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KNAUF Sádrokartonová deska
Nehořlavá ohebná deska pro použití
v interiérových suchých prostorech.

Sleva 36% 309,-

198,-
(164,- bez DPH)

ks

Zdivo LeierPLAN 30
Broušená cihla určená na obvodové
nosné a výplňové zdivo.

Sleva 40% 119,-

71,-
(59,- bez DPH)

ks

STANLEY Pracovní světlomet
Akumulátorové světlo s bezúdržbovou LED
technologií a nastavitelnou intenzitou svícení.

Sleva 15% 2349,-

1 999,-
(1 652,- bez DPH)

ks
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SKLADEMCeny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná
od 1. 2. do 28. 2. 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.

PRÁCE UVNITŘ

Příčkovka PORFIX P2 - 500
Rozměry: 500 x 250 mm x tloušťka.
Tvárnice z bílého pórobetonu určené pro nenosné vnitřní stěny,
přizdívky a obezdívky v interiérech. Při stavbě oceníte zejména
rychlost výstavby a možnost snadného opracování běžným
nářadím.

Sleva 27% 45,-

od 33,-
(27,- bez DPH)

ks

Příčkovka YTONG
Rozměry: 599 x 249 mm x tloušťka.
S příčkami Ytong budete zdít snadno a rychle s minimem odpadu,
oceníte i jejich nízkou hmotnost a vysokou přesnost vyzděných stěn.
Kvůli své jednoduchosti patří k nejžádanějším materiálům při
přestavbách, rekonstrukcích a dalších pracích v interiéru.

Sleva 25% 59,-

od 44,-
(37,- bez DPH)

ks

Perlit DS 100l
Suchý izolační zásyp do prostoru mezi krokvemi
šikmých střech a do stropních konstrukcí. Izolace
beze spár a tepelných mostů, čistý přírodní
produkt, jednoduché provedení, nehořlavý mate-
riál, skupina tepelné vodivosti 050.

Sleva 15% 424,-

360,-
(298,- bez DPH)

ks

Perlit ES 100l
Vyrovnávací zásyp pro lité betonové a asfal-
tové podlahové konstrukce. Neomezená
výška zásypu, nehořlavý materiál, odolný
vůči vlhkosti, skupina tepelné vodivosti 050.

Sleva 15% 424,-

360,-
(298,- bez DPH)

ks

Perlit HY 100l
Perlit HY je hydrofobizován. Je možné ho použít
jako zásyp do cihlových tvárnic pro zlepšení izo-
lačních vlastností zdiva.

Sleva 15% 460,-

391,-
(323,- bez DPH)

ks

SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA
PROFITEX CE 145 g/m2

Armovací tkanina vyrobená ze skelného vlákna,
která je nezbytnou součástí vnějších omítek
a zateplovacích systémů. Při jejím použití
dochází k eliminaci praskání omítek nebo fasád.
Vyznačuje se vynikající rozměrovou stabilitou
a mechanickou pevností.

Sleva 30% 160,-

od 112,-
(93,- bez DPH)

ks

5 m
10 m

112,-/bal
224,-/bal

20 m 415,-/bal

UNIVERBAU Lepidlo zateplovací UNI 25 kg
K lepení izolačních desek na stěny a stropy.
Jako armovací stěrka k vytváření výztužné
vrstvy v zateplovacích systémech. Vhodná
jako podklad pro tenkovrstvé finální omítky,
ke zhotovení stěrkové vrstvy na rovném
zdivu a pevných omítkách. Pro vnitřní i vněj-
ší použití, mrazuvzdorné a paropropustné.

Sleva 26% 215,-

159,-
(131,- bez DPH)

ks

UNIVERBAU lepidlo na pórobeton 25 kg
Lepicí malta určena na lepení přesných
pórobetonových tvárnic nosných i příčko-
vých stěn, případně výplňového zdiva. 
Lepicí maltu lze také použít na spojování 
keramických a betonových tvárnic, vyspravení
nerovností podkladů a povrchů.

Sleva 26% 181,-

134,-
(111,- bez DPH)

ks

CHARVÁT CharBit V60 S35
Oxidovaný asfaltový pás používaný ve spodních
stavbách proti vlhkosti a vodě. Vhodná izolace
proti radonu.

Sleva 37% 1271,-

804,-
(664,- bez DPH)

bal

CHARVÁT CharBit G200 S40
Oxidovaný asfaltový pás vhodný pro
podkladní vrstvy střešního pláště a
hydroizolace spodních staveb. 
Vhodná izolace proti radonu.

Sleva 36% 1416,-

902,-
(745,- bez DPH)

bal

CHARVÁT Charbit V60 S35 - 50 cm
Oxidovaný asfaltový pás vhodný pod
obvodové a příčkové zdivo.

Sleva 33% 726,-

486,-
(402,- bez DPH)

bal

tloušťka
50 mm
75 mm

100 mm
125 mm

cena
33,-/ks
43,-/ks
53,-/ks
71,-/ks

150 mm 82,-/ks

tloušťka
50 mm
75 mm

100 mm
125 mm

cena
44,-/ks
58,-/ks
71,-/ks

95,-/ks
150 mm 110,-/ks
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SKLADEM

Ocelový výztužný profil CD
Profil pro sádrokartonové stropní

a předsazené konstrukce.
Varianty: CD 3 m, CD 4 m.

Ocelový výztužný profil UD
Profil pro sádrokartonové stropní

a předsazené konstrukce.
Varianty: UD 3 m, UD 4 m.

Ocelový výztužný profil CW
Profil pro sádrokartonové příčkové
konstrukce.
Varianty: CW 50/3 m, CW 75/3 m, 

CW 100/3 m.

Sleva 55% 186,-

od 84,-
(69,- bez DPH)

ks

Sleva 55% 113,-

od 51,-
(42,- bez DPH)

ks

Sleva 55% 253,-

od 114,-
(94,- bez DPH)

ks

Ocelový výztužný profil UW
Profil pro sádrokartonové příčkové konstrukce.
Varianty: UW 50/4 m, UW 75/4 m, UW 100/4 m.

SEMIN TN Šrouby pro sádrokarton
Samořezný dvouchodový vrut s jemným
závitem používáme pro montáž sádrokarto-
nových desek do kovové podkonstrukce
o tl. 0,75 mm.

SEMIN TX PROFI Šrouby pro sádrokarton
Používáme pro montáž sádrokartonových
desek do dřevěné podkonstrukce.

Sleva 55% 269,-

od 121,-
(100,- bez DPH)

ks

Akční cena 65,-

od 48,-
(40,- bez DPH)

bal

Ba
l. 

10
0k

s

Akční cena 79,-

od 42,-
(35,- bez DPH)

bal

Ba
l. 

10
0k

s

Páska do koutů SDK
Strait-flex TUFF-TAPE 30 m 
Páska je extrémně tenká – 0,36 mm, díky
tomu má vlastnost neviditelnosti na použi-
tých spojích. Vyniká odolností proti vodě.

Semin akustická páska na profil 30 m
Pěnové napojovací těsnění pod sádrokartonové
profily. Šířku pásky je nutné volit na základě
konstrukční šířky profilu.

Samolepící mřížka na sádrokarton
FIBATAPE 20 m
Samolepící sklovláknitá páska zajišťuje
pevnější spoj. Vhodná na všechny tvary
hran sádrokartonových desek.

Sleva 20% 785,-

628,-
(519,- bez DPH)

ks

Sleva 15% 96,-

od 82,-
(67,- bez DPH)

ks

Sleva 20% 48,-

38,-
(31,- bez DPH)

ks

KNAUF Sádrokartonová deska
GKBi 12,5 mm 1250x2000 mm
Nehořlavá ohebná deska pro použití v koupelnách, wc, umýváren apod.  

Sleva 36% 484,-

310,-
(256,- bez DPH)

ks

KNAUF Sádrokartonová deska
GKB 12,5 mm 1250x2000 mm
Nehořlavá ohebná deska pro použití v interiérových suchých prostorech.

Sleva 36% 309,-

198,-
(164,- bez DPH)

ks

KNAUF Sádrokartonová deska
GKFi DIAMANT 12,5 mm 1250x2000 mm
Nehořlavá ohebná deska. Zlepšené zvukově izolační vlastnosti, vysoká
odolnost povrchu a nosnost při zatížení, zpomaluje šíření ohně, vhodná
do vlhkých prostorů.

Sleva 36% 729,-

465,-
(384,- bez DPH)

ks

KNAUF Sádrokartonová deska
GKF 12,5 mm 1250x2000 mm
Nehořlavá ohebná deska pro použití v interiérových suchých
prostorech. Zpomaluje šíření ohně a má vyšší odolnost povrchu
a nosnost při zatížení.

Sleva 36% 363,-

231,-
(191,- bez DPH)

ks

SUCHÁ VÝSTAVBA
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 HRUBÁ STAVBA

DRŽÍME VÁM CENY
DO KONCE ÚNORA

-25%

PANELOVÉ
STROPY

SKLÁDANÉ
STROPY

5

Podklady pro nezávaznou kalkulaci zasílejte na: vastap@vastap.cz

Sleva 38% 148,-

92,-
(76,- bez DPH)

ks

Sleva 40% 119,-

71,-
(59,- bez DPH)

ks

Sleva 38% 148,-

92,-
(76,- bez DPH)

ks

LEIERPLAN 38 LEIERPLAN 30 LEIERPLAN 25
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OSVĚTLENÍ

NÁŘADÍ

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

DEWALT Aku šroubovák do SDK DCF620DK-QW

Bezuhlíkový šroubovák pro práci se sádrokar-

tonem. výkonný bezuhlíkový motor poskytující

4 400 ot./min zaručuje rychlé a efektivní
šroubování vrutů.

Sleva 7% 8497,-

7 929,-
(6 553,- bez DPH)

ks

DEWALT Pila aligator 1700W, DWE398-QS

Elektrická pila Alligator s délkou lišty 430 mm
a pilovým listem se 78 zuby. Ideální pro řezání
tvárnic třídy 12. Obsahuje: 1x šestihranný klíč;
1x sada karbidových pilových listů třídy 12.

Sleva 24% 14900,-

11 269,-
(9 313,- bez DPH)

ks

Stanley nůžky na plech MaxSteel
Nůžky na plech jsou vhodné pro stříhání
hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže
a plastů. Stříhají za studena válcovanou
ocel do tloušťky 1,2 mm a nerezovou ocel
do tloušťky 0,7 mm. Více variant.

Sleva 38% 479,-

299,-
(247,- bez DPH)

ks

STANLEY Pracovní světlomet SFMCLO30B
Akumulátorové světlo s bezúdržbovou LED
technologií a nastavitelnou intenzitou svícení

(650/1850 lumenů).

Sleva 15% 2349,-

1 999,-
(1 652,- bez DPH)

ks

EMOS Svítilna přenosná, 60W/230V
Montážní svítilna s kabelem o délce 5 m
pro klasickou žárovku o max. kapacitě 60 W. 
Žárovka je chráněna skleněnou nádobkou
a plastovou mřížkou.

Akční cena

399,-
(330,- bez DPH)

ks

STREND PRO LED reflektor 800 lm
Přenosná nabíjecí svítilna. Teplota světla je
4000 K a jeho svítivost se pohybuje mezi

700-800 lm. Dokáže svítit až tři hodiny po
nabití.

 

Akční cena

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

ks

STANLEY Akumulátor 18V 2,0 AH, SFMCB202
Lithium-iontová baterie, kterou lze použít
pro všechny 18V akumulátorové nářadí V20. 
Kapacita baterie 2,0 Ah pro dlouhé pracovní 
intervaly.

Akční cena

1 259,-
(1 040,- bez DPH)

ks

PROTECO Čelovka akumulátorová LED
Lehká svítilna čelová akumulátorová je
vybavena 8 LED diodami. Má li-ion článek
ke kterému je dodán USB kabel na
nabíjení.

Akční cena

399,-
(330,- 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.

Akční cena

199,-
(164,- bez DPH)

ks

DEWALT Kovový pracovní podstavec,
DWST1-75676

Skladací přenosné kozy s madlem na snadné
přenášení. S pogumovanými podložkami
zabraňují klouzání materiálu. Nosnost
v páru 900 kg.

 

Sleva 29% 3790,-

2 699,-
(2 231,- bez DPH)

ks

PROTECO Schůdky Al 3-stupňové
Lehké oboustranné hliníkové schůdky.
6 bodový nýtový spoj mezi stojkou

a stupněm zajišťuje vysokou stabilitu.
Nosnost 150kg.

Akční cena

1 199,-
(991,- bez DPH)

ks

LOBSTER Štafle dřevěné 5 příček
Štafle jsou ideální pro každodenní práci
ve výškach. Štafle dřevěné v celkové
výšce 166 cm. Maximální zatížení 150kg.
 

Akční cena

1 609,-
(1 330,- bez DPH)

ks
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HYDROIZOLACE

DŘEVO

Hmota hydroizolační WEBER Akryzol
Akrylátová jednosložková hydroizolační
hmota, která slouží jako pojistná hydro-
izolace do koupelen s nízkým zatížením.
Aplikace válečkem či štětkou. Vhodné
do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m².

Sleva 32% 731,-

497,-
(411,- bez DPH)

ks

5 
kg

Sleva 32% 1772,-

1 205,-
(996,- bez DPH)

ks

15
 k

g

UNIVERBAU Tekutá hydroizolace 2Z FLEX 
Dvousložková, trvale pružná hydroizolační
hmota na bázi polymercementové suspenze.
Používá se k hydroizolaci pod obklady a dlažbu
v koupelnách, terasách, balkónech. Skládá se
ze suché složky na anorganické bázi a vodou
ředitelné modifikované polymerní disperze.

Sleva 35% 519,-

od 337,-
(279,- bez DPH)

ks

4 kg
7 kg

337,-/ks
571,-/ks

14 kg 1 035,-/ks

Hmota hydroizolační WEBER Terizol 
Jednosložková cementová vodotěsná hmota
se používá pro vytvoření hydroizolačních pov-
laků, jako izolace proti zemní vlhkosti i tlakové
vodě. Vhodné do interiéru i exteriéru. 
Spotřeba 2–3 kg/m².

Sleva 32% 917,-

624,-
(516,- bez DPH)

ks

 4
,5

 k
g

Sleva 32% 3243,-

2 205,-
(1 822,- bez DPH)

ks

 2
0 

kg

Těsnící roh k hydroizolacím, 150 x 60 mm
Trvale pružný kaučukový roh na bázi
speciální polypropylenové tkaniny
s alkalickou ochranou, opatřenou kau-
čukovým nástřikem. 
Pro pružné utěsnění rohů. 

Sleva 25% 79,-

59,-
(49,- bez DPH)

ks

VN
IT

ŘN
Í

Sleva 25% 79,-

59,-
(49,- bez DPH)

ks

VN
ĚJ

ŠÍ

HYDROSEAL Tekutá lepenka
Stěrková hmota HYDROSEAL je vhodná pro
hydroizolace základů staveb, podzemních
betonových konstrukcí, teras, balkonů apod.
Je vhodná pro použití jak v interiéru tak exteriéru.
Spotřeba: ve většině aplikací 3-4 kg/m2.
Barva: černá (po vyschnutí).

5 kg
10 kg

432,-/ks
719,-/ks

30 kg 1 871,-/ks

Sleva 28% 600,-

od 432,-
(357,- bez DPH)

ks

Těsnící pás k hydroizolacím
Trvale pružný kaučukový pás na bázi speciální
polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou,
opatřenou kaučukovým nástřikem.
Pro pružné utěsnění dilatačních spár.

Sleva 20% 210,-

168,-
(139,- bez DPH)

ks

DÉ
LK

A 
5 

m

Sleva 20% 375,-

300,-
(248,- bez DPH)

ks

DÉ
LK

A 
10

 m

Smrkové palivové odřezky 1,0 prm 
Palivové dřevěné odřezky jsou určeny k zatápění ve všech
typech krbů, kotlů nebo kamen. Dřevěné odřezky jsou
připravené k okamžité spotřebě.

Palivové dřevo – 1,0 prm
Palivové dřevo je určeno k topení
ve všech vhodných typech krbů,
kotlů a kamen.
Naštípané a nařezané na délky 33 cm.

Sleva 20% 4999,-

3 999,-
(3 477,- bez DPH)

1,0 prm

B
U
K

Sleva 20% 2999,-

2 399,-
(2 086,- bez DPH)

1,0 prm

SM
RK

Palivové dřevo – dub 1,7 prm
Palivové dřevo je určeno k topení
ve všech vhodných typech krbů,
kotlů a kamen.
Naštípané a nařezané na délky 33 cm.

Sleva 20% 6900,-

5 499,-
(4 782,- bez DPH)

1,7 prm

Sleva 20% 2124,-

1 699,-
(1477,- bez DPH)

1,0 prm
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PŘEPRAVA
HYDRAULICKOU
RUKOU

PŘEPRAVA
SYPKÉHO
MATERIÁLU

SILNIČNÍ
KAMIONOVÁ
DOPRAVA

VASTAP s.r.o.
Padělky 1100
687 65 Strání

VASTAP s.r.o.
Padělky 1100
687 65 Strání

ANTONÍN GREBÍK
manažer autodopravy

775 443 218
grebik@vastap.cz
www.vastap.cz

725 132 546
doprava@vastap.cz
www.vastap.cz

ONDŘEJ ČAŇO
dispečer dopravy

PRO CENOVOU NABÍDKU NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT
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