
STAVEBNINY

AUTODOPRAVA

E-SHOP

Akce platí od 1.12. do 31.12. 2022

Broušená cihla LEIERPlan P10

Broušená keramická cihla určena pro
zhotovení příčkového zdiva.

Sleva 40% 116,-

od 70,-
(58,- bez DPH)

ks

LeierPLAN 11,5

KNAUF Naturoll Pro
Rolovaná tepelná izolace ze skleněných
vláken. Tloušťka: 50 - 200 mm.

Jednotná sleva 55%

od 742,-
(613,- bez DPH)

bal

Palivové dřevo tvrdé 1,7 prm
Palivové dubové dřevo naskládané
na paletě v délkách 33 cm.

Sleva 20% 8749,-

6 999,-
(5 784,- bez DPH)

1,7 prm
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Antonín Popelka
Jednatel VASTAP

Rozhovor:

PŘEJEME ŽLUTÉ
A VESELÉ



Antoníne, jak hodnotíš letošní rok VASTAPU?

Letošní rok vnímám v mnoha ohledech kladně. Samozřejmě se 
kolem nás dějí věci, které jen stěží dokážeme ovlivnit, ale učí nás 
hromadu nového a věřím, že jak se tato bouře přežene, budeme po 
ní všichni silnější. Letos se nám podařilo otevřít novou prodejnu
v Uherském Ostrohu, posílili jsme vozový park, náš tým absolvoval 
hromadu školení a seminářů, takže jsme rádi, že jsme se opět 
posunuli v naší cestě dál. V průběhu roku jsme ovšem udělali
i hromadu chyb, ze kterých se chceme poučit a chceme ať nás
do budoucna posílí.

V průběhu roku spatřil světlo světa první BULLETIN a každý měsíc 
přichází VASTAP s novým. Můžou se zákazníci těšit na tento 
měsíčník i v roce 2023?

BULLETINEM chceme dostávat do podvědomí tváře našich kolegů. 
Jsme hrdí na tým, který nás reprezentuje a na každodenní bázi se 
stará o obchod s našimi zákazníky. Se spoluprací jsme nejspokoje-
nější tehdy, když má dlouhodobé kořeny a je v ní oboustranná 
důvěra. Druhým, stejně důležitým odkazem BULLETINU jsou slevové 
akce na standardní i méně známé výrobky na českém trhu, kterými 
se zabýváme. V příštím roce budeme v této práci určitě pokračovat.

Kdo je v dnešní době typickým zákazníkem VASTAPU?

Momentálně u nás nakupuje pět skupin zákazníků. Tím, že se 
výrazně zaměřujeme na hrubou stavbu a "těžší zboží", tak nás často 
navštěvují svépomocní stavitelé domků, kteří s námi spolupracují od 
začátku své stavby. Dále pak větší stavební firmy, které staví domy 
na klíč. Tyto dva typy zákazníků doplňují menší stavební firmy
a party, které jsou hodně multifunkční a dokáží zákazníkovi vyřešit 
téměř každou potřebu. Čtvrtou a pátou skupinu uzavírají lokální 
kutilové a zákazníci našeho e-shopu, kteří si oblíbili hromadu námi 
nabízených produktů a denně jim balíme zakázky do všech koutů 
České republiky.

Jaké jsou plány do budoucna?

V roce 2023 opět přineseme na český trh nové produkty, které 
budou za standardní kvalitu šetřit stavební rozpočet zákazníků. 
Už v průběhu letošního roku jsme pracovali na tom, ať se naše 
produktové portfolio rozšíří, o co nejzajímavější produkty a věříme,
že tuto naši práci zákazníci ocení. V nejbližší budoucnosti budeme 
pracovat na zdokonalovaní odbytu, odbornosti zaměstnanců
a zvýšení rychlosti ve všech komunikačních tocích.

BUDEME NA SOBĚ
DÁL PRACOVAT

Antonín Popelka, jednatel
rozhovor



Co bys poradil zákazníkům, kteří mají stavbu domu teprve před 
sebou?

Není tajemstvím, že velká část zákazníků se stavbou domů vyčkává. 
Do karet společnosti nehraje inflace, úroková sazba a nejistota 
pramenící na východě. Je ale část zákazníků, kteří již stavět začali
a nebo začnou na začátku nového roku. Radil bych jim zachování 
klidu a informační otevřenost. Ceny stěžejních produktů v důležitých 
komoditách letos vyletěly ve velmi krátkém čase výrazně nahoru. 
Následně začaly klesat a tyto produkty se opět staly tržně dostup-
nými. Názory fundovaných lidí na trhu se liší a zaručit se toho do 
budoucna moc nedá. Moje rada je, najít si mezi dodavateli člověka, 
jehož pracovní náplní je mimo jiné i sledování vývoje cen a sbírání 
informací z trhu. Ten by měl riziko "špatného nákupu" v daném čase 
výrazně snížit. V tomto ohledu vám poradí naši obchodní zástupci. 

Ty jsi letos dostavil dům, pomohli ti zkušenosti ze stavební 
branže?

Se stavbou jsme začali v roce 2020. Chtěl jsem v ní lépe poznat 
námi prodávané a doporučované produkty, hromada z nich je
z našeho projektu VAŠECIHLY.cz. Po stavbě jsem rád, že za tyto 
produkty můžeme dát s klidným svědomím ruku do ohně a dopor-
učovat dál. Pracovní vytížení v tomto divokém roce mi někdy 
paradoxně komplikovalo organizaci prací na domě, takže jsme se 
nastěhovali až letos v říjnu. Bylo to moje první stěhování v životě a 
jsem rád, že už to máme s rodinou za sebou. :)

Co bys na konci roku popřál zákazníkům do toho nového?

Popřál bych všem víru v lepší zítřky. Ovlivňujme co ovlivnit dokážeme, 
buďme pozitivní energií pro naše blízké a snažme se neřešit věci, na 
které nemáme dosah a vyčerpávají nás. Osobně věřím v rok, kdy se 
zásadní věci začnou otáčet k lepšímu a věřím v rok, který si jako 
společnost užijeme. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří využili 
v roce 2022 naše služby a dali nám možnost stát se dodavateli jejich 
staveb. Velmi si toho vážíme a budeme dělat maximum pro to, 
abyste byli s našimi službami i nadále spokojeni.

Užijte si Vánoce a těšíme se na vás v roce 2023.

Antonín Popelka
jednatel

Ať Vás to s námi baví
i v novém roce!

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok!



SKLADEM

Webermix Z zakládací malta

Zdící malta Weber.mix Z pro zakládání 1. vrstvy

zdiva z broušených cihel. Použitelná v exteriéru
i interiéru. Pevnost v tlaku 10 MPa.

Spojka zdiva MV 300/5

Používá se k ukotvení příčky k nosnému
nebo obvodovému zdivu.

DEN BRAVEN Multi Kleber

Winter 750 ml

Pěna na lepení  dutinových cihel, póro-
betonu, polystyrenu a dalších materiálů.

Sleva 30% 201,-

141,-
(116,- bez DPH)

ks

Sleva 20% 18,-

14,-
(12,- bez DPH)

ks

Sleva 35% 279,-

180,-
(149,- bez DPH)

ks

Plochý keramobetonový

nenosný překlad
LEIER MDA

Překlady se šířkou 12 cm a výškou 6,5 cm s keramickým
pláštěm. Slouží na překlenutí otvorů oken a dveří bez
tepelných mostů.

Sleva 40% 448,-

269,-
(222,- bez DPH)

ks

75 cm
100 cm
125 cm

174,-/ks

214,-/ks

269,-/ks

225 cm
250 cm

514,-/ks

571,-/ks

275 cm
300 cm
325 cm

646,-/ks

709,-/ks

764,-/ks

150 cm
175 cm

317,-/ks

388,-/ks

200 cm 443,-/ks

BLOCK FIX Lepidlo 750 ml

Block fix je lepicí, montážní a těsnicí polyuretanová
hmota na cihly a jiné materiály.

Sleva 20% 187,-

150,-
(124,- bez DPH)

ks

VÁNOČNÍ FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ
O VRTAČKY DEWALT

25kg

12
5 

cm

PŘÍČKY LEIER

4
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná

od 1. 12. do 31. 12. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Nakupujte i online na www.vastap.cz
Chyba tisku vyhrazena. | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

Zapoj se jednoduše:
1. Lajkuj

2. Komentuj 

3. Vyhraj

Broušená cihla LEIERPlan P10

Broušená keramická cihla určena pro
zhotovení příčkového zdiva.

Sleva 40% 116,-

70,-
(58,- bez DPH)

ks

Sleva 40% 140,-

84,-
(70,- bez DPH)

ks

Sleva 40% 178,-

106,-
(88,- bez DPH)

ks

LeierPLAN 11,5

LeierPLAN 14

LeierPLAN 17,5

Více informací o soutěži naleznete v příspěvku na našem Facebooku
VastapStavebniny



SKLADEMCeny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná
od 1. 12. do 31. 12. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Nakupujte i online na www.vastap.cz
Chyba tisku vyhrazena. | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

IZOLACE

P-S pěnový polystyren EPS100
Vhodný pro vysoce tlakově namáhané
podlahové a střešní konstrukce.
Napětí v tlaku 100 kPa.

Sleva 50% 4046,-

2 023,-
(1672,- bez DPH)

m3

P-S pěnový polystyren EPS150
Vhodný pro vysoce tlakově namáhané
podlahové a střešní konstrukce.
Napětí v tlaku 150 kPa.

Sleva 40% 4837,-

2 422,-
(2 002,- bez DPH)

m3

P-S pěnový polystyren EPS200
Vhodný pro vysoce tlakově namáhané
podlahové a střešní konstrukce.
Napětí v tlaku 200 kPa.

Sleva 50% 5724,-

2 862,-
(2 365,- bez DPH)

m3

XPS extrudovaný polystyren se zámkem
Extrudovaný polystyren se zámkem.

Sleva 50% 7960,-

3 980,-
(3 289,- bez DPH)

m3

Sleva 50% 8120,-

4 060,-
(3 555,- bez DPH)

m3

20
-1

20
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EGIBI fólie HOT FLOOR 50 m 
Reflexní fólie pro podlahové vytápění
HOTFLOOR.

Sleva 25% 1189,-

892,-
(737,- bez DPH)

bal

GUTTAFOL WB 110 parotěsná fólie
Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana)
zesílená výztužnou mřížkou 6 x 8 mm.

15 m2

37,5 m2

264,-/bal
595,-/bal

75 m2 1200,-/bal

Sleva 20% 330,-

od 264,-
(218,- bez DPH)

bal

GUTTAFOL DS ALU 160 parotěsná fólie 
Reflexní parotěsná fólie zesílená výztužnou
mřížkou a s reflexní metalizovanou vrstvou
pro odraz sálavého tepla.

Sleva 20% 660,-

od 528,-
(436,- bez DPH)

bal

HASOFT parotěsná páska PE Profi
Páska se používá k vzduchotěsnému
olepování a utěsňování fólií pro zpoma-
lování prostupu páry.

Sleva 10% 421,-

379,-
(313,- bez DPH)

ks

KNAUF Akustik Board
Akustická izolace v deskách s vysokou zvuko-
vou pohltivostí. Splňuje požadavky na požárně
odolné příčky. Tloušťka: 40 - 100 mm.

Jednotná sleva 25%

od 669,-
(553,- bez DPH)

bal

KNAUF Naturoll Pro
Role ze skleněných vláken, pro zateplení šikmé střechy, do příček,
konstrukcí stropů a nezatížených podlah. Tloušťka: 50 - 200 mm.

Jednotná sleva 55%

od 742,-
(613,- bez DPH)

bal

STANLEY nůž na izolace 

DÁREK

Při koupi celé palety

P-S systémová deska s izolací
Deska je určena pro podlahového vytápění.

Sleva 40% 288,-

173,-
(143,- bez DPH)

m2

15 m2

37,5 m2

528,-/bal
1230,-/bal

75 m2 2280,-/bal
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SKLADEM Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná
od 1. 12. do 31. 12. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Nakupujte i online na www.vastap.cz

Chyba tisku vyhrazena. | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

DOMÁCNOST

VÁNOCE POD KONTROLOU

Palivové dřevo tvrdé 1,7 prm
Palivové dubové dřevo je určeno k topení
ve všech vhodných typech krbů, kotlů
a kamen. Dřevo je naskládané na paletě 
v délkách 33 cm.

LIMES Stojan na dřevo SPD 310
Užitečný pomocník pro uskladnění a vysoušení
dřeva. Výška je pevná, nenastavitelná. 
Rozměr: 119 x 25 x 144 cm.

Sleva 10% 3721,-

3 349,-
(2 768,- bez DPH)

ks

Palivové dřevo tvrdé 1,0 prm
Palivové dubové dřevo je určeno k topení
ve všech vhodných typech krbů, kotlů
a kamen. Dřevo je naskládané na paletě 
v délkach 33cm.

Sleva 20% 8749,-

6 999,-
(5 784,- bez DPH)

1,7 prm

Sleva 20% 5624,-

4 499,-
(3 718,- bez DPH)

1,0 prm

EGIBI Dětská zábrana na schody a dveře Elsa
Otočná zábrana ze 100% masivního dřeva.
Šířka variabilně nastavitelná od 79,5 do 88 cm.

Sleva 25% 2477,-

1 858,-
(1 536,- bez DPH)

ks

EGIBI Dětská zábrana na schody a dveře Anika
Otočná zábrana ze 100% masivního dřeva.
Šířka variabilně nastavitelná od 71,5 cm
do 109,5 cm.

Sleva 25% 2818,-

2 114,-
(1 747,- bez DPH)

ks

EGIBI Dětská zábrana na schody a dveře Felix
Zábrana je vyrobena z moderně vypadající
pevné oceli. Šířka variabilně nastavitelná
od 62 cm do 102 cm.
 

Sleva 25% 2904,-

2 178,-
(1 800,- bez DPH)

ks

EGIBI Rolety Den a Noc ve třech odstínech
Rolety Den a Noc jsou elegantním řešením Vašeho soukromí v noci a stíněním ve dne. Montáž Rolety Den a Noc je velmi jednoduchá,
bez potřeby vrtání do rámu okna. Jednoduše se zavěsí na okenní křídlo. Různé rozměry.

Jednotná sleva 

25%

Bílá Šedá Béžová

42x150 334,-/ks
57x150 419,-/ks
73x150 539,-/ks
81x150 578,-/ks
97x150
68x210

697,-/ks
660,-/ks

Více rozměrů
na objednání

6
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DÁRKOVÉ POUKAZY - PRAKTICKÝ DÁREK
V hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč

DÁRKY PRO KUTILY

DEWALT Přímočará pila 650 W
DWE349-QS
Kmitací pila s odolným 650 W motorem
a příjemně pogumovaným úchopem.

Sleva 33% 3990,-

2 689,-
(2 222,- bez DPH)

ks

DEWALT Vrtačka 18V, 2x AKU 1,5 Ah
DCD708S2T-QW
Bezuhlíková aku vrtačka s kompaktní pracovní
délkou 160 mm a maximálním utahovacím
momentem až 65 Nm.

Sleva 29% 6052,-

4 299,-
(3 553,- bez DPH)

ks

DEWALT 125 mm úhlová bruska 950 W
DWE4117-QS
Kvalitní úhlová bruska se silným motorem
s příkonem 950 W. Určeno pro kotouče
o průměru 125 mm.

Sleva 16% 1990,-

1 669,-
(1 379,- bez DPH)

ks

NEO TOOLS Sada Gola s nářadím
219 ks (08-671)
Sada obsahuje ráčny s ergonomickými
odsazenými rukojeťmi a 219 kusů nástrčných
klíčů a bitů vyrobených z vysoce kvalitní
chrom-vanadové oceli.

Sleva 30% 6147,-

4 329,-
(3 578,- bez DPH)

ks

STANLEY Boxy na nářadí
Kvalitní boxy pro uložení nářadí představují
jeden ze základů dílny.

Akční cena

od 659,-
ks

STANLEY Podstavec na řezání
Junior STST1- 70355
Pevná a robusní konstrukce z polypropylenu
udrží v páru až 450 kg.
Rozměry: 55 x 11 x 81 cm

Sleva 19% 1349,-

1099,-
(908,- bez DPH)

pár

PROTECCO Vysavač na okna
akumulátorový
Vhodný na všechny typy skel a zrcadel. Najde
uplatnění i v koupelně. Stěrka o šírce záběru
28 cm. Akumulátor vydrží 35 minut. Doba nabití
akumulátoru 2-3 hodiny.

Sleva 15% 634,-

539,-
(445,- bez DPH)

ks

Sleva 15% 764,-

649,-
(536,- bez DPH)

ks

Set nářadí, 32 ks
Šikovně sestavený komplet nářadí, který je
vhodný pro drobné opravy v domácnosti
či kolem domu.

NEO TOOLS Stůl mini pracovní dětský
s nářadím
Dětský stůl obsahuje celkem 56 kusů různé-
ho nářadí pro malé kutily.

Sleva 15% 895,-

759,-
(627,- bez DPH)

ks

7



VÁNOCE

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

21. 12. 2022
7:00 - 16:00 hod.

3. 1. 2023
Otevřeno dle běžné otevírací doby

22. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Zavřeno

MAGIC HOME Stromek Harry

Jedle zasněžená 150 cm
Větve stromku jsou na kmeni připevněny
deštníkovým rozkládacím systémem.

MAGIC HOME Řetěz, studená / teplá bíla
Vánoční řetěz s 200 LED světly. Délka řetězu
je 5 m a napájecího kabelu 3 m. 
Osvětlení lze použít i v exteriéru.

Akční cena

669,-
(553,- bez DPH)

ks

MAGIC HOME Řetěz rampouchy
studená / bíla
Vánoční řetěz s 12 LED světly ve tvaru rampouchů.
Délka řetězu je 2,2 m a napájecího kabelu 0,3 m.
Osvětlení lze použít i v exteriéru.

Akční cena

859,-
(710,- bez DPH)

ks
Sleva 20% 2574,-

2 059,-
(1 702,- bez DPH)

ks

Časovač – spínací zásuvka do exteriéru
Mechanická spínací zásuvka slouží ke spínání
spotřebičů ve venkovních prostorech. 
Minimální nastavitelný čas: 15 min. 
Maximální nastavitelný čas: 24 hodin.

Akční cena

139,-
(115,- bez DPH)

ks

Čepice s LED světlem, různé druhy
Pohodlná a teplá čepice do chladného počasí. Nabíjení LED světla pomocí USB portu
se 3 stupni intenzity svícení.

Cena od

189,-
(156,- bez DPH)

ks
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