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Poprad 
Ul. Teplická 3876 /areál Pozemných stavieb/

0905 863 233 ; 0915 992 891
0905 745 041

Veľká Lomnica 
Ul. Popradská 504 / 27 

/ areál betonárky Prastavu /
0905 284 434 ; 0905 823 074

Štrba 
Areál VTK Kamenec

0908 642 230 ; 0907 702 538

Spišská Belá 
SNP 8 / za čerpacou stanicou OMW /

0915790 741 ; 0905 823 075

Spišké Bystré 
SNP 590 / areál PD /

0907 702 539 ; 0915 774 542

Železiarstvo a krby 
Teplická 3379, Poprad 

0915 791 093

Akciová ponuka: 1.3.2021 - 31.5.2021 
Nakúpte teraz svoje obľúbené produkty vo výhodnej cene

Flexibilné lepidlo 
Ultra Flex C2TE S2
Určené na lepenie obkladov a dlažby, 
lepenie tepelne izolačných materiálov a 
stierkovanie armovacej tkaniny. Lepenie 
priamo na starú dlažbu, el. vykurované 
rohože, veľkoformátové prvky s vysokou 
mechanickou záťažou, na omietku, betón, 
pórobetón, neomietnuté murivo a pod.

NOVINKA 
na objednávku do 2 prac. dní

Flexibilné lepidlo 
Super Flex C2TE S1
Určená na lepenie keramických 
obkladov a dlažby z prírodného 
i umelého kameňa na omietku, 
betón, pórobetón a neomietnuté 
murivo. Na lepenie dlažby 
na podlahové vykurovanie 
a el. vykurované rohože.

Samonivelačná hmota 
na podlahy PREMIUM S200
Samonivelačná poterová zmes 
cementu, plnív a špeciálnych 
zušľachťujúcich prísad, 
vytvrdzujúca odparením vody, 
vytvára trvalo pevný s betónom 
zrovnateľný povrch.

Hĺbková 
penetrácia Nano
Jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺb-
kovým penetračným účinkom na nasiakavé 
podklady. Špeciálna hĺbková penetrácia je 
vodou riediteľná kompozícia na báze modi-
fikovaného styrén-akrylátového kopolyméru, 
ktoré umožňujú vysoký stupeň kotvenia na 
anorganických časticiach substrátu. 

DUO FLEX L8600
Jednozložkové vysoko modulové lepidlo, na báze MS polyméru. Ideálne na 
položenie nových podlahových prvkov na starú dlažbu, umelý mramor, potery a 
mazaniny, drevo a drevené hmoty. Perfektne vyrovná prípadné drobné nerovnos-
ti. Je možné ňou lepiť hydroizolačné PVC fólie s podkladovou vrstvou z netkanej 
PES textílie.

22,80 € 
s DPH

41,20 € 
s DPH

9,70 € 
s DPH

11,50 € 
s DPH

2,35 € 
s DPH


