00 65,10 3 938,55

termoz cS 8/370 - dt 110 v 50 ks 3 535,00 70,70 4 277,35

termoz cS 8/390 - dt 110 v 50 ks 3 785,00 75,70 4 579,85
zátka z minerální vlny 

 65 mm
100 ks 260,00 2,60 314,60
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Fischer Výrobek

montážní nástroje  
hmoždinek termoz cs 8  
a termoz cs 8-dt 110 v

  Montážní nástroj pro systémovou 
zapuštěnou montáž (a také spoleh-
livou povrchovou montáž) hmoždi-
nek Fischer TERMOZ CS 8 a  TER-
MOZ CS 8-DT 110 V.
  Pro různé upínací systémy vrta-
ček ve variantách se šestihrannou 
stopkou nebo stopkou SDS plus.
  Montážní nástroj obsahuje základní 
bit. Pro montáž hmoždinek v  dél-
kách 250 – 390 mm je nutný pro-
dloužený bit.

talířové hmoždinky

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

montážní přípravek  
s 6-ti hrannou 

stopkou
1 ks 2 710,00 2 710,00 3 279,10

montážní přípravek  
s uchycením  

SdS plus
1 ks 2 710,00 2 710,00 3 279,10

Prodloužený bit  
t25 cS 98,5 mm  
(pro hmoždinky  

cS r 250 - 310 mm)

1 ks 1 090,00 1 090,00 1 318,90

Prodloužený bit  
t25 cS 178,5 mm 
(pro hmoždinky  

cS 250 - 390 mm)

1 ks 1 240,00 1 240,00 1 500,40

Fischer Výrobek

talířová hmoždinka 
- plastový zatloUkací trn

     Hmoždinka určená pro montáž te-
pelněizolačních desek v  ETICS pro 
podkladní materiály třídy A, B, C, D, E.
     Hmoždinka s osvědčením o kvalita-
tivní třídě A. Vhodná zejména do pod-
kladů z plných cihel a betonu.
     Pro izolant z pěnového polystyrenu.

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

termoz Pn 8/110 100 ks 570,00 5,70 689,70

termoz Pn 8/130 100 ks 600,00 6,00 726,00

termoz Pn 8/150 100 ks 660,00 6,60 798,60

termoz Pn 8/170 100 ks 740,00 7,40 895,40

termoz Pn 8/190 100 ks 830,00 8,30 1 004,30

termoz Pn 8/210 100 ks 920,00 9,20 1 113,20

termoz Pn 8/230 100 ks 1 020,00 10,20 1 234,20

Fischer Výrobek

talířová hmoždinka  
- kombinovaný plastkovový 
zatloUkací trn

  Hmoždinka určená pro montáž  te-
pelněizolačních desek v  ETICS pro 
podkladní materiály třídy A, B, C, D, 
E. Hmoždinka s osvědčením o kva-
litativní třídě A. Vhodná zejména 
do podkladů z plných cihel a beto-
nu.

     Pro izolanty z pěnového polystyrenu 
i minerální vlny.

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

termoz cn 8/110 100 ks 710,00 7,10 859,10

termoz cn 8/130 100 ks 770,00 7,70 931,70

termoz cn 8/150 100 ks 850,00 8,50 1 028,50

termoz cn 8/170 100 ks 920,00 9,20 1 113,20

termoz cn 8/190 100 ks 1 030,00 10,30 1 246,30

termoz cn 8/210 100 ks 1 130,00 11,30 1 367,30

termoz cn 8/230 100 ks 1 230,00 12,30 1 488,30

termoz cn 8/250 100 ks 2 880,00 28,80 3 484,80

termoz cn 8/270 100 ks 3 150,00 31,50 3 811,50

termoz cn 8/290 100 ks 3 530,00 35,30 4 271,30

termoz cn 8/310 100 ks 4 190,00 41,90 5 069,90

termoz cn 8/330 100 ks 4 590,00 45,90 5 553,90

termoz cn 8/350 100 ks 4 970,00 49,70 6 013,70

termoz cn 8/370 100 ks 5 400,00 54,00 6 534,00

termoz cn 8/390 100 ks 5 860,00 58,60 7 090,60

kategorie nosného zdiva pro použití hmoždinek:
A – beton, lícové betonové dílce

B –  plné cihly, vápenopískové tvárnice,  
tvárnice z lehčeného betonu

C –  děrované cihly, vápenopískové děrované tvárnice,  
dutinové bloky z lehčeného betonu

D – mezerovitý lehčený beton

E – pórobeton
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Fischer Výrobek

talířová hmoždinka - zápUst-
ná do pěnového polystyrenU

Fischer Výrobek

přídavný talíř pro hmoždinky 
fischer

Výrobek

izolační talířek

   Hmoždinka určená do podkladních 
materiálů tříd A, B, C, D, E
  Hmoždinka s osvědčením o kvalita-
tivní třídě A. Vhodná do všech typů 
zdiva a betonu.
  Výhradně pro izolant z  pěnového 
polystyrenu.
  Eliminuje tepelné mosty hmoždin-
kami. Nulový tepelný most od  tl. 
EPS 150 mm. Otvor po  zapuštění 
hmoždinky je třeba vyplnit záslep-
kou z EPS nebo PU pěnou.

  Rozšiřující talíře zvyšující únosnost 
hmoždinky v  izolantech z minerál-
ní vlny. Průměry 90 mm a 110 mm 
jsou určeny pro MW s  podélným 
vláknem. Průměr 140 mm je určen 
speciálně pro MW s vlákny oriento-
vanými kolmo k zateplované stěně.

  termofix h10  - Upevňovací talířek 
pro připevnění tepelněizolačních de-
sek k  deskovým stavebním materi-
álům a dřevěným konstrukcím. Používá se s běžnými vruty a součástí balení je zátka z polystyrenu.
  termofix b - Upevňovací talířek pro připevnění tepelněizolačních desek na plech a hliníkové panely. 
Používá se s běžnými vruty a talířek obsahuje integrovanou plastovou zátku.

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

termoz Sv ii  
ecotwist 0 - 10 100 ks 2 110,00 21,10 2 553,10

termoz Sv ii  
ecotwist 10 - 30 100 ks 2 240,00 22,40 2 710,40

termoz Sv ii  
ecotwist 30 - 60 100 ks 2 570,00 25,70 3 109,70

termoz Sv ii  
záslepka  

z bílého ePS
200 ks 408,00 2,04 493,68

termoz Sv ii  
záslepka  

z šedého ePS
200 ks 454,00 2,27 549,34

Sv ii montážní  
přípravek 260 mm 1 ks 945,00 945,00 1 143,45

Sv ii montážní  
přípravek 400 mm 1 ks 1 575,00 1 575,00 1 905,75

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

dt 90 100 ks 710,00 7,10 859,10

dt 110 100 ks 950,00 9,50 1149,50

dt 140 100 ks  1 580,00    15,80 1911,80

talířové hmoždinky

Výrobek

závrtný modUl spiral anksys

  Závrtný modul pro navlečení na kotvu SA. Je určen pro upevnění tepelněizolačních desek z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken do podkladu.

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

Sm70 1ks 9,50 9,50 11,50

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

termofix h 10 200 ks 1700,00 8,50 2057,00

termofix b 100 ks 850,00 8,50 1028,50
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Výrobek

injektovaná kotva  
Spiral anksys

Výrobek

injektovaná kotva  
s povrchovým modulem  
Spiral anksys

Výrobek

expanzní výplňová hmota
Spiral anksys

  Injektovaná kotva určená pro 
upevnění tepelněizolačních desek 
z EPS, XPS, PUR, PIR, FP a dalších 
izolačních materiálů do podkladu. 

  Injektovaná kotva s  integrovaným 
modulem je určena pro upevnění 
minerálních izolací s  nízkou pev-
ností v  tahu do  podkladu a  pro 
upevnění systémů s obklady.

  Saf1 – expanzní výplňová hmota určená pro injektované kotvení tepelných izolací, a to zejména EPS. 
Vysoká přídržnost k podkladu, chemická, mechanická a teplotní odolnost.
  Saf3 - expanzní výplňová hmota určená pro injektované kotvení zejména tepelných izolací s vysokým 
zatížením a požadavky na požární klasifikaci, tedy zejména MW. Vysoká přídržnost k podkladu, chemic-
ká, mechanická a teplotní odolnost.

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

Sa160 1ks 30,70 30,70 37,15

Sa170 1ks 32,80 32,80 39,69

Sa190 1ks 34,70 34,70 41,99

Sa210 1ks 37,00 37,00 44,77

Sa230 1ks 38,70 38,70 46,83

Sa250 1ks 41,20 41,20 49,85

Sa260 1ks 42,20 42,20 51,06

Sa270 1ks 43,50 43,50 52,64

Sa290 1ks 47,30 47,30 57,23

Sa310 1ks 51,30 51,30 62,07

Sa330 1ks 56,70 56,70 68,61

Sa350 1ks 61,70 61,70 74,66

Sa370 1ks 67,20 67,20 81,31

Sa390 1ks 73,10 73,10 88,45

Sa410 1ks 79,00 79,00 95,59

Sa430 1ks 86,10 86,10 104,18

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

Sa/Pm70/160 1ks 40,20 40,20 48,64

Sa/Pm70/170 1ks 42,30 42,30 51,18

Sa/Pm70/190 1ks 44,20 44,20 53,48

Sa/Pm70/210 1ks 46,50 46,50 56,27

Sa/Pm70/230 1ks 48,20 48,20 58,32

Sa/Pm70/250 1ks 50,70 50,70 61,35

Sa/Pm70/260 1ks 51,70 51,70 62,56

Sa/Pm70/270 1ks 53,00 53,00 64,13

Sa/Pm70/290 1ks 56,80 56,80 68,73

Sa/Pm70/310 1ks 60,80 60,80 73,57

Sa/Pm70/330 1ks 66,20 66,20 80,10

Sa/Pm70/350 1ks 71,20 71,20 86,15

Sa/Pm70/370 1ks 76,70 76,70 92,81

Sa/Pm70/390 1ks 82,60 82,60 99,95

Sa/Pm70/410 1ks 88,50 88,50 107,09

Sa/Pm70/430 1ks 95,60 95,60 115,68

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

foam Saf1 1ks 263,00 263,00 318,23

foam Saf3 1ks 286,00 286,00 346,06



podlahové 
hmoty
náŠ tip
  Cemix 050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS
   Cemix 090  Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa
  Cemix 280 Rychlý betonový potěr

Systémy podlah Cemix poskytují 
široké možnosti uceleného řešení 
roznášecích a ukončovacích vrstev 
horizontálních nosných konstrukcí 
podlah před pokládkou finální kry-
tiny. Jejich součástí jsou materiály 
na  cementové nebo anhydritové 
bázi, které splňují nejdůležitější 
technické požadavky, jako jsou sta-
bilita, elasticita, dobrá tepelná vodi-
vost, tvrdost, pevnost, nehořlavost 
a rovinnost. Podlahové systémy za-
hrnují i  finální vrstvy podlahových 
krytů, samonivelačních stěrek, ma-
teriálů pro jemné vyrovnání pod-
klady nebo doplňkové příslušenství 
pro realizaci.

hlavní výhody 
podlahových 
materiálů cemix
 zvyšují komfort nášlapných 

vrstev.
 snižují náklady na vytápění, 

přináší úsporné a zdravé 
bydlení.

 vysoká variabilita materiálů 
s ohledem na navrhovaná 
zatížení všech podlahových 
konstrukcí.

 Široké spektrum 
a kompatibilita systémových 
řešení pro novostavby 
i rekonstrukce.
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Samonivelační stěrky NIVELA, NIVELA PLUS a NIVELA EASY jsou určeny k dokonalému interiérovému vy-
rovnání podkladů z betonu, kamene, cihelné a keramické dlažby před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, 
parket, plovoucích podlah, PVC, koberců, polyuretanových stěrek a nátěrů apod.). Savé podklady se upravují 
penetračním nátěrem a hladké a nesavé podklady je nutné předem upravit spojovacím můstkem. Vhodné 
pro zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Nejsou určeny jako konečná užitková vrstva 
a stěrky Cemix 050 a Cemix 060 nejsou vhodné pro vícevrstvé lití.

samonivelační stěrky

Výrobek

050 samonivelační stěrka nivela plUs

Výrobek

060 samonivelační stěrka nivela

Výrobek

200 samonivelační stěrka nivela easy

200 j samonivelační stěrka nivela easy jemná

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg  za balení

25 1 200 415,00 16,60 502,15

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH
pytel paleta za balení za kg  za balení

25 1 200 355,00 14,20 429,55

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH
pytel paleta za balení za kg  za balení

25 1 200 355,00 14,20 429,55

25 1 200 355,00 14,20 429,55

  Cementová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 30 MPa (CT-C30-F6-B1,0). Stěrka je určena 
pro střední zatížení a kromě bytové výstavby a kanceláří se dá použít také ve skladech, dílnách a dal-
ších provozech s pohybem lehké mechanizace.
  Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 10 mm, lokálně až 15 mm
  Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

  Cementová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 20 MPa (CT-C20-F5-B0,5). Stěrka je určena 
pro normální zatížení a uplatnění najde zejména v bytové a občanské výstavbě (byty, kanceláře, 
obchody apod.) 
  Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 10 mm, lokálně až 15 mm.
  Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

  Kalciumsulfátová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 25 MPa (CA-C25-F5-B1,0-RWFC550 ). 
Stěrka je určena pro bytové i administrativní prostory, je vhodná do budov občanské vybavenosti a je 
vysoce odolná proti valivému zatížení kolečkovými židlemi. Provádí se jako sdružená vyrovnávací 
podlahová vrstva na betony nebo potěry ze síranu vápenatého (anhydritu) v tloušťce 5-30 mm, u jemné 
verze 1-30 mm (včetně vytápěných potěrů) nebo na lehké betony v tloušťce 10-15 mm (podle statické-
ho posouzení). Je možné ji použít pro vícevrstvé lití při dodržení předepsaného aplikačního postupu.
  Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

tip

Díky velkému rozpětí aplikačních tlouštěk stěrek NIVELA EASY lze kromě elektrického umístit také teplovodní 
topný registr, což není u samonivelačních stěrek obvyklé. 
Stěrka má odzkoušenou odolnost proti obrusu valivým zatížením pod podlahovou krytinou (RWFC = rolling 
wheel floor covering) 550 N. 
Prakticky to znamená možnost použití tam, kde je takové zatížení možné – např. kanceláře s kolečkovými 
židlemi, chodby v nemocnicích s vozíky s pacienty, sklady s pojezdem rudlů atd.

tip

6

6

6
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samonivelační stěrky

tip

Samonivelační polymercementové stěrky POLYNIVELA, POLYNIVELA PLUS a  POLYNIVELA EXTRA slou-
ží pro dokonalé interiérové vyrovnání podkladů z  betonu, kamene, cihelné a  keramické dlažby před po-
kládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah, PVC, koberců, polyuretanových stě-
rek a  nátěrů apod.) nebo také jako finální vrstvy. Hladké a  nesavé podklady je nutné předem upravit 
spojovacím můstkem. Vhodné jako zpevňující vrstva na  anhydritové potěry, ne však v  kombinaci se  
zabudovaným podlahovým topením (v potěru nebo ve stěrce). Vhodné pro zalévání kabelů a rohoží elektric-
kého podlahového topení. jsou určeny také jako konečné užitkové vrstvy a pro případné vícevrstvé lití.

Výrobek

220
samonivelační stěrka  
polynivela

230
samonivelační stěrka  
polynivela plUs

240
samonivelační stěrka  
polynivela extra

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg  za balení

25 1 200 522,50 20,90 632,23

25 1 200 655,00 26,20 792,55

25 1 200 735,00 29,40 889,35

  Cemix 220 je spolehlivá finální vrstva pro běžnou občanskou výstavbu (byty, kanceláře, hotely, školy 
apod.) a lehké provozy (sklady, dílny, výrobní objekty s provozem ručních vozíků s pneumatikami, plas-
tovými nebo pryžovými koly). Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 20 mm. 
  Pevnost v tlaku min. 20 MPa (CT-C20-F6-B1,0-RWA100).
  Cemix 230 je spolehlivá finální vrstva pro středně zatížené provozy (sklady, garáže osobních automo-
bilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 1,6 t). Aplikační tloušťka vrstvy 
2 - 20 mm (pro finální zatížený povrch min. tl. 5 mm). 
  Pevnost v tlaku min. 30 MPa (CT-C30-F7-B1,5-RWA20).
  Cemix 240 je spolehlivá finální vrstva pro vysoce namáhané podlahy v občanské výstavbě a těžkých 
provozech (dílny, garáže nákladních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků 
o nosnosti do 2,5 t). Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 20 mm. 
  Pevnost v tlaku min. 40 MPa (CT-C40-F10-B2,0-RWA10).
  Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

9 10 11 12 13 14 15

6

ct cementové potěrové materiály

ca  potěrové materiály ze síranu vápenatého 
(anhydrit)

c pevnostní třída v tlaku

f pevnostní třída v tahu za ohybu

b přídržnost

ar odolnost proti obrusu metodou BCA

rwa odolnost proti opotřebení valivým zatížením

cemix 060 cementová vždy s krytem ruční vozíky 
s pneu, plastovými  
a pryžovými koly 
s nosností do 1 t,
kolečkové židle 

cemix 050 cementová vždy s krytem
cemix 200, 200 j kalciumsulfátová vždy s krytem

cemix 220 polymercementová bez krytu

cemix 230 polymercementová bez krytu

paletovací vozíky  
s kolečky nylon, 
PU, pryž,  
vysokozdvižné vozíky  
s nosností do 1,6 t,  
kolečkové židle

cemix 240 polymercementová bez krytu

paletovací vozíky  
s ocelovými kolečky,  
vysokozdvižné vozíky  
s nosností do 2,5 t, 
kolečkové židle
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Výrobek

090
samonivelační 
anhydritový potěr 25 mpa

090 j
samonivelační 
anhydritový potěr 25 mpa jemný

110
samonivelační 
anhydritový potěr 20 mpa

110 j
samonivelační 
anhydritový potěr 20 mpa jemný

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg  za balení

25 1 200 171,00 6,84 206,91

25 1 200 171,00 6,84 206,91

25 1 200 142,50 5,70 172,43

25 1 200 142,50 5,70 172,43

   Cemix 090 má pevnost v tlaku min. 25 mpa (CA-C25-F6) pro vrstvy nad 15 mm. 
Tloušťka plovoucího potěru na izolační vrstvě: EPS 30 mm; MW 40 mm.
  Cemix 110 má pevnost v tlaku min. 20 mpa (CA-C20-F4) pro vrstvy nad 15 mm. 
Tloušťka plovoucího potěru na izolační vrstvě: EPS 35 mm; MW 45 mm.
  Spotřeba: cca 18 kg/m2 při vrstvě 10 mm
  Vydatnost: cca 1,38 m2/1 pytel při vrstvě 10 mm

samonivelační anhydritové potěry

Samonivelační anhydritové potěry jsou určeny pro provádění kvalitních vyrovnávacích i podkladních interi-
érových potěrů při bytové výstavbě, kancelářských prostor, správních budov, hotelů, škol apod. K vytvoření 
plovoucích a sdružených (připojených) potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plo-
voucí podlahy, PVC, koberce apod.) ve vrstvách nad 15 mm. Ideální na podlahy s podlahovým topením bez 
dodatečného vyztužování.

tip

6

Výrobek

cempaint floor epW

  Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový nátěr 
ke zhotovování chemicky a mechanicky odolných paropropustných povrchových vrstev stavebních 
materiálů a konstrukcí, jako jsou podlahy, betonové povrchy, omítky, dřevo, dřevovláknité desky apod.  
Má nízkou úroveň zápachu, neobsahuje těkavé organické látky.
  Spotřeba: 0,5 kg/m2

podlahové systémy - příslUŠenství

Výrobek

cempaint floor

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

7 kg 1 379,00 197,00 1 668,59

  Vodou ředitelný podlahový nátěr k úpravě betonových podkladů a samonivelačních stěrek. Odolává 
běžnému zatížení podlah či schodišť (sklepy, skladiště, chodby, balkony, terasy, kanceláře, lehké prů-
myslové provozy). Nelze jej vystavovat dlouhodobému působení vysoké vlhkosti. Výsledný povrch je 
matný, protiskluzový. V nabídce ve třech barevných odstínech.
  Spotřeba: cca 0,4 kg/m2

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

10 kg 3 550,00 355,00 4 295,50
5 kg 1 800,00 360,00 2 178,00

světle šedá, tmavě šedá, hnědá

šedá 
RAL 7040

9 10 11 12 13 14 15 36

9 10 11 12 13 14 15 12

ct cementové potěrové materiály

ca  potěrové materiály ze síranu vápenatého 
(anhydrit)

c pevnostní třída v tlaku

f pevnostní třída v tahu za ohybu

b přídržnost

ar odolnost proti obrusu metodou BCA

rwa odolnost proti opotřebení valivým zatížením
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Výrobek

dilatační páska 8/100 s fólií
dilatační páska 10/100 s fólií

Výrobek

thinner eps

Výrobek

cempaint floor eps

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za m  za balení

50 m 925,00 18,50 1 119,25
50 m 1 170,00 23,40 1 415,70

  Mirelonová dilatační páska určená k vertikálnímu oddělení konstrukce betonové  
nebo samonivelační podlahy od stěn.

  Systémové ředidlo k výrobku cemix cempaint 
floor eps. Lze jej použit také k ředění dalších dvousložkových epoxidových nátěrů (doporučujeme kon-
zultovat kompatibilitu s výrobcem nátěru). ředidlo lze použít také k čištění pracovního nářadí například 
štětců použitých při aplikaci.
  Spotřeba: dle použití

  Dvousložkový epoxidový nátěr určený k finální 
úpravě betonu a to zejména průmyslově namáhaných podlah v halách, skladech, servisech, gará-
žích, dílnách apod. Je vysoce mechanicky a chemicky odolný s vysokou otěruvzdorností a protiskluz-
ností. Testován pro styk s ropnými látkami.
  Spotřeba: 0,45 kg/m2

podlahové systémy - příslUŠenství

Výrobek

zUŠlechťUjící disperze

  Zušlechťující vodná polymerní pojivová disperze 
pro zušlechtění potěrových a maltových směsí nebo pro přípravu adhezních můstků. U čerstvých směsí 
snižuje hodnotu vodního součinitele, zvyšuje plasticitu a zvyšuje zádržnost vody, omezuje odpar vody 
a tvorbu smršťovacích trhlin. U vyzrálých hmot zvyšuje přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, mrazu-
vzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost; omezuje nasákavost a sklon ke sprašování povr-
chu. Umožňuje přípravu polymercementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění 
a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním.
  Spotřeba: Podle druhu a savosti podkladu a způsobu použití.

Výrobek

penetrace podlahová

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

10 kg 1 370,00 137,00 1 657,70
5 kg 685,00 137,00 828,85

  Koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění pro spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (sní-
žení savosti) podkladních stavebních materiálů. příprava podkladu pro aplikace anhydritových 
a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot. Alternativní pe-
netrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samoni-
velačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu.
  Spotřeba: cca 0,15 - 0,35 kg/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

9 kg 990,00 110,00 1 197,90
4 kg 520,00 130,00 629,20

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

10 kg 2 250,00 225,00 2 722,50
5 kg 1 175,00 235,00 1 421,75

šedá 
RAL 7040

12

9 10 11 12 13 14 15 36

9 10 11 12 13 14 15 36

12

24

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za l  za balení

10 l 1 610,00 161,00 1 948,10
5 l 880,00 176,00 1 064,80
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betony

Výrobek

000 beton hobby

Výrobek

430 beton basic

Výrobek

040 beton klasik

Výrobek

350 beton hrUbý 20 mpa

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 89,00 3,56 107,69

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 98,50 3,94 119,19

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 110,00 4,40 133,10

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 89,50 3,58 108,30

  Beton pevnostní třídy c 16/20 – X0 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4  pro drobné betonářské práce např. 
upevnění sloupků plotu apod. K vyplnění plotových betonových prefabrikátů. Na konstrukce bez nároků 
na zušlechtění materiálu. K vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k polože-
ní podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) v neagresivním prostředí.
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm 
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

  Beton pevnostní třídy c 20/25 – X0, XC1 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4 vhodný pro běžné betonářské 
práce, včetně nenosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže (drobné be-
tonové konstrukce, podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí (výplň 
základů, stěn apod.). Ideální na plochy s požadavky na střední pevnost (sdružené i plovoucí podlahy 
ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.).
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm 
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

  Beton pevnostní třídy c 25/30 – X0, XC1, XC2 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4 určený pro veškeré betonář-
ské práce. Vhodný pro základy, schodiště, opěrné zídky, sdružené i plovoucí podlahy jako podkladní 
vrstva pod dlažbu apod.
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm 
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

  Beton pevnostní třídy c 16/20 – X0 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax8  vhodný pro betonářské práce, včetně 
nosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže (drobné betonové konstruk-
ce, sdružené i plovoucí podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí 
(výplň základů, stěn apod.). Vhodný na plochy s požadavky na střední pevnost (podlahy ve sklepech, 
garážích, drobné zahradní konstrukce apod.).
  Zrnitost: 8,0 mm
  Spotřeba: cca 205 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm 
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm 12

12

12

12
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Výrobek

360 beton hrUbý 30 mpa

Výrobek

310 beton drenážní

Výrobek

340 beton sloUpkový rapid

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 184,00 7,36 222,64

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 97,50 3,90 117,98

  Beton pevnostní třídy c 25/30 – X0, XC1, XC2 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax8  vhodný pro betonářské 
práce, včetně nosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže (drobné beto-
nové konstrukce, sdružené i plovoucí podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých 
konstrukcí (výplň základů, stěn apod.). Vhodný na  plochy s  požadavky na  střední pevnost (podlahy 
ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.)
  Zrnitost: 8,0 mm
  Spotřeba: cca 205 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm 
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

  Rychletvrdnoucí beton pevnostní třídy  C 25/30 – X0 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4 pro kotvení plotových 
sloupků a další svépomocné práce při provádění jednoduchých konstrukcí doma i na zahradě. Jedno-
duše zpracovatelný, s minimální dobou fixace kotvené konstrukce.
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 50 mm 
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

12

6

c25/30  pevnostní třída betonu stupně  
vlivu prostředí na beton

x0 bez nebezpečí vlivu koroze nebo narušení

xc1  koroze vlivem karbonatace suché  
nebo stále mokré prostředí

xc2  koroze vlivem karbonatace mokré  
občas suché prostředí

dmax maximální zrnitost

spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator

  Beton pevnostní třídy C 12/15 – X0 (CZ, F1) – C1 0,20 
– Dmax4  s vysokou vodopropustností. Určený jako 
podkladní vrstva před pokládkou dlažebních prvků, jako jsou kostky, desky, kameny apod. ve vodo-
propustných zahradních konstrukcích.
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 180 - 200 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm 
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

  Sortiment v balení o hmotnosti 40 kg k dispozici pouze do vyprodání zásob s přechodem na balení  
o hmotnosti 25 kg v průběhu roku.

9 10 11 12 13 14 15 12

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

40 1 400 184,00 4,60 222,64

25 1 200 115,00 4,60 139,15
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4,0 mm 
1,2 mm

 
cca 20 - 100 kg/m2 

cca 10 - 29 kg/m2

 
10 - 50 mm 
5 - 15 mm 

 
cca 0,3 - 1,3 m2 
cca 0,9 - 2,5 m2

    na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Zrnitost: 
 
4,0 mm 
0,7 mm

  Spotřeba:  
 
cca 19 - 95 kg/m2 

cca 5,5 - 19 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.:  
10 - 50 mm 
3 - 10 mm 

  Vydatnost: 
 
cca 0,3 - 1,3 m2 
cca 1,3 - 4,5 m2

    na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Zrnitost: 
 
4,0 mm 
8,0 mm

  Spotřeba:  
 
cca 20 - 100 kg/m2 

cca 63 - 210 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.:  
10 - 50 mm 
30 - 100 mm 

  Vydatnost: 
 
cca 0,3 - 1,3 m2 
 cca 0,1 - 0,4 m2

   na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

010 cementový potěr 20 mpa

010 cementový potěr 20 mpa

010 j cementový potěr 20 mpa jemný

Výrobek

020 cementový potěr 25 mpa

020 j cementový potěr 25 mpa jemný

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 97,50 3,90 117,98

25 1 200 142,50 5,70 172,43

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

40 1 400 138,00 3,45 166,98

25 1 200 92,50 3,70 111,93

25 1 200 102,50 4,10 124,03

  Cementový potěr ct-c20-f4 pro vytváření sdružených (připojených) a  plovoucích potěrů určených 
k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.). 

  Cementový potěr ct-c25-f5 pro vytváření sdružených (připojených) a  plovoucích potěrů určených 
k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.)

   Zrnitost: 
 
4,0 mm

  Spotřeba:  
 
cca 20 - 100 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.: 
10 - 50 mm

  Vydatnost: 
 
cca 0,4 - 2 m2

    na 40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

030 cementový potěr 30 mpa

030 h
cementový potěr 30 mpa hrUbý 
poUze do vyprodání zásob

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 102,50 4,10 124,03

25 1 200 105,00 4,20 127,05

  Cementový potěr ct-c30-f6-ar6 pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů urče-
ných k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) potěr může 
sloužit jako finální vrstva. ideální na plochy s požadavky na vyšší pevnost proti mechanickému 
namáhání provozem (podlahy v garážích, skladovacích halách, dílnách, sklepech apod.). 

cementové potěry

12

12

12

ct cementové potěrové materiály
ca  potěrové materiály ze síranu vápenatého 

(anhydrit)
c pevnostní třída v tlaku
f pevnostní třída v tahu za ohybu

b přídržnost
ar odolnost proti obrusu metodou BCA
rwa odolnost proti opotřebení valivým zatížením
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  Cementový spádový potěr ct-c30-f6-b0,5 plněný vlákny pro ruční vytváření sdružených (připojených) 
a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry apod.). Ideál-
ní na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku (např. spádová 
vrstva na balkónech, lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.).
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 10 - 195 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 5 - 100 mm
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

  Rychletuhnoucí cementový  potěr ct-c40-f7-b0,5 plněný vlákny pro ruční vytváření sdružených (při-
pojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry 
apod.). ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku 
(např. spádová vrstva na balkónech, lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.). Pochůznost již 
po 2 - 4 hodinách. Lepení dlažby – nejdříve po 24 hod.
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 50 mm
  Vydatnost: cca 1,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

  Zrnitost: 
 
2,0 mm 
4,0 mm

  Spotřeba:  
 
cca 59 kg/m2 

cca 100 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.: 
30 mm 
50 mm

  Vydatnost: 
 
cca 0,4 m2 
cca 0,3 m2 
 na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

070 polymercementový potěr 40 mpa

070 h
polymercementový  
potěr 40 mpa hrUbý

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 320,00 12,80 387,20

25 1 200 320,00 12,80 387,20

  Polymercementový potěr ct-c40-f7-b1,5 pro opravy dutin a výtluků v potěrech a betonu do hloubky po-
škození 50 mm. Pro zhotovování sdružených a plovoucích potěrů. výrobek je mrazuvzdorný, odolný pro-
ti chemickým rozmrazovacím látkám. Aplikační tloušťka vrstvy 5 - 50 mm, u hrubé verze 10 - 100 mm. 

Výrobek

080 spádový potěr

Výrobek

280 rychlý betonový potěr

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 177,50 7,10 214,78

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 310,00 12,40 375,10

speciální potěry

12

12

6

9 10 11 12 13 14 15
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  Pro spolehlivé celoplošné zpevňování a opravy stavebních konstrukcí (zdí, důlních chodeb, kleneb 
sklepů apod.) metodou suchého stříkání – suchá směs se mísí s vodou až ve stříkací hubici. Pevnost 
v tlaku min. 25 MPa. Aplikační tloušťka vrstvy 50 - 150 mm, u jemné verze 20 - 100 mm. 

  Zrnitost: 
 
8,0 mm 
4,0 mm

  Spotřeba:  
 
cca 210 kg/m2 

cca 105 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.: 
100 mm 
50 mm

  Vydatnost: 
 
cca 4,8 m2 
cca 9,5 m2 
 na 1 tunu při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

150 torkret 25 mpa

150 j torkret 25 mpa jemný

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 167,50 6,70 202,68

25 1 200 167,50 6,70 202,68

69 10 11 12 13 14 15

  Jednosložková sanační tixotropní malta pro strukturální opravy betonových a  železobetonových 
konstrukcí nebo prefabrikátů prováděné mokrým stříkáním. Vyniká vysokou přídržností k betonu 
i oceli bez speciálního adhezního můstku, nízkým spadem, velmi dobrou mrazuvzdorností a odolností 
proti chemickým rozmrazovacím prostředkům. S nízkou nasákavostí a dobrou odolností proti obrusu. 
Malta je vhodná pro strukturální opravy. Aplikace běžnými stroji pro mokré stříkání ve vrstvě 5-70 mm.
  Zrnitost: 1,0 mm
  Spotřeba: cca 2,1 kg/m2/mm

Výrobek

140 opravná malta pro mokré stříkání 45 mpa

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 050 550,00 22,00 665,50

sanace a reprofilace betonových konstrUkcí

9

  Jednosložková objemově kompenzovaná tixotropní malta vhodná pro opravy betonových a železo-
betonových konstrukcí, nebo prefabrikátů obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna. 
Mrazuvzdorná s dobrou přídržností k betonu i oceli. Odolnost proti obrusu a chemickým rozmrazova-
cím prostředkům. Na svislé a převislé plochy ve vrstvě 5-40 mm, u jemné verze ve vrstvě 2-15 mm.

  rychleschnoucí jednosložkový ochranný nátěr na výztuž s antikorozivním účinkem pod opravné re-
profilační malty. Vynikající přídržnost na ocel a beton s vysokou ochranou proti průniku vody a chloridů.
Aplikuje se ihned po očištění výztuže jedním nátěrem.
  Spotřeba: 0,75 kg/m2 výztuže

Výrobek

160 reprofilační malta 30 mpa

160 j reprofilační malta 30 mpa jemná

Výrobek

141 antikorozní ochrana

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 050 525,00 21,00 635,25

25 1 050 550,00 22,00 665,50

Balení v kg
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg za balení

5 560,00 112,00 677,60

  Zrnitost: 
2,0 mm 
0,7 mm

    Spotřeba:  
cca 2,1 kg/m2/mm 

cca 2,1 kg/m2/mm

9
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  Jednosložková sanační tixotropní malta vhodná pro strukturální opravy betonu zednickým způso-
bem nebo metodou mokrého stříkání pro trvale vlhké prostředí. Mrazuvzdorná s dobrou přídržností 
k betonu i oceli. Atest na styk s pitnou vodou. Odolná proti chemickým rozmrazovacím prostředkům, 
olejům, organickým rozpouštědlům a biologickému zatížení. Vhodná pro strukturální opravy betono-
vých a železobetonových konstrukcí nebo prefabrikátů. Jak pro suché prostředí, tak i pro konstrukce, 
které jsou trvale zatížené vodou (např. nádrže, jímky apod.). Na svislé a převislé plochy ve vrstvě od 5 
do 50 mm při ruční aplikaci a ve vrstvě od 5 do 100 mm při strojní aplikaci.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 2,1 kg/m2/mm

Výrobek

160 p
reprofilační malta strojní a rUční  
45 mpa

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH
pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 050 625,00 25,00 756,25

9

 skladba anhydritové podlahy 

 1  Nosný podklad
 2 Tepelná izolace 
 3 Okrajová páska 
 4 Separační papír nebo fólie 
 5 Topný registr

 6 Cemix 090 Samonivelační anhydritový potěr
 7 Cemix Penetrace podlahová
 8 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA
 9 Dlažba
 10 Kočka domácí

21 3 4 9875 6 10
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www.youtube.com / cemix - anhydritové podlahy
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typ stěrky
kalcium  

sulfátová
cementová polymercementová

Označení stěrky
cemix 200, 
cemix 200 j

cemix 050 cemix 060 cemix 220 cemix 230 cemix 240

Aplikační tloušťka v mm
5 – 30

1 – 30
2 - 10 2 - 10 2 - 20 2 - 20 2 - 20

vícevrstvé lití

Pochůznost po hod. 4 3 12 6-8 6-8 6-8

částečné zatížení po dnech 7 3 3 7 7 7

Pevnost v tlaku v MPa 25 30 20 20 30 40

m
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né
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od
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y

Beton, lehký beton, hlazený beton

Anhydrit

Anhydrit se zabudovaným vytápěním

Keramická a cihelná dlažba

Kámen

Pěnobeton (pouze v závislosti  

na statickém posouzení)

Podlahové elektrické vytápění 

po
dl

ah
ov

é 
kr

yt
y Dlažby, parkety, PVC, koberce, plovoucí 

podlahy dřevěné a laminátové 

Povlaky a nátěry (epoxidy  

a polyuretany apod.)

Bez podlahového krytu  LP  SP  TP

vh
od

no
st

 p
ou

ži
tí

Byty, kanceláře, hotely, školy,  

správní budovy

Garáže pro osobní automobily  SP  TP

Sklady, dílny v občanské výstavbě  LP  SP  TP

Sklady, dílny s lehčím provozem  LP  SP  TP

Výrobní objekty s lehčím provozem  LP  SP  TP

Garáže pro nákladní automobily  TP

Sklady, dílny s těžším provozem  TP

Výrobní objekty s těžším provozem  TP

Pa
r
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r

y 
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parametry poUžití samonivelačních stěrek

Stupně zatížení: 
lp – lehké provozy s pohybem ručních vozíků s pneumatikami, plastovými a pryžovými koly
sp – středně zatížené provozy s pohybem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 1,6 t
tp – těžké provozy s pohybem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 2,5 t

doporučujeme



lepidla na 
keramikU
náŠ tip
  Cemix 075 Lepidlo FORTE PLUS - C2T 
  Cemix 095 Lepidlo FLEX EXTRA PLUS - C2TE S1
  Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA C2TE S1
  Cemix 079 Spárovací hmota FLEX - CG2WA
  Cemix SE PLANO  
  Cemix CEMELASTIK 1K

Značka Cemix disponuje kompletní 
a dokonale sladěnou řadou výrobků, 
určených k lepení obkladů a dlažeb. 
Jednotlivé produkty splňují součas-
né vysoké požadavky pro použití 
v  interiéru i  exteriéru a  umožňují 
návaznost všech pracovních kro-
ků. Uplatnění naleznou od přípravy 
podkladu, utěsnění proti vlhkosti 
až po  lepení keramických, kamen-
ných i  betonových obkladů a  dla-
žeb, nebo při následném spárování, 
Lepicí hmoty Cemix spojují inovaci 
s  nejvyššími standardy a  nároky 
na  kvalitu a  trvanlivost materiálů, 
a lepení obkladu a dlažeb je s nimi 
rychlejší a méně namáhavé. 

hlavní výhody  
lepicích hmot cemix
 použití na různé povrchy. 
 systémové řešení pro exteriér 

i interiér budov.
 materiály jsou aplikovatelné při 

různých teplotních podmínkách.
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Výrobek Systém Systém Systém

Název Třída /použití
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INTERIéR INTERIéR EXTERIéR

stěna stěna stěna stěna stěna stěna stěna stěna

podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha

penetrace
podlahová použití na podlahu  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S

hloubková použití na stěnu  S  S  S  S  S  S  S  S

spojovací 
můstek

201 spojovací můstek použití na podlahu i stěnu  N  N  N  N

241 superkontakt použití na podlahu i stěnu  N  N  N  N  N  N  N  N  N

cementový 
potěr

070 polymercementový potěr 40 mpa CT-C40-F7-B1,5

070 h polymercementový potěr 40 mpa hrubý CT-C40-F7-B1,5

080 spádový potěr CT-C30-F6-B0,5

280 rychlý betonový potěr CT-C40-F7-B0,5

samo- 
nivelační  
potěr

110 anhydritový potěr 20 mpa CA-C20-F4

110 j anhydritový potěr 20 mpa jemný CA-C20-F4  

090 anhydritový potěr 25 mpa CA-C25-F6

090 j anhydritový potěr 25 mpa jemný CA-C25-F6

samo- 
nivelační 
stěrka

060 nivela CT-C20-F5-B0,5

050 nivela plUs CT-C30-F6-B1,0

200 nivela easy CA-C25-F5-B1,0-RWFC550  G

200 j nivela easy jemná CA-C25-F5-B1,0-RWFC550  G

220 polynivela CT-C20-F6-B1,0-RWA100

230 polynivela plUs CT-C30-F7-B1,5-RWA20

240 polynivela extra CT-C40-F10-B2,0-RWA10

hydroizolace

cemelastik in

cemelastik ex 1k

cemelastik ex 2k

se plano

podklad tlumicí podložka sdi

lepidlo

025 standard C1T

035 gres C1TE

055 forte C2

075 forte plUs C2T

375 flex C2TS1

045 flex extra C2TES1

105 rapid C1FT

095 flex extra plUs C2TES1

095 b flex extra plUs bílé C2TES1

spár. hmota 079 flex CG2WA

doporUčené skladby lepidel

G - systém GIACOMINI 
S - použití v případě savého podkladu
N - použití v případě nesavého podkladu

doporučujeme

možné použití
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Výrobek Systém Systém Systém

Název Třída /použití
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INTERIéR INTERIéR EXTERIéR

stěna stěna stěna stěna stěna stěna stěna stěna

podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha

penetrace
podlahová použití na podlahu  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S

hloubková použití na stěnu  S  S  S  S  S  S  S  S

spojovací 
můstek

201 spojovací můstek použití na podlahu i stěnu  N  N  N  N

241 superkontakt použití na podlahu i stěnu  N  N  N  N  N  N  N  N  N

cementový 
potěr

070 polymercementový potěr 40 mpa CT-C40-F7-B1,5

070 h polymercementový potěr 40 mpa hrubý CT-C40-F7-B1,5

080 spádový potěr CT-C30-F6-B0,5

280 rychlý betonový potěr CT-C40-F7-B0,5

samo- 
nivelační  
potěr

110 anhydritový potěr 20 mpa CA-C20-F4

110 j anhydritový potěr 20 mpa jemný CA-C20-F4  

090 anhydritový potěr 25 mpa CA-C25-F6

090 j anhydritový potěr 25 mpa jemný CA-C25-F6

samo- 
nivelační 
stěrka

060 nivela CT-C20-F5-B0,5

050 nivela plUs CT-C30-F6-B1,0

200 nivela easy CA-C25-F5-B1,0-RWFC550  G

200 j nivela easy jemná CA-C25-F5-B1,0-RWFC550  G

220 polynivela CT-C20-F6-B1,0-RWA100

230 polynivela plUs CT-C30-F7-B1,5-RWA20

240 polynivela extra CT-C40-F10-B2,0-RWA10

hydroizolace

cemelastik in

cemelastik ex 1k

cemelastik ex 2k

se plano

podklad tlumicí podložka sdi

lepidlo

025 standard C1T

035 gres C1TE

055 forte C2

075 forte plUs C2T

375 flex C2TS1

045 flex extra C2TES1

105 rapid C1FT

095 flex extra plUs C2TES1

095 b flex extra plUs bílé C2TES1

spár. hmota 079 flex CG2WA
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lepidla na keramikU

  Cementové lepidlo C1T pro lepení středně a  vysoce nasákavých keramických obkladů a  dlažeb 
(skupina AIIa, AIIb, AIII, BIIa, BIIb a BIII) v koupelnách, kuchyních, obytných místnostech apod. Při lepení 
dlažeb je lepidlo určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob. Jednoduché zpracování, sní-
žený skluz.
  Spotřeba: cca 3,1 - 4,2 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

  Cementové mrazuvzdorné lepidlo s prodlouženým otevřeným časem C1TE pro lepení keramických 
obkladů a dlažeb (včetně mozaiky) s nízkou, střední a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, 
BIb, BIIa, BIIb a BIII). Aplikace v občanské a bytové výstavbě. Při lepení dlažby je lepidlo určeno pouze 
pro prostory zatěžované pohybem osob, pro slinuté dlažby pouze ve vnitřním prostředí. Jednoduché 
zpracování, snížený skluz, prodloužený otevřený čas.
   Spotřeba: cca 3,1 - 4,2 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

  Cementové lepidlo C2 pro lepení všech druhů keramických dlažeb a desek z přírodního kamene 
včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic skupiny BIa s nasáka-
vostí menší než 0,5 %). Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické vodorovné 
podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepel-
ného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). řešení pro obtížně obkladatelné podklady. 
Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celko-
vou hmotností do 3,5 t. Jednoduché zpracování, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost.
  Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Výrobek

025 lepidlo standard

Výrobek

035 lepidlo gres

Výrobek

055 lepidlo forte 

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 142,00 5,68 171,82

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 210,00 8,40 254,10

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 330,00 13,20 399,30

  Cementové lepidlo C2T pro všechny keramické obkladové materiály a dlažby, včetně materiálů s ex-
trémně nízkou nasákavostí, např. vysoce slinutých dlaždic. Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí, 
běžné i  problematické podklady. Vynikající na  podklady, u  kterých dochází k  rozměrovým změnám 
v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Vhodné na dlaž-
by zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s  celkovou hmotností 
do 3,5 t. řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, 
litý železobeton, sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem 
opatřit Spojovacím můstkem Cemix). Jednoduché zpracování, snížený skluz, vysoká stálost a pevnost, 
mrazuvzdornost.
  Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Výrobek

075 lepidlo forte plUs

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 347,50 13,90 420,48

12

12

12

12
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lepidla na keramikU

  Cementové flexibilní lepidlo c2t s1 pro lepení všech typů keramických obkladových materiálů 
a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí, např. vysoce slinutých dlaždic. Na běžné 
i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku 
velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Vhodné na dlažby zatěžované 
pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. řešení 
pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, 
sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem opatřit spojovacím 
můstkem Cemix). Jednoduché zpracování, snížený skluz, vysoká stálost a pevnost.
  Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

  Cementové flexibilní lepidlo s prodlouženým otevřeným časem c2te s1 pro lepení všech typů ke-
ramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých 
dlaždic skupiny BIa s nasákavostí menší než 0,5 % a desek z přírodního kamene). Na běžné i problema-
tické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého 
tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy). Pro užití do prostor 
trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou (bazény, brouzdaliště, jezírka). Vhodné na dlažby zatě-
žované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků, apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. 
řešení pro obtížně obkladatelné podklady. Jednoduché zpracování, snížený skluz a  vysoká stálost 
a pevnost.
    Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Výrobek

375 lepidlo flex

Výrobek

045 lepidlo flex extra

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 407,50 16,30 493,08

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 427,50 17,10 517,28

12

12

třídění a označení lepidel dle jejich kvality (čsn en 12004)
druhy lepidel: 
c - cementové

r - z tvrditelných pryskyřic

d - disperzní

třídy lepidel: 
1 - pro běžné použití

2 - pro náročnější aplikace 

f - rychle tvrdnoucí

t - se sníženým skluzem

e - s prodlouženou dobou zavadnutí 

s1 - deformovatelné lepidlo

s2 - vysoce deformovatelné lepidlo
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lepidla pro speciální poUžití

  Rychletvrdnoucí cementové lepidlo C1FT pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nízkou, střední 
a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIb, BIIa, BIIb a BIII). pochůznost a možnost spárování 
po 4 hodinách. Ideální pro lepení za provozu (chodby, schodiště, apod.). Při lepení dlažby je určeno 
pouze pro prostory zatěžované pohybem osob, na slinuté dlažby pouze ve vnitřním prostředí. Jednodu-
ché zpracování, snížený skluz, rychlý nárůst pevnosti, vysoká přídržnost již po 6 hod. a vysoká stálost.
  Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Výrobek

105 lepidlo rapid

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 555,00 22,20 671,55

  Cementové flexibilní lepidlo C2TE S1 se zvýšenou přídržností a velmi vysokou odolností proti ce-
mentovým výkvětům. Vhodné pro lepení všech typů keramických obkladů a  dlažeb včetně mate-
riálů s  extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic a  desek z  přírodního kamene) 
ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých 
dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty  
+70 °C nebo osluněné terasy). Užití do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou. Vhodné 
na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmot-
ností do 3,5 t. Pro náročné aplikace v tunelech, kolektorech a dalších podzemních stavbách.
  Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Výrobek

095 lepidlo flex extra plUs

095 b lepidlo flex extra plUs bílé

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 470,00 18,80 568,70

25 1 200 607,50 24,30 735,08

o 50% vyŠŠí 
přídržnost 

než je normový 
požadavek

9 10 11 12 13 14 15

12

12

třídění a označení lepidel dle jejich kvality (čsn en 12004)
druhy lepidel: 
c - cementové

r - z tvrditelných pryskyřic

d - disperzní

třídy lepidel: 
1 - pro běžné použití

2 - pro náročnější aplikace 

f - rychle tvrdnoucí

t - se sníženým skluzem

e - s prodlouženou dobou zavadnutí 

s1 - deformovatelné lepidlo

s2 - vysoce deformovatelné lepidlo
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  Cementová spárovací hmota  
CG2WA ke  spárování všech typů 
obkladů a  dlažeb pro šířku spáry 
2 - 10 mm (včetně mozaiky). Ideální na  vytápěné podlahy, balkóny, terasy apod. Vysoce hydrofobní 
hmota s vlastností „deW effect“ (efekt nesmáčivosti povrchu zabraňuje zanášení pórů nečistotami 
a výrazně zlepšuje hygienické vlastnosti povrchu), vhodná především v koupelnách, kuchyních a jiných 
hygienicky náročných prostorech. 
  Spotřeba:  v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,3 – 0,8 kg/m2

  Epoxidová spárovací hmota RG pro spáry šířky 3-15 mm. Pro vodotěsné spárování obkladů a dlaždic 
v chemicky agresivním prostředí. Vhodné zejména pro bazény, sklady, garáže, provozní haly v che-
mickém i potravinářském průmyslu.
  Spotřeba:  v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,7 – 2,0 kg/m2

  Silikonový těsnicí tmel, vhodný pro pružné spáry v sanitárních a mokrých prostorech koupelen, kuchy-
ní, bazénů, atd. Je odolný vůči plísním a čisticím prostředkům. Vykazuje ideální přilnavost na kerami-
ku, sklo, eloxovaný hliník aj. V důsledku kyselého průběhu vytvrzování není vhodný na kovové (zinek, 
ocel, aj.) a minerální (beton, omítka, mramor aj.) podklady.

Výrobek

079 spárovací hmota flex

Výrobek

189 geasy

Výrobek

silikon si

Barva
Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení  za 1 kg za balení

šedá, bílá 5 1 000 217,50 43,50 263,18

manhattan,  
jasmín, bahama, 

karamel
5 1 000 242,50 48,50 293,43

Barva
Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

kbelík za balení  za 1 kg za balení

bílá, šedá,  
manhattan 10 3040,00 304,00 3 678,40

Barva Balení
Cena bez DPH

za balení
Cena s DPH

za balení

šedá, bílá, man-
hattan, jasmín, 

bahama, karamel
1 ks (310 ml) 147,00 177,87

spárovací hmoty

efekt nesmáčivosti povrchu zabraňující zanášení  
pórů nečistotami a výrazně zlepšující hygienické  
vlastnosti povrchu

cg - cementová spárovací malta

2 -  zlepšená spárovací malta (splňuje požadavky  
na charakteristiky W a A)

W - snížená nasákavost vodou

a - vysoká otěruvzdornost
VZORNÍK SPÁROVACÍCH HMOT CEMIX
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Pozn.:  Spárovací hmoty neodolávají kyselinám a nejsou vhodné pro dilatační spáry. 
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spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator
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Výrobek

cemelastik in

hydroizolační hmoty

  Jednosložková disperzní rychleschnoucí 
stěrka k  provádění hydroizolační vrstvy 
pod obklady v interiéru. Vysoce elastická, bezešvá a bezespará hydroizolace prostor zatížených pře-
chodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty, kuchyně a jiné interiéry). Je připra-
vená k okamžitému použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, be-
ton, anhydrit, sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.). Vhodná na vytápěné podlahy.
   Spotřeba:  1,2 – 1,6 kg/m2/1 mm (dvě vrstvy nanesené válečkem)

  Flexibilní jednosložková silikátová disperzní těsnicí stěrka pro vnitřní i vnější použití. Pro vlhkostně 
zatížené prostředí – základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže, stěny a podlahy, např. plovárny, bazény, 
koupelny, sprchy, WC, balkóny, terasy apod. Suchá směs, která po  rozmíchání s  vodou vytváří flexi-
bilní bezešvou hydroizolaci se schopností přemostění dodatečně vzniklých trhlin v podkladu. Vhodná 
na všechny druhy minerálních podkladů (např. omítky, beton, anhydrit, sádrokarton), dřevotřískové des-
ky včetně podkladů se zabudovaným topením. Je určena výhradně pro aplikace s krytem – keramické 
obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, perimetrický polystyren, nopová fólie apod. Je rychle a lehce 
zpracovatelná, v předepsané aplikační tloušťce vytvrzuje bez vlastního předpětí a bez trhlin, odolná proti 
mrazu a stárnutí, vodonepropustná, s dobrou přilnavostí k podkladu, odolná proti běžným dezinfekčním 
a rozmrazovacím látkám. Není vhodná pro pojížděné plochy, zatěžované smykovým napětím.
  Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm

  Vysoce flexibilní, dvousložková, hydraulicky velmi rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka určená 
k utěsnění stěn a podlah s krytem, např. pod keramické obklady a dlažby, nopovou fólii (nopy směrem 
k zásypu), izolační desky XPS apod. Je vhodná pro utěsnění staveb ve vnitřních a vnějších prostorech 
– např. sklepní vnější stěny, základy, balkóny, terasy, nádrže, stěnové a podlahové plochy ve vlhkých 
a mokrých částech stavebních konstrukcí a interiéry dřevostaveb. Ideální zejména pro rychlé izolování 
bazénů a pro zhoršené klimatické podmínky v exteriéru. Rychle a snadně zpracovatelná s vynikající 
konzistencí a vynikající přilnavostí k podkladu. Lze obkládat po 4-6 hodinách od nanesení poslední 
vrstvy hydroizolace. Je vodonepropustná pro tlakovou vodu až 50 m vodního sloupce a přemosťuje 
trhliny do 2,5 mm.
  Spotřeba: 1,25 kg /m2/1 mm dle zatížení povrchové vrstvy

Výrobek

cemelastik ex 1k 

Výrobek

cemelastik ex 2k 

Barva Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za kg za balení

béžová 24 kg 1 692,00 70,50 2 047,32

béžová 8 kg 604,80 75,60 731,81

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za kg za balení

20 kg 1 932,00 96,60 2 337,72

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za kg za balení

10 kg 1 965,00 196,50 2 377,65

  Netkaná, pružná hydroizolační 
textilie určená k  vytvoření hyd-
roizolační vrstvy na podlahách v interiéru i exteriéru včetně balkonů.
  vhodná na vytápěné podklady, okamžitě obkladatelná.
  Spotřeba: 1,1 m2/m2

Výrobek

se plano izolační fólie

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za bm

30 bm 5 850,00 195,00 7 078,50

10 bm 2 250,00 225,00 2 722,50

24

12

12

12

9 10 11 12 13 14 15



h
yd

r
o

iz
o

La
Čn

í h
m

o
ty

67

  Hydroizolační elastomerní vodovzdorná dvou-
složková cementová membrána odolávající vy-
sokým hydrostatickým tlakům. hydroizolace 
vhodná na všechny druhy minerálních podkladů (např. omítky, beton, anhydrit, sádrokarton), váže 
se i k vlhkému betonu. Vytváří účinnou bariéru vůči síranům a chloridům a je paropropustná. Určena 
výhradně pro aplikace s krytem – keramické obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, perimetrický 
polystyren, nopová fólie apod. Pro vlhkostně zatížené prostředí – základy, vnější stěny spodní stavby, 
nádrže, stěny a podlahy, např. plovárny, bazény, koupelny, sprchy, WC, balkóny, terasy apod. Odolná 
proti mrazu a stárnutí, vodonepropustná, s dobrou přilnavostí k podkladu, odolná proti běžným des-
infekčním a rozmrazovacím látkám. Nevhodná pro pojížděné plochy, zatěžované smykovým napětím.
  Spotřeba: 1,7 kg/m2 (2 vrstvy)

Výrobek

tekUtá lepenka 2k

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za m za balení

4 kg 300,00 75,00 363,00

8 kg 488,00 61,00 590,48

20 kg 1 160,00 58,00 1 403,60

hydroizolační hmoty - příslUŠenství

  Nátěr pro utěsnění mikrotrhlin v betonu pomocí krystalizace, a to i proti hydrostatickému tlaku, bez 
ztáty prostupnosti pro vodní páru. Utěsnění krystalizací je trvalé (vyjma strukturálního pohybu, posunu 
či prasknutí) a časem se těsnicí účinnost zvyšuje. Utěsnění je nezávislé na celistvosti vlastní nátěrové 
vrstvy, i po jejím odstranění zůstane beton vodotěsný. Ochrana výztuže vůči korozi a povrchu betonu 
proti mrazu a působení chemických rozmrazovacích přípravků. Výrazně zvyšuje odolnost ošetřené-
ho betonu proti působení agresivních vod s nízkým pH a s obsahem sulfátů. Pro všechny betonové 
konstrukce - základy, zdi, podlahy, terasy, balkony, střechy, tunely, zdi z betonových tvárnic, výtahové 
a údržbové šachty, podzemní parkoviště, vodárenské věže, nádrže, bazény a zásobníky vody, čističky 
odpadních vod, prefabrikáty a konstrukční spáry.
  Zrnitost: jemný prášek 45-150 µm
  Spotřeba: 1,0 – 1,6 kg/m2

Výrobek

crystal

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za ks za balení

5 kg 995,00 199,00 1 203,95

24

24

21 3 4 9875 6 1011 12 13

 skladba podlahy v koupelně 

 1  Podkladní beton
 2 Cemix Penetrace podlahová 
 3 Podlahové vytápění 
 4  Cemix 050 Samonivelační stěrka  

NIVELA PLUS 
 5 Cemix Penetrace podlahová
 6 Cemix CEMELASTIK IN – první nátěr
 7 Cemix CEMELASTIK IN – druhý nátěr
 8 Cemix Lepidlo FLEX EXTRA 045
 9 Dlažba
 10 Cemix 079 Spárovací hmota FLEX
 11 Pružná těsnicí páska
 12 Separační provazec
 13 Silikon
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  Hliníkový profil umožňují-
cí odvod vody z čela bal-
kónu nebo terasy. Profily 
a jejich příslušenství jsou 
dodávány v  barevném 
provedení bílá, hnědá, 
šedá. Samolepicí butylo-
vý pás slouží k  připoje-
ní okapnicového plechu 
k podkladu. Koncovka slouží k zakončení balkonových profilů. Výrobky jsou součásti balkonových sys-
témů Cemix.

  Pružná těsnicí páska pro bezpečné pře-
mostění styků stěna-podlaha (stěna-stěna). 
Vysoká flexibilita i při nízkých teplotách, vy-
soká pevnost v tahu a odolnost proti chemi-
káliím.

Výrobek

prUžná těsnicí páska 80 (100, 120, 150)

Typ Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za m za balení

páska 80 50 m 2 365,00 47,30 2 861,65

páska 80 10 m 560,00 56,00 677,60

páska 100 50 m 2 800,00 56,00 3 388,00

páska 100 10 m 626,00 62,60 757,46

páska 120 50 m 3 500,00 70,00 4 235,00

páska 120 10 m 823,00 82,30 995,83

páska 150 50 m 4 665,00 93,30 5 644,65

páska 150 10 m 1 050,00 105,00 1 270,50

hydroizolační hmoty - příslUŠenství

  Pružné těsnicí rohové pásky pro dokonalé utěsnění přechodů podlaha - stěna v  místech vnitřních 
a vnějších rohů. Používají se v kombinaci s rovnou pružnou těsnicí páskou.

  Pružná samolepicí dilatační páska na přechody mezi stěnou a podlahou. Určeno pro samonivelační 
hmoty ve vnitřním prostředí a spádové klíny na balkonech ve vnějším prostředí.

Výrobek

prUžná těsnicí páska vnitřní roh

prUžná těsnicí páska vnějŠí roh

Výrobek

dilatační páska samolepicí 3/30

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za ks za balení

1 ks 143,00 143,00 173,03

1 ks 143,00 143,00 173,03

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za m za balení

30 m 180,00 6,00 217,80

Výrobek

liŠta balkonová al

Typ Balení MJ
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za MJ

přímá 1 ks (2 m) 290,00 290,00 350,90

rohová 1 ks (1 x 1 m) 290,00 290,00 350,90

spojka 1 ks 18,20 18,20 22,02

koncovka balkonového  
profilu - plast  

(sada levá +pravá)
1 pár (2 ks) 100,00 100,00 121,00

samolepicí butylový pás 
100 mm 1 ks (20 m) 840,00 42,00 1 016,40

24

24

24

24
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Výrobek

profil balkonový bp 50/6 mm

  Profily a jejich příslušenství jsou 
dodávány v barvě přírodního hli-
níku tl. plechu 1,4 mm. Výrobky 
jsou součástí balkonových systémů Cemix.

hydroizolační hmoty - příslUŠenství

  Pružná těsnicí hmota na bázi polyuretanu s velice dobrou přilnavostí ke stavebním hmotám - vhodná 
zejména na sklo, hliník a beton bez základního nátěru. Pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb 
ke stavebním prvkům (dveřní a okenní rámy, klempířské prvky, podlahové vpusti a jiné prostupy). Náhra-
da silikonových tmelů v místech, kde nevyhovují (např. exteriéry, lakovny). 

  Pružná těsnicí hmota na bázi polyuretanu s velice dobrou přilnavostí ke stavebním hmotám - vhodný 
zejména na  sklo, hliník a  beton bez základního nátěru a  vlhké podklady. Pro dotěsnění keramických 
obkladů a dlažeb ke stavebním prvkům (dveřní a okenní rámy, klempířské prvky, podlahové vpusti a jiné 
prostupy). Náhrada silikonových tmelů v místech, kde nevyhovují (např. exteriéry, lakovny). 

  Samolepicí pružný a těsnicí pás určený k uchycení a utěsnění okapových profilů na balkonových kon-
strukcích. Výrobek je součástí balkonových systémů Cemix. 

  Vkládá se do pružných spár před 
aplikací pružných těsnicích hmot. 
Optimalizuje tvar těsnicího tmelu 
ve  spáře a  brání nežádoucímu 
přilnutí tmelu ke  dnu spáry, tím 
zvyšuje životnost pružného tme-
lu a jeho efektivitu.

Výrobek

pU tmel Šedý

Výrobek

ms polymer Šedý

Výrobek

samolepicí bUtylový pás 150 mm

Výrobek

separační provazec

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za ks za balení

1 ks (310 ml) 234,00 234,00 283,14

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za ks za balení

1 ks (290 ml) 263,00 263,00 318,23

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení  za bm za balení

10 bm 662,00 66,20 801,02

Typ Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za ks

přímý 1 ks (2 m) 546,00 546,00 660,66

roh 1 ks (0,25 x 0,25 mm) 237,00 237,00 286,77

spojka 1 ks (35 mm) 26,30 26,30 31,82

Typ Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za baleníza balení  za bm

6 mm 100 bm 590,00 5,90 713,90

8 mm 100 bm 700,00 7,00 847,00

10 mm 100 bm 840,00 8,40 1 016,40

24

24

18

24

24

9 10 11 12 13 14 15

9 10 11 12 13 14 15
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21 3 4 6b 126a5 7 13 8 9 1011

21 3 4 6b 136a5 7 14 8 9

balkonový systém max

balkonový systém klasic 

 1   Podkladní beton – původní betonová konstrukce
 2 Dilatační páska 
 3 Cemix Penetrace podlahová 
 4  Spádový klín - Cemix 080 Spádový potěr (Cemix 280 Rychlý 

betonový potěr, Cemix 070 Polymercementový potěr 40 MPa,  
Cemix 070 h Polymercementový potěr 40 MPa hrubý) 

 5 Cemix Penetrace podlahová
 6a  První hydroizolační vrstva  

- Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)

 1   Podkladní beton – původní betonová konstrukce
 2 Dilatační páska 
 3 Cemix Penetrace podlahová 
 4  Spádový klín - Cemix 080 Spádový potěr (Cemix 280 Rychlý 

betonový potěr, Cemix 070 Polymercementový potěr 40 MPa,  
Cemix 070 h Polymercementový potěr 40 MPa hrubý) 

 5 Cemix Penetrace podlahová
 6a  První hydroizolační vrstva  

- Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
 7 Pružná těsnicí páska

 7 Pružná těsnicí páska
 6b  Druhá hydroizolační vrstva  

- Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K) 
 8 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA
 9 Dlažba
 10 Přelivová hrana
 11 Cemix 079 Spárovací hmota FLEX
 12 Cemix Separační provazec
 13 Cemix PU tmel (Cemix MS polymer)

 8 Cemix Butylový samolepicí pás
 9 Cemix Profil balkonový BP/50/6
 6b  Druhá hydroizolační vrstva  

- Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K) 
 10  Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA (Cemix 375 Lepidlo FLEX)
 11 Dlažba 
 12 Cemix 079 Spárovací hmota FLEX
 13 Cemix Separační provazec
 14 Cemix PU tmel (Cemix MS polymer)

10 11 12



omítky
náŠ tip
  Cemix 032 Jádrová omítka lehčená
  Cemix 073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční
  Cemix 057 SUPERTHERM TO

Omítky Cemix jsou určeny k omítání 
vnějších a vnitřních ploch na všech 
dostupných typech zdiva. S  jejich 
pomocí je možné zrealizovat tradič-
ní vícevrstvé, ale i  moderní jedno-
vrstvé omítkové systémy. Produk-
tové portfolio zahrnuje osvědčené 
vápenocementové či vápenné omít-
ky, velmi moderní sádrové omítky, 
ale také netradiční hliněné omítky. 
Díky ucelené nabídce produktů má 
Cemix řešení pro každý objekt, ať 
už novostavbu nebo rekonstruk-
ci, včetně památkově chráněných 
a historických budov.

hlavní výhody 
omítek cemix
 výběr z filcovaných 

i gletovaných variant. 
 k dispozici ruční i strojní verze.
 zlepšení vnitřního klima 

v objektu. 
 zvýšení tepelného odporu 

tepelněizolačního zdiva.
 řešení při problematickém 

omítání vlhkého zdiva.
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2,0 mm 
1,2 mm 
4,0 mm

 
cca 30 kg/m2 

cca 22 kg/m2 

cca 40 kg/m2

 
20 mm 
15 mm 
25 mm

 
 
cca 0,8 m2 
cca 1,1 m2 

cca 0,6 m2

    na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Vápenocementová jádrová omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů. Slouží 
jako podklad pod štukové omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady.
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 19,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
    Vydatnost: cca 1,3 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

012 jádrová omítka strojní 

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 110,50 4,42 133,71

jádrové omítky

  Cementový postřik ("špric") pro úpravu podkladu pod všechny druhy jádrových omítek. výrazně 
zlepšuje jejich přídržnost ke všem běžným zdicím materiálům.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba:  cca 4,7 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy síťovitě cca 3 mm 
  Vydatnost: cca 5,3 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Vápenocementová jádrová omítka pro ruční omítání všech běžných stavebních materiálů. Slouží 
jako podklad pod štukové omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady. Jemnou 
omítku lze stočit filcovým hladítkem bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy další omítkou (nutno 
počítat s hrubším povrchem). 

Výrobek

052 cementový postřik 

Výrobek

082 jádrová omítka rUční

082 j jádrová omítka rUční jemná

082 h jádrová omítka rUční hrUbá

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 121,00 4,84 146,41

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

40 1 400 151,20 3,78 182,95

25 1 200 99,50 3,98 120,40

40 1 400 161,60 4,04 195,54

25 1 200 105,00 4,20 127,05

25 1 200 105,00 4,20 127,05

    Zrnitost: 
 
2,0 mm 
1,2 mm

  Spotřeba:  
 
cca 30 kg/m2 

cca 22 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.: 
20 mm 
15 mm

  Vydatnost: 
 
cca 1,3 m2 
cca 1,8 m2

    na 40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

12

12

12

spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator
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Výrobek

132 soklová omítka rUční

Výrobek

102 jádrová omítka vápenná

jádrové omítky

  Vápenná jádrová omítka pro ruční i strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v  interiéru. 
Slouží jako podklad zejména pod štukové omítky. vhodná zvláště pro interiéry historických objektů. 
Omítku lze také stočit filcovým hladítkem bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy další omítkou (nut-
no počítat s hrubším povrchem). 
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 14 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
    Vydatnost: cca 1,8 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Vápenocementová jádrová omítka pro ruční omítání soklů, plotových podezdívek a opěrných zdí. Vyni-
kající na plochy, kde je požadována vyšší pevnost a tvrdost omítky. Slouží jako podklad pro obklado-
vé prvky a po přestěrkování také pod mozaikové omítky apod. 
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 33 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
  Vydatnost: cca 0,8 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 127,50 5,10 154,28

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 156,50 6,26 189,37

  Vápenocementová lehčená jádrová omítka pro ruční i strojní omítání všech běžných stavebních mate-
riálů. ideální pro omítání zdiva z lehkých materiálů – pórobeton, lehčené a tepelněizolační kera-
mické tvarovky. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti (λ ≤ 0,38 W/m.K). Slouží jako podklad pod štukové 
omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady. Nižší spotřeba oproti klasickým 
jádrovým omítkám. 
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 15 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
  Vydatnost: cca 1,7 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

032 jádrová omítka lehčená

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 181,50 7,26 219,62

jádrové omítky lehčené

12

12

12
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  Zrnitost: 
 
0,7 mm 
0,4 mm

  Spotřeba:  
 
cca 3,3 kg/m2 

cca 2,5 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.: 
2,5 mm 
2,0 mm

    Vydatnost: 
 
cca 9,1 m2 
cca 12 m2 
 na 30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Zrnitost: 
 
0,7 mm 
0,4 mm 
1,2 mm

  Spotřeba:  
 
cca 4,1 kg/m2 

cca 2,6 kg/m2 

cca 5,4 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.: 
3 mm 
2 mm 
4 mm

  Vydatnost: 
 
cca 7,3 m2 
cca 11,5 m2 

cca 5,6 m2 
 na 30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Vápenná štuková omítka pro tradiční jemnou povrchovou úpravu podkladních omítek v interiéru. Jem-
ná verze se vyznačuje lehce zrnitým povrchem.

  Vápenocementová štuková omítka pro tradiční jemnou povrchovou úpravu podkladu (jádrové omítky, be-
ton apod.) v exteriéru, ale i v interiéru. Jemná verze se vyznačuje velmi jemně zrnitým povrchem, hrubá 
verze naopak výrazněji strukturovaným povrchem. K dispozici v jemně šedém odstínu nebo jako čistě bílá.

  Sortiment v balení o hmotnosti 30 kg k dispozici pouze do vyprodání zásob s přechodem na balení  
o hmotnosti 25 kg v průběhu roku.

Výrobek

043 b flexi ŠtUk

043 bv flexi ŠtUk s vláknem

Výrobek

033 vnitřní ŠtUk

033 vnitřní ŠtUk

033 j vnitřní ŠtUk jemný

033 j vnitřní ŠtUk jemný

Výrobek

023 vnějŠí ŠtUk

023 vnějŠí ŠtUk

023 j vnějŠí ŠtUk jemný

023 b vnějŠí ŠtUk bílý

023 b vnějŠí ŠtUk bílý

023 h vnějŠí ŠtUk hrUbý

023 h vnějŠí ŠtUk hrUbý

023 hb vnějŠí ŠtUk hrUbý bílý

023 hb vnějŠí ŠtUk hrUbý bílý

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 246,00 8,20 297,66

30 1 200 276,00 9,20 333,96

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH
pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 143,40 4,78 173,51

25 1 200 119,50 4,78 144,60

30 1 200 150,00 5,00 181,50

25 1 200 125,00 5,00 151,25

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 153,00 5,10 185,13

25 1 200 127,50 5,10 154,28

30 1 200 160,80 5,36 194,57

30 1 200 201,60 6,72 243,94

25 1 200 168,00 6,72 203,28

30 1 200 160,80 5,36 194,57

25 1 200 134,00 5,36 162,14

30 1 200 200,40 6,68 242,48

25 1 200 167,00 6,68 202,07

vrchní omítky

12

12

12

  Vápenocementová polymerem zušlechtěná štuková omítka na  certifikované zateplovací systémy 
etics cemixtherm. Vhodná také na beton či jádrové omítky. Vyznačuje se vysokou pružností, přídrž-
ností k podkladu a vodoodpudivostí, díky kterým lze omítku aplikovat v kombinaci s kreativními tech-
nikami zpracování. Vytváří paropropustný povrch s nízkou nasákavostí a vysokou pevností. Ve vnějším 
prostředí se povrch omítky opatřuje fasádním nátěrem.
  Omítka je dodávána v přírodní krémově světlé barvě a ve variantě 043 bv je vyztužena vlákny. Tato 
varianta má zvýšenou mechanickou odolnost a  vysokou schopnost překlenout trhliny - ideální při 
rekonstrukcích a renovacích starších popraskaných fasád.
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 4 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
    Vydatnost: cca 7,5 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Sortiment v balení o hmotnosti 30 kg k dispozici pouze do vyprodání zásob s přechodem na balení  
o hmotnosti 25 kg v průběhu roku.
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 Vápenocementová lehčená jednovrstvá omítka pro strojní i ruční omítání všech typů běžných staveb-
ních materiálů v  exteriéru, ale i  interiéru. ideální pro omítání přesně vyzděného zdiva, zejména 
zdiva z pórobetonových tvarovek. Po nanesení ji lze upravit filcováním a následně opatřit fasádním 
nátěrem nebo tenkovrstvými omítkami či keramickým obkladem. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti (λ 
≤ 0,37 W/m.K). Nižší spotřeba oproti klasickým jednovrstvým omítkám.
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 23 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
  Vydatnost: cca 1,1 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Vápenocementová speciální štuková omítka s obsahem trasu pro tradiční jemnou povrchovou úpravu 
podkladu (jádrové omítky, beton apod.) v exteriéru i interiéru. Omítka se vyznačuje snadným zpraco-
váním, velmi jemnou strukturou a příjemným krémovým odstínem.
  Zrnitost: 0,4 mm
  Spotřeba: cca 2,6 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
  Vydatnost: cca 11,5 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

223 trasový ŠtUk

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 163,80 5,46 198,20

  Vápenocementová jednovrstvá omítka pro strojní i ruční omítání všech typů běžných stavebních ma-
teriálů v interiéru. ideální pro omítání přesně vyzděného zdiva, zejména zdiva z pórobetonových 
tvarovek. Po nanesení ji lze upravit filcováním a ponechat jako finální povrch. Omítka tvoří podklad pod 
interiérové nátěry nebo pod keramické obklady.
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 12,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  Vydatnost: cca 2,0 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

073 jednovrstvá omítka strojní a rUční

Výrobek

083
jednovrstvá omítka 
strojní a rUční lehčená

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 102,50 4,10 124,03

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 144,50 5,78 174,85

vrchní omítky

12

12

  Disperzní tenkovrstvá stěrkovací hmota připravená k okamžitému použití s velmi jemnou zrnitostí pro 
úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů. Velmi dobrá přídržnost k betonovým podkladům a k podkla-
dům z jádrových a štukových omítek. vytváří hladký povrch a po zatvrdnutí je brousitelná. Stěrka se 
vyznačuje výbornou paropropustností a vysokou mechanickou odolností.
  Zrnitost: 0,1 mm
  Spotřeba: cca 1 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 1 mm
  Vydatnost: cca 25 m2/25 kg kbelík při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

133 cemsit

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

kbelík paleta za balení za kg za balení

25 600 550,00 22,00 665,50

9 10 11 12 13 14 15 12

12
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  Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové 
omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se v přírodně bílém odstínu.
  Zrnitost: 4 mm
  Spotřeba:  škrábání cca 25 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm 

stříkání cca 7 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
  Vydatnost:  cca 1,0 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm 

cca 3,6 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
 Minimální objednací množství 1.000 kg.

Výrobek

508 břizolit přírodní

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 182,50 7,30 220,83

minerální omítky

  Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové 
omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se v přírodně bílém odstínu 
a s příměsí slídy je docíleno dekorativních odlesků na fasádě.
  Zrnitost: 4 mm
  Spotřeba:  škrábání cca 25 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm 

stříkání cca 7 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
  Vydatnost:  cca 1,0 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm 

cca 3,6 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
 Minimální objednací množství 1.000 kg.

  Vápenocementová šlechtěná 
omítka pro tradiční konečnou 
úpravu fasád. Nanáší se ručně 
na jádrové omítky a struktura 
povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se probarvená v 16 odstínech podle barevné-
ho vzorníku Cemix Duhově krásný.
  Zrnitost: 4 mm
  Spotřeba:  škrábání cca 25 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm 

stříkání cca 7 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
  Vydatnost:  cca 1,0 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm 

cca 3,6 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
 Minimální objednací množství 1.000 kg.

Výrobek

508 břizolit přírodní

Výrobek

508 břizolit přírodní

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 195,00 7,80 235,95

Barva
Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

Se 15, Se 43, zL 55, 
hn 55, ok 25,  
ok 32, ok 42, ok 51

25 1 200 275,00 11,00 332,75

bi 11, Se 62, ze 54,  
ze 16, zL 36, hn 12, 
ce 62, ce 10

25 1 200 355,00 14,20 429,55

PřÍRODNÍ

9 10 11 12 13 14 15

9 10 11 12 13 14 15

+ slída

16 
barev

12

12

12
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ZE54      

BI11 

OK25    

HN55

ZE16           

SE15     

OK32   

HN12       

ZL36       

SE43       

ZL55           

SE62           

OK42          OK51          

CE62            CE10         

  Vápenocementová šlechtěná 
omítka pro tradiční konečnou 
úpravu fasád. Nanáší se ručně 
na  jádrové omítky a struktura 
povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se probarvená do 16 odstínů podle barevného 
vzorníku a s příměsí slídy je docíleno dekorativních odlesků na fasádě.
  Zrnitost: 4 mm
  Spotřeba:  škrábání cca 25 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm 

stříkání cca 7 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
  Vydatnost:  cca 1,0 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm 

cca 3,6 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
 Minimální objednací množství 1.000 kg.

Výrobek

508 břizolit přírodní

Barva
Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

Se 15, Se 43, zL 55, 
hn 55, ok 25,  
ok 32, ok 42, ok 51

25 1 200 290,00 11,60 350,90

bi 11, Se 62, ze 54,  
ze 16, zL 36, hn 12, 
ce 62, ce 10

25 1 200 367,50 14,70 444,68

9 10 11 12 13 14 15

16 barev
+ slída

12

Vyobrazený přehled barevných odstínů je pouze orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických 
možností zobrazení a tisku. Pro výběr barvy využijte fyzický vzorník odstínů barev cemix duhově krásný.
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  Sádrová jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v  interiéru.  
možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. povrchová úprava filcováním. K dispozici 
v krémově bílém odstínu ve dvou zrnitostních variantách s rovnoměrně jemně zrnitou strukturou.
  Zrnitost: 0,7; 0,4 mm
     Spotřeba: cca 10,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  Vydatnost: cca 2,4 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

     Sádrová jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v  interiéru.  
Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. povrchová úprava gletováním. zcela hladký 
povrch umožňuje kombinaci omítky např. se sádrokartonem. K dispozici v krémově bílém odstínu. 
  Zrnitost: 0,7 mm
     Spotřeba: cca 10 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
     Vydatnost: cca 2,5 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Sádrová lehčená jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interi-
éru. Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. Povrchová úprava gletováním. Zcela hlad-
ký povrch umožňuje kombinaci omítky např. se sádrokartonem. zlepšené tepelněizolační vlastnosti  
(λ ≤ 0,39 W/m.k). nižší spotřeba oproti klasickým sádrovým omítkám. K dispozici v krémově bílém 
odstínu. 
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 8,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  Vydatnost: cca 2,9 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

016 f velveta filcovaná

016 f j velveta filcovaná jemná

Výrobek

016 g velveta gletovaná

Výrobek

036 velveta lehčená

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 176,00 7,04 212,96

25 1 200 176,00 7,04 212,96

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 181,50 7,26 219,62

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 205,00 8,20 248,05

sádrové omítky

Zcela nová generace sádrových omítek vyrobená na bázi přírodního sádrovce. Omítky VELVETA se vyznačují 
snadným zpracováním a optimálním časováním jednotlivých technologických kroků. Díky tomu usnadňují na-
nášení a finalizaci povrchu a umožňují tak provádění oblíbených jednovrstvých omítkových systémů. Omítky 
se nanášejí strojně a podle zvolené receptury umožňují provedení tradiční filcované struktury nebo oblíbeného 
hladkého gletovaného povrchu. Omítky jsou přírodním a ekologickým produktem s výbornou paropropustností 
a pozitivně ovlivňují klima v místnosti zejména v souvislosti se schopností regulovat vlhkost vzduchu. Jsou 
příjemné na dotek a dobře akumulují teplo.

tip

6

6

6
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  Sádrová jednovrstvá omítka pro ruční omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Vhodná 
pro menší plochy a zejména pro povrchové úpravy vnitřního ostění oken po jejich výměně. Možnost 
nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. povrchová úprava filcováním nebo gletováním. K dis-
pozici v krémově bílém odstínu. 
     Zrnitost: 0,7 mm
     Spotřeba: cca 10,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
     Vydatnost: cca 2,4 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

026 sádrová omítka rUční

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 241,50 9,66 292,22

sádrové omítky

  Sádrová tenkovrstvá stěrka pro jemnou povrchovou úpravu hladkých betonových panelů, omítek apod. 
do tloušťky 6 mm. Pro vytváření hladkého povrchu pro lepení tapet, nanášení nátěrů a jiných koneč-
ných povrchových úprav. vhodná pro spárování sádrokartonových desek. Povrchová úprava gletová-
ním. Po zatvrdnutí brousitelná. Krémově bílý odstín.
  Zrnitost: 0,2 mm
  Spotřeba: cca 3,9 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
  Vydatnost: cca 6,4 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Sádrová tenkovrstvá omítka pro ruční jednovrstvé omítání velmi rovného zdiva ve vnitřním prostředí. 
Vhodná zejména pro zdivo z pórobetonu. nanášení ve velmi malých tloušťkách a velmi krátká doba 
zrání. Povrchová úprava filcováním nebo gletováním. Krémově bílý odstín.
  Zrnitost:  0,7 mm
  Spotřeba: cca 5,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 5 mm
  Vydatnost: cca 4,5 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

106 sádrová stěrka

Výrobek

136 sádrová omítka tenkovrstvá

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 241,50 9,66 292,22

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 281,00 11,24 340,01

6

6

6

spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator

Jak docílit sametově hladkých stěn ukazuje krok za krokem krátké instruktážní 
video s technologií nanášení. Omítky VELVETA se nanášejí jednovrstvou techno-
logií a jak dokazuje video, práce s nimi jde rychle od ruky. Jednoduchá je i jejich 
finální povrchová úprava, ať už filcováním nebo gletováním. Díky videu získá kaž-
dý řemeslník rychlý přehled o pracovním postupu a potřebném vybavení.

www.youtube.com / hladká je dobrá - sádrové omítky velveta

tip
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Výrobek

kontakt beton

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 1 944,00 81,00 2 352,24
8 kg 648,00 81,00 784,08

Výrobek

liŠta rohová p-h pvc 6 mm

liŠta rohová p-h pvc 10 mm

Výrobek

rychloomítník p-ro pvc 6 mm

rychloomítník p-ro pvc 10 mm

sádrové omítky – příŠlUŠenství

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za MJ  za balení

2,5 m 60,50 24,20 73,21

2,5 m 65,50 26,20 79,26

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za MJ  za balení

3 m 44,10 14,70 53,36

3 m 47,40 15,80 57,35

  Rohová lišta z PVC pro provedení rovné hrany rohu, chrání jej před poškozením. Odolává korozi, vhodná 
zejména pro sádrové omítky, kompatibilní se všemi dalšími typy omítek. V kombinaci s rychloomítníky 
umožňuje dosažení dokonale rovného povrchu. Určena pro tl. omítek 6 nebo 10 mm.

  Rychloomítník z PVC pro dosažení dokonale rovného povrchu zejména sádrových omítek. Odolává ko-
rozi, kompatibilní se všemi dalšími typy omítek. Při použití v jednovrstvých systémech je vhodné rych-
loomítník po vyrovnání omítky vyjmout. Při použití ve vícevrstvých systémech může zůstat zabudovaný 
ve vrstvě jádrové omítky. Určen pro tl. omítek 6 nebo 10 mm.

  Disperzní tenkovrstvá stěrkovací hmota připravená k okamžitému použití s velmi jemnou zrnitostí pro 
úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů. Velmi dobrá přídržnost k betonovým podkladům a k podkla-
dům z jádrových a štukových omítek. vytváří hladký povrch a po zatvrdnutí je brousitelná. Stěrka se 
vyznačuje výbornou paropropustností a vysokou mechanickou odolností.
  Zrnitost: 0,1 mm
  Spotřeba: cca 1 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 1 mm
  Vydatnost: cca 25 m2/25 kg kbelík při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

133 cemsit

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

kbelík paleta za balení za kg za balení

25 600 550,00 22,00 665,50

9 10 11 12 13 14 15 12

  Speciální kontaktní můstek s vysokou přídržností pro úpravu hladkých nebo málo savých podkladů. 
Aplikuje se pod strojní jádrové a jednovrstvé omítky na nesavé betonové podklady typu monolit nebo 
prefabrikát. slouží k úpravě nenasákavých podkladů pod sádrové omítky a stěrky a pro aplikaci 
následných vrstev na podklady typu cetris, sádrokarton apod. 
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2 12
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třída pevnosti M 5 Výrobek

027 sUpertherm tm extra

třída pevnosti M 5 Výrobek

017 sUpertherm tm

  Vápenocementová vysoce tepelněizolační zakládací malta se zvýšenou pevností. Pro zakládání zdi-
va z broušených cihel zejména u nízkoenergetických domů. Vhodná také pro zakládání bloků z pó-
robetonu, liaporových cihel a ostatních zdicích materiálů s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi. 
Zabraňuje vzniku tepelných mostů ve  zdivu a  výrazně zvyšuje tepelný odpor stavební konstrukce  
(λ ≤ 0,15 W/m.k). 
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba:  cca 12,5 kg/m2  

při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm

  Cementová tepelněizolační malta pro zdění z cihel typu THERM, bloků z pórobetonu, liaporových cihel 
a ostatních zdicích materiálů s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Výrazně zvyšuje tepelněi-
zolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,20 W/m.K). zabraňuje vzniku tepelných mostů ve spárách mezi 
zdicími prvky a praskání omítky. 
  Orientační hmotnost balení je cca 25 kg. Orientační hmotnost palety je 750 kg.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba:  cca 15,5 litrů (cca 8 kg)/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
    Vydatnost: cca 0,65 kg/dm3

  Vápenocementová tepelněizolační jádrová omítka určená pro ruční i strojní omítání zejména cihel typu 
THERM. Vhodná i na další běžné zdicí materiály. Velmi paropropustná. výrazně zvyšuje tepelněizo-
lační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,13 W/m.k).
  Orientační hmotnost balení je cca 17,5 kg. Orientační hmotnost palety je 525 kg.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba:  cca 26 litrů (cca 9,1 kg)/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 25 mm
    Vydatnost: cca 1,9 m2/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy

    Vápenocementová vysoce tepelněizolační jádrová omítka určená pro ruční i strojní omítání zejména ci-
hel typu THERM. Vhodná i na další běžné zdicí materiály. Velmi paropropustná. velmi výrazně zvyšuje 
tepelněizolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,09 W/m.k). 
  Orientační hmotnost balení je cca 13 - 15 kg. Orientační hmotnost palety je 450 kg.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba:  cca 38 litrů (cca 10,6 kg)/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 40 mm
  Vydatnost: cca 1,3 m2/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Cementová pružná vyrovnávací stěrka vyztužená vlákny. Slouží k vyrovnání a zpevnění povrchu te-
pelněizolačních jádrových omítek. Vynikající také jako opravná vrstva pro vyrovnání povrchů betono-
vých konstrukcí a omítek. Možné použít jako podklad pod tenkovrstvé fasádní omítky. Vysoká přídrž-
nost k podkladu.
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba:  vyrovnávací vrstva cca 3,8 kg/m2 při doporučené tl. vrstvy 3 mm 

štuková vrstva cca 3,1 kg/m2 při doporučené tl. vrstvy 2,5 mm

Výrobek

057 sUpertherm to 

Výrobek

077 sUpertherm to extra 

Výrobek

155 vyrovnávací stěrka mUlti

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

20 kg 1 200 178,00 8,90 215,38

Balení Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za paletu za balení

50 l 30 ks 250,00 7 500,00 302,50

Balení Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za paletu za balení

50 l 30 ks 280,00 8 400,00 338,80

Balení Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za paletu za balení

50 l 30 ks 351,00 10 530,00 424,71

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 272,50 10,90 329,73

tepelněizolační materiály sUpertherm

12

9 10 11 12 13 14 15 12

12

12

12
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    Hliněný spojovací můstek pro úpravu nesavých a hladkých povrchů pod hliněné omítky. Snižuje a vy-
rovnává nasákavost podkladu a drsnou strukturou zvyšuje přídržnost hliněných omítek. Snadno se 
aplikuje válečkem nebo štětcem.
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 0,9 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 mm
  Vydatnost: cca 28 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

    Hliněná jádrová omítka pro strojní omítání zejména hliněných, ale i dalších běžných stavebních 
materiálů v  interiéru. Určena nejen pro novostavby, ale i  rekonstrukce. Pomáhá regulovat klima 
v místnosti, vyrovnává vlhkost a akumuluje teplo.
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 12,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  Vydatnost: cca 2,0 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

   Hliněná jádrová omítka pro ruční omítání zejména hliněných, ale i  dalších běžných stavebních 
materiálů v interiéru. Určena nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce. vhodná také jako zdicí malta 
pro hliněné konstrukce. Pomáhá regulovat klima v místnosti, vyrovnává vlhkost a akumuluje teplo.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 16,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  Vydatnost: cca 1,5 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Hliněná štuková omítka pro úpravu vnitřních hliněných jádrových omítek. lze ji použít také pro povr-
chovou úpravu klasických omítek. Vyznačuje se snadnou zpracovatelností a pomáhá regulovat klima 
v místnosti. Omítka má jemnou strukturu a přírodně hnědý odstín. 
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 3,2 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
  Vydatnost: cca 9,4 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

401 spojovací můstek clay

Výrobek

412 hliněná omítka hrUbá strojní

Výrobek

482 hliněná omítka hrUbá

Výrobek

433 hliněná omítka jemná

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 320,00 12,80 387,20

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 240,00 9,60 290,40

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 232,50 9,30 281,33

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 327,00 10,90 395,67

hliněné omítky

 1   Úprava podkladu  
Cemix 401 Spojovací můstek CLAY

 2  jádrová omítka  
Cemix 482 Hliněná omítka hrubá 
nebo Cemix 412 Hliněná omítka 
hrubá strojní

 3  Štuková omítka  
Cemix 433 Hliněná omítka jemná 

 4  fasádní nátěr 
Cemix Silikátový interiérový nátěr  
(za použití příslušné  
systémové penetrace)

9 10 11 12 13 14 15 24

9 10 11 12 13 14 15 12

249 10 11 12 13 14 15

249 10 11 12 13 14 15
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Výrobek

044 sanační podhoz Wta

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 150,00 6,00 181,50

Výrobek

024 sanační omítka Wta

sanační omítky

  Vápenocementová sanační porézní omítka pro vyrovnání hrubých nerovností v  podkladu. Nanáší 
se strojně nebo ručně na vlhké a mrazem nebo solí poškozené zdivo (včetně zdiva s nízkou pevností). 
Aplikuje se v jedné nebo více vrstvách a vykazuje vynikající schopnost ukládání solí pro silně zaso-
lená zdiva.
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 16,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
  Vydatnost: cca 1,5 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Vápenocementová sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného ci-
helného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Nanáší se ručně nebo strojně v jedné nebo více vrstvách. 
vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí. Tvoří základ sanač-
ního omítkového systému WTA.
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 21 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
  Vydatnost: cca 1,4 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Cementový sanační podhoz ("špric") pro úpravu podkladu pod jádrové sanační omítky WTA. Nanáší 
se ručně nebo strojně na vlhké a mrazem nebo solí poškozené zdivo (cihly, kámen, beton) při pokrytí 
podkladu 50 - 75 %. výrazně zlepšuje přídržnost následně aplikovaných vrstev.
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 3,8 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
  Vydatnost: cca 4,2 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

014 sanační omítka podkladní Wta

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 235,00 9,40 284,35

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 297,00 9,90 359,37

  Vápenocementová sanační jádrová omítka s vyšší pevností pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí 
poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. je určena speciálně pro soklové části 
budov. Nanáší se strojně nebo ručně v jedné, nebo více vrstvách. Vykazuje vynikající propustnost pro 
vodní páru a schopnost zachycování solí.
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 23 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
  Vydatnost: cca 1,1 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

064 sanační omítka soklová Wta

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 325,00 13,00 393,25

6

6

6

6

WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objety. 
Společnost vydává směrnice pojednávající o problematice sanace staveb. Jedna ze 
všeobecně uznávaných směrnic se zabývá sanačními omítkovými systémy a podle 
této směrnice jsou sanační omítky Cemix WTA certifikovány. Certifikát osvědčuje 
vysokou kvalitu omítek, splnění přísných parametrů uvedených ve směrnici 
a možnost použití omítek pro ty nejnáročnější sanační opatření.
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  Vápenocementová paropropustná jemná omítka pro povrchové úpravy jádrových sanačních omítek. 
Finální povrch se dociluje filcováním. Vyznačuje se jemně zrnitou strukturou.
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 3,1 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2,5 mm
  Vydatnost: cca 9,7 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

034 sanační omítka ŠtUková

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 297,00 9,90 359,37

sanační omítky

  Speciální sanační jádrová omítka. Vynikající pro ruční omítání nevysušeného zdiva s vysokým stup-
něm zasolení a zavlhčení. Odvlhčovací efekt omítky spočívá v  její schopnosti velmi rychle pojmout 
vlhkost z podkladního zdiva a odvádět ji formou difuze vodní páry do okolního prostředí.
  Zrnitost: 2,0 mm
   Spotřeba: cca 31 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 25 mm
  Vydatnost: cca 1 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

    Vápenocementová sanační vrchní omítka speciálně určená pro povrchovou úpravu jádrové omítky 
sUpersan hrubý. Finalizace povrchu filcováním. Výsledný povrch má jemně zrnitou strukturu a pří-
rodně bílý odstín. 
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 3,0 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2,5 mm
  Vydatnost: cca 10 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

084 sUpersan hrUbý

Výrobek

084 j sUpersan jemný

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 402,00 13,40 486,42

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 414,00 13,80 500,94

  Vápenocementová jednovrstvá sanační omítka na sanaci vlhkého a zasoleného cihelného, kamenného 
nebo smíšeného zdiva. nanášení ručně nebo strojně. povrch je možné zafilcovat do jemně zrnité 
struktury bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou. Vykazuje vynikající propustnost pro vod-
ní páru a schopnost zachycování solí.
    Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 19 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
  Vydatnost: cca 1,3 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

054 sanační omítka jednovrstvá

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 000 200,00 8,00 242,00

6

6

6

6

spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator
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Výrobek

144 vápenný památkářský postřik

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 172,50 6,90 208,73

památkářský program

  Vápenný postřik ("špric") pro úpravu podkladu před omítáním čistě vápenných jádrových omítek, pře-
devším na historických stavbách. obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Zlepšuje přídrž-
nost následně aplikovaných vrstev ke klasickým zdicím materiálům (cihly, přírodní kámen).
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 4,1 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
  Vydatnost: cca 6,1 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Vápenná jádrová omítka pro ruční omítání především historických staveb v  exteriéru i  interiéru. 
Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro omítání všech klasických stavebních ma-
teriálů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat 
s hrubším povrchem).
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 22,0 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
  Vydatnost: cca 1,1 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

124 vápenná památkářská omítka rUční

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 340,00 13,60 411,40

9 10 11 12 13 14 15 12

9 10 11 12 13 14 15 12

  Zrnitost: 
 
0,7 mm 
1,2 mm 

  Spotřeba:  
 
cca 3,9 kg/m2 

cca 5,2 kg/m2

  Doporučená 
aplikační tl.: 
3 mm 
4 mm

    Vydatnost: 
 
cca 6,4 m2 

cca 4,8 m2 
na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

  Vápenná štuková omítka pro povrchové úpravy čistě vápenných jádrových omítek především u his-
torických staveb. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. K dispozici v jemně zrnité struktuře 
nebo ve výrazně hrubé rustikální struktuře.

Výrobek

134 vápenný památkářský ŠtUk

134 h vápenný památkářský ŠtUk hrUbý

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 292,50 11,70 353,93

25 1 200 292,50 11,70 353,93

  Vápenná jádrová omítka pro strojní omítání především historických staveb v exteriéru i  interiéru. 
Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro omítání všech klasických stavebních ma-
teriálů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat 
s hrubším povrchem).
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 18,0 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
  Vydatnost: cca 1,4 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

114 vápenná památkářská omítka strojní

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 340,00 13,60 411,40

9 10 11 12 13 14 15 12

9 10 11 12 13 14 15 12
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  Vodou ředitelný vápenný nátěr vynikající 
pro renovaci  vápenných a vápenocemen-
tových omítek. Na  savý přírodní kámen  
a  staré minerální nátěry. Extrémně paro-
propustný, vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech cemix: Sd < 0,02 m.
  Spotřeba: cca 0,4 kg/m2 *
  V odstínech podle barevného vzorníku Cemix - Duhově krásný: 

   cenová skupina 1 -  odstíny CE66, CE75, HN53, HN65, HN66, HN74, MO24, MO74, MO75, OK56, OR43, 
OR64, SE14, SE45, SE65, SE74, ZE54, ZE65, ZL35, ZL56, ZL65, ZL66, 

   cenová skupina 2 -  odstíny CE63, MO63, OK51, OK54, ZE44, ZE45, HN71

Výrobek

cempaint lime

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg bílá 4 680,00 195,00 5 662,80
 8 kg bílá 1 680,00 210,00 2 032,80

24 kg skupina 1 5 040,00 210,00 6 098,40
 8 kg skupina 1 1 800,00 225,00 2 178,80
24 kg skupina 2 5 520,00 230,00 6 679,20
 8 kg skupina 2 1 960,00 245,00 2 371,60

  vysoce paropropustný vrchní nátěr na minerální podklady ve vnitřním prostředí s vysokou stá-
lostí barev. Vhodný na sanační omítky. Silikátový interiérový nátěr se vyrábí v odstínech, jejichž označení 
v barevném vzorníku Cemix Duhově krásný končí číslem 6. Uvedená hodnota spotřeby je orientační a v zá-
vislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% uváděné 
hodnoty. spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru.
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

  Vápenná malta určená ke zdění a spárování v exteriéru i interiéru. Obě činnosti lze provádět v jedné 
pracovní operaci. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Určena zejména pro historické 
objekty. Lze použít pro režné zdivo, vyzdívání kamenných či cihlových stěn apod.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 14,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  Vydatnost: cca 1,7 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

411
vápenná památkářská malta zdicí  
a spárovací

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 325,00 13,00 393,25

památkářský program

9 10 11 12 13 14 15 12

Výrobek

silikátový interiérový nátěr

nátěry v sanačních systémech

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 2 040,00 85,00 2 468,40
8 kg 776,00 97,00 938,96

12

Výrobek

silikátový fasádní nátěr

   nátěr s vysokou paropropustností pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerál-
ních podkladů. Renovační nátěr starých soudržných a nosných silikátových nátěrů a omítek. Vynikající 
pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix. Uvedená hodnota spotřeby je orientační a v závislosti 
na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. 
spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru.
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg bez příplat. 3 720,00 155,00 4 501,20
 8 kg bez příplat. 1 336,00 167,00 1 616,56

12

12



zdicí 
a speciální 
malty
náŠ tip
  Cemix 011 Zdicí malta 5 MPa
   Cemix 111  Zdicí a spárovací malta  

pro lícové zdivo 5 MPa 
  Cemix 061 Zdicí malta na pórobeton

  

Zdicí a speciální malty Cemix jsou 
určeny pro zdění všech běžných 
zdicích materiálů. Lze je použít jak 
pro tradiční cihly a  bloky zděné 
na  klasickou tloušťku ložné spáry, 
tak pro přesné nebo broušení zdi-
cí materiály, kde najdou uplatně-
ní tenkovrstvé zdicí malty. Pomocí 
speciálních malt lze realizovat i  lí-
cové zdivo a zdění a spárování pro-
vádět v  jedné pracovní operaci či 
provádět zdění těžkých zdicích prv-
ků nebo vysokých staveb zatěžují-
cích ložnou spáru vysokou hmot-
ností. Další typy malt jsou vhodné 
např. pro rekonstrukce střech 
na starších objektech.

hlavní výhody 
zdicích malt cemix
 Široké možnosti použití pro 

různé materiály zdicích prvků.
 v nabídce malty s různými 

pevnostmi v tlaku.
 vhodné pro realizaci 

vodorovných a svislých 
konstrukcí z kamene.
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  Vápenocementová univerzální malta pro zdění i omítání běžných stavebních materiálů, např. cihel 
a tvarovek. Výrobek lze použít jako zdicí maltu nebo jako jádrovou omítku.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba:  cca 18 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy zdění 12 mm,  

cca 22,5 kg/m2 při tloušťce vrstvy omítání 15 mm
  Vydatnost: cca 17 dm3 čerstvé malty / 25 kg pytel 

  Vápenocementová malta s vysokou pevností pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček 
z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná také pro zdění 
komínových těles a je možné ji použít jako zakládací maltu pro broušené cihly typu therm. Není 
určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva. 
a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 21 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
  Vydatnost: cca 1,75 kg/dm3

  Vápenocementová malta se standardní pevností pro zdění obvodových, nosných i  výplňových zdí 
a příček z klasických materiálů, např. plných i  lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Není určená pro 
konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva. 
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba:  cca 21 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm 
  Vydatnost: cca 1,75 kg/dm3

  Vápenocementová malta se zvýšenou pevností pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a pří-
ček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná také pro zdění 
komínových těles. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, 
ani pro spárování zdiva. 
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba:  cca 22,2 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm 
  Vydatnost: cca 1,85 kg/dm3

zdicí malty

třída pevnosti m 2,5 Výrobek

001 Univerzální zdicí a omítková směs

třída pevnosti m 15 Výrobek

031 zdicí malta 15 mpa

třída pevnosti m 5 Výrobek

011 zdicí malta 5 mpa

011 zdicí malta 5 mpa

třída pevnosti m 10 Výrobek

021 zdicí malta 10 mpa

třída pevnosti m 20 Výrobek

041
zdicí malta pro vápenopískové 
a betonové bloky 20 mpa

  Speciální cementová rychletuhnoucí malta s velmi vysokou pevností pro zdění konstrukcí z vápeno-
pískových a betonových bloků. Malta se vyznačuje zvýšenou smykovou pevností ložných spár a zvýše-
nou odolností proti sedání. Je možné ji použít také jako zakládací maltu pro broušené cihly typu THERM.
  Zrnitost: 4,0 mm
  Spotřeba: cca 17 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  Vydatnost: cca 1,70 kg/dm3

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 98,00 3,92 118,58

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 120,50 4,82 145,81

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

40 1 400 126,00 3,15 152,46

25 1 200 82,00 3,28 99,22

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 85,50 3,42 103,46

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 176,00 7,04 212,96

12

12

12

12

9 10 11 12 13 14 15 12
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třída pevnosti m 5 Výrobek

061 zdicí malta na pórobeton

třída pevnosti m 10 Výrobek

061 j
zdicí malta pro tenkoU spárU  
na broUŠené cihly

třída pevnosti m 10 Výrobek

071
zdicí malta pro celoploŠnoU tenkoU 
spárU na broUŠené cihly

třída pevnosti m 10 Výrobek

081
zdicí zakládací malta na broUŠené 
cihly 10 mpa

  Cementová tenkovrstvá malta pro zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu. Minimalizuje výšku 
ložné spáry a spolehlivě fixuje zdicí prvky. 
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 2,6 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
  Vydatnost: cca 1,30 kg/dm3

  Cementová tenkovrstvá malta pro zdění stavebních konstrukcí z broušených cihel typu THERM. Naná-
šení pomocí maltového válce pouze na žebra tvarovky.  
  Zrnitost: 0,2 mm
  Spotřeba: cca 2,0 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
  Vydatnost: cca 1,30 kg/dm3

  Vápenocementová tenkovrstvá lehčená malta pro zdění stavebních konstrukcí z  broušených cihel 
typu THERM. celoplošné nanášení pomocí maltového vozíku. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti  
(λ ≤ 0,29 W/m.K).
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 3,8 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
  Vydatnost: cca 0,75 kg/dm3

  Cementová zakládací malta pro broušené zdivo typu THERM. Slouží k  vytvoření vyrovnávací vrstvy  
pro založení první řady cihel.
  Zrnitost: 2,0mm
  Spotřeba: cca 34 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
  Vydatnost: cca 1,70 kg/dm3

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 152,50 6,10 184,53

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 192,50 7,70 232,93

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

20 1 000 292,00 14,60 353,32

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 155,00 6,20 187,55

malty pro tenkovrstvé zdění

9 10 11 12 13 14 15 9

9 10 11 12 13 14 15 9

12

třída pevnosti
Pevnost v tlaku malty pro zdění v N/mm2 (MPa) deklarovaná výrobcem podle ČSN EN 998-2. Je označena písmenem M  
a jedná se o minimální pevnost, které malta dosahuje.

9 10 11 12 13 14 15 9
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třída pevnosti m 5 Výrobek

111
zdicí a spárovací malta pro lícové 
zdivo 5 mpa

třída pevnosti m 10 Výrobek

121 spárovací malta pro lícové zdivo 10 mpa

třída pevnosti m 15 Výrobek

311
zdicí a spárovací malta pro lícové  
zdivo 15 mpa 

malty pro lícové zdivo

  Cementová malta určená pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracov-
ní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly. nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích 
prvků. Dodává se v cementově šedém odstínu.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 15 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (pro rozměr cihly 240x115x71 mm)
  Vydatnost: cca 1,50 kg/dm3

  Cementová malta určená pro spárování lícového (pohledového) zdiva. Ideální na klinkry, lícové a vápe-
nopískové cihly, cihelné pásky apod. nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích prvků. Upravený povrch 
zatvrdlé malty ve spárách má jemnozrnnou strukturu. Certifikovaná pro spárování cihelných obkla-
dových pásků na povrchu zateplovacích systémů (ETICS). Dodává se v cementově šedém odstínu.
    Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba:  cca 2,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm  

(spotřeba na pohledovou plochu spár)
  Vydatnost: cca 1,45 kg/dm3

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 150,00 6,00 181,50

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 182,50 7,30 220,83

  Cementová malta s vysokou pevností určená pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) 
zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, štípané betonové bloky 
apod. nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích prvků. Dodává se v cementově šedém odstínu.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba:  cca 16 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (pro rozměr cihly 240x115x71mm)
  Vydatnost: cca 1,55 kg/dm3

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 202,50 8,10 245,03

12

12

9 10 11 12 13 14 15 12

třída pevnosti
Pevnost v tlaku malty pro zdění v N/mm2 (MPa) deklarovaná výrobcem podle ČSN EN 998-2. Je označena písmenem M  
a jedná se o minimální pevnost, které malta dosahuje.
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třída pevnosti m 25 Výrobek

331
malta pro pokládkU a spárování 
přírodního kamene

331
malta pro pokládkU a spárování 
přírodního kamene

třída pevnosti m 2,5 Výrobek

171 pokrývačská malta

171 b pokrývačská malta bílá

  Vápenocementová pokrývačská malta pro osazování střešních hřebenových, krajových a  úžlabi-
nových tvarovek z pálené keramiky nebo betonu. Zvýšená trvanlivost a odolnost proti povětrnostním 
vlivům. Není vhodná pro běžné zdění a omítání stavebních konstrukcí. K dispozici je v šedém a přírodně 
bílém odstínu.
  Zrnitost: 1,2 mm
  Spotřeba: cca 11 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 7 mm
  Vydatnost: cca 1,60 kg/dm3

  Cementová malta s přísadou pucolánu pro pokládku nebo přizdívání a současné spárování prvků 
z přírodního a umělého kamene nebo cihelných prvků. Malta zamezuje tvorbě výkvětů a lze ji použít 
na podlahách, terasách, podestách, schodištích, ale také na soklech. Malta má cementově šedý odstín.
  Zrnitost: 2,0 mm
  Spotřeba: cca 34 kg/m2 při doporučené tloušťce 20 mm
  Vydatnost: cca 0,9 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce 20 mm

  Sortiment v balení o hmotnosti 30 kg k dispozici pouze do vyprodání zásob s přechodem na balení  
o hmotnosti 25 kg v průběhu roku.

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

30 1 200 318,00 10,60 384,78

25 1 200 265,00 10,60 320,65

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 145,50 5,82 176,06

25 1 200 176,00 7,04 212,96

speciální malty

12

12
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Výrobek

penetrace st color

penetrace

Výrobek

penetrace asn top

Výrobek

penetrace asn color

  Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek. Zamezuje před-
časnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. V nabídce top devět 
cenově zvýhodněných odstínů.
  Spotřeba: cca 0,25 kg/m2 

  Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek. Zamezuje 
předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka ba-
revných odstínů.
  Spotřeba: cca 0,25 kg/m2

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 1 884,00 78,50 2 279,64

8 kg 628,00 78,50 759,88

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 2 268,00 94,50 2 744,28

8 kg 756,00 94,50 914,76

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 2 064,00 86,00 2 497,44

8 kg 688,00 86,00 832,48

  Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací omítek duocem, tetracem, silikátových omítek, 
silikátových nátěrů a cemroll silikát při požadavku na paropropustný podklad. Zamezuje předčas-
nému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných 
odstínů.
  Spotřeba: cca 0,25 kg/m2

1212

12

12

Výrobek

penetrace základní

   Koncentrovaná penetrace minerálních podkladů pod lepicí, stěrkové a  omítkové hmoty. Spolehlivé 
zpevnění a snížení savosti podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. pro pe-
netraci podkladů před lepením izolantů (EPS, XPS, MW) v ETICS. K přípravě podkladů (původní omít-
ky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně 
zvyšuje přídržnost k podkladu. Použití pouze ve zředěném stavu v ředění 1:3 s vodou.
  Spotřeba:  0,15-0,30 kg naředěné tekutiny/m2  

0,04 kg koncentrátu/m2 

Spotřeba je uvedena pro 1 nátěr a počet nátěrů se řídí  
podle druhu a nasákavosti podkladu.

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

10 kg 1 190,00 119,00 1 439,90

5 kg 595,00 119,00 719,95

5kg balení
koncentrátu

až na cca
130 m2

24
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Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

bílý 24 kg 2 100,00 87,50 2 541,00
bílý 8 kg 700,00 87,50 847,00

barevný 24 kg 2 496,00 104,00 3 020,16
barevný 8 kg 832,00 104,00 1 006,72

Výrobek

kontakt

kontakt color

  Kontaktní můstek s vysokou přídržností pro úpravu podkladu zejména pod mozaikové omítky. Apli-
kuje se na stěrkové hmoty ETICS, venkovní štuky, apod. Široká nabídka barevných odstínů.
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

penetrace

  Penetrace s nanočásticemi pro hloubkové zpevnění všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, 
stěrky apod.). Spolehlivé zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikace-
mi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, 
povlakových hydroizolací apod. Dokonale zpevňuje podklad do hloubky; zamezuje předčasnému vy-
schnutí hmoty a zvyšuje její soudržnost s podkladem.

  Spotřeba: cca 0,15-0,25 kg/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu

Výrobek

penetrace hloUbková

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

10 kg 1 340,00 134,00 1 621,40
5 kg 670,00 134,00 810,70

spojovací můstky

vhodný
nejen pod 
mozaikové 

omítky 

24

  Speciální kontaktní můstek s vysokou přídržností pro úpravu hladkých nebo málo savých podkladů. 
Aplikuje se pod strojní jádrové a jednovrstvé omítky na nesavé betonové podklady typu monolit nebo 
prefabrikát. slouží k úpravě nenasákavých podkladů pod sádrové omítky a stěrky a pro aplikaci 
následných vrstev na podklady typu cetris, sádrokarton apod. 
  Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

Výrobek

kontakt beton

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

24 kg 1 944,00 81,00 2 352,24
8 kg 648,00 81,00 784,08

12

12

Výrobek

penetrace podlahová

Balení
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg  za balení

10 kg 1 370,00 137,00 1 657,70
5 kg 685,00 137,00 828,85

  Koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění pro spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (sní-
žení savosti) podkladních stavebních materiálů. příprava podkladu pro aplikace anhydritových 
a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot. Alternativní pe-
netrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samoni-
velačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu.
  Spotřeba: cca 0,15-0,35 kg/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu 24
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  Spojovací můstek (adhezní nátěr) vhodný k úpravě velmi hladkých a nenasákavých podkladů (hlad-
ké betony, keramický střep, dlaždice, umakart, plech, extrudovaný polystyren apod.) Spolehlivě snižuje 
a vyrovnává nasákavost podkladů a drsnou strukturou výrazně zvyšuje přídržnost následně aplikova-
ných materiálů (lepidla, podlahové stěrky). Maximální tloušťka nanášené vrstvy je 1 mm. Nelze použí-
vat na povrchově neošetřené kovové stavební prvky.
    Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 0,9 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 mm
  Vydatnost:  cca 31 m2 / 25 kg pytel při dop. tloušťce vrstvy

  Spojovací můstek pro úpravu velmi hladkých povrchů – vytváří drsnou podkladní vrstvu. Spolehlivě 
vyrovnává extrémně vysokou nebo nízkou nasákavost podkladu (vápenopískové bloky a cihly, póro-
beton, bloky a panely z lehkých betonů, konstrukce z betonových prefabrikátů, monolitických betonů 
apod.). Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev (lepidla, stěrkovací hmoty, omítky) a optimalizuje 
rychlost jejich tuhnutí.
  Zrnitost: 0,7 mm
  Spotřeba: cca 1-2 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 - 1,5 mm
  Vydatnost: cca 12,5 - 25 m3 / 25 kg pytel

  kontaktní můstek s extrémně vysokou přídržností, plněný kamenivem s větší zrnitostí pro zlep-
šení adheze dalších vrstev. Určený na hladké nesavé kompaktní podklady, jako jsou veškeré obklady, 
cementové a anhydritové potěry, potěry z litého asfaltu, OSB desky, pískovce, syntetické nátěry s výjim-
kou polyethylenu. Pod těsnicí hmoty balkonů, teras, sprch. 
  Spotřeba: 0,25 - 0,40 kg/m2 

Výrobek

201 spojovací můstek

Výrobek

221 polymercementový spojovací můstek

Výrobek

241 sUperkontakt

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 1 300,00 52,00 1 573,00

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 525,00 21,00 635,25

Balení v kg
Cena bez DPH Cena s DPH

za balení za kg za balení

5 1 050,00 210,00 1 270,50

spojovací můstky

6

6

12
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Výrobek

vápenný hydrát

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

20 800 114,00 5,70 137,94

pojiva a plniva

  Bílé vápno CL 90-S
  Bílé hašené vápno určené zejména jako pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí. Lze použít 
také jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.

  Bílé vápno CL 90-Q
  Bílé nehašené vzdušné vápno určené zejména jako pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí. 
Lze použít také pro další stavební účely, např. ke stabilizaci zemin či ke zmírnění kyselosti půdy.
  Vydatnost: >26 dm3/10 kg

  Jemný křemičitý písek pro kladení a spárování zámkové dlažby a další drobné stavební práce.
  Zrnitost: 1 mm
  Vydatnost: dle podkladu

  Křemičitý písek určený pro zásyp epoxidových penetrací. Vhodný také jako plnivo do stavebních hmot 
a pro další použití jako např. násyp do dětských hřišť.
  Zrnitost: 0,6 - 1,2 mm
  Vydatnost: dle podkladu

Výrobek

vápno nehaŠené

Výrobek

podsypový a zásypový písek

Výrobek

křemičitý písek

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 142,50 5,70 172,43

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 77,50 3,10 93,78

Balení v kg Cena bez DPH Cena s DPH

pytel paleta za balení za kg za balení

25 1 200 225,00 9,00 272,25

6

24

24

9 10 11 12 13 14 15 10 dní

spočítáme to za vás...
www.cemix.cz/kalkulator
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Cena v Kč bez DPH

vzorník barevných odstínů fasádních omítek 
a fasádních nátěrů

650,00 / ks

  Vějíř s ukázkou barevných odstínů fasádních pastovitých omítek 
a fasádních nátěrů. 
  Přehledný soubor 366 barevných odstínů.

vzorník strUktUr fasádních omítek 400,00 / ks

  Vzorník s ukázkou rýhovaných a zatíraných struktur fasádních 
omítek v různých zrnitostech. 
  Sortiment Cemix nabízí struktury o zrnitostech 1,0; 1,5; 2,0; 
3,0 mm.

vzorník mozaikových omítek 550,00 / ks

vzorník mozaikových omítek fUllcolor 500,00 / ks

  Vzorník mozaikových omítek nabízí ukázku 40 odstínů. 
  Vzorník mozaikových omítek FULLCOLOR představuje  
9 jednobarevných odstínů v přírodních a zemitých tónech. 
  Jedná se o odolnou dekorativní omítku pro povrchové úpravy 
soklů, schodišť a chodeb.

výroba vzorků 250,00 / kbelík omítka 1 kg

  Pro ověření správné volby odstínu vybrané šlechtěné pastovité 
omítky či fasádního nátěru lze nechat zajistit výrobu zkušebního 
vzorku. 
  Rozměr fyzického vzorku 50x50 cm. 

100,00 / kelímek nátěr 200 g

400,00 / fyzický vzorek

odtrhové a výtažné zkoUŠky 1000,00 / vypracování výstupní 
zprávy

   Výsledky těchto zkoušek slouží ke správnému navržení ETICS 
a ke stanovení počtu hmoždinek v systému. 690,00 / 1 hod. práce technika

22,00 / 1km cestovné

sanační analýza 3 000,00 / objekt

  Prohlídka objektu sanačním technikem. 
  Meření zasolení a zavlhčení zdiva. 
  Návrh sanačního řešení.

slUžby

w w w . c e m i x . c z

Mozaikové oMítky
Strukturální omítky tvořené směsí barevných kamínků a umělopryskyřičné 
emulze. Používají se zejména na povrchovou úpravu soklů nebo jako odolné 
dekorativní omítky na více frekventovaná místa – vstupní haly, schodiště apod.

vyznačují se pružností a odolností proti nárazům, mají výrazný dekorativní efekt, jsou 
stálobarevné a lehce čistitelné. 

PozoR: všechny odstíny mozaikových omítek jsou vhodné pro aplikaci na zateplovací sys-
témy (EtiCS). Pouze odstíny mozaikových omítek označené symbolem I nedoporučujeme 
aplikovat na silně osluněné části fasády.

Mozaikové oMiEtky
Štruktúrované omietky tvorené zmesou farebných kamienkov a umeloživičnej emulzie. Po-
užívajú sa predovšetkým na povrchovú úpravu soklov alebo ako odolné dekoratívne omiet-
ky na viac frekventované miesta – vstupné haly, schodištia a pod.

vyznačujú sa pružnosťou a odolnosťou proti nárazom, majú výrazný dekoratívny efekt, sú stá-
lofarebné a ľahko čistiteľné.

PozoR: všetky odtiene mozaikových omietok sú vhodné k aplikácii na zatepľovacie systémy 
(EtiCS). iba odtiene mozaikových omietok označené symbolom I neodporúčame aplikovať na 
silno oslnené časti fasády. 
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LB Cemix, s.r.o., tovární 36, 373 12  Borovany, Cz
info@cemix.cz

DiStRiBUtoR / DiStRiBÚtoR / LiEFERant:
Cz – viz výRoBCE
Sk – Cemix, s.r.o., 908 73  veľké Leváre 1304, www.cemix.sk
at – LaSSELSBERGER Gmbh, a-3380 Pöchlarn, Wörth 1, www.cemix.at
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Cena v Kč bez DPH

cemix montérky 750,00 / ks

  Laclové kalhoty - nohavice uzpůsobené pro vkládání nákoleníků.
  Standardní velikost: 50, 52, 54, 56.

cemix ochranné sítě na leŠení 6 000,00 / 1 role 100 bm

  Ochranné sítě na lešení se používají jako ochrana okolí lešení 
proti spadu materiálu a drobných předmětů. 
  Sítě zároveň slouží k zabránění rychlému vysychání omítek. 
  Šíře role 3,12 m.

termosnímkování objektů 2500,00 / 10 snímků

   Termosnímkování odhaluje nerovnoměrnosti v tepelných ztrátách 
skrze obvodové stěny objektu. Pomocí snímků lze identifikovat 
místa tepelných mostů. Termosnímky mohou také sloužit 
ke kontrole zda bylo zateplení dobře provedeno.

 690,00 / 1 hod. práce technika

 22,00 / 1 km cestovné

Škola mistrů zdarma

  Prezentace, praktické ukázky, zaškolení pro správnou aplikaci 
systémových řešení Cemix. 
  Možnost získání certifikátu o proškolení. 
  V  případě zájmu o  proškolení kontaktujte obchodně-technické 
poradce Cemix https://www.cemix.cz/obchodni-tym

informace zdarma

  Veškerá technická dokumentace včetně certifikátů, prohlášení 
o shodě, prohlášení o vlastnostech, bezpečnostních listů 
a technologických předpisů k provádění k dispozici  
na www.cemix.cz.
  Odpovídáme na dotazy zaslané na adresu info@cemix.cz.

prospektový servis zdarma

  Na vyžádání doručíme poštou nebo prostřednictvím odborných 
poradců tištěné informační materiály.

VZOREC PRO VÝPOČET SPOTŘEBY:  spotřeba spárovací hmoty kg/m2 = (
 D + Š ) x T x W x K

D x Š

šířka 
spáry W 
(v mm)

tloušťka 
dlaždice T 

(mm)

Rozměr dlaždice D x Š (v mm)

20 x 20 50 x 50 100 x 100 200 x 200 200 x 250 250 x 300 250 x 330 250 x 250 300 x 300 300 x 600 400 x 400 400 x 600 600 x 600 600 x 800 600 x 1200

2 3 0,84 0,34

2,5 3 1,05 0,42 Spotřeba spárovací hmoty v kg /m2

3 3 1,26 0,50

3 5
0,42

3 6
0,50 0,23 0,18 0,18 0,20

3 8
0,67 0,34 0,25 0,24 0,27

5 5
0,70 0,35 0,32 0,26 0,25 0,28

5 8
1,12 0,56 0,50 0,41 0,39 0,45 0,37 0,28 0,28 0,23 0,19

5 9
1,26 0,63 0,57 0,46 0,44 0,50 0,42 0,32 0,32 0,26 0,21

5 10
1,40 0,70 0,63 0,51 0,49 0,56 0,47 0,35 0,35 0,29 0,23

5 11
1,54 0,77 0,56 0,54 0,62 0,51 0,39 0,39 0,32 0,26 0,22 0,19

8 5
0,56 0,41 0,39 0,45 0,37 0,28 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14

8 6
0,67 0,49 0,47 0,54 0,45 0,34 0,34 0,28 0,22 0,20 0,17

8 8
0,90 0,81 0,66 0,63 0,72 0,60 0,45 0,45 0,37 0,30 0,26 0,22

8 9
1,01 0,91 0,74 0,71 0,81 0,67 0,50 0,50 0,42 0,34 0,29 0,25

8 10
1,12 1,01 0,82 0,79 0,90 0,75 0,56 0,56 0,47 0,37 0,33 0,28

8 11
1,23 0,90 0,87 0,99 0,82 0,62 0,62 0,51 0,41 0,36 0,31

8 12
1,34 0,99 0,94 1,08 0,90 0,67 0,67 0,56 0,45 0,39 0,34

10 5
0,70 0,51 0,49 0,56 0,47 0,35 0,35 0,29 0,23 0,20 0,18

10 6
0,84 0,62 0,59 0,67 0,56 0,42 0,42 0,35 0,28 0,25 0,21

10 8
1,12 1,01 0,82 0,79 0,90 0,75 0,56 0,56 0,47 0,37 0,33 0,28

10 9
1,26 1,13 0,92 0,89 1,01 0,84 0,63 0,63 0,53 0,42 0,37 0,32

10 10
1,40 1,26 1,03 0,98 1,12 0,93 0,70 0,70 0,58 0,47 0,41 0,35

10 12
1,68 1,51 1,23 1,18 1,34 1,12 0,84 0,84 0,70 0,56 0,49 0,42

K - koefi ciet vydatnosti 1,4

VÝPOČET SPOTŘEBY SPÁROVACÍ HMOTY CEMIX

RECEPT NA

SKVĚLOU KOUPELNU 

wwwwww.cceemmiixx.cczz

Použité veličiny: 

K – koefi cient, D – délka dlaždice v mm, Š – šířka dlaždice v mm, T – tlouštka dlaždice (hloubka spáry) v mm, W – šířka spáry v mm

Cemix 079 Spárovací hmota FLEX

vyznačuje se efektem nesmáčivosti zabraňujícímu 

zanášení pórů nečistotami a výrazně tak zlepšuje 

hygienické vlastnosti povrchu

   pro spárování všech typů obkladů 

se šířkou spáry 2–10 mm 

   vhodná i pro mozaiku 

   ideální na vytápěné podlahy, 

balkóny, terasy
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V nabídce i silikon 

v odpovídajících odstínech.

SPÁROVACÍ HMOTA

LEPIDLO NA KERAMIKU
HYDROIZOLACE 

VE DVOU VRSTVÁCH 

PODLAHOVÁ
PENETRACE

SAMONIVELAČNÍ
STĚRKA

HRUBÝ BETON

VZOREC PRO VÝPOČET SPOTŘEBY:  spotřeba spárovací hmoty kg/m2 = (
 D + Š ) x T x W x K

D x Š

šířka 
spáry W 
(v mm)

tloušťka 
dlaždice T 

(mm)

Rozměr dlaždice D x Š (v mm)

20 x 20 50 x 50 100 x 100 200 x 200 200 x 250 250 x 300 250 x 330 250 x 250 300 x 300 300 x 600 400 x 400 400 x 600 600 x 600 600 x 800 600 x 1200

2 3 0,84 0,34

2,5 3 1,05 0,42 Spotřeba spárovací hmoty v kg /m2

3 3 1,26 0,50

3 5
0,42

3 6
0,50 0,23 0,18 0,18 0,20

3 8
0,67 0,34 0,25 0,24 0,27

5 5
0,70 0,35 0,32 0,26 0,25 0,28

5 8
1,12 0,56 0,50 0,41 0,39 0,45 0,37 0,28 0,28 0,23 0,19

5 9
1,26 0,63 0,57 0,46 0,44 0,50 0,42 0,32 0,32 0,26 0,21

5 10
1,40 0,70 0,63 0,51 0,49 0,56 0,47 0,35 0,35 0,29 0,23

5 11
1,54 0,77 0,56 0,54 0,62 0,51 0,39 0,39 0,32 0,26 0,22 0,19

8 5
0,56 0,41 0,39 0,45 0,37 0,28 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14

8 6
0,67 0,49 0,47 0,54 0,45 0,34 0,34 0,28 0,22 0,20 0,17

8 8
0,90 0,81 0,66 0,63 0,72 0,60 0,45 0,45 0,37 0,30 0,26 0,22

8 9
1,01 0,91 0,74 0,71 0,81 0,67 0,50 0,50 0,42 0,34 0,29 0,25

8 10
1,12 1,01 0,82 0,79 0,90 0,75 0,56 0,56 0,47 0,37 0,33 0,28

8 11
1,23 0,90 0,87 0,99 0,82 0,62 0,62 0,51 0,41 0,36 0,31

8 12
1,34 0,99 0,94 1,08 0,90 0,67 0,67 0,56 0,45 0,39 0,34

10 5
0,70 0,51 0,49 0,56 0,47 0,35 0,35 0,29 0,23 0,20 0,18

10 6
0,84 0,62 0,59 0,67 0,56 0,42 0,42 0,35 0,28 0,25 0,21

10 8
1,12 1,01 0,82 0,79 0,90 0,75 0,56 0,56 0,47 0,37 0,33 0,28

10 9
1,26 1,13 0,92 0,89 1,01 0,84 0,63 0,63 0,53 0,42 0,37 0,32

10 10
1,40 1,26 1,03 0,98 1,12 0,93 0,70 0,70 0,58 0,47 0,41 0,35

10 12
1,68 1,51 1,23 1,18 1,34 1,12 0,84 0,84 0,70 0,56 0,49 0,42

K - koefi ciet vydatnosti 1,4
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Použité veličiny: 

K – koefi cient, D – délka dlaždice v mm, Š – šířka dlaždice v mm, T – tlouštka dlaždice (hloubka spáry) v mm, W – šířka spáry v mm

Cemix 079 Spárovací hmota FLEX

vyznačuje se efektem nesmáčivosti zabraňujícímu 

zanášení pórů nečistotami a výrazně tak zlepšuje 

hygienické vlastnosti povrchu

   pro spárování všech typů obkladů 

se šířkou spáry 2–10 mm 

   vhodná i pro mozaiku 

   ideální na vytápěné podlahy, 

balkóny, terasy
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V nabídce i silikon 

v odpovídajících odstínech.

SPÁROVACÍ HMOTA

LEPIDLO NA KERAMIKU
HYDROIZOLACE 
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HRUBÝ BETON

_1S1DY_3934_19
11 Cemix Recept

 na skvělou koupe
lnu A3  OSTRÁ D

ATA PRO TISK_+
  Arch 1 líc  12/2

0/19, 08:56:17

Cyan Magenta Yellow Black

A3 PRG. 103 Čistý formát: 297 x 420 mm

www.cemix.cz

pětihvězdičková omítka

dlouhovousá omítka

samočisticí omítka

  Díky pojivu omítka výborně „dýchá“ a spolehlivě tak propouští nežádoucí 
vlhkost ze stavební konstrukce.

  Nejvyšší stupeň vodoodpudivosti zajišťuje optimální regulaci vlhkosti 
na povrchu omítky, a tím se udržuje v suchu. Vytváří tak přirozenou ochrannu 
proti usazování nečistot a růstu řas a mechů.

  Vysoká pevnost, tepelná a chemická odolnost jsou umocněny přítomností 
aramidových a skelných vláken, kterými je omítka vyztužena.

  Fotokatalytický efekt – aktivní čisticí proces na povrchu omítky posiluje 
samočisticí schopnost omítky a přispívá k čistotě ovzduší. 

  Vhodná na všechny typy zateplovacích systémů Cemixtherm a sanační 
omítkové systémy Cemix. 

  Velké uplatnění především v emisně vysoce zatíženém prostředí 
a na mechanicky namáhaných fasádách (fasády u hřišť školy, školky, 
panelové domy apod.)

  Velmi dobře propouští vodní páru vznikající uvnitř stavby a procházející 
přes její obvodovou konstrukci směrem ven.

  Omítka odpuzuje vlhkost, což se projevuje jako „rosa efekt“ – voda neulpívá, 
ale v kapičkách odtéka a bere s sebou nečistoty z povrchu.

  Pojivo omítky je zásadité a tak přirozeně brání růstu řas a mechů, 
které vyžazují spíše prostředí kyselé.

  Nízký termoplastický efekt se projevuje tím, že povrch omítky při zahřátí 
neměkne a zabraňuje tak přilepení nečistot.

  Vhodná na všechny typy zateplovacích systémů Cemixtherm a sanační 
omítkové systémy Cemix.

  Velké uplatnění především u fasád s požadavky na difuzně otevřenou 
konstrukci s vysokou paropropustností.

  Vhodná do regionů se znečištěným ovduším, do lokalit blízko dopravních 
cest, do prostředí s vysokou prašností.

  Omítka je velmi pružná a bez potíží tak překonává nárazové mechanické 
namáhání a dlouhodobě lépe odolává běžným výkyvům teplot a vzniku 
mikroprasklin, a to i v podkladních vrstvách. 

  Pevnost je zajištěna vysokopevnostními skelnými vlákny, kterými je 
omítka vyztužena. V každém balení omítky je 30 km vláken, která jsou ještě 
v nezpracované omítce viditelná pouhým okem. 

  Mikrokapsle s ochrannými přísadami zajišťují pozvolné uvolňování 
ochranných látek, a tím dlouhodobou ochranu před nežádoucím biologickým 
napadením fasády.

  Inovovaná pojivová emulze zajištuje komfortní zpracování, které odpouští 
případné chyby při strukturování omítky – vždy skvělý vzhled výsledného 
povrchu.

  Vhodná na všechny typy zateplovacích systémů Cemixtherm.
  Při použití COOL přísad zpracovatelná i za nižších teplot.
  Velmi vhodná na vysoce mechanicky zatěžované fasády, odolává nárazům 
a poškozením.
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pětihvězdičková omítka

dlouhovousá omítka

samočisticí omítka

  Díky pojivu omítka výborně „dýchá“ a spolehlivě tak propouští nežádoucí 
vlhkost ze stavební konstrukce.

  Nejvyšší stupeň vodoodpudivosti zajišťuje optimální regulaci vlhkosti 
na povrchu omítky, a tím se udržuje v suchu. Vytváří tak přirozenou ochrannu 
proti usazování nečistot a růstu řas a mechů.

  Vysoká pevnost, tepelná a chemická odolnost jsou umocněny přítomností 
aramidových a skelných vláken, kterými je omítka vyztužena.

  Fotokatalytický efekt – aktivní čisticí proces na povrchu omítky posiluje 
samočisticí schopnost omítky a přispívá k čistotě ovzduší. 

  Vhodná na všechny typy zateplovacích systémů Cemixtherm a sanační 
omítkové systémy Cemix. 

  Velké uplatnění především v emisně vysoce zatíženém prostředí 
a na mechanicky namáhaných fasádách (fasády u hřišť školy, školky, 
panelové domy apod.)

  Velmi dobře propouští vodní páru vznikající uvnitř stavby a procházející 
přes její obvodovou konstrukci směrem ven.

  Omítka odpuzuje vlhkost, což se projevuje jako „rosa efekt“ – voda neulpívá, 
ale v kapičkách odtéka a bere s sebou nečistoty z povrchu.

  Pojivo omítky je zásadité a tak přirozeně brání růstu řas a mechů, 
které vyžazují spíše prostředí kyselé.

  Nízký termoplastický efekt se projevuje tím, že povrch omítky při zahřátí 
neměkne a zabraňuje tak přilepení nečistot.

  Vhodná na všechny typy zateplovacích systémů Cemixtherm a sanační 
omítkové systémy Cemix.

  Velké uplatnění především u fasád s požadavky na difuzně otevřenou 
konstrukci s vysokou paropropustností.

  Vhodná do regionů se znečištěným ovduším, do lokalit blízko dopravních 
cest, do prostředí s vysokou prašností.

  Omítka je velmi pružná a bez potíží tak překonává nárazové mechanické 
namáhání a dlouhodobě lépe odolává běžným výkyvům teplot a vzniku 
mikroprasklin, a to i v podkladních vrstvách. 

  Pevnost je zajištěna vysokopevnostními skelnými vlákny, kterými je 
omítka vyztužena. V každém balení omítky je 30 km vláken, která jsou ještě 
v nezpracované omítce viditelná pouhým okem. 

  Mikrokapsle s ochrannými přísadami zajišťují pozvolné uvolňování 
ochranných látek, a tím dlouhodobou ochranu před nežádoucím biologickým 
napadením fasády.

  Inovovaná pojivová emulze zajištuje komfortní zpracování, které odpouští 
případné chyby při strukturování omítky – vždy skvělý vzhled výsledného 
povrchu.

  Vhodná na všechny typy zateplovacích systémů Cemixtherm.
  Při použití COOL přísad zpracovatelná i za nižších teplot.
  Velmi vhodná na vysoce mechanicky zatěžované fasády, odolává nárazům 
a poškozením.
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Zařízení Cena v Kč bez DPH

kontinUální míchačka typ hm 200

1

100
5

kontinUální míchačka typ hm 5, e 401

kontinUální míchačka s násypkoU
  Slouží ke  smíchání suché maltové směsi s  vodou. Pevně se připojuje 
na konus sila nebo ji lze použít i samostatně na balené SOMS.

pneUmatický dopravník (silomat)

1

100
5

  Slouží k pneumatické dopravě suché maltové směsi na místo zpracování 
a koncovému zařízení, kterým může být omítací stroj nebo kontinuální 
míchač.

omítací stroj

1

100
5

  Slouží k  čerpání suché maltové směsi, k  jejímu míchání a  následnému 
omítání (event. zdění). Při zapojení se silomatem lze do omítacího stroje 
suchou směs pneumaticky dopravit.
   S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
  Omítací stroj lze použít také na balené SOMS. 

dUomix plUs e

1

100
5

dUomix plUs e (včetně rotorU a statorU)
  Slouží pro aplikaci samonivelačních podlahových hmot.

silo 550,00  / den

vodní pUmpa
1

100
5

práce servisního technika 690,00  / hod.

jízdné 22,00 / km

zaŠkolení obslUhy zdarma

  Sila jsou o objemech 12,5; 18; 22,5 m3.
  Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního 
zařízení.
  Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.
  Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
  Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.

rotor d6-3 sUper

1

100
5

stator d6-3 tWister

rotor d4 pink

stator d4 pink

rotor d8 - 1,5

stator d8 - 1,5 tWister

rotor U45/7

stator U45/7 (Utahovací žlUtý)
  Rotor D8 + Stator D8 pro výkon max. 30 l/min. - při aplikaci litých podlah.
  Rotor U45/7 + Stator U45/7 pro výkon max. 60 l/min. - při aplikaci litých 
podlah.

nájemné za strojní zařízení 

Název výrobku Cena

Nájemné za strojní zařízení

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.

V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem je možné pneumaticky
dopravit, až na místo zpracování, suchou maltovou směs o maximální zrnitosti 
2,5 mm.

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
Kontinuální míchačka s násypkou

Pneumatický dopravník (silomat)

Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání 
(event. zdění).
V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
Omítací stroj lze použít také na balené SMS.

Omítací stroj

3

Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.

Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.

Silo
Vodní pumpa
Práce servisní čety
Jízdné

1 2 3

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

SILO + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + SILOMAT + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

1

2

3
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Zaškolení obsluhy – ZDARMA.

Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m .

330,- Kč / den

330,- Kč / den
330,- Kč / den

580,- Kč / den

580,- Kč / den

110,- Kč / den
450,- Kč / hod.

550,- Kč / den

  15,- Kč / km

Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. 

Pozn.: Další příslušenství ke strojnímu zařízení lze dodat po dohodě se zákaznickým centrem.
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Název výrobku Cena

Nájemné za strojní zařízení

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.

V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem je možné pneumaticky
dopravit, až na místo zpracování, suchou maltovou směs o maximální zrnitosti 
2,5 mm.

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
Kontinuální míchačka s násypkou

Pneumatický dopravník (silomat)

Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání 
(event. zdění).
V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
Omítací stroj lze použít také na balené SMS.

Omítací stroj

3

Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.

Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.

Silo
Vodní pumpa
Práce servisní čety
Jízdné

1 2 3

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

SILO + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + SILOMAT + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

1

2

3
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Zaškolení obsluhy – ZDARMA.

Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m .

330,- Kč / den

330,- Kč / den
330,- Kč / den

580,- Kč / den

580,- Kč / den

110,- Kč / den
450,- Kč / hod.

550,- Kč / den

  15,- Kč / km

Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. 

Název výrobku Cena

Nájemné za strojní zařízení

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.

V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem je možné pneumaticky
dopravit, až na místo zpracování, suchou maltovou směs o maximální zrnitosti 
2,5 mm.

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
Kontinuální míchačka s násypkou

Pneumatický dopravník (silomat)

Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání 
(event. zdění).
V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
Omítací stroj lze použít také na balené SMS.

Omítací stroj

3

Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.

Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.

Silo
Vodní pumpa
Práce servisní čety
Jízdné

1 2 3

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

SILO + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + SILOMAT + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

1

2

3
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Zaškolení obsluhy – ZDARMA.

Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m .

330,- Kč / den

330,- Kč / den
330,- Kč / den

580,- Kč / den

580,- Kč / den

110,- Kč / den
450,- Kč / hod.

550,- Kč / den

  15,- Kč / km

Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. 

Název výrobku Cena

Nájemné za strojní zařízení

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.

V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem je možné pneumaticky
dopravit, až na místo zpracování, suchou maltovou směs o maximální zrnitosti 
2,5 mm.

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
Kontinuální míchačka s násypkou

Pneumatický dopravník (silomat)

Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání 
(event. zdění).
V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
Omítací stroj lze použít také na balené SMS.

Omítací stroj

3

Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.

Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.

Silo
Vodní pumpa
Práce servisní čety
Jízdné

1 2 3

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

SILO + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + SILOMAT + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

1

2

3
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Zaškolení obsluhy – ZDARMA.

Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m .

330,- Kč / den

330,- Kč / den
330,- Kč / den

580,- Kč / den

580,- Kč / den

110,- Kč / den
450,- Kč / hod.

550,- Kč / den

  15,- Kč / km

Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. 

Cementové 
potěry

Anhydritové 
potěry

Samo-
nivelační 

stěrky
Zdicí malty

Tepelněizolační 
malty

jádrové 
omítky

jednovrstvé 
omítky

Sádrové 
omítky

Sanační 
omítky

010 
010 j 
020 
020 j 
030 
040

090 
090 j
110 
110 j

050 
060 
200 
200 j 
220 
230 
240

011 
021 
031

017 057 
077

012 
052 
114

082 
082 j 
082 h 
102 
132

032 073 
083 

016 f 
016 fj
016 g 
036

024 
044

KONTINUáLNÍ MÍCHAč 1)

OMÍTACÍ STROj 1)

 
2)

 
3)

 
4)

 
6)

KONTINUáLNÍ MÍCHAč 
POD SILO

PNEUMATICKý DOPRAvNÍK 
A KONTINUáLNÍ MÍCHAč

PNEUMATICKý DOPRAvNÍK 
A OMÍTACÍ STROj

 
6)

STROj PRO LITé PODLAHy

strojní konfigUrace

1) Stroje jsou pro zpracování balených směsi vybaveny hřebenem pro roztržení pytle
2) Omítací stroj typu M-TEC DUO MIX
3)  Na stěrky Cemix 060, 200 a 200 j lze použít stroj PFT G4, na ostatní stěrky je nutné  

použít stroj M-TEC DUO MIX

4)  Omítací stroj je nutné vybavit speciálním šnekem, nejlépe D8-1,5, domíchávačem Rotoquirl,  
speciální metlou pro izolační omítku, větší stříkací tryskou Ø 18 mm, dopravními hadicemi Ø 35 mm

5) Omítací stroj lze vybavit speciální míchací metlou
6) Omítací stroj je nutné vybavit domíchávačem ROTOQUIRL nebo ROTOMIX

doporučená kombinace 

možná kombinace
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podmínky pro dovoz volně ložených směsí 
a strojního zařízení
  elektrická přípojka: 3x230/400 V PE+N, stroj zapojit pouze přes ochranný spínač FI
  požadovaný přívodní kabel: Cu 5x4 mm2

  přípojka vody: 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji 
  zásuvka dle typu strojního zařízení: *)

*)  kontinuální míchač    5 x 16 A (jištění 3 x 20 A)
    pneumatický dopravník (silomat)  5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)
    omítací stroj    5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)
    Pozn.: dle typu materiálů lze použít různá vřetenová čerpadla

Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 45 tun).
Plocha pro postavení sila musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m s únosností 40 tun. Ostatní podmínky upravuje před-
pis „Podmínky pro stavění sil pro stavebnictví“, Předávací protokol na mobilní zásobník (silo), Podnájemní smlouva na strojní 
zařízení a Provozní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypkých hmot.

zapojení strojního zařízení na lití podlah
Směšovací pumpa SMP FE 100 – slouží k míchání suché maltové směsi s vodou a k její dopravě na místo určení.
*) směšovací pumpa 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)

způsoby stříkání torkretovací směsi
  Suchou cestou – suchá betonová směs se dopraví do stříkací trysky, ve které se smísí s vodou, a poté se stříká na podklad.

Název výrobku Cena

Nájemné za strojní zařízení

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.

V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem je možné pneumaticky
dopravit, až na místo zpracování, suchou maltovou směs o maximální zrnitosti 
2,5 mm.

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
Kontinuální míchačka s násypkou

Pneumatický dopravník (silomat)

Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání 
(event. zdění).
V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
Omítací stroj lze použít také na balené SMS.

Omítací stroj

3

Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.

Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.

Silo
Vodní pumpa
Práce servisní čety
Jízdné

1 2 3

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

SILO + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + SILOMAT + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

1

2

3

cemix_podklady  21.2.2006  12:46  Page 12

Zaškolení obsluhy – ZDARMA.

Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m .

330,- Kč / den

330,- Kč / den
330,- Kč / den

580,- Kč / den

580,- Kč / den

110,- Kč / den
450,- Kč / hod.

550,- Kč / den

  15,- Kč / km

Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. 

Název výrobku Cena

Nájemné za strojní zařízení

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.

V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem je možné pneumaticky
dopravit, až na místo zpracování, suchou maltovou směs o maximální zrnitosti 
2,5 mm.

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
Kontinuální míchačka s násypkou

Pneumatický dopravník (silomat)

Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání 
(event. zdění).
V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
Omítací stroj lze použít také na balené SMS.

Omítací stroj

3

Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.

Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.

Silo
Vodní pumpa
Práce servisní čety
Jízdné

1 2 3

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

SILO + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + SILOMAT + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

1

2

3
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Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m .
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330,- Kč / den
330,- Kč / den

580,- Kč / den

580,- Kč / den

110,- Kč / den
450,- Kč / hod.

550,- Kč / den

  15,- Kč / km

Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. 

Název výrobku Cena

Nájemné za strojní zařízení

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.

V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem je možné pneumaticky
dopravit, až na místo zpracování, suchou maltovou směs o maximální zrnitosti 
2,5 mm.

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
Kontinuální míchačka s násypkou

Pneumatický dopravník (silomat)

Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání 
(event. zdění).
V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
Omítací stroj lze použít také na balené SMS.

Omítací stroj

3

Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.

Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.

Silo
Vodní pumpa
Práce servisní čety
Jízdné

1 2 3

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

SILO + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + SILOMAT + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

1
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Zaškolení obsluhy – ZDARMA.

Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m .

330,- Kč / den

330,- Kč / den
330,- Kč / den

580,- Kč / den

580,- Kč / den

110,- Kč / den
450,- Kč / hod.

550,- Kč / den

  15,- Kč / km

Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. 

způsob zapojení strojního zařízení

       silo + kontinuální míchač                        silo + silomat + kontinuální míchač                                 silo + omítací stroj + silomat
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DLE ENERgETICKéHO ZáKONA 458/2000 Sb. A PLATNýCH čSN BEZPEčNOSTNÍ ODSTUP OD vOLNě ZAvěšENýCH vEDENÍ 

Ochranné pásmo -  ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, 
určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.  Ochrannými pásmy jsou chráněna 
nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky. 

Pozor:  Od volně zavěšených vedení zachovat vždy dostatečný odstup. Zavěšené vedení se může při větru kývat.

- napětí do 1kv

Bezpečnostní odstupy (a):

- napětí nad 1kv

Bezpečnostní odstupy (a):

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řidicí, měřicí a bezpečnostní tech-
niky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, u napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Další ochranná 
pásma jsou uvedena v §46 zákona 458/2000 Sb.

BEZPEčNOSTNÍ ODSTUP OD STAvEBNÍCH jAM A SvAHů

Bezpečnostní odstup (a):

                      normální zemina

BEZPEčNOSTNÍ PřEDPISy PRO UMISŤOváNÍ SIL v BLÍZKOSTI vEDENÍ TRAMvAjÍ A TROLEjBUSů

Při činnosti v blízkosti trakčního vedení je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343112. Za všech okolností musí být dodržena 
minimální vzdálenost 1 m od trakčního vedení a nosných lan trolejového vedení mezi první a druhou izolací. 
Při průjezdu pod trakčním vedením je nutné dodržet minimální vzdálenost 0,5 m.
Není-li možnost dodržet výše uvedené vzdálenosti, je nutné požádat dopravní podnik o napěťovou výluku nebo asistenci.

ze strany

vedení

nahoře

Bezpečný odstup (a) = 1 m

a a

Bezpečnostní odstup (a):

napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 
            - pro vodiče bez izolace  - 7 m 
            - pro vodiče s izolací základní - 2 m  
            - pro závěsná kabelová vedení - 1 m

napětí nad 35 kV DO 110 kV včetně 
            - pro vodiče bez izolace - 12 m 
            - pro vodiče s izolací základní - 5 m

napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m

napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m

napětí nad 400 kV - 30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV - 2 m

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - 1 m

Hloubka výkopu x 1,7 = minimální odstup  

pro postavení sila (a)

h (výška stavební jámy)

a=h x 1,7

a a

bezpečnostní pokyny pro Umisťování sil na stavbě
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Za  výměnnou paletu se považuje Evropská dřevěná výměn-
ná paleta prostá, rozměrů 800x1200 mm (dále jen paleta), 
odpovídající normě KODEX mezinárodní železniční unie (UIC)  
čís. 435-2. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenor-
malizované nejsou výměnnými paletami. 

Paleta je také nevýměnná, jestliže:

1.   chybí jeden přířez nebo svlak, popř. je šikmo nebo napříč na-
lomený.

  Dále je paleta nevýměnná, jestliže je přířez nebo svlak zcela 
zlomen v celé šířce.

2.   krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou uštípnuty tak, 
že je na  jednom přířezu dva a více, nebo na více než dvou 
přířezech po jednom a více viditelných šroubových hřebících.

  Bod 2. se vztahuje jen na  krajní přířezy, a  sice na  ložené 
a  opěrné podlaze. Je-li na  některém z  těchto přířezů vidi-
telný více než jeden šroubový hřebík, není paleta výměnná. 
Paleta je dále výměnná, když jsou viditelné na  prostřed-
cích nebo příčných přířezech šroubové hřebíky v důsledku 
odštípnutí. Rozštípnutí, pro které je vidět šroubový hřebík, 
neovlivňuje únosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) 
podlahy rohové hrany musejí být opatřeny zkosením; pokud 
toto chybí, není paleta výměnná.

3.   jeden špalík chybí, je zlomený nebo odštípnutý tak, že je vidi-
telný více než jeden šroubový hřebík.

  Jeden šroubový hřebík ve špalíku může být viditelný. Roz-
štípnutí dřeva, kvůli kterému je šroubový hřebík viditelný, 
neovlivňuje únosnost. Jsou-li špalíky pootočeny nebo posu-
nuty, ale přesto jsou pevně s přířezy spojeny, je paleta dále 
výměnná, pokud vnější rozměr palety není překročen o více 
než 1 cm.

4.  podstatné značky chybí, nebo jsou nečitelné (nejméně jedna 
značka železnice nebo paletové organizace a jedna značka 
EUR musí ještě existovat).

Podstatné značky jsou:
   EUR v oválu na obou rohových špalících
     Značka železnice nebo paletové organizace na obou levých 

rohových špalících
    Číslo výrobce, označení roku, příp. měsíce výroby na  obou 

prostředních špalících

Podstatné značky u zřejmě opravených palet:
    EUR na jednom pravém rohovém špalíku
     Značka železnice nebo paletové organizace na  jednom le-

vém rohovém špalíku
    Značky na prostředních špalících mohou chybět

Upozornění:
     Značku EUR může používat pouze výrobce, který má odbor-

nou způsobilost a certifikaci na výrobu a opravu palet.
    Palety opravené neodborně, nebo neoprávněnou organizací, 

se stávají nevýměnnými.

5.   k  opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš 
slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky).

  Nepřípustné náhradní díly mohou být posouzeny srovnáním 
s originálními díly.

6.  celkový stav je tak špatný, že:
     není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté 

na více přířezech, svlacích nebo špalících).
  
  Paleta je dimenzována na  1  500 kg rovnoměrně rozložené 

zátěže. Zpuchřelý přířez nebo svlak omezuje použitelnost 
a únosnost a činí paletu pro využití v paletovém poolu ne-
použitelnou. Je-li u palety více odštípnutých přířezů, svlaků 
nebo špalíků, takže by paleta podle bodů 1 až 3 mohla být 
sice výměnná, ale je-li ve své stabilitě očividně znehodnoce-
na, není paleta výměnná.

   může být znečištěno naložené zboží.
  Zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní obsažené látky 

nebo pachy.

1 11

3 3 2 4 2 4

podmínky pro převzetí eUr palet

a d e b f c

a)    předepsané rozměry jednotlivých dílů  
bez přesahu základního rozměru palety kteroukoliv její částí

b) značka železnice na levém špalíku

c) chráněný znak EUR na pravém špalíku

d) všechny prvky palety z jednoho kusu

e) seříznuté všechny čtyři vnější rohy palety

f) sražení všech hran opěrné spodní podlahy

palety@cemix.cz
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Objem sila 12,5 m3 Objem sila 18 m3 Objem sila 22 m3 Objem sila 22,5 m3

rozměry přepravních strojů a sil

SILA

Hmotnost prázdného sila cca 3t.

SILONOSIč

Celková hmotnost silonosiče s naloženým silem je max. 32t.

9 m

(výška při  
max. výsuvu)

4 m

cca 3 m

4 m

cca 3 m

cca 3 m

10 m malá

16 m velká

10 m

(šířka při maximálním výsuvu, před sklopením)

8,20 m2,5 m

CISTERNA

Celková hmotnost naložené cisterny max. 35t (malá) a 45t (velká).

7,20 m7,03 m
6,60 m

6,13 m

2,7 m2,1 m 2,5 m2,5 m
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  1. Uzavření kupní smlouvy
 1.1.  Prodej zboží ze sortimentu obchodní společnosti LB Cemix, s.r.o., IČ: 

27994961, se sídlem Tovární 36, 373 12 Borovany (dále jen „prodávající“) 
se uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupní smlouvy. Za písemně 
uzavřenou je považována i smlouva uzavřená formou faxu či e-mailu, to-
též platí i pro její zrušení dle tohoto bodu. Kupní smlouva vznikne písem-
ným přijetím nabídky-objednávky (dále jen „objednávka“) kupujícího pro-
dávajícím, zpravidla ve formě potvrzení objednávky. Tímto okamžikem se 
Kupní smlouva stává závaznou pro obě smluvní strany. Kupující je opráv-
něn Kupní smlouvu zrušit do 24 hodin od jejího uzavření, nebylo-li dosud 
započato s plněním, a to písemným oznámením prodávajícímu, za sou-
časného zaplacení odstupného ve výši 350 Kč za každou zrušenou Kupní 
smlouvu. Kupní smlouva zaniká až zaplacením odstupného; od oznámení 
kupujícího o zrušení smlouvy až do doby zaplacení odstupného však není 
prodávající povinen zboží dodat a na  jeho straně tak nevzniká prodlení 
s dodáním zboží. 

 1.2.  Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, přesnou spe-
cifikaci zboží a  jeho množství, druh a velikost balení, požadovaný termín 
dodání, přesné místo dodání, nebo odkaz na příslušnou cenovou nabídku 
prodávajícího, která tyto údaje obsahuje, a dále kontaktní údaje osoby od-
povědné za převzetí zboží a způsob dodání. Objednávka neobsahující tyto 
údaje nemůže být prodávajícím přijata jako návrh na uzavření smlouvy.

 1.3.   Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné 
změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za novou nabídku prodáva-
jícího. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatek nebo odchylku, která 
podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím nabídky, pokud kupují-
cí bez zbytečného odkladu takové přijetí objednávky neodmítne. Lhůta pro 
přijetí objednávky činí 14 kalendářních dnů od  jejího doručení prodávají-
címu, není-li v objednávce uvedeno jinak. Bez potvrzení objednávky pro-
dávajícím kupní smlouva nevznikne. Prodávající není povinen doručenou 
objednávku potvrdit.

 1.4.   Případná individuální cenová nabídka zboží prodávajícího platí po dobu 
jednoho měsíce od data na této nabídce uvedeného, není-li v nabídce uve-
deno jinak.

  2. předmět plnění
 2.1.   Prodávající deklaruje, že prodávané zboží odpovídá požadavkům právních 

předpisů, technických předpisů a českých technických norem.
 2.2.   Předmětem plnění podle kupní smlouvy je též zajištění přepravy zboží ku-

pujícímu prodávajícím, pokud je zajištění přepravy ve  smlouvě výslovně 
sjednáno. V případě objednání dodávky volně ložených (dále jen VL) su-
chých omítkových a maltových směsí (dále jen SOMS) je podmínkou pro 
uzavření kupní smlouvy souběžně uzavřená nájemní smlouva o  nájmu 
transportního sila (přepravní pomůcka) a případně dalšího technického za-
řízení pro aplikaci SOMS.

 2.3.   Prodávající označil výrobky podléhající Nařízení EU č. 305/2011 (CPR) 
značkou CE a  vydal „Prohlášení o  vlastnostech“. Na  výrobky, které jsou 
právním předpisem klasifikovány jako vybrané stavební výrobky, prodáva-
jící vydal na základě provedeného posouzení shody „Prohlášení o shodě“.  
„Prohlášení o vlastnostech“ a „Prohlášení o shodě“ jsou veřejně dostupná  
na www.cemix.cz.

 2.4.   Na všechny výrobky z nabídky prodávajícího klasifikované právním před-
pisem jako nebezpečné chemické látky a směsi, jsou zpracovány Bezpeč-
nostní listy výrobků, které jsou veřejně dostupné na www.cemix.cz.

  3. dodací podmínky
 3.1.   Místem dodání zboží je sklad prodávajícího uvedený v  kupní smlouvě,  

není-li sjednáno jinak.
 3.2.   Dodávka je splněna odevzdáním zboží kupujícímu nebo prvnímu doprav-

ci. V pochybnostech se má za to, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně 
a  včas, neoznámí-li kupující prodávajícímu na  adresu info@cemix.cz  
nejpozději do 2 dnů od sjednaného data dodání opak.

 3.3.   V případě, že místem dodání zboží je sklad prodávajícího, je kupující po-
vinen zboží ze skladu odebrat nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení 
faktury prodávajícím. Po  uplynutí této lhůty je kupující povinen uhra-
dit prodávajícímu za skladování zboží úplatu ve  výši 1 % z kupní ceny 
uskladněného zboží denně.

 3.4.   Při odběru zboží kupujícím prostřednictvím třetích osob musí přejímající 
osoba prokázat prodávajícímu zmocnění k převzetí zboží. Za případné 
škody vzniklé předložením chybného zmocnění nenese prodávající od-
povědnost.

 3.5.   Při dodávkách zboží prodávajícím (prodávající zajišťuje dopravu zboží), je 
kupující povinen zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla 
vyložen bezpečně, bez překážek a bez čekání. Při nezajištění místa vyklád-
ky uvedeným způsobem je prodávající (dopravce) oprávněn odmítnout ode-
vzdat zboží a kupující je povinen uhradit vzniklou škodu za porušení této 
povinnosti (zaplatit dopravné a prostoje).

 3.6.   Prodávající má právo zvolit podle svých technických a organizačních mož-
ností expediční místo svého plnění.

  4. cenové podmínky
 4.1.   Kupní cena zboží (bez DPH) je určena smlouvou, popř. odkazem na ce-

novou nabídku prodávajícího, v ostatních případech aktuálním Ceníkem 
prodávajícího.

 4.2.   Balené výrobky jsou dodávány na paletách EUR, které tvoří součást dodáv-
ky. Cena palet je účtována samostatně dle bodu 6.2.

 4.3.   Není-li dohodnuto jinak, není cena dopravy zboží zajišťované prodávajícím 
součástí kupní ceny zboží.

  5. platební podmínky
 5.1.   Prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu řádný daňový doklad 

o prodeji zboží (fakturu) obsahující číslo smlouvy prodávajícího (číslo za-
kázky).

 5.2.   Kupující je povinen zaplatit zboží ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data vysta-
vení faktury, není-li sjednáno jinak (zaplacením se rozumí okamžik připsání 
celé účtované ceny na účet prodávajícího).

 5.3.   Kupující není oprávněn z jakéhokoli důvodu odmítnout platbu kupní ceny 
ani uhradit nižší než účtovanou částku (např. při uplatnění reklamace).  
Je-li kupující v prodlení s úhradou účtované ceny zboží, má prodávající 
právo zastavit další dodávky zboží, aniž by tím porušil smlouvu a dostal 
se do prodlení s dodáním dalšího zboží, popřípadě již dodané a nezapla-
cené zboží pod výhradou vlastnictví na náklady kupujícího převzít zpět 
do své dispozice.

 5.4.   V případě prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do  jeho 
úplného zaplacení.

 5.5.   V případě neplnění závazků kupujícího (řádné a včasné úhrady plateb, které 
jsou mu účtovány) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky 
ke  dni doručení odstoupení od  smlouvy. V  takovémto případě zůstávají 
práva prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní 
ceně, smluvní pokuty účtované v souladu s těmito OP a smlouvou, nákla-
dy na uskladnění zboží, úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním 
a  soudním vymáháním pohledávek apod.) plně zachovány, a  to i  včetně  
práva na náhradu škody způsobené kupujícím.

 5.6.   Nájemné za transportní sila a techniku pro zpracování VL SOMS a dodávky 
náhradních dílů se účtují souhrnnou fakturou, která je vystavena se splat-
ností 14 dnů od data vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.

  6. balení a přípustná hmotnostní tolerance
 6.1.   Zboží je dodáváno volně ložené v silech, balené v papírových a plasto-

vých pytlích nebo balené jiným způsobem uvedeným v Ceníku a uložené 
na EUR paletách.

 6.2.   Cena EUR palety se sjednává na částku 230 Kč za kus (bez DPH). Prodáva-
jící a kupující považují palety EUR v souladu s § 7 zákona č. 477/2001 Sb., 
o obalech, za opakovaně použitelný obal. Prodávající se zavazuje vykou-
pit od kupujícího zpět nepoškozené palety stejného druhu (EUR) za cenu 
200 Kč za kus (bez DPH) za podmínky, pokud kupující zpětný prodej pro-
dávajícímu nabídne do 180-ti dnů od dodání zboží na paletách kupujícímu. 
V případě, že kupující dodá poškozené palety, má prodávající právo poško-
zené palety odmítnout převzít a není povinen jejich cenu uhradit.

 6.3.   V případě, že kupující při odběru materiálu vrátí prodávajícímu stejný po-
čet palet jako jich odebral (palety výměnou), bude prodávající dle dohody 
s  kupujícím buďto kupujícímu účtovat cenu palety dle výše sjednaných 
podmínek s  následným dobropisem, nebo bude prodávající kupujícímu 
v daňovém dokladu (faktuře) účtovat tzv. opotřebení, tj. rozdíl mezi výkupní 
a pořizovací cenou palety, ve výši 30 Kč (bez DPH) za kus (paleta).

 6.4.   Opravný daňový doklad (dobropis) za vrácené palety prodávající kupujícímu 
vystaví nejdéle do 5 pracovních dnů od data přijetí vrácených palet.

 6.5.   Za  vratnou/výměnnou paletu se považuje evropská prostá čtyřcestná 
dřevěná paleta o  rozměrech 800x1200 mm, odpovídající jakostní normě 
KODEX UIC 435-2 ve znění jejího aktuálního vydání. Palety vyráběné podle 
jiných norem a palety nenormalizované nejsou vratnými/výměnnými pale-
tami ve smyslu těchto OP.

 6.6.   Palety jsou při vracení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, 
a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. 
Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství pa-
let, nikoliv jejich kvalitu. Dopravu hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak. 
O výhradách prodávajícího ke kvalitě vrácených palet, bude kupující infor-
mován do 3 pracovních dnů od jejich převzetí na skladech prodávajícího. 
Vadné palety si kupující může vyzvednout na skladu prodávajícího nejdéle 
do 14 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto pale-
ty prodávajícím zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hradí prodávající.

 6.7.   Prodávající nepřijme a  neodkoupí zpět palety, které vykazují jednu nebo 
více závad uvedených ve výše zmíněné normě.

 6.8.   Množství, resp. hmotnost dodaného zboží je vždy uvedena v  dodacím 
nebo nákladovém listu. Hmotnost baleného zboží se uvádí včetně obalu  
(neplatí pro sila). Přípustná hmotnostní tolerance jedné měřitelné jednotky  
(tj. jednoho pytle, nádoby, sila, autocisterny apod.) je ± 2 % u sypkých výrobků  
a ± 3 % u tekutých výrobků.

 6.9.   Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný od-
běr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění  
EKO-KOM podle § 13 odst. 1 písm. c) Zákona o obalech pod klientským  
číslem EK-F00040759.

  7. dodávky probarvených výrobků
 7.1.   Kupující bere na vědomí možnost existence odchylek v odstínech probarve-

ných výrobků oproti vzorkům ve vzornících. Odchylky v odstínech jsou dány 

obchodní podmínky 
dodávek stavebních hmot lb cemix, s.r.o. 
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tyto obchodní podmínky dodávek stavebních hmot Lb cemix, s.r.o. jsou přiložené k návrhu kupních smluv (rámcových kupních smluv, popř. k potvrzení 
objednávek) a  tvoří část jejich obsahu. odlišná ujednání v  kupních smlouvách mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek dodávek 
stavebních hmot Lb cemix, s.r.o. (dále jen oP).

technickými možnostmi tisku vzorníku, podmínkami při aplikaci a  zrání 
hmot (vlhkostí, odlišnostmi podkladu, strukturou povrchu) a proměnlivost-
mi ve složení používaných přírodních surovin.

 7.2.   Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže a stejných pod-
mínek při aplikaci a zrání hmoty. Pro dosažení jednotné barevnosti je nutno 
při zpracování hmot zajistit dodržování pokynů v technickém listu výrobku, 
v ucelené ploše nekombinovat různé výrobní šarže a ucelenou plochu pro-
vádět najednou. Při doobjednávání odstínu pastovitých omítek a fasádních 
nátěrů na stejný objekt je nutno, za účelem dosažení nejlepší možné barev-
né shody, do objednávky uvést kromě odstínu i číslo první vyrobené šarže 
z původní dodávky.

  8. dodávky v transportních silech
 8.1.   Při dodávkách suchých omítkových směsí v  transportních silech prodá-

vajícího je s kupujícím uzavřena Rámcová nájemní a podnájemní smlou-
va na dočasné užívání této přepravní pomůcky a na užívání technického 
zařízení na aplikaci omítek, malt a litých podlahových hmot. Není-li touto 
smlouvou sjednáno jinak, platí, že pro transportní silo o kapacitě 12,5 m3, 
18 m3, 22 m3 a 22,5 m3 činí nájemné 550 Kč/kalendářní den. Kupující se 
zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu budou v těchto silech sklado-
vány pouze výrobky značky Cemix.

 8.2.   Podmínky podnájmu technického zařízení na  aplikaci omítek a  nájmu 
transportních sil jsou upraveny Rámcovou nájemní a podnájemní smlouvou  
a nebo příslušnou nájemní a podnájemní smlouvou.

 8.3.   Na dodávky volně ložených směsí má prodávající k dispozici mobilní tla-
ková a beztlaková sila. Použitý typ mobilního sila je závislý na druhu do-
dávaného zboží a  strojním zařízení kupujícího. Při každém přistavení, 
doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítom-
nost odpovědného zaměstnance kupujícího a přesné dodržování „Návodu 
na obsluhu, údržbu a instalaci (stavění) mobilních zásobníků sypkých hmot 
vydaných LB Cemix, s.r.o.“. Tento návod předává prodávající kupujícímu při 
každém závozu sila na stavbu.

 8.4.   První dodávka volně loženého materiálu je realizována v  mobilním sile 
o objemu 12,5 m3, 18m3, 22 m3 a 22,5 m3 v množství 13 t. Další doplňová-
ní materiálem mobilního sila o objemu 12,5 m3 je realizováno v množství  
10 t a u mobilního sila o objemu 18 m3, 22 m3 a 22,5 m3 v množství 18 t nebo 
28t. Pokud při doplňování materiálu kupující objedná menší množství než je 
uvedeno v tomto odstavci, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady 
ve výši 50 Kč/km.

 8.5.   Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo 
spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveni-
šti či veřejném prostranství odpovídá za provoz sila a přídavných zařízení 
kupující, který zodpovídá též za škody vzniklé neodborným zacházením či 
svévolnými zásahy kupujícího či třetích osob. Za přemístění mobilního sila 
prodávajícím v rámci stavby na základě požadavků kupujícího si prodávající 
vyhrazuje právo fakturovat vynaložené náklady.

 8.6.   Zrušení objednávky na dodávku v  transportním silu je možné nejpozději  
24 hodin před uskutečněním dodávky.

 8.7.   Mobilní sila a navazující strojně technologická zařízení smějí obsluhovat 
výhradně řádně zaškolené osoby při dodržení všech obecně závazných 
norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních 
sil a jejich příslušenství. Kupující zodpovídá za ztrátu, poškození nebo zni-
čení mobilních sil, strojního zařízení a  dalšího předaného příslušenství 
od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

 8.8.   Nezpracované zboží, které zůstane v mobilním silu po ukončení stavby, 
považují smluvní strany za  odpad a  nebude prodávajícím kupujícímu 
dobropisováno (nejedná se o zpětný odprodej), nebude-li v konkrétním 
případě sjednáno jinak. Pokud v mobilním silu při jeho vrácení zůstane 
nespotřebovaný materiál, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu 
dodatečný manipulační poplatek za  likvidaci odpadu ve  výši 1.250 Kč 
za každou vrácenou tunu.

 8.9.   Ceny VL SOMS jsou stanoveny včetně dopravy zajišťované prodávajícím 
po celém území ČR.

  9. přeprava zboží
 9.1.   Způsob přepravy zboží je sjednán v kupní smlouvě. Přeprava zboží z místa 

expedice prodávajícího na  místo určené kupujícím se uskutečňuje v  do-
hodnutých termínech dopravním prostředkem kupujícího nebo dopravním 
prostředkem zajištěným prodávajícím. Podmínkou pro použití přepravního 
prostředku kupujícího pro VL zboží je skutečnost, že ložná plocha přeprav-
ního prostředku neobsahuje žádné zbytkymateriálu od jiných výrobků.

 9.2.   Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající uspokojit požadavky kupu-
jícího na dopravu zboží bez zbytečného odkladu.

 9.3.   V případě, že kupující nepřevezme řádně dodanou dodávku zboží na mís-
tě určení, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravné ve  výši  
50 Kč/1 km trasy ujeté ze závodu na místo určení a zpět.

 9.4.   Kupující se zavazuje při převzetí zboží na  paletách zajistit vykládku 
zboží vysokozdvižným vozíkem o  min. nosnosti 1,4 tuny. Při vykládce 
zboží na paletách překračující dobu jedné hodiny od příjezdu vozidla se 
zbožím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náhradu za  ztrátu 
času ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení s vykládkou. 
V případě, že při dodání volně ložené SOMS na stavbu vznikne prodlení 
s vykládkou z důvodů na straně kupujícího, je prodávající oprávněn kupu-

jícímu účtovat náhradu za nevyužití autocisterny ve výši 400 Kč a silono-
siče ve výši 400 Kč za každých započatých 15 minut po uplynutí 1 hodiny 
od příjezdu vozidla na stavbu.

 9.5.   Minimální množství nákupu SOMS při použití vlastní dopravy kupujícího je 
1 ucelená paleta zboží, nebo množství určené dohodou.

  10. kvalita zboží, odpovědnost za vady
 10.1.   Prodávající poskytuje záruku na  jakost zboží. Záruka se vztahuje na  ty 

z funkčních vlastností, deklarovaných v technické dokumentaci, které jsou 
podstatné pro zajištění základních požadavků kladených obecně na stavby 
(tj. zejména mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygie-
nu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu 
proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů) a nevztahuje se na stálobarevnost. Záruka je poskytována specific-
ky k jednotlivým druhům dodávek zboží prodávajícího takto:

   A.   Záruka na  aplikovaný vnější tepelněizolační kompozitní systém 
(ETICS) se poskytuje na dobu 60 měsíců od dodání zboží, pokud není 
v  příslušné kupní smlouvě dohodnuto jinak. Podmínkou poskytnutí 
této záruky prodávajícího je splnění následujících podmínek:

  1.  Všechny součásti ETICS včetně příslušenství při jeho aplikaci od-
povídají specifikacím v technické dokumentaci ETICS (vlastnostmi, 
skladbou apod.) a musí být předmětem dodávky prodávajícího.

  2.  ETICS je aplikován (zhotoven) pracovníky, kteří obdrželi od prodá-
vajícího po řádném proškolení osvědčení o zaškolení pro správnou 
aplikaci těchto systémů.

  3.  Aplikace ETICS je provedena v souladu s technologickým předpisem 
výrobce.

  B.  Záruka na ostatní výrobky prodávajícího (mimo ETICS) se poskytuje 
na dobu 24 měsíců od dodání zboží, pokud není v Kupní smlouvě do-
hodnuto jinak.

 10.2.   Prodávané stavební hmoty (omítkové a maltové směsi, nátěry, tmely, sta-
vební chemie, apod.) mají vlivem svého složení omezenou dobu použitel-
nosti. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky 
požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané zboží zachovává nejméně 
po dobu skladovatelnosti, která je uvedena na obalu výrobku. Doba skla-
dovatelnosti počíná běžet od data výroby zboží, které je rovněž uvedeno 
na jeho obalu. Záruka se nevztahuje na zboží, u něhož došlo k překročení 
skladovací doby, tj. u něhož během této doby nedošlo k jeho aplikaci.

 10.3.   Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím 
nevhodných materiálů, přístrojů, či strojů jiného výrobce, nevhodným sta-
tickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací 
výrobků, či jejich nevhodným použitím nebo skladováním, a  to zejména 
v případech, kdy při dopravě, manipulaci a  skladování se kupující neřídí 
pokyny uvedenými v  technických listech jednotlivých výrobků či pokyny 
prodávajícího.

 10.4.   Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží 
prohlédnout a má právo podat prodávajícímu písemnou zprávu o vadách 
zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil (právo reklamovat vad-
né zboží). Do  vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží 
uchovat a odděleně skladovat.

 10.5.   Případné reklamace kvality dodaných EUR palet jsou možné pouze v den 
převzetí zboží na  těchto paletách. Pro posouzení reklamace je nezbytné  
doložit fotodokumentaci poškození.

 10.6.   Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným za-
cházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou mohl a měl 
kupující zjistit při převzetí zboží.

 10.7.   živelné pohromy, stávky, výpadky v dodávkách energie či surovin, poruchy 
ve výrobním závodě a další okolnosti, které leží mimo dosah smluvních 
stran (vyšší moc) zprošťují obě strany od plnění smluvních závazků. Po-
kud to zákon připouští, jsou v takovém případě další nároky včetně náhrady 
škody vyloučeny.

 10.8.   Kupující se zavazuje při použití zboží dodržet podmínky pro jeho aplikaci 
stanovené v technickém listu výrobku („Příprava podkladu“, „Zpracování“). 
V případě, že kupující prodává zboží koupené od prodávajícího spotřebiteli 
(dalšímu kupujícímu), je povinen jej informovat o této povinnosti a nutnosti 
jejího dodržování, jakož i o ostatních povinnostech vyplývajících z těchto OP 
a technických norem pro použití zboží.

 10.9.   Všechny v dokumentacích uváděné spotřeby produktů Cemix mají pouze 
orientační význam a jsou závislé na stavu podkladu a způsobu zpracování.

  11. závěrečná ustanovení
 11.1.   Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby 

minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout 
z činností spojených s plněním smlouvy nebo s použitím zboží.

 11.2.   Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchod-
ních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.

 11.3.   Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny smlouvou včetně těchto OP,  
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů.

  12. platnost a účinnost op
 12.1.   OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu Kupní smlouvy nebo 

Rámcové kupní smlouvy.
 12.2.   Tyto OP se vyhlašují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1. 3. 2020.
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obJeDnávku?

reference objednavatele Číslo objednávky zákazníka.

odběratel Odběratel Název, Kdo objednává, Fakturační adresa, IČO, DIČ.

objednatel Sklad Pobočkových zákazníků.

Příjemce a adresa dodání Konečný příjemce materiálu – stavba, sklad smluvního/nesmluvního  
partnera. Vždy nejpřesnější možná adresa s číslem popisným, PSČ,  
kontaktní osobou a tel. kontaktem.

Předmět dodávky Přesná specifikace materiálu, výkonu nebo služby.
Vždy ceníkové značení kód materiálu a služby.

způsob balení VL, PAP, BAL, PAL, KS

množství materiálu Množství ke zvolenému druhu balení.

šarže Disperzní materiály – reference k odstínu past, nátěrů, minerálních  
omítek s případnou informací o domíchaném materiálu na objekt.

zvláštní ujednání Nestandardní náležitosti: Individuální cena, odkaz na objekt, apod.

identifikace obchodního 
zástupce

Pokud je k dispozici: celé Jméno obchodního zástupce Cemix podle  
regionu konečného příjemce nebo číslo cenové nabídky Cemix.

způsob dopravy Zákazník si vyzvedne sám nebo CEMIX zajistí přepravu materiálu  
na cílovou adresu. V případě CEMIX transportu, je nutné udat přesnou 
adresu vykládky a dodatečné požadavky.

www.cemix.cz

Proč potřebujeme správně vyplněnou objednávku?
víme, že spěcháte a proto bychom chtěli s vaší pomocí a podporou být ještě rychlejším a kvalitnějším 
partnerem od samotného začátku naší spolupráce. vše začíná správnými informacemi v objednávkách.

K tomu, abychom správně zpracovali vaši objednávku potřebujeme přesné informace, bez kterých  
se neobejdeme, a proto jsme připravili rychlý přehled informací, které by každá objednávka měla  
obsahovat. Prosím nezapomínejte na ně. Děkujeme…
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Změny cen a chyby vyhrazeny.

Sídlo společnosti:
LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany

E-mail: info@cemix.cz, web: www.cemix.cz


