
STAVEBNINY

AUTODOPRAVA

E-SHOP

Akce platí od 1.3. do 31.3. 2023

TERMALICA Obvodové zdivo

Tvárnice z bílého pórobetonu určené
pro nosné obvodové stěny.

Sleva 35% 194,-

od 126,-
(104,- bez DPH)

ks

tl.
 2

40
 m

m

ATLAS Stavební sádra 30 kg

Rychloopravná sádrová hmota určená
pro stavební práce a úpravy.

Sleva 17% 360,-

299,-
(247,- bez DPH)

ks

CAPAROL Objekt Finish 25 kg

Interiérová malířská barva pro dobře kryjící 
a ekonomicky výhodné nátěry stěn a stropů.

VASTAP BULLETIN  Březen | 23   www.vastap.cz

Vít
Nemrava
Obchodní zástupce

Rozhovor:

JE ČAS
TO ROZJET

Sleva 19% 862,-

699,-
(578,- bez DPH)

ks



Víťo, v našem obchodním týmu jsi nováček. Prvoligové fotbalové 
trávníky jsi momentálně nahradil prací v tvrdé stavební branži. Jak si 
zvykáš?

Zdravím naše čtenáře. V týmu jsem poměrně krátkou dobu, cítím se velmi 
dobře a všichni okolo jsou mi nápomocní. Na práci si postupně zvykám a 
musím říct, že mě velmi baví. Každý den se setkávám s novými věcmi, v 
novém prostředí a potkávám nové lidi. Je to pro mě výzva a jsem plně 
odhodlaný stát se odborníkem na veškerou problematiku ve stavebním 
prostředí.

Nyní bydlíš v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku. Váš dům prošel v 
minulém roce rekonstrukcí, přidal jsi taky ruku k dílu?

Ano, dělali jsme rekonstrukci vnitřních prostor. Stavění příček, usazování 
překladů, omítky nebo třeba výměna oken, tohle už jsem si zkusil. V té 
době jsem netušil, že mě životní kroky zavedou do stavebnictví a že mi 
tyto zkušenosti někdy k něčemu budou. 

Jak se změnily Tvoje denní rituály přechodem do jiné profesní oblasti?

Změnila se spousta drobných činností. Jako profesionální fotbalista 
absolvujete trénink a máte půl dne volno. Momentálně jsem každé ráno 
již v kanceláři a naplno se celý den věnuji potřebám zákazníků. Po práci 
přichází čas na rodinu, studium nových stavebních materiálů a sport.

Jsi poslem a hlavní tváří našeho březnového pravidelného měsíčníku. 
Všichni už očekáváme příchod jara, co zajímavého v tomto čísle 
zákazníkům přinášíš? 

V březnovém čísle se věnujeme například základovým deskám a příslušen-

ství pro jeho realizaci. Přinášíme nově značku Termalica, je to cenově 
velmi zajímavý druh pórobetonových tvárnic. 

Jméno: Vít Nemrava

Věk: 27

Bydliště: Ostrožská Lhota
Životní priority: Poctivost, pracovitost, 

cílevědomost 
Koníčky: Rodina, sport a rybaření
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HRUBÁ STAVBA

TERMALICA Příčkovka
Rozměry: 599 x 249 mm x šířka.
Tvárnice z bílého pórobetonu určené pro nenosné vnitřní stěny.
Při stavbě oceníte zejména rychlost výstavby a opracování
běžným nářadím.

Sleva 35% 54,-

od 35,-
(29,- bez DPH)

ks
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TERMALICA Obvodové zdivo
Rozměry: 599 x 249 mm x šířka.
Tvárnice z bílého pórobetonu určené pro nosné obvodové stěny.
Zdivo z prvků ve vyhotovení pero-drážka nevyžaduje ve svislých
spárách žádnou zdicí maltu.

Sleva 35% 194,-

od 126,-
(104,- bez DPH)

ks
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TERMALICA U - Profily
Rozměry: 599 x 249 mm x šířka. Jsou bednící
prvky určeny ke zhotovení pozedních věnců,
železobetonových překladů, průvlaků a sloupů.
Jejich účelem je především minimalizace tepel-
ných mostů.

Sleva 25% 309,-

od 232,-
(192,- bez DPH)

ks

TERMALICA Zakládací malta
Tepelněizolační zakládací malta ZMT 5 je
lehká zdicí a zakládací malta s velmi dobrými
tepelněizolačními vlastnostmi pro pórobeto-
nové tvárnice Termalica.

Sleva 35% 400,-

260,-
(215,- bez DPH)

ks

TERMALICA Překlady nosné / nenosné
Rozměry: 100, 120, 150 x 249 mm x délka.
Konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu,
který se používá k překlenutí otvorů v nosných
a nenosných stěnách. Minimální uložení ploché-
ho překladu je 25 cm na každé straně.

Sleva 25% 762,-

od 572,-
(473,- bez DPH)

ks

šířka
50 mm
75 mm

100 mm
120 mm

cena
35,-/ks
46,-/ks
59,-/ks
71,-/ks

150 mm 88,-/ks

šířka
240 mm
300 mm
365 mm

cena
126,-/ks
160,-/ks
198,-/ks

Vysoká tepelná izolace
Pórobeton je charakteristický svými dokonalými tepelně
izolačními vlastnostmi a je ideálním řešením pro energeticky
úsporné stavby. 

Odolnost vůči bakteriím, plísním a houbám
Výroba na bázi vápna a zásaditá reakce pórobetonu zajišťují
vysokou odolnost vůči biologické korozi, zabraňují rozvoji
bakterií, plísní a hub, dokonce i v podmínkách s velmi
vysokou vlhkostí. 

Optimální vlhkostní podmínky
Vysoká paropropustnost pórobetonu Termalica nám poskytuje
nejlépe „dýchající“ stěny, které stabilizují vlhkost vzduchu
v interiérech.

PŘEDNOSTI SYSTÉMU

PÓROBETONOVÉ ZDIVO

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

Drenážní hadice perforovaná
Balení: 50 bm/role. Flexibilní drenážní potrubí
zajišťuje komplexní řešení odvodnění staveb
a ochranu stavebních objektů proti vlhkosti.
DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160

GEOSack® Návlek drenážní
Balení: 25 bm. Návlečná geotextilie pro drenážní
potrubí. Plní ochrannou funkci před zanesením
roury. Pro průměr 80 - 100 mm. Plošná hmotnost
200 g/m2.

Stavební geotextílie
Plní ochrannou, filtrační a zpevňovací funkcí.
Využití při zakládání staveb, výstavbě drenáží
a příjezdových cest. Odolává plísním, bakteriím
a běžným chemikáliím. Plošná hmotnost
200 g/m2.

Sleva 28% 34,-

od 24,-
(20,- bez DPH)

bm

DN
 5

0-
1b

m

Sleva 10% 790,-

711,-
(588,- bez DPH)

bal

Sleva 28% 22,-

od 16,-
(13,- bez DPH)

m2

PRESCOT MAX Tvárnice ztraceného bednění
Rozměry: 500 x 250 mm x šířka. Přesná vibroli-
sovaná betonová tvárnice s provedením pero
-drážka. Pro stavby svislých konstrukcí jako
jsou nosné stěny, opěrné zdi, nadezdívky zákla-
dových pasů a jiné. 
Dodávají se v šířkách 150 – 400 mm.

ROXOR Ocelová betonářská výztuž
Průměr: 6, 8, 10, 12 mm. Ocelové tyče se
vkládají do betonu za účelem zvýšení jeho
únosnosti a snížení deformací, vyztužení
betonových stavebních prvků a konstrukcí. 
Materiál k výrobě armovacích prvků.

KG Odpadní potrubí a tvarovky
Plastový potrubní systém určený pro bez-
tlakové kanalizační sítě a přípojky uložené
v zemi. Jedná se o ucelený systém výrobků
vyráběných v průměru od DN 100 do DN 400.
Snadná montáž prováděná spojováním
hladkých konců a hrdel s těsnícím kroužkem.

Sleva 28% 65,-

od 47,-
(39,- bez DPH)

ks

Sleva 28% 63,-

od 45,-
(37,- bez DPH)

ks
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Sleva 53% 51,-

od 24,-
(20,- bez DPH)

ks
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GUTTA Nopová fólie Guttabeta STAR
Vysokopevnostní, protivlhkostní a drenážní
nopová fólie o gramáži 400 g/m2. Má 2x vyšší
pevnost oproti jiným nopovým fóliím.

Nopová fólie na míru
Šířka: 50, 100, 150, 200, 250 cm. Nejpoužívanější
protivlhkostní a drenážní nopová fólie s kulatými
nopy o gramáži 400 g/m2.

Těsnící butylkaučukový tmel
Antiradon 310 ml
Používá se pro spojení nopových fólií,
zejména v detailech a prostupech. Tmel
přilne i na vlhký podklad.
Odolává UV záření.

Sleva 27% 52,-

38,-
(31,- bez DPH)

m2

Sleva 27% 43,-

31,-
(26,- bez DPH)

m2

Sleva 15% 166,-

141,-
(117,- bez DPH)

ks

CHARVÁT CharBIT® ELAST G S40
Rozměr: 1 x 7,5 m. Natavitelný pás
s nenasákavou nosnou vložkou ze skelné
tkaniny, oboustranně opatřenou vrstvou
z modifikovaného asfaltu. Vhodná izolace
proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

CHARVÁT CharBIT® A330 H
Rozměr: 1 x 30 m. Lehký asfaltovaný pás
s naimpregnovanou nasákavou nosnou
vložkou. Pás nemá žádnou povrchovou úpravu.
Vhodný jako separační pás, dočasné a provi-
zorní krytí staveb.

EXCEL BIT Asfaltová penetrace PRIMER - APL
Slouží jako penetrace před nanášením
asfaltových hydroizolačních povlaků
a pokládkou asfaltových pásů.

Sleva 35% 1724,-

1 121,-
(926,- bez DPH)

bal

Sleva 35% 518,-

od 337,-
(279,- bez DPH)

ks

Sleva 35% 1198,-

od 779,-
(644,- bez DPH)

bal

4kg 8kg

16kg

MAX 15
MAX 20

MAX 25

MAX 30
MAX 40

47,-/ks
49,-/ks
54,-/ks
59,-/ks
68,-/ks

ZÁKLADY

HYDROIZOLACE

4 Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná
od 1. 3. do 31. 3. 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.

délky
1,5 m

2 m
6 m
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STAVEBNÍ CHEMIE

NOVINKY ZE STAVEBNÍ CHEMIE

30kg

25kg

hmotnost

15 kg
cena

155,-

ATLAS Stavební sádra 30 kg

Rychloopravná sádrová hmota určená pro stavební práce,
opravy, montážní, instalatérské, malířské a štukatérské
práce, rekonstrukce a finální úpravy, pro výrobu prefabriko-
vaných dílců a malt v interiérech budov.

Sleva 17% 360,-

299,-
(247,- bez DPH)

ks

CEMMAC Cement Horné Srnie 25 kg

Univerzální pytlovaný cement s mimořádně dobrou zpracovatelností,
rychlejším nárůstem počátečních pevností a objemovou stálostí,
určený pro všechny typy betonáží.

Sleva 41% 167,-

99,-
(82,- bez DPH)

ks

XPS Extrudovaný polystyren

Strukturovaný povrch (vafle), rovná hrana.
Pevnost v tlaku 300 kPa, šířka 600 mm,
délka 1250 mm. Tloušťka 20 – 200 mm.

Akční cena

od 61,-
(50,- bez DPH)

ks

tl.
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m

m

XPS Extrudovaný polystyren

Strukturovaný povrch (vafle), rovná hrana.
Pevnost v tlaku 150 kPa, šířka 500 mm,
délka 1000 mm, tloušťka 10 mm.

Sleva 14% 73,-

63,-
(52,- bez DPH)

ks

tl.
 10

 m
m

Pěnový soklový polystyren
Polystyren s vysokou pevností a strukturovaným
povrchem pro zateplení soklu, rovná hrana.
Pevnost v tlaku 150 kPa, šířka 500 mm,
délka 1000 mm.

Akční cena

od 56,-
(46,- bez DPH)

m2

tl.
 2

0 
m

m

WEBER Elastik 25 kg

Lepící a stěrková hmota na bázi cementu.
Pro lepení polystyrenu (EPS, XPS, perimetru
a soklových desek) a minerální vaty 
a s vloženou skleněnou síťovinou.

Sleva 52% 586,-

281,-
(232,- bez DPH)

ks

VERTEX R267 Skleněná „pancéřová“ tkanina
Používá se pro vytvoření základní vrstvy
v kontaktních zateplovacích systémech
s keramickým obkladem nebo s tepelnou
izolací.

Sleva 58% 153,-

64,-
(53,- bez DPH)

m2

DEN BRAVEN Thermo Kleber Roof 750 ml

Nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo vhodné
na lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů
z expandovaného (EPS) a extrudovaného
(XPS) polystyrenu,

Sleva 35% 263,-

171,-
(141,- bez DPH)

ks

ATLAS SMS 30 25 kg

Cementová samonivelační hmota. V jedné
vrstvě 3 mm až 30 mm. Pochozí po 4 hodinách.
Lepení dlažby po 24 hodinách.
Pevnost v tlaku 30 MPa.

Sleva 20% 399,-

319,-
(264,- bez DPH)

ks

ATLAS SAM 100 25 kg

Samonivelační hmota na bázi anhydritu.
V jedné vrstvě 5 mm až 30 mm. Pochozí
po 6 hodinách. Pevnost v tlaku 35 MPa.

Sleva 20% 365,-

292,-
(241,- bez DPH)

ks

ATLAS Solaris 25 kg

Kvalitní jednovrstvá sádrová omítka na stěny
a stropy pro ruční zpracování. Lze ji nanášet
nejen v místnostech s bežnou vlhkostí vzduchu,
ale také v kuchyních a koupelnách.

Sleva 25% 290,-

218,-
(180,- bez DPH)

ks

5
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OBKLADY

VASPO Kámen Lámaný tmavě šedý
Rozměr (Š-V-H) 36 x 10,7 x 3 cm

Sleva 15% 878,-

746,-
(617,- bez DPH)

m2

VASPO Kámen Považan černý
Rozměr (Š-V-H) 37,5 x 5,7 x 5 cm

Sleva 15% 1022,-

869,-
(718,- bez DPH)

m2

VASPO Kámen Srubový šedý
Rozměr (Š-V-H) 39 x 10,8 x 4,5 cm 

Sleva 17% 1062,-

881,-
(728,- bez DPH)

m2

VASPO Decorstone Dřevo dub
Rozměr (Š-V-H) 38,7 x 10,6 cm x 2,5 cm

Sleva 17% 1062,-

881,-
(728,- bez DPH)

m2

VASPO Skála zvrásněná hnědavý melír
Rozměr (Š-V-H) 40 x 10,8 x 4,5 cm

Sleva 15% 1022,-

869,-
(718,- bez DPH)

m2

VASPO Břidlice Hradní béžovohnědá
Rozměr (Š-V-H) 37 x 14,5 x 3,5 cm

Sleva 15% 1022,-

869,-
(718,- bez DPH)

m2

EGIBI Steinblau Vertigo
Rozměr (Š-V-H) 45 x 10 x 2,5 cm

Sleva 31% 826,-

570,-
(471,- bez DPH)

m2

EGIBI Steinblau Cubana
Rozměr (Š-V-H) 49,2 x 14,5 x 3,5 cm

Sleva 31% 893,-

616,-
(509,- bez DPH)

m2

EGIBI Steinblau Aztec
Rozměr (Š-V-H) 33,5 x 9 x 1,6 cm

Sleva 31% 1531,-

1 056,-
(873,- bez DPH)

m2

EGIBI Steinblau Dafina
Rozměr (Š-V-H) 39,8 x 9,8 x 3,5 cm

Sleva 31% 776,-

535,-
(442,- bez DPH)

m2

Obklady jsou vyrobené z mrazuvzdorného betonu pevnostní třídy C25/30, proto jsou stejně vhodné pro použití v exteriéru a interiéru. 
Jsou odlehčené expandovaným přírodním jílem, který zároveň zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti. 
Mají neomezenou životnost.

Obklad s designem kamene, který Vás na první pohled okouzlí svou nevšední barevností a nepravidelnými tvary vrásnění.
V každé barevné variantě se prolínají světlé i tmavé odstíny barev. Obklad může být použit v interiéru i v exteriéru například
na fasády domů. Tento obklad je vyrobený z kvalitní odlehčené betonové směsi. Prosvětlí je a opticky rozšíří. Obklad z umělého
kamene je voděodolný, žáruvzdorný a mrazuvzdorný.

6

EGIBI Steinbalu Miramar
Cihlový obklad se spárou MIRAMAR 1 červená
retro 25,5 x 7 x 2,5 cm. 

Sleva 31% 928,-

640,-
(529,- bez DPH)

m2

EGIBI Steinblau Sorrento
Rozměr (Š-V-H) 49,4 x 14,7 x 3,5 cm

Sleva 31% 890,-

614,-
(507,- bez DPH)

m2
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MÍCHAČKY

MANIPULACE

ZNAČENÍ

NÁŘADÍ

PROTECO Stavební míchačka
Stavební míchačka je skvělým pomocníkem pro zpracování maltových
směsí či betonu a skvěle se hodí k úpravám bytů. O pohon se stará
výkonný elektromotor s příkonem 500 W nebo 650 W. Míchačka
disponuje bubnem o velikosti 120 litrů nebo 160 litrů. O důkladné
promíchání se postarají speciálně tvarované lopatky.

Akční cena

6 499,-
(5 371,- bez DPH)

ks

16
0 

l

Akční cena

5 499,-
(4 545,- bez DPH)

ks

12
0 

l

LOBSTER Prohazovačka zednícká
Stabilní prohazovačka na písek, štěrk
a další stavební materiály. Výška pro-
hazovačky je 100 cm, šířka 80 cm, 
velikost oka 1 cm.

Akční cena

1 099,-
(908,- bez DPH)

ks

KT Stavební kolečko 60 l
Černé stavební kolečko o objemu 60 l v rámu
černého komaxitu s bantamovým kolečkem.

Sleva 20% 1999,-

1 599,-
(1 321,- bez DPH)

ks

PROTECO Stavební kolečko 80 l
Kvalitní pozinkované stavební kolečko
o objemu 80 l s plným bantamovým kolem.

Sleva 6% 1489,-

1 399,-
(1 156,- bez DPH)

ks

Výstražná páska
POZOR PLYN, VODA, EL. VEDENÍ
Páska slouží k ohraničení a upozornění.
Najde uplatnění především ve stavebnictví,
energetice, teplárenství, plynárenství apod.
Různé rozměry.

Sleva 21% 84,-

od 69,-
(59,- bez DPH)

ks

Dl
. 2

0 
m

BERNER Značkovací sprej
Reflexní značkovací ekologický sprej o objemu
500 ml. Vhodný pro širokou škálu povrchů,
jako je asfalt, beton, kámen, dřevo, stromy,
země, tráva, písek nebo sníh. Různé barvy.

Akční cena

179,-
(148,- bez DPH)

ks

Výstražná páska VSTUP ZAKÁZÁN
80 mm x 250 m
PVC páska s výstražnými bílo-červenými pruhy
a s nápisem " VSTUP ZAKÁZÁN" určena k ohra-
ničení nebezpečného prostoru
např. výkopy, apod.

Sleva 7% 365,-

339,-
(297,- bez DPH)

ks

SPOKAR souprava VESTAN
Souprava je vhodná pro méně náročné
malířské a lakýrnické práce. Obsahuje
váleček s držadlem a plastovou mřížkou.
Více druhů.

Akční cena

od 67,-
(55,- bez DPH)

ks

FESTA Hořák PB
Hořák na propan-butan v rozměrech
55 x 850 mm. Sada s hadicí 3 m a regulátorem.
Maximální výkon 35 Kw. Plynulá regulace
průtoku.

Akční cena 600,-

799,-
(660,- bez DPH)

ks

Výměna PB láhve
Výměna prázdné láhve za plnou lahev
s propan-butanem. Plynové lahve se snadno
a pohodlně používají na rozličných stavbách.
Nelze zaslat přepravní službou.

Akční cena

od 109,-
(90,- bez DPH)

ks

2 
kg

2kg 10kg
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INTERIÉROVÉ BARVY

ZAHRADNÍ PROGRAM DURISOL

DURISOL Vyvýšený záhon

Durisol vyvýšený záhon je z hlediska rozměrů a účelu použití
velmi variabilní. Velkou výhodou inovativního záhonu je jeho 
jednoduchá montáž. Hotovou nádobu není třeba dodatečně
zateplovat a není nutná ani instalace speciálního základu,
vytváří se pouze spodní nosný podklad.

DURISOL Kompostér 120 x 120 x 120 cm

Výhodou kompostéru je jedinečný vyprazdňo-
vací a míchací mechanismus, samoregulace
klimatu či praktický poklop, který umožňuje
snadné doplňování. Je vhodný pro zpracování
kuchyňského odpadu 6 členné domácnosti
nebo zahradního odpadu ze zahrady
o rozloze 500 m2.

CAPAROL Interiérová barva PrimaCryl

Vnitřní malířská barva určená pro dobře
kryjící a ekonomicky výhodné nátěry stěn
a stropů v interiérech, které nejsou vysta-
veny většímu namáhání.

CAPAROL Samtex 3 interiérová vinylová barva

Barva je určena pro vysoce namáhané, trvalé
nátěry pro všechny obvyklé vnitřní plochy vhodné
pro disperzní barvy. Obzvláště vhodná pro tenko-
vrstvé nátěry strukturovaných podkladů.
Možnost tónování.

CAPACRYL PU 0,7 l – Satin, Gloss, Matt

Emaily jsou určené pro profesionální pomocné
a finální nátěry na rozměrově stálé dřevěné
konstrukční součásti opatřené základním ná-
těrem, i na součásti z kovů a tvrzeného PVC,
opatřené základním nátěrem.

Sleva 23% 369,-

od 299,-
(247,- bez DPH)

ks

Více variant

CAPAROL Objekt Finish 25 kg

Objekt Finish je interiérová malířská barva určená pro dobře kryjící a
ekonomicky výhodné nátěry stěn a stropů v interiérech, které nejsou
vystaveny většímu namáhání. Vhodná pro použití jako první nátěr
na nové omítky v interiéru a sádrokartonové příčky u novostaveb.

Sleva 19% 862,-

699,-
(578,- bez DPH)

ks

2,5 l
5 l

10 l

439,-

899,-

1349,-

7 kg
15 kg
25 kg

369,-

699,-

899,-

Sleva od 20% Sleva od 24%

Sleva 31% 41 224,-

31 469,-
(26 007,- bez DPH)

ks

Slevy až 31%

od 8 299,-
(6 859,- bez DPH)

ks

Prodejna Strání

Padělky 1100
687 65 Strání

Prodejna Luhačovice
Uherskobrodská 984
763 26 Luhačovice

Prodejna Uherský Ostroh

Rybáře 945
687 24 Uherský Ostroh

www.vastap.cz
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