
� platnost od 27.1. 2018
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk10. rozšíření Dodatku

z 10.10.2015 o str. D173 - D176

Vybrané změny cen, zvýšení k 27. 1. 2018
- aktuální ceny sledujte na www.okentes.cz (sk) -

K130 - 136

K124 - 128

�

�

+8%+8%

+16%+16%

+20%+20%

+25%+25%

+16%+16%

Balení a ceny na www.okentes.cz (sk)

Oznámení o zdražení silikonových tmelů TKK

Oznámení o zdražení silikonových produktů Lučební závody Kolín

Silik. tmely TEKASIL až

Silik. tmely Lukopren až

Silik. kaučuky Lukopren až

Silik. oleje a pasty Lukosiol až

Hydrofobizační přípravky až

NOVINKA
NOVINKA

LOW EXPANSION
nízkoexpanzní celoroční pěna 900 ml

LOW EXPANSION
nízkoexpanzní celoroční pěna 900 ml

pro zabudování až 5 oken

při teplotách do -10°C

pro zabudování až 5 oken

při teplotách do -10°C

• jednosložková, neutrální silikonová těsnící hmota
s vynikající přilnavostí na hladké a porezní
podklady

• tento typ silikonu umožňuje těsnění a spojování
různých materiálů jako jsou beton, dřevo, sklo,
umělé materiály, hliník a jiné kovy

• možno použít i v sanitárních prostorech
• po aplikaci hmota nestéká z horizontálních

a vertikálních spár
• zvulkanizovaný silikon je odolný na mořskou

vodu, různé chemikálie, UV a radioaktivní záření
a extrémním vlivům počasí

• není vhodný pro zasklívání
• teplotni odolnost: -50°C až +150°C
• aplikačni teplota: +5°C až +40°C

• pistolová jednosložková polyuretanová pěna,
jenž vytvrzuje s pomoci vlhkostí vzduchu

• pěna má velmi nízkou postexpanzi a velkou
vydatnost, můžeme s ní zabudovat až 5 oken
standardních rozměrů

• použití je možné i při nízkých teplotách až do -10 °C
• doba vytvrzení je 1,5 -5 hodin, po 5-10 minutách

již není lepivá na dotek
• aplikační teplota: -10 až +25°C
• má vynikající přilnavost k většině stavebních

materiálů, s výjimkou polyethylenu, silikonu a PTFE
• certifikát GEV-EMICODE EC-1+PLUS

(velmi nízké emise)

TEKASIL NEUTRALTEKASIL NEUTRAL

NOVINKA
NOVINKA

Balení a ceny na www.okentes.cz (sk)

název barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp. 280ml 20 12 ks 67,00 2,680 C N

transp. 600ml 20 12 ks 123,00 4,920 C N
TEKASIL Neutral

název objem aplikace
hořla-
vost

bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

TEKAPUR Mega XXL
All season Low pist.

900ml do -10°C B3 12 18 � ks 149,00 5,960 C N

Vážení zákazníci,

v již jubilejním, 10. rozšíření Dodatku Kat. 2013/14, na str. D173-6 představujeme:

- novinky z TKK, včetně výběru několika akčních položek TKK

- oznamujeme zdražení cen silikonových tmelů TKK a produktů Lučebních závodů Kolín

- připomínáme materiály pro montáž oken v systému „I3“ v zimě

Minulý rok se především v oblasti pěn, tmelů, lepidel, ale i dalších materiálů vyznačoval

řadou změn cen, zvýšení v segmentu silikonových tmelů oznamujeme i nyní.

Položkový přehled o změnách cen pro zákazníky v Česku je standardní součástí

zasílaného excel ceníku. Změny cen položkově i graficky jsou vyhodnoceny na webu CZ

i SK v sekci „Aktuality“. Trvale platí, že kompletní přehled aktuálních cen je k dispozici

na www.okentes.cz a www.okentes.sk.

Průběžné zvyšování cen v roce 2017 bylo důvodem opakovaného odložení vydání

nového Katalogu, i nyní ještě musíme dopracovat řadu změn cen pro rok 2018.

Nicméně v tomto jubilejním rozšíření již můžeme oznámit, že nový Katalog 2018 vydáme

v březnu.

V tomto období, již krátce před vydáním Katalogu 2018, sledujte, prosím, na webu

sekci akce/novinky/doprodej.

V nastavení „VŠECHNY“ můžete procházet všechny novinky, položky v akci či doprodeji.

I přes uvedené zdražení máme ve výhodných cenách více než 700 položek,

z toho přes 300 položek je označeno      ), tzn., že pevná cena je o 25-30% nižší oproti

aktuální základní ceně.

Před novým katalogem navíc „čistíme sklady“, více než 1.000 položek nabízíme

v doprodeji, z toho přes 400 s akční slevou 25-70%. Sledujte, prosím, i sekci DOPRODEJ.

Přejeme úspěšný rok 2018.

TEKAPUR MEGA XXLTEKAPUR MEGA XXL

D173Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12



041/5008022-3
041/5008024
0905/887720-1
okentes@okentes.sk

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Smíchov, Radlická 1305/69
150 00 Praha 5 - Smíchov

Žitná ulice 8623/7A
010 01 Žilina

tel:
fax:
gsm:
mail:

571 751 571
571 751 599
777 777 999
okentes@okentes.cz

tel:
fax:
gsm:
mail:

548 226 060
548 216 050
777 777 990
brno@okentes.cz

tel:
fax:
gsm:
mail:

257 951 480
257 951 481
777 777 997
praha@okentes.cz

tel:
fax:
gsm:
mail:

Pobočka: Praha Okentěs Slovakia s.r.o.Pobočka: BRNOOkentěs spol. s r. o.

Výpis z OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645 Firma je zapísana v OR OS Žilina vložka 16381/L

Výběr ze stavební chemieVýběr ze stavební chemie

TEKAFIX HT
lepení s vysokou počáteční přilnavostí

TEKAPUR celoroční pěna
(All Season)

TEKAPUR nízkoexpanzní pěna
(Low Expansion)

TEKAPUR nízkoexpanzní pěna zimní
(Low Expansion Winter)

-30%

-30%

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Možno použít při

teplotách do -10°C. Neskapává, lze použít při práci nad hlavou.
Neobsahuje rozpouštědla a styren. Vytváří vodovzdornou bariéru.
Tuhne pod vodou. Vysoká chemická odolnost.

Aplikační teplota -10 až +35 Co

TEKAFIX VE 2 - 300 ml chem. kotva vinylester / 12 ks v kartonu

-10°C

TEKAFIKS VE2 - chemická kotva
vinylester

TEKAPUR nízkoexpanzní pěna pistol. 750 ml / 12 ks v kartonu

TEKAPUR nízkoexp. pěna zimní pistol. 750 ml / 12 ks v kartonu

� objem dózy: 800 ml
� aplikační teplota: -10°C až + 25°C
� nelepivost: po cca 5-10 min
� čas řezání: 20 - 25 minut
� doba vytvrzení: 1,5 - 5 hodin
� teplotní odolnost: -40°C do +90°C
� vydatnost: 48-52 l * 800 ml

-10°C

-10°C

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

Pěna má vynikající přilnavost na většinu
stavebních materiálů, jako jsou beton,
omítka, zdivo, dřevo, plast, hliník a jiné
kovy, vyjma polyethylenu, silikonu a
teflonu. Výhodou této pěny je celoroční

použití.
Aplikace je možná při teplotách do -10°C

NEOBYČEJNÁ PŘILNAVOST KE VŠEM MATERIÁLŮM

PRŮHLEDNÉ ELASTICKÉ LEPIDLO

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJPEVNĚJŠÍ

� okamžitá počáteční přilnavost (2s*)
� velmi vysoká konečná pevnost pro upevňování a spojování(430kg / 10cm2)

různorodých i těžkých materiálů

� pro lepení těžkých materiálů i bez dodatečné mechanické fixace

� pro elastické spojování součástí vystavených vibracím

� tvrdost : 65±5 ShA

� teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC

� aplikační teplota: od +5ºC do +40ºC

� pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů a vytváření neviditelných
spojů

� pro elastické spojování součástí vystavených vibracím

� pro neviditelné spoje skla a dalších průhledných materiálů

� tvrdost : 30-35 ShA

� teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC

� aplikační teplota: od +5ºC do +30ºC

Superkvalitní lepidla MS Polymery

-30%

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

123,- ,10 Kč/ks86 4,920 444 EUR/ks3,

Lepidlo Fi-X TOTAL GRIP 290 ml / bílá / 12 ks v kartonu

Lepidlo Fi-X FAST 290 ml / bílá /& EXTREME 12 ks v kartonu

� pro upevňování, lepení a spojování různých konstrukčních materiálů

� pro elastické spojování součástí vystavených vibracím

� pro dilatační spáry

� tvrdost : 40-45 ShA

� teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC

� aplikační teplota: od +5ºC do +40ºC

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

Lepidlo Fi-X 290 mlTRANSPARENT POWER / 12 ks v kartonu

� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl.odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: 40 - 45 l *

� aplikace: do - 10°C
� nelepivost: po 5 až 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl.odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: 40 - 45 l *

� velmi nízká expanze
� precizní aplikace

(ekonomický efekt)
� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti
� aplikace: od + 5°C

� velmi nízká expanze
� precizní aplikace

(ekonomický efekt)
� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti

od 600 Kč 2-1 %

od 3000 Kč -17%

od 24 Eur -15%

od 120 Eur -20%
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od 9000 Kč -22% od 360 Eur -25%

ceny bez DPH, v Kč pro Česko / Eur pro Slovensko více dle Podmínek dodávek,

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

nosnost: 350 kg/10 cm2

platnost od 27.1. do 2.3.2018 / akce do změny či vyprodání

134,- ,80 Kč/ks93 5,360 752 EUR/ks3,

TEKAPUR celoroční pěna pistol. 800 ml / 12 ks v kartonu

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

4,760 EUR/ks

126,- ,20 Kč/ks88 5,040 528 EUR/ks3,

146,- ,20 Kč/ks102 5,840 088 EUR/ks4,

176,- ,20 Kč/ks123 7,040 928 EUR/ks4,

210,- Kč/ks147 8,400 880 EUR/ks5,119 Kč/ks,-

TEKAFIX HT 290 ml / 12 ks v kartonu

� silné víceúčelové lepidlo na bázi MS polymerů

� vysoká lepicí počáteční pevnost a výborná přilnavost

� nahrazuje mechanickou fixaci a je ideálním řešením

pro lepení těžších materiálů

� vhodný na lepení spojů vystavených vibracím

� vhodný i pro lepení pod vodou

� teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC

� aplikační teplota: od +5ºC do +30ºC

137,- ,90 Kč/ks95 5,500 850 EUR/ks3,

D174 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.skl Žilina



NOVINKA 2017ME508

TwinAktiv VV

• samolepící okenní fólie pro interiér
i exteriér
• díky proměnlivé hodnotě propustnosti
pro vodní páry je určena jak pro vytvoření
hydroizolační vrstvy na exteriérové straně
připojovací spáry, tak parotěsné bariéry
na interiérové straně
• celoplošně nanesené lepidlo druhé
generace
• teplota při zpracování +5°C až +40°C
bez primeru

Kompletní výbava

pro montáž oken
v minusových teplotách

MODERNÍ

MATERIÁLY
NYNÍ I PRO PRÁCI V ZIMĚ

-10°C

s penetrací 902 lze aplikovat do -10°CME

s penetrací 901 lze aplikovat do -5°CME

-5°C ME901

ME901 Butyl & Bitumen

Primer

• adhezivum a základní nátěr při
přípravě podkladu před aplikováním
butylových a bitumenových pásek
• aplikace možná od -5°C
• lehce zpevní podkladní plochu
• optimalizuje přilnavost

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l transparent 12 12 � ks 348,00 13,900 C

-10°C
ME902 Butyl & Bitumen

Sprejový primer

• impregnace ve spreji - pro zlepšení
přilnavosti a zpevnění porézních
podkladů před následnou aplikací
butylových a bitumenových pásek nebo
fólií
• na podkladní plochy jako jsou zdivo,
omítka, beton, dřevo a jiné porézní
materiály
• k aplikaci není potřeba štětec ani
aplikační váleček
• aplikace možná od -10°C

ME902

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

500ml transparent 18 12 � ks 341,00 13,600 C

D175Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12



Správná montáž oken v systému

Z široké nabídky materiálů pro správnou montáž oken v systému i3

upozorňujeme na produkty pro celoroční montáž.

Systém pro celoroční montáž

Okenní fólie Exteriér je určena pro vytvoření hydroizolačníVV
vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry.

� samolepicí po celé ploše
� omítatelná
� skvělá adheze na běžné stavební povrchy
� teplota při zpracování +5°C až +40°C bez primeru

M 350E okenní fólie (pouze interiér)

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsnéVV
izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry.

� samolepicí po celé ploše
� omítatelná, vzduchotěsná a parobrzdicí
� teplota při zpracování +5°C až +40°C bez primeru

D28�

PUR pěny FM310, FM330, FM355, FM350, FM343

-10°C

M 351E okenní fólie (pouze exteriér)

Lepíš přímo na zeď

D100�

interiér
světle šedá

exteriér
černá

umístění pásky

video
Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3:

• Pasivní/nízkoenergetické domy: - těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 1050 Pa, vysoce
vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.

• Běžná nová výstavba/rekonstrukce: - těsnění je UV stabilní, vodotěsné
do 1050 PA vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.

• Zateplení spár: - těsnění slouží jako trvale dilatující tepelná izolace spáry

3v1

interiér
vzduchotěsný, těsnější než zvenku

funkční úsek
tepelná a zvuková izolace

exteriér
vodotěsný, difúzně otevřený, odolávající povětrnosti

TP652 illmod Trio+
Jedna páska - 3v1, celoroční aplikace

Páska splňuje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé
utěsnění spár, navíc se jedná  o bez emisí."zelený produkt"

Multifunk ní těsnicí páska ur ená zejména pro utěsněníč č
okenních spár v prostředí:

• pasivní a nízkoenergetická výstavba
• běžná výstavba
• rekonstrukce
• zateplení spár

Přednosti

• komplexní utěsnění spár
• aplikační teplota bez omezení
• využitelnost pro velké rozpětí spár
• rychlá instalace nezávislá na teplotě
• ideální pro dilatační spáry

TP652 (S) 58 / 6-22 8m 32m m 105,00 4,200 C �

TP652 (M) 58 / 8-33 6m 24m m 133,00 5,300 C �

TP652 (L) 58 / 10-45 5m 20m m 160,00 6,400 C �

TP652 (S) 66 / 6-22 8m 32m m 116,00 4,640 C �

TP652 (M) 66 / 8-33 6m 24m m 148,00 5,900 C �

TP652 (L) 66 / 10-45 5m 20m m 178,00 7,100 C �

TP652 (XL) 66 / 15-66 3m 12m m 270,00 10,800 C �

TP652 (S) 77 / 6-22 8m 24m m 138,00 5,500 C �

TP652 (M) 77 / 8-33 6m 18m m 184,00 7,350 C �

TP652 (L) 77 / 10-45 5m 15m m 217,00 8,700 C �

TP652 (XL) 77 / 15-66 3m 9m m 330,00 13,200 C �

TP652 (S) 88 / 6-22 8m 24m m 146,00 5,850 C �

TP652 (M) 88 / 8-33 6m 18m m 195,00 7,800 C �

TP652 (L) 88 / 10-45 5m 15m m 232,00 9,300 C �

TP652 (XL) 88 / 15-66 3m 9m m 416,00 16,600 C �

Cena EUR
pro Slovensko

EANtyp (velikost)
šíře rámu/ určeno

pro spáru (mm)
délka role (m) v kartonu Mj

Cena Kč
pro Česko

bez
omezení

ze str. D101 z 3. 9. 2016

• klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiér

• celoplošně lepicí vrstva

• vynikající lepivost díky výkonnému akrylovému lepidlu

TwinAktiv VV okenní fólieM 508E (interiér a exteriér)
D141�

D28�

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck ME508 TwinAktiv VV slouží k těsnění styčných
okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé
upevnění takřka na jakémkoli podkladu.

od 600 Kč /

12% sleva

od 3000 Kč /

17% sleva

od 9000 Kč /

22% sleva

od 24 EUR /

15% sleva

od 120 EUR /

20% sleva

od 360 EUR /

25% sleva

28,20 Kč 24,82 23,41 22,00

1,130 EUR 0,961 0,904 0,848

35,50 Kč 31,24 29,47 27,69

1,420 EUR 1,207 1,136 1,065

47,50 Kč 41,80 39,43 37,05

1,900 EUR 1,615 1,520 1,425

31,20 Kč 27,46 25,90 24,336

1,248 EUR 1,0608 0,998 0,936

39,50 Kč 34,76 32,79 30,81

1,580 EUR 1,343 1,264 1,185

52,80 Kč 46,46 43,82 41,184

2,112 EUR 1,7952 1,690 1,584

139,00 Kč 122,32 115,37 108,42

5,560 EUR 4,726 4,448 4,170

127,00 Kč 111,76 105,41 99,06

5,080 EUR 4,318 4,064 3,810

143,00 Kč 125,84 118,69 111,54

5,720 EUR 4,862 4,576 4,290

160,00 Kč 140,80 132,80 124,80

6,400 EUR 5,440 5,120 4,800

103,00 Kč 90,64 85,49 80,34

4,120 EUR 3,502 3,296 3,090

Související produkty

FM310 Basic pist.

PUR pěna (750 ml)
12 ks

FM330 oknařská PUR

pěna (880 ml)
12 ks

FM343 nízkoexp.

PUR pěna (850 ml)
12 ks

25

FM350 nízkoexp.

PUR pěna (880 ml)
12 ks

FM355 nízkoexp.

PUR pěna (880 ml)
12 ks

ME350 VV140

ME351 VV140
140 25 50 m

m

ME350 VV70

ME351 VV70
70 25 100 m

ME350 VV100

ME351 VV100
100 25 75

základní cena

Ceny dle odběru v Kč / EUR

Produkt
šíře

mm
návin karton Mj

m

100 m

ME508 VV

EW100mm
100 25 75 m

ME508 VV

EW70mm
70

ME508 VV

EW140mm
140 25 50

aktuální ceny PUR pěn od 3. 9. 2017

-10°C

-10°C

-10°C

třída hořlavosti: B1 (obtížně zápalný)

Součinitel prostupu tepla
hloubka okna 60 mm:
hloubka okna 70 mm:
hloubka okna 80 mm:

0,8 W/(m2 . K)
0,7 W/(m2 . K)
0,6 W/(m2 . K)

těsnost proti přívalovému dešti: 600Pa

tepelná odolnost: -30°C až +80°C

aplikační teplota: bez omezení

1050 Pa

Aktualizace parametrů dle TL:

s penetrací 902 lze aplikovat do -10°CME

s penetrací 901 lze aplikovat do -5°CME

s penetrací 902 lze aplikovat do -10°CME

s penetrací 901 lze aplikovat do -5°CME

s penetrací 902 lze aplikovat do -10°CME

s penetrací 901 lze aplikovat do -5°CME
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