
STAVEBNINY
AUTODOPRAVA
E-SHOP

Akce platí od 1.1. do 31.1. 2023

SWISS KRONO OSB deska
Vícevrstvé desky vyráběné z plochých třísek
smrkového nebo borovicového dřeva.

Sleva 50% 484,-

od 242,-
(200,- bez DPH)

ks

DEN BRAVEN Chemická kotva
Aplikovatelná i při teplotě okolo -20°C
a disponuje krátkou dobou gelovatění
při nízkých teplotách.

Sleva 38% 384,-

239,-
(198,- bez DPH)

ks

Posypová sůl s více druhy vel. zrn
Posypová sůl s více druhy
velikostí zrn.

Sleva 12% 226,-

199,-
(164,- bez DPH)

ks

25kg
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PRODEJNA LUHAČOVICE
UHERSKOBRODSKÁ 984

www.vastap.cz

V ROCE 2023 MÁME V LUHAČOVICÍCH
OTEVŘENO OPĚT I V SOBOTU!

TĚŠÍME SE NA VÁS

ODBORNÁ KONZULTACE

VÝPOČET MATERIÁLU
DOPRAVA MATERIÁLU
MÍCHÁNÍ BAREV A OMÍTEK
KÁVA ZDARMA

Provozní doba Březen - Říjen:
Po - Pá: 7:00 - 16:30

So: 7:30 - 11:00 

Provozní doba Listopad - Únor:
Po - Pá: 7:00 - 16:00

So: 7:30 - 11:00 



JEZDIT V TIRÁKU BYL
MŮJ KLUKOVSKÝ SEN

Jméno: Zdeněk Knotek
Věk: 51

Bydliště: Strání
Životní motto: 80% úspěchu je dorazit tam, kam máte

Koníčky: Procházky přírodou, grilování, JAWA srazy
                poloprofesionální fotbalový analytik

Zdeněk Knotek, řidič kamionu

Zdeňku, co pro Tebe znamená práce řidiče v "TIRáku"?
Je současně i koníčkem? 

Už od mala to byl můj klukovský sen, který se později stal skuteč-
ností, prací i koníčkem.  

Jaká byla Tvoje profesní cesta, po které ses dostal do VASTAPU? 

Celý profesní život jsem strávil za volantem. Jezdil jsem po celé 
Evropě. Ale jelikož všichni stárneme a doba je stále hektičtější, chtěl 
jsem se přiblížit domovině a hledal jsem práci v okolí. VASTAP byl 
můj favorit. 

Tvým denním chlebem je převážení zboží mezi Českou a Sloven-

skou republikou. Kterou oblast bývalého Československa máš 
nejraději? Kam se vyloženě těšíš? 

Při práci za volantem není moc času vnímat okolní krásy a taky bych 
nerad dopadl, jak pan doktor Skružný z Vesničko má středisková. Ale 
snad jako každý se nejradši vracím do mého domova. 

Známe Tě jako velkého gurmána a milovníka masa. Doporuč 
čtenářům tohoto mrazivého vydání Bulletinu nějaký recept vhodný 
do tohoto období.  

Jako správný gurmán své recepty neprozrazuji, ale v toto období 
bych doporučil dobrý Námořnický grog nebo svařené víno. 🙂

Co očekáváš, že nám přinese nový rok 2023?

Od nového roku 2023 očekávám samé pozitiva. Naši společnost 
věřím, že čeká růst a expanze.

Jaké sis dal do nového roku předsevzetí?

Novoroční předsevzetí mi moc dlouho nevydrží, proto si už žádné 
radši ani nedávám . 🙂



SKLADEM

Rapi-tec 2020 - 1000ks

Přináší ve srovnání s běžnými vruty uživatelský
komfort a lepší užitné vlastnosti. Pro velmi
rychlé zašroubování. Používají se pro spoje
dřevo-dřevo a kov-dřevo.

Rapi-tec UniPlus - 1000ks

Jsou určeny pro spojování a připojování
dílů z deskových materiálů a ze dřeva.
Ideální jsou pro spojování lamino desek
na plocho, tzv. tuplování desek a dvou
OSB desek, např. při zhotovování podlah 
suchou cestou.

Rapi-tec SK PLUS vrut do dřeva - 500ks
Speciální kluzný povlak snižuje odpor
proti zašroubování a umožní použití bez
předvrtání do veškerého konstrukčního
dřeva, OSB a MDF desek, dřevotřísek,
překližek a dalších.

Sleva 40% 932,-

559,-
(462,- bez DPH)

bal

Sleva 45% 992,-

546,-
(451,- bez DPH)

bal

Sleva 50% 744,-

372,-
(307,- bez DPH)

bal

REMMERS Tvrdý voskový olej

Je vyroben na bázi přírodních olejů a bezolovna-
té sušiny určený k ochraně dřevěných povrchů
v interiéru jako je nábytek, podlahy, schodiště,
parkety, panely, korek apod.

REMMERS Podlahový lak

Jednosložkový, vodou ředitelný, bezbarvý lak
na bázi polyuretanu. Je vhodný pro nátěry
dřevěných a korkových podlah a k nátěru
dřevěného nábytku.

DEN BRAVEN Lepidlo na dřevo Duvilax
Používá se pro lepení dřevěných konstrukcí
a spojů z tvrdého i měkkého dřeva, dřevo-
třísky, hraček, papíru, textilu a dalších
materiálů.

Sleva 10% 1421,-

1 279,-
(1 057,- bez DPH)

ks

Ba
l. 

2,
5l

Sleva 10% 497,-

449,-
(371,- bez DPH)

ks

Ba
l. 

0,
75

l

Sleva 10% 988,-

889,-
(735,- bez DPH)

ks

Ba
l. 

2,
5l

Sleva 10% 376,-

339,-
(280,- bez DPH)

ks

Ba
l. 

0,
75

l

Sleva 35% 1029,-

669,-
(553,- bez DPH)

ks

Sleva 35% 226,-

147,-
(121,- bez DPH)

ks

STANLEY vodováha 

Zvětšená centrální bublinková libela zaručuje
odolnost a přesnost +/- 0,5 mm/m.
Rozměr: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 200 cm.

MASIPRO Reflektor LED-50W, 4000lm
Led svítidlo o výkonu 50W a světelným tokem
4000 lm.

PROTECO Kabel prodlužovací na cívce 25 m
Prodlužovací kabel 25 m na cívce.
4- zásuvka a tepelná pojistka proti
přetížení.

Sleva 30% 460,-

od 322,-
(266,- bez DPH)

ks
Sleva 20% 895,-

716,-
(592,- bez DPH)

ks

Sleva 15% 999,-

849,-
(702,- bez DPH)

ks

Střešní smrkové latě 4 m
Latě jsou impregnovány, určeny pro laťování
či tvorbu různých konstrukcí. 

Sleva 57% 160,-

69,-
(57,- bez DPH)

ks

Sleva 57% 195,-

83,-
(69,- bez DPH)

ks

Stavební deska tříděná 4 m
Tříděná smrková prkna ošetřené impregnací proti
hnilobě a dřevokaznému hmyzu.
Tloušťka prken je 24 mm.

Sleva 27% 149,-

109,-
(90,- bez DPH)

ks
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m
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Sleva 27% 176,-

129,-
(107,- bez DPH)

ks
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DŘEVO A PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

od 1. 1. do 31. 1. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Nakupujte i online na www.vastap.cz
Chyba tisku vyhrazena. | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

SWISS KRONO OSB deska P+D 2500/625 mm
Jsou vícevrstvé desky vyráběné z plochých třísek
smrkového nebo borovicového dřeva. Používají se
na podlahy, stěny, podhledy a další konstrukce.

Sleva 50% 484,-

od 242,-
(200,- bez DPH)

ks

tl.
 12

 m
m

tl. 12 mm
tl. 15 mm
tl. 18 mm
tl. 22 mm
tl. 25 mm

242,-/ks
303,-/ks
363,-/ks
444,-/ks
505,-/ks



SKLADEMCeny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná
od 1. 1. do 31. 1. 2023, nebo do vyprodání zásob. | Nakupujte i online na www.vastap.cz
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ZIMNÍ STAVEBNÍ CHEMIE

DEN BRAVEN Thermo Kleber Winter

pistolová 750 ml

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo
určené pro efektivní lepení izolantu na zdivo
EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty)
a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. 
Použití do -10°C.

Sleva 35% 277,-

180,-
(149,- bez DPH)

ks

DEN BRAVEN Multi Kleber Winter

pistolová 750 ml

Pěna na lepení dutinových cihel, pórobetonu,
polystyrenu a dalších materiálů v teplotách
až do -15°C.

Sleva 35% 277,-

180,-
(149,- bez DPH)

ks

DEN BRAVEN Thermo Kleber Roof Winter

pistolová 750 ml

Jednosložkové polyuretanové lepidlo
určené pro efektivní lepení izolantu
na asfaltové pásy modifikované a oxido-
vané s pískovanou povrchovou úpravou.
Použití při teplotách až do -10°C.

Sleva 35% 277,-

180,-
(149,- bez DPH)

ks

DEN BRAVEN Nízkoexpanzní pěna
Winter pistolová 750 ml

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální
expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny při
teplotách až do -15°C.

Sleva 38% 229,-

143,-
(118,- bez DPH)

ks

DEN BRAVEN Zimní pistolová pěna
MEGA 70 pistolová 870 ml

Profesionální, jednosložková montážní
a konstrukční polyuretanová pěna, apli-
kovatelná při teplotách až do -12 °C.
Zvýšená vydatnost až 70 l.

Sleva 35% 241,-

157,-
(130,- bez DPH)

ks

Vzduchová pumpa pro chemické kotvy

Praktické příslušenství pro správnou aplikaci
chemických kotev. Jedná se o speciální vyfu-
kovací pumpičku pro odstranění nečistot
z předvrtaných otvorů.

Čistící kartáčky pro chemické kotvy
Praktické příslušenství pro správnou
aplikaci chemických kotev. Jedná se
o speciální čistící kartáčky k uvolnění
nesoudržného odvrtaného materiálu
uvnitř otvoru.

DEN BRAVEN Urychlovač plastifikátor
stavebních hmot

Pro snížení spotřeby vody, dodává plasticitu,
zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí
a vytvrzení betonů a hmot pojených ceme-
ntem. Umožňuje zdění a betonování
za poklesů teploty pod 0°C.

DEN BRAVEN Chemická kotva ARCTIC 300 ml

Aplikovatelná i při teplotě okolo -20°C
a disponuje krátkou dobou gelovatění
při nízkých teplotách.

Sleva 38% 384,-

239,-
(198,- bez DPH)

ks

SILVER LINE Zimní pěna trubičková 750 ml
Pěna pro celoroční montáže a těsnění oken,
dveřních zárubní, prahů a prostupů chrániček
při teplotách až do -12°C.

Sleva 35% 196,-

127,-
(105,- bez DPH)

ks

SILVER LINE Zimní pěna pistolová 750 ml
Pro celoroční montáže a těsnění oken,
dveřních zárubní, prahů a prostupů
chrániček při teplotách až do -15°C.

Sleva 35% 215,-

140,-
(116,- bez DPH)

ks

DEN BRAVEN Zimní přísada do betonu
Zlepšuje zpracovatelnost betonů, zvyšuje
odolnost vůči působení mrazu. Urychluje
tvrdnutí a umožňuje zpracovatelnost beto-
nů a cementem pojených hmot při teplotách
až do -10°C.

Sleva 43% 113,-

64,-
(53,- bez DPH)

ks

Ba
l. 

0,
75

l

Sleva 43% 474,-

270,-
(223,- bez DPH)

ks

Ba
l. 

5l

Sleva 19% 109,-

88,-
(73,- bez DPH)

ks

Ba
l. 

1l

Sleva 19% 479,-

388,-
(321,- bez DPH)

ks

Ba
l. 

5l

Sleva 46% 906,-

485,-
(401,- bez DPH)

ks

Sleva 54% 123,-

56,-
(46,- bez DPH)

ks

Sleva 54% 165,-

75,-
(62,- bez DPH)

ks
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SPÁROVACÍ HMOTY A SILIKONY

PROFILY

Ukončovací profil tvar ,,L“ 2,5 m
Profil se používá k vnějšímu ukončení obkladu
a dlažby. Ukončení vytváří ostrou hranu. 
Materiál hliník, přírodní barva.

Sleva 36% 136,-

87,-
(72,- bez DPH)

ks

Ukončovací profil tvar ,,L“ 2,5 m
Profil se používá k vnějšímu ukončení obkladu
a dlažby. Ukončení vytváří ostrou hranu.
Materiál nerez leštěný.

Sleva 36% 392,-

249,-
(206,- bez DPH)

ks

Ukončovací profil tvar ,,L“ 2,5 m
Profil se používá k vnějšímu ukončení
obkladu a dlažby. Ukončení vytváří ostrou
hranu. Materiál hliník elox. černý.

Sleva 36% 376,-

239,-
(198,- bez DPH)

ks

UNIVERBAU Adhézní můstek
Jednosložkový podkladový nátěr pro zvýšení
přilnavosti hydroizolačních, vyrovnávacích
a lepicích hmot k problematickým podkladům.
Spotřeba cca 5-7 m2/kg

Sleva 25% 145,-

109,-
(90,- bez DPH)

ks

Sleva 36% 542,-

349,-
(288,- bez DPH)

ks

CERESIT CS25 Sanitární silikon 280 ml
Těsnící sanitární tmel na acetoxy bázi. Zaručuje
vysokou odolnost vůči plísním.  Je trvale elasti-
cký a odolný vůči vysokým teplotám.

Sleva 10% 187,-

od 169,-
(140,- bez DPH)

ks

CERESIT CE 40
Voděodolná, flexibilní spárovací hmota
na spárování keramických obkladů, dlažeb 
(včetně gresové) a na spáry se šířkou do
8 mm. Více druhů.
 

Sleva 23% 232,-

od 179,-
(148,- bez DPH)

ks

Sleva 12% 334,-

od 294,-
(243,- bez DPH)

ks

MAPEI ULTRACOLOR
Vysoce kvalitní, rychle tvrdnoucí a polymery
modifikovaná spárovací malta. Snižuje nasá-
kavost a odolnost proti tvorbě plísní díky
technologii BioBlock. Na výplň spáry šířky
do 20 mm. Více druhů.

Sleva 16% 273,-

229,-
(189,- bez DPH)

ks

Sleva 16% 569,-

479,-
(396,- bez DPH)

ks

MAPEI KERAPOXY 5 kg
Dvousložková epoxidová vysoce kvalitní kyseli-
novzdorná spárovací hmota a lepidlo se
sníženým vertikálním skluzem na obklady
a dlažby z keramiky a přírodního kamene. 
Více druhů.

Sleva 17% 2148,-

1 779,-
(1 470,- bez DPH)

ks

MAPEI MAPESIL 330 ml
Čistý plísním odolný silikonový těsnící tmel
s kyselou reakcí s technologií BioBlock.
Pro spáry vystavené pohybům až o 25% 
původní šířky. Více druhů.

Sleva 17% 289,-

239,-
(198,- bez DPH)

ks

KERAKOLL lepidlo NO LIMITS, šedé 25 kg
Pružné gelové strukturální multifunkční lepidlo
na bázi exkluzivního geopojiva. Pro lepení všech
typů materiálů, na všechny podklady a pro jaké-
koliv použití, i v extrémních podmínkách.

Sleva 23% 905,-

699,-
(578,- bez DPH)

ks

KERAKOLL Bioflex bílý 25 kg
Flexibilní minerální lepidlo pro vysoce kvalitní
lepení slinutých obkladů a dlažeb, keramických
dlaždic a přírodních kamenů, s nulovým verti-
kálním skluzem a dlouhým otevřeným časem,
mrazuvzdorné.

Sleva 24% 711,-

539,-
(445,- bez DPH)

ks

UNIVERBAU Lepidlo obklad, dlažba 25 kg C1T
Speciální suchá cementová lepící malta
ve standardu C1T se sníženým skluzem. 
Je určená na lepení obkladů a dlažeb 
a příslušných ukončovacích prvků, lepení
desek z EPS a minerální vaty.
 

Sleva 37% 166,-

105,-
(87,- bez DPH)

ks

6

2kg
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ODOLNÉ DLAŽBY VHODNÉ DO GARÁŽÍ

KERAMICKÉ DLAŽBY

7

RAKO Starline

Dlažba Starline s vysokou odolností vůči mrazu a opotřebení.
Protiskluz R9 zaručuje praktické a bezpečné řešení do interiéru
i exteriéru. Rozměr 29,8 x 29,8 cm.

Sleva 15% 386,-

329,-
(272,- bez DPH)

m2

SVĚTLE BÉŽOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ ČERNÁ

PARADYZ Sunnydust
Dlažba s odolností proti opotřebení PEI 4/12000. Protiskluz R9
zaručuje praktické a bezpečné řešení do interiéru i exteriéru.
Rozměr 59,8 x 59,8 cm.

Sleva 14% 511,-

439,-
(363,- bez DPH)

m2

BEIGE GRES GRYS GRES LIGHT BEIGE

PARADYZ Heartwood
Dlažba s odolností proti opotřebení PEI 5.
Protiskluz R9 zaručuje praktické a bezpečné
řešení do interiéru i exteriéru. 
Rozměr 19,8 x 119,8 cm.

Sleva 14% 705,-

609,-
(503,- bez DPH)

m2

LATTE MAT HONEY MAT TOFFE MAT

OPOCZNO Fog G311 beige
Univerzální levná mrazuvzdorná dlažba s cementovým vzorem.
Formát 30×60 cm je možné použit na podlahu i na stěnu.
Rozměr 29,8 x 59,8 cm.

Sleva 14% 661,-

569,-
(470,- bez DPH)

m2

BEIGE GRAPHITE GREY

PARADYZ Silkdust
Estetická kolekce dlaždic Silkdust kombinuje jemný lesk
drahého hedvábí s efektem svěžího a surového betonu.
Protiskluz R9 zaručuje praktické a bezpečné řešení
do interiéru i exteriéru. Rozměr 59,8 x 119,8 cm.

Sleva 38% 1279,-

789,-
(652,- bez DPH)

m2

BEIGE GRES POLPER GRYS MAT GRYS POLPER



ZIMNÍ VÝBAVA

PROTECO Hrablo na sníh 50cm

Pracovní část shrnovače je vyrobena z vysoce
teplotně i mechanicky odolného PP plastu.
Široká pracovní část z PP plastu s kvalitní
násadou z poplastované oceli.

FISKARS Shrnovač sněhu (1001636)
Shrnovač je vyroben z lehkých materiálů,
což šetří vaše záda, výrazně usnadňuje práci
a snižuje únavu. Hliníková násada má v místě
uchopení povrch potažený příjemným měkkým
plastem. V šířce 450 mm a délke 1530 mm.

Sleva 25% 1340,-

999,-
(826,- bez DPH)

ks

PROTECO Hrablo na sníh 54 cm
Pracovní část shrnovače je vyrobena z vysoce
teplotně i mechanicky odolného PP plastu.
Násada je vyrobena z hliníku, která je zakon-
čena ergonomicky tvarovanou rukojetí
z ABS plastu.

Sleva 10% 321,-

289,-
(239,- bez DPH)

ks
Sleva 10% 466,-

419,-
(346,- bez DPH)

ks

Posypová sůl s více druhů velikostí zrn
Posypová sůl s více druhů velikostí zrn.
Drobné zrno působí agrasivně ihned,
tlustá zrna se rozpouštějí postupně
s dlouhodobějším efektem.

Dětské hrablo na sníh
Hrablo vyrobeno z kvalitního plastu, dostatečná
síla stěny lopatové části i buková násada zajiš-
ťují dětem snadnou práci. Materiál odolný
mrazu do -28°C.

Sleva 10% 88,-

79,-
(65,- bez DPH)

ks

FISKARS Solid TM ruční sypač soli
Ideální pro přesné rozmetání soli a jiných
sypkých materiálů. Systém Easy-Lock 
umožnuje rychlé doplňování materiálu 
do zásobníku o objemu 2,3 l.

Sleva 9% 368,-

335,-
(277,- bez DPH)

ks Sleva 12% 113,-

99,-
(82,- bez DPH)

ks

Sleva 12% 226,-

199,-
(164,- bez DPH)

ks

PROTECO Nabíječka autobaterií 6/12V
Nabíječka je určena pro nabíjení všech typů
6 V a 12 V olovněných baterií jako jsou WET,
MF, EFB, GEL, AGM o kapacitě
od 1,2 Ah do 130 Ah.

Sleva 10% 832,-

749,-
(619,- bez DPH)

ks

PROTECO Nabíječka autobaterií 12/24V
Nabíječka MAX-15 je určená pro nabíjení
všech typů 12 V olověných akumulátorů,
včetně WET,MF, EFB, gelových akumulátorů,
AGM. Spouštěcí práh nabíjení je 1 V.

Sleva 10% 1810,-

1629,-
(1346,- bez DPH)

ks

DEN BRAVEN Sněhové řetězy 400 ml
Pro gumové pneumatiky všech druhů vozidel.
V zimních podmínkách dočasně poskytuje vašim
kolům zvýšenou trakci a díky své vysoké počá-
teční přilnavosti zabraňuje prokluzování kol.
Zároveň snižuje riziko nebezpečí smyku
ošetřeného vozidla.

Sleva 13% 159,-

139,-
(115,- bez DPH)

ks

10kg

25kg
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