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NOVINKY, AKCE a ZMĚNY k 17.6.2017
6. Rozšíření DODATKU z 10. 10. 2015

Nová talířová hmoždinka a inteligentní hmoždinky

Montážní stropní podpěra BESSEY ST 290 str.D153

Výrazné slevy pro firmy
pro Česko 12%

již od 600 Kč
pro Slovensko 15%

již od 24 Eur

Spreje s 40% a kanystry s 30% slevou

PODLAHYPODLAHY

L12 F20

H30

G57 G67

Stříkací lepidla pro profesionály
nyní nejvýhodněji na str. D157

Stříkací lepidla pro podlaháře
nyní nejvýhodněji na str. D162

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
PRAHA     BRNO ŽILINA

STĚNY

až
-30%

až
-40%

str.D154-155
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rozšíření z 3.9.2016 představuje
novou generaci padacích prahů Ellen Matic

a PU tmely EMFI do výrazné akce

Novinky, akce, a změny cen k 17. 6. 2017

Vážení zákazníci,

16 stránkové info informuje o novinkách, akcích, změnách cen.
Velmi zajímavá je tzv. třetí ruka při montáži sádrokartonů, stejně
jako nové, talířové šroubovací hmoždinky Termoz CS (Fischer)
vč. dalších novinek pro montáž. Na osmi stránkách akčně aktuali-
zujeme stříkací lepidla TensorGrip a Gekko pro podlaháře. Do akcí
jsou nově zařazeny zavírače FAB řady DC, těsnění Primo.

Vážení zákazníci,

letošní rok v části sortimentu charakterizuje vynucená řada změn
cen,které jsmeVám postupně oznámili, od 11.2.na str.142 a od 8.4.

na str. 149. Přes uvedenéNové změny oznamujeme na str. 165.

změny ovšem s potěšením konstatujeme, že v akci je nadále řada
tmelů EMFI, tmelů a pěn TKK a illbruck, nově pak celý segment
hmoždinekWkret-met.

Předložený materiál info ZMĚNY, AKCE A NOVIKY 2017 od 17. 6.
je již šestým rozšířením Dodatku z 10.10.2015 a touto formou
Vás budeme informovat až do vydání nového katalogu 2017/18, kdy
v srpnu již věříme v ustálení dodavatelských a tedy i našich cen.
Proto společně s oslovením uvádíme i přehled všech tištěných
materiálů, které navazují na hlavní katalog z 5.10.2013 a Dodatek
z 10.10.2015.

Položkový přehled o změnách cen pro zákazníky v Česku je stan-
dardní součástí excel ceníku, v sekci Aktuality na www jsou změny
položkově vyhodnoceny i graficky.

Trvale platí, že kompletní přehled aktuálních cen je k dispozici

na a . Na e-shopu můžete navícwww.okentes.cz www.okentes.sk

sledovat dostupnost zboží na jednotlivých provozovnách. Novinky
zavádíme a představujeme průběžně, na webu je naleznete v sekci
Aktuality: akce / novinky / doprodej. Zde získáte tyto informace
dokonce v čase (tzn.nové položky nebo nové akce za poslední 3,7 či
14 dnů, 1, 2 nebo 3 měsíce). V Česku většinu z Vás již informujeme
i zasláním Vašeho excel ceníku s aktuálními cenami odebíraných
položek,na vyžádání rádi zašleme.

Navštivte, prosím, naše provozovny v Brně-Židenicích, Praze - Smí-
chově nebo sídlo firmy ve Valašském Meziříčí. Na Slovensku naši
dceřinou společnost v Žilině, kde se můžete podrobněji seznámit
s naší nabídkou.

Úspěšnou sezonu přeje tým Okentěs

Přehled  tištěných materiálů

Rozšíření DODATKU
z 9.6.2016

2. Rozšíření DODATKU
z 3.9.2016

22 stran

D73-94�

32 stran

D95-126�

3. Rozšíření DODATKU
z 5.11.2016

(4) - 5. Rozšíření DODATKU
z 8.4.2017

12 stran

D129-140�

12 stran

D141-150�

DODATEK z 10.10.2015KATALOG 2013/14 z 5.10.2013 D1-72�

72 stran

Hlavní katalog z 5.10.2013 poskytuje přehled o šíři
sortimentu, který včetně cen je dalšími

tisky aktualizován. Dostupný v ČB provedení.

Dodatek z 10.10.2015 podchycuje
provedené změny a představuje stříkací

lepidla a privátní PU pásky Pernica.

rozšíření z 5.11.2016 je zaměřeno na správnou
montáž oken v zimě v systému i3, představuje

baterie GP a suchý zip 3M

rozšíření z 11.2 a 8.4. 2017 představuje
Estetic 80A, materiály pro zateplování v akci,

hmoždinky Wkret v akci

26.8. 2017

256 stran

KATALOG 2017/18
320 stran

D152 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

rozšíření Dodatku z 18.4 a 9.6.2106 představuje
těsnění splňující směrnici VDI 6022, skryté panty

Estetic a venkovní práh Planet X3

1 2

3 4
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BESSEY - Montážní pomůcky

Postupně zavádíme: Stropní a montážní podpěra
”Třetí ruka” pro bezpečnější montáž jedním pracovníkem

Možnost flexibilního přizpůsobení a jednoduché přepravy dělají ze stropní podpěry
BESSEY nepostradatelného pomocníka. Díky stabilní konstrukci umožňuje
bezpečnou fixaci stavebních materiálů na stropě. Kontaktní výkyvné plochy z PVC
jsou vhodné i pro podepření v šikminách střech.

Výhody stropní podpěry BESSEY ST 290:

� Polohování a držení např. sádrokatronu, dřevěných prken, panelů, střešních latí,
kovových lišt, folií a svítidel s nosností do 50 kg.
� Teleskopická stabilní konstrukce z ocelových trubek umožňuje podepření v

rozsahu 1600-2900 mm.
� Jednoduchá manipulace se provádí nahrubo pomocí teleskopické tyče,

závěrečné utažení pomocí otočením podpěry na pěnové rukojeti.
� Snadnou manipulaci podporuje i lehká váha samotné podpěry 2,4 kg.
� Kontaktní pogumované plochy z PVC (rozměry 8,5 x 6,5 cm) umožňují šikmé

podepření v rozmezí od -45° do +45° (v krajních úhlech nosnost max. 20 kg).

Montážní stropní podpěra BESSEY ST 290

Připomínáme:
Osvědčené pomocníky pro Vaše montáže

Moderní technika montáže dveřních zárubní pomocí montážní pěny vyžaduje zvláštní
nástroje, které dovolují nastavit správný směr a provést správné vypodložení.
Výztuhou dveřní zárubně TU vyvinula firma BESSEY světově uznávanou montážní
pomůcku, která tyto nároky splňuje.

Kromě toho tvoří spolu se směrovou svěrkou pro dveřní zárubně TFM a úhlovou
směrovou svěrkou pro dveřní zárubně WTR dokonalý montážní systém. Takto se
vestavba dveřních zárubní znatelně ulehčuje a racionalizuje!

TFM vyrovnávací svěrka pro dveřní zárubně

■ smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně BESSEY TU a
TMS

■ pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění dveřních zárubní

■ váha svěrky 0,58 kg, baleno po 2 kusech

-30%

-30%

TMS montážní výztuha dveřní zárubně

■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při
vypěňování spáry ve zdi

■ rozměrově přesná práce

■ nízká váha 0,68 kg, baleno po 6 kusech

TU výztuha dveřní zárubně

■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při
vypěňování spáry ve zdi

■ velké upínací plochy s plstěnou ochranou pro křehké
zárubně

■ jekl s milimetrovou stupnicí pro přesnou práci

D71

D90

�

�

-30%

NYNÍ
VÝHODNĚJI

Sada bitů pro sádrokartonáře 9xbit + distanční držák Al WERA

Bit-Check 10 Drywall 1
Sada bitů pro montáže sádrokartonu; kvalitní
držák z hliníku pro práci se sádrokartonem;
hloubku šroubování lze plynule nastavit a umož-
ňuje zalícované zapuštění šroubů; 9 bitů pro
montáž sádrokartonu s přizpůsobenou stopkou
profilu; délka 25 mm

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

TMS ks 840,00 588,00 33,600 23,520 C

název MJ Cena Kč pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

TFM ks 780,00 546,00 31,200 21,840 C

ST290 Stropní a montážní podpěra 1600-2900mm až 50kg Bessey

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

ST290 Stropní a montážní podpěra ks 990,00 693,00 39,600 27,720 C

NOVINKA

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

TU ks 1 720,00 1 204,00 69,000 48,300 C

Nafukovací vzduchový klín
� nahrazuje podložky a klíny při instalaci oken.
� je jemný a měkký, ale díky zpevněnému

materiálu (z vláken) je velmi silný a nabízí
nekonečné možnosti nastavení.
� můžete dokonce použít WINBAG na zvedání

těžkých dveří z pantů (max. zatížení 100 kg)

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

WINBAG ks 600,00 420,00 24,000 16,800 C

max.
50 kgmax.

20 kg

max.
45°

750 - 2900 mm

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

136011 Sada bitů pro sádrokartonáře sada 555,00 388,50 22,200 15,540 C

-30%

-30%

-30%

NOVINKA

D153Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 17. 6. 2017
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk



termoz CS 8

Zapuštěná montáž bez nutnosti frézování

Talířová hmoždinka s ocelovým šroubem
pro všechny stavební materiály

STAVEBNÍ MATERIÁLY

� Třídy stavebního materiálu A, B, C,
D, E

� Beton
� Beton, moniérka
� Cihla plná pálená
� Plné vápenopískové cihly
� Dutinové panely z lehčeného

betonu
� Svisle děrované cihly
� Děrované vápenopískové cihly

VÝHODY

� Kombinovaný šroub minimalizuje
prostup tepla, takže se kotevní body
neprokreslují na finální fasádě.
� Zapuštěná montáž s víčkem umožňuje

natažení tenčí vrstvy stěrky.
� Méně námahy a času strávených

vrtáním díky minimální kotevní hloubce
35 mm v kotevním podkladu.
� Při povrchové montáži se talíř

hmoždinky šetrně zapustí do izolantu,
zbytečně ho nedeformuje a umožňuje
natažení tenké stěrky.
� Při povrchové montáži lze hmoždinku

kombinovat s roznášecími talířky DT 90,
DT 110 a DT140 pro upevnění měkkých
izolačních materiálu.
� Užitná délka až 340 mm.
� Jednotná kotevní hloubka pro všechny

stavební materiály.

APLIKACE

� Zapuštěná nebo povrchová montáž
izolačních materiálu jako je pěnový
polystyren nebo pevné desky
z minerální vaty

PRINCIP FUNKCE

� Hmoždinka se osazuje přes izolant
do vyvrtaného otvoru a pevně se
zašroubuje AKU šroubovákem.

� Pro zapuštěnou montáž je nutné
použít montážní přípravek Termoz
CS.

� Alternativně lze přípravek Termoz
CS použít pro zapuštěnou montáž
s rotací talířku.

� Při zapuštěné montáži je nutné
talířek hmoždinky přikrýt zátkou
z polystyrenu nebo minerální vaty.

� Při použití montážního přípravku
Termoz CS je montáž dokončena,
když se límec přípravku zastaví
o povrch izolantu nebo pevné
desky z minerální vaty.

Montážní postup pro délky hmoždinek 110 - 230 mm
Montáž pro délky 250 - 390 mm vč. typů pro rekonstrukci „R” se provádí pomocí
prodloužených bitů dle uvedených informací k náhradním bitům.

Povrchová montáž s použitím montážního přípravku CS

Zástupná montáž s použitím montážního přípravku CS (bez přípravku nelze)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK FASÁDNÍ ZÁTKY

NOVINKA

video
název

Max.
tloušťka
izolace

balení MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

Termoz CS 8/170 130 100 ks 13,00 8,45 0,520 0,338 C N

Termoz CS 8/190 150 100 ks 14,20 9,23 0,570 0,371 C N

Termoz CS 8/210 170 100 ks 16,70 10,86 0,670 0,436 C N

Termoz CS 8/230 190 100 ks 20,40 13,26 0,815 0,530 C N

balení MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

1 ks 2 590,00 1 813,00 104,000 72,800 C N

200 ks 1,77 1,24 0,071 0,050 C N

Montážní přípravek 6-ti hranná stopka

IZ-EPS bílá 62x15mm

název

-35%

-30%

D154 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

ETA-14/0372
ETAG 014

A, B, C, D, E

� platnost od 17. 6. 2017
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk



Novinky v kotevním materiálu
Hmoždinky skupiny DUO-family - výrobek roku 2017

Spojení síly a inteligence
hmoždinky Fischer

Nylonová hmoždinka se snadnou montáži
a vysokou únosností v sádrokartonuNOVINKA

NOVINKA

� DUOTEC je hmoždinka s vyjimečně snadnou mont ž . Vše, co vyžaduje, jeá í
vyvrtan otvor o průměru 10 mm.ý
� D ky kr tk mu sklopn mu prvku ji lze použ t do zk ch dutin (≥ 50mm), i kdyží á é é í ú ý

jsou vyplněny tepelnou izolac - miner lni vatou.í á
� Sklopn rameno ze dvou materialů (tuh ho a měkk ho) a posuvn krček z plastué é é ý

vyztužen ho skeln mi vl kny zaručuj vyj mečně vysokou nosnost bez rizikaé ý á í í ú
poškozen s drokartonu.í á
� Univerz ln z vitov vložka umožňuje použ t jak vrut do dřeva, tak šroub či h ká í á á í á

s metrick m z vitem nebo z vitovou tyč.ý á á

� Nová DUOPOWER je první hmoždinka, která se sama podle typu stavebního
materiálu rozhodne, jakým způsobem se aktivuje. Kombinace měkkého a tuhého
plastu pro nejvyšší spolehlivost a maximální únosnost.

� Hmoždinka se sama rozhodne, zda se roztáhne, složí
nebo zauzluje

- Sádrokartonové desky
- Sádrovláknité desky
- Dřevěné deskové materiály

- Ocelové plechy
- Plošné prvky z plastu

- Beton - Dřevo

Pro všechny typy deskových stavebních materiálů, např:

Použitelná také do otvorů navrtaných v plných stavebních materiálech, např:

Kombinací měkkého a tuhého plastu se
dosahuje optimálního kroutícího
momentu při šroubování a dotahování. Aktivní zóna I:

Konec hmoždinky se rozevírá
do dvou stran pro vyšší únosnost
v problematických stavebních
materálech.

Červená část sklopného ramene: vyrobená z
tuhého nylonu vyztuženého skelnými vlákny.
Pro , než jakou poskytujívyšší únosnost
hmoždinky z běžného nylonu.

Bílý posuvný krček z plastu
vyztuženého skelnými vlákny.
Zpevňuje vyvrtaný otvor a
značně zvyšuje smykovou
únosnost.

Zahnutý úchop pro průzkum
vyvrtaného otvoru (detekce
kabelů, trubek apod.) pře-
devším při montáži v dutině.

Montážní pásek s ozubením
pro nastavení a umístění
sklopného ramene a posuv-
ného krčku. Přesahující část
pásku lze snadno a beze
zbytku odlomit.

Univerzální závitová vložka z nerezové
oceli vhodná pro vruty do dřeva, šrouby
a háky s metrickým závitem či
závitové tyče s kontramaticí.

V dutinách, i když jsou vyplněné
minerální vatou, funguje DUOTEC jako
sklopná hmoždinka.

V otvorech, ve kterých narazíte na plný
stavební materiál, jako je beton nebo
dřevo, lze DUOTEC použít jako rozpěrnou
hmoždinku.

Pojistky proti protočení stabilizují
hmoždinku v otvoru.

Šedá část sklopného ramene: vyrobená z měkkého
nylonu vyztuženého skelnými vlákny. Pro zvýšení
únosnosti a rovnoměrné rozložení zatížení, aby se
zabránilo proříznutí a oslabení sádrokartonu.

Aktivní zóna II:
Rozpěrný element se rozevírá
do 90° vůči aktivním zónám I
a III. Navíc poskytuje optimální
vedení vrutu při šroubování.

Aktivní zóna III:
Podle stavebního materiálu se
část hmoždinky nejblíže povrchu
buď rozepne nebo složí, aby
zajistila co nejlepší uchycení.

Hlavní, šedá část hmoždinky spustí
princip funkce adekvátní ke stavební-
mu materiálu tak, aby bylo dosaženo
nejvyššího výkonu (rozpínáním /
složením / zauzlováním).

Červená ramena přispívají k bezpeč-
nému rozepření hmoždinky a napomá-
hají správné funkci hlavní šedé části.

Zubaté pojistky proti protočení
stabilizují hmoždinku v otvoru při
montáži.

Malá délka hmoždinky umožňuje
rychlou montáž, kratší vyvrtaný otvor
a kratší vrut.

Vnitřní geometrie hmoždinky
zajišťuje perfektní vedení vrutu
během montáže.

Úzký límeček zabraňuje zapadnutí
hmoždinky do otvoru a přitom
umožňuje provést předsazenou
i průvlečnou montáž.

Princip funkce

Vhodná pro tyto stavební materiály

* Hodnoty únosností jsou referenční. Skutečná únosnost závisí na typu materiálu a průběhu montáže
a platí pouze při použití šroubu největšího průměru.

název balení MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

DUOPOWER 5x25 100 ks 1,28 0,90 0,051 0,036 C N

DUOPOWER 6x30 100 ks 2,08 1,46 0,083 0,058 C N

DUOPOWER 6x50 L 100 ks 2,37 1,66 0,095 0,067 C N

DUOPOWER 8x40 100 ks 2,92 2,04 0,117 0,082 C N

DUOPOWER 8x65 50 ks 3,39 2,37 0,136 0,095 C N

DUOPOWER 10x50 50 ks 5,30 3,71 0,212 0,148 C N

DUOPOWER 10x80 L 25 ks 5,55 3,89 0,222 0,155 C N

DUOPOWER 12x60 25 ks 8,40 5,88 0,336 0,235 C N

DUOPOWER 14x70 25 ks 13,20 9,24 0,530 0,371 C N

název balení MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

fischer DUOTEC 50 ks 14,80 10,36 0,590 0,413 C N

(L)
Prodloužená verzeStandardní verze

*Uvedené hodnoty a vzorové aplikace platí pro kombinaci DUOPOWER 8x40 a šroubu Ø6mm
podle DIN 571 v různých stavebních materiálech.

-30%

-30%

D155Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 17. 6. 2017
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk



G57

STŘÍKACÍ LEPIDLA PRO PROFESIONÁLY

Spreje s 50% slevou pro truhláře, čalouníky a izolatéry

139,- Kč/ks
pro CZ

pro SK

5,55 Eur/ks

150,- Kč/ks
pro CZ

pro SK

6,- Eur/ks

POLYSTYRÉN LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ
ODOLNÉA PĚNOVÉ MATERIÁLY

M MVYSOKÝ TEPLOTÁ

EXTRA SILNÉ LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ
A PĚNOVÉ MATERIÁLY
- BEZ DICHLÓRMETANU

170,- Kč/ks

6,80 Eur/ks

81,- Kč/ks

3,25 Eur/ks

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO
NA PĚNOVÉ MATERIÁLY A ČALOUNĚNÍ

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO
PRO NÁROČNÉ ČALOUNICKÉ

–APLIKACE BEZ DICHLÓRMETANU

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

83,- Kč/ks

3,30 Eur/ks

ČISTIČ ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA
S VŮNÍ CITRUSU

pro CZ

pro SK

Spreje s 60% slevou pro podlahy a stěny

142,- Kč/ks

5,68 Eur/ks

VYSOCE VÝKONNÉ KONTAKTNÍ
PODLAHOVÉ LEPIDLO

164,- Kč/ks

6,56 Eur/ks 5,84 Eur/ks

LEPIDLO PRO FIXACI KOBERCOVÝCH
–ČTVERCŮ BEZ DICHLÓRMETANU

KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO NA
PRYŽOVÉ MATERIÁLY A MARMOLEUM

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

146,40 Kč/ks

LEPIDLO PREMIUM- - SÍŤOVÝ NÁSTŘIK
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ
STŘÍKACÍ LEPIDLO

122,- Kč/ks

4,85 Eur/ks

STŘÍKACÍKONTAKTNÍ LEPIDLO
PRO VYSOKÉ TEPLOTY

136,- Kč/ks

5,40 Eur/ks

133,- Kč/ks

5,30 Eur/ks

VÝKONNÉ LEPIDLO S VELMI
SILNOU PŘILNAVOSTÍ

131,- Kč/ks

5,20 Eur/ks

STŘÍKACÍKONTAKTNÍ LEPIDLO
BEZ DICHLÓRMETANU

165,- Kč/ks

6,60 Eur/ks

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

Vyzkoušejte si lepidlo!
...více str. D126

Využijte více naši Seznamku
již pouze poslední měsíce se můžete postupně a výhodně seznámit takřka se všemi lepidly Tensor
a Gekko. , si u každého nákupuVýhodně, znamená až s 60% slevou od 1000 Kč / 40 Eur můžete 1ks
dokoupit. Zde uvádíme pouze stříkací lepidla, všechny položky uvádíme na str. D126 z 3. 9. 2016.
Při objednávce vybranou položku Seznamky nahlaste nebo uveďte samostatně. Při objednávce
na e-shopu uveďte do poznámky, zde navíc vidíte, zda je položka skladem.

L12 F20

H30

STĚNY

PODLAHY PODLAHYPODLAHY

G67

NEZNÁTE ?
NED ?ŮVĚŘUJETE
N !EUŠETŘÍTE
V !YZKOUŠEJTE
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Vyzkoušejte si lepidlo!
...více str. D126

PODLAHY



� rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dobrou
tepelnou odolností

� pro lepení ohebných překlížek a MDF desek
nebo pevných sendvičových konstrukcí

� vhodné pro lepení různých materiálů k deskám
z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých plastů

� pro oboustrannou aplikaci
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� plněno CO-REZ technologií (více lepidla, méně plynu

– pokryje až o 25% více m  plochy)2

� celkový podíl pevných látek: 28% +/-2%
� teplotní odolnost: do 105°C

VÝKONNÉ LEPIDLO
S VELMI SILNOU PŘILNAVOSTÍL12

síťový
nástřik

TRUHLÁŘSTVÍ

dřevěné
desky

co-rezohebné
desky barva

transp.

*vydatnost:
spray: 10-14m2

kanystr: 176-210m2

STŘÍKACÍ LEPIDLA
pro profesionály

síťový
nástřik

dřevěné
desky

ohebné
desky

plastystandardní
lamino

neznečišťuje
ovzduší

BEZ DICHLÓRMETANU
STŘÍKACÍKONTAKTNÍ LEPIDLO

PREMIUM - SÍŤOVÝ NÁSTŘIK
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKAL 61P

L20

síťový
nástřik

TRUHLÁŘSTVÍ

TRUHLÁŘSTVÍ

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo s vysokou přilnavostí

� pro lepení laminátů a pro lepení k hutným
podkladovým materiálům

� vhodné pro lepení HPL laminátů, tvrdých plastů, vyztu-
žených plastů GRP a tkanin k různým podkladům,
včetně MDF, dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných
deskových materiálů

� nedoporučuje se pro vinylové materiály,
ohebné plasty, polystyren, PE nebo PP.

� hořlavé lepidlo s nehořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28-30%
� teplotní odolnost: do 105°C

standardní
lamino

FRL
laminát

kov / hliník syntetická
kůže

plasty protipožární
třída 0

� prémiové kontaktní lepidlo splňující vysoké
nároky - doživotní garance

� pro lepení HPL laminátů a okrajů pracovních desek
k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky,
překlížky a dalších dřevěných deskových materiálů

� pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována okamžitá
lepící pevnost a vysoká teplotní odolnost

� nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty,
polystyren, PE nebo PP

� protipožární třída 0 – odpovídá normě BS 6222
� celkový podíl pevných látek: 29-31%
� teplotní odolnost: do 115°C (SAFT do 128°C)

barva
oranž.

PRO VYSOKÉ TEPLOTY
KONTAKTNÍ LEPIDLOSTŘÍKACÍL17

síťový
nástřik

protipožární
třída 1

TRUHLÁŘSTVÍ

� výkonné kontaktní lepidlo
s vysokou tepelnou odolností

� pro dekorativní lamináty

� vhodné pro lepení HPL laminátů a tkanin
k různým podkladům, včetně MDF,
dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných materiálů

� protipožární třída 1 – odpovídá normě BS 6222
� pro oboustrannou aplikaci
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28-30%
� teplotní odolnost: do 120°C

FRL
laminát

FRP / GRP
sklolaminát

plastové
cedule

kov / hliník standardní
lamino

barva
transp.

barva
transp.

*vydatnost:
spray: 8-12m2

kanystr: 150-180m2

*vydatnost:
spray: 8-12m2

kanystr: 150-180m2

*vydatnost:
spray: 8m2

kanystr: 130-190m2

barva
zelená

ka
ny

str

UNIVERZÁLNÍ
KONTAKTNÍ STŘÍKACÍ LEPIDLOL40

standardní
lamino

dřevěné
desky

pěna kobercové
díly

koberec síťový
nástřik

� rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dobrou
tepelnou odolností

� pro standardní laminátové aplikace

� vhodné pro lepení různých materiálů k deskám
z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých
plastů i pro lepení pěnových materiálů, tkanin, izolací
vzduchovodů

� nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty,
polystyren, PE nebo PP

� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28%
� teplotní odolnost: do 105°C

barva
transp.

*vydatnost:

spray: 8-12m
2

kanystr: 150-180m
2

KONTAKTNÍ LEPIDLO
S VYSOKÝM OBSAHEM SUŠINYL18

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny 38 - 42%

� vhodné pro lepení MDF, kovových desek
standardních laminátů a překližek

� speciálně navrženo pro náročné laminovací aplikace.
Vysoký obsah sušiny je ideální při lepení většiny
standardních laminátů, ABS hran a také tlustých
dekoračních povrchů.

� nástřik vzdálenost 10-20 cm kolmo k povrchu
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� otevřený čas 50 min
� teplotní odolnost: do 131°C

barva
transp.

*vydatnost:
spray: m2

kanystr: m2

síťový
nástřik

standardní
lamino

kov / hliníkMDF překližka

ohebné
desky-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

video

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,420 spray 12 18 ks 266,00 186,20 10,600 7,420 C �

14,40 kanystr 1 18 ks 7 060,00 282,000 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,360 spray 12 18 ks 271,00 189,70 10,800 7,560 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 7 270,00 5 089,00 291,000 203,700 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,390 spray 12 18 ks 302,00 211,40 12,100 8,470 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 7 530,00 301,000 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,390 spray 12 18 ks 261,00 182,70 10,400 7,280 C �

12,00 kanystr 1 18 ks 7 050,00 4 935,00 282,000 197,400 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,360 spray 12 18 ks 243,00 170,10 9,700 6,790 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 6 510,00 260,000 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,360 spray 12 18 ks 330,00 231,00 13,200 9,240 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 8 470,00 5 929,00 339,000 237,300 C �

D157Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 17. 6. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/sk

aktualizujeme nabídku ze str.D42-D45 DODATKU z 10. 10. 2015
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Tensor je značka britské firmy Quin Global s mezinárodní působností, která vyvíjí
ty nejkvalitnější  stříkací lepidla, aby uspokojila požadavky klientů po celém světě
v mnoha průmyslových odvětvích.

KONTAKTNÍ PUR LEPIDLO
PRO VYSOKÉ TEPLOTYL72

nástřik

sněhové vločky

TRUHLÁŘSTVÍ

FRP / GRP

sklolaminát

kov / hliníkguma / pryž

� kontaktní lepidlo vhodné pro lepení gumy, vinylových
materiálů, FRL a mnoha kovových materiálů jako třeba
hliník

� vytváří trvalý spoj vinylového materiálů
� výborná odolnost vůči změkčovadlům
� silný spoj při jednostranném nástřiku
� odolný vůči povětrnostním vlivům a mnoha dalším změk-

čovadlům
� možnost korekce spoje - odlepitelné

v závislosti na aplikaci
� obsah sušiny: 68 +/- 2% %
� velmi vysoká teplotní odolnost do 140°C

� Pozor! Pro nástřik PUR lepidla použijte HT hadici!

*vydatnost:
kanystr: 150 - 180m

2

barva
červená

pro použití
v exteriéru

K PURONTAKTNÍ LEPIDLO
ODOLNÉ ZMĚKČOVADLŮM
- NA VINYLOVÉ MATERIÁLYL71

standardní
lamino

guma / pryž kov / hliník síťový
nástřik

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo vhodné pro lepení plastů, gumy,
laminátů a kovů.

� vytváří trvalý spoj vinylového materiálů
� výborná odolnost vůči změkčovadlům
� silný spoj při jedno a oboustranné aplikaci
� vysoký výkon a rychlé použití
� odolné vůči povětrnostním vlivům, vodě, palivu,

olejům a mnoha dalším změkčovadlům
� lepí i vlhké podklady
� obsah sušiny: 55 +/- 2% %
� velmi vysoká teplotní odolnost do 169°C

� Pozor! Pro nástřik PUR lepidla použijte HT hadici!

barva
transp.

*vydatnost:
kanystr: až 280m2

pro použití
v exteriéru

nástřik
mlhovina

PREMIUM S VELMI JEMNÝM
NÁSTŘIKEM MLHOVINY
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKAL 64P

TRUHLÁŘSTVÍ

� lepidlo splňující vysoké nároky - doživotní garance

� pro lepení lesklých povrchů, dýhy, standardních
laminátů a pro Postforming

� vhodné pro lepení HPL laminátů a tkanin k různým
podkladům, včetně MDF, dřevotřísky, překlížky a dalších
dřevěných deskových materiálů

� pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována
okamžitá lepící pevnost a vysoká teplotní odolnost

� možné použít i pro lepení plechů
� pro oboustrannou aplikaci
� hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28%
� teplotní odolnost: do 115°C (SAFT do 120°C)

vysoce lesklý
laminát

dýha standardní
lamino

postforming

barva
oranž.

ACETONOVÝ ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEKS105

ČISTIČ

barva
transp.

� acetonový čistící prostředek a rozpouštědlo vhodný
k čištění hadic a trysek znečištěných nevytvrzenými
polyuretanovými produkty

� může být bezpečně použit na většinu povrchů
a podkladů včetně lakovaných, skla, porcelánu,
betonu a je kompatibilní s mnoha plastovými
a vinylovými materiály

� efektivní čištění a údržba
� kompatibilní s většinou lepidel

a s většinou plastů

� biologicky odbouratelný odmašťovač
a odstraňovač lepidla na bázi rozpouštědla

� lze jej bezpečně použít na většinu povrchů
a podkladů včetně lakovaných, skla, porcelánu,
betonu

� je kompatibilní s mnoha plastovými
a vinylovými materiály

ČISTIČ ODSTRAŇOVAČ-
LEPIDLA S VŮNÍ CITRUSUC101

ČISTIČ

barva
transp.

ČISTÍCÍ PRŮMYSLOVÉ
UBROUSKYS500

ČISTIČ

Ubrousky TensorGrip® S500 vyčistí:
� lepidla
� tmely
� barvy
� oleje
� mastnoty
� nečistoty a mnohem víc
� 75 ks ubrousků v balení
� ubrousky s hrubou a hladkou stranou

NOVINKA

-30%

-30%

-30% -30%

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

13,00 kanystr 12 18 ks 10 690,00 7 483,00 428,000 299,600 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

17,00 kanystr 1 12 ks 13 920,00 9 744,00 557,000 389,900 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

15,000 kanystr 1 12 ks 13 530,00 9 471,00 541,000 378,700 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,340 spray 12 18 ks 165,00 6,600 C �

5,00 kanystr 1 18 ks 3 650,00 146,000 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,100 spray 12 18 ks 105,00 4,200 C �

5,00 kanystr 1 18 ks 3 520,00 141,000 C �

skl.
měs

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po

slevě
Cena EUR

pro Slovensko
Cena EUR
po slevě

EAN

18 ks 359,00 251,30 14,400 10,080 C �

název

S500 čistící ubrousky - 75 ks

� platnost od 17. 6. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/sk
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Kanystr Aerosol Klíčová charakteristika Typ pistole Hadice Tryska Čistič 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

� � � � � � �

� � � � � � �

� �

� �

� � �

� � �

� �

� � � � � � �

� � � � � �

�

�

�

� � � � � �

LP61 � �
doživotní záruka - protipožarn
odolnost od 0°C do 128°C

profesionální
pistole

černá gumová
hadice 4 m

6501 - standardní
9501 - široká

S105 acetonový
čistič

TRUHLÁŘSTVÍ - PRODUKTOVÁ MATICE

LP64 �
doživotní záruka - nástřik mlhovina, pro
lesklé lamináty

profesionální
pistole

černá gumová
hadice 4 m

4001 - standardní
6501 - široká

C101 citrusový
čistič

L12 � �
super vysoká lepivost - zakřivené
povrchy a prefabrikované díly

profesionální
pistole

černá gumová
hadice 4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

L17 � �
vysoký výkon - FR lamináty
protipožární odolnost

profesionální
pistole

černá gumová
hadice 4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

L20 � �
bezchlórové, vysoká počáteční pevnost
- na dřevěné prefabrikované díly

profesionální
pistole

černá gumová
hadice 4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

L22 � �
bezchlórové lepidlo odolné vysokým
teplotám na lepení melaminu

profesionální
pistole

černá gumová
hadice 4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

L31 � bezchlórové postformingové lepidlo
profesionální
pistole

černá gumová
hadice 4 m

4001 - standardní
6501 - široká

C101 citrusový
čistič

L40 � � univerzální lepidlo na lamino
profesionální
pistole

černá gumová
hadice 4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

HT hadice
6501 - standardní
9501 - široká

S105 acetonový
čističL71 � vysoká tepelná odolnost do 160°C

profesionální
pistole

profesionální
pistole

HT hadice
6501 - standardní
9501 - široká

S105 acetonový
čističL72 �

jednostranná aplikace, vysoká tepelná
odolnost

L12 L 61P
Aby se dosáhlo maximální pevnosti spoje lepených ploch,
doporučujeme po slepení použít přítlačný váleček.

SPRÁVNÁ APLIKACE A POUŽITÍ

síťový
nástřik

Pokrytí lepidlem:
příliš slabé

Pokrytí lepidlem:

příliš mnoho

Správná aplikace:

20g sušiny/m²

za normálních podmínek za ztížených podmínek

Před použitím si přečtěte technický a bezpečnostní list výrobku.
Před lepením vždy nejprve otestujte kompatibilitu lepidla s lepenými

materiály a vhodnost typu lepidla pro konkrétní aplikaci.

D159Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 17. 6. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/skpro profesionály

Ceny pistolí, hadic, trysek a dalšího příslušenství na str. D163

TRUHLÁŘSTVÍ
PRODUKTOVÁ MATICE
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Kanystr Aerosol Klíčová charakteristika Typ pistole Hadice Tryska Čistič 1 2 3 4 5 6 7

�

�

�
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�

� � �
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� � � � � �

� � � � � �

profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

F60 � �
bezchlórové lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí a
tepelnou odolností

profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

6501 - standardní
Q-Tip - extra široká

C101 citrusový
čistič

F40 � �

bezchlórové lepidlo s vysokým výkonem - může být použito
i jako jednostranný nastřik, pokud je vyžadována menší
hmotnost a spoj nebude namáhán

profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

F32 � �
rychleschnoucí, pro všestranné lepení pěnových materiálů
a čalounění

profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

F31 � � velmi vysoká tepelná odolnost a pevnost spoje

profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

F20 � �
rychleschnoucí, pro normální podmínky, vhodné tam, kde
cena je klíčová

ČALOUNICTVÍ A PĚNOVÉ MATERIÁLY - PRODUKTOVÁ MATICE

F10 � 100% odolnost vůči změkčovadlům
profesionální
pistole

PU hadice zabraňující
vlhkosti 4 m

6501 - standardní
9501 - široká

S105 acetonový
čistič

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO
NA PĚNOVÉ MATERIÁLY A ČALOUNĚNÍF20

PĚNY A ČALOUNĚNÍ

síťový
nástřik� rychleschnoucí kontaktní lepidlo

� pro lepení většiny pěnových materiálů,
tkanin a koberců

� vhodné k lepení izolačních měkkých materiálů
k porézním i neporézním podkladům - překližka,
dřevotříska

� nedoporučuje se pro použití při vysokotlakém
laminování, kdy je materiál vystaven vysokým
teplotám

� pro oboustrannou aplikaci
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 26% +/-2%
� teplotní odolnost: do 60°C

tkanina pěna koberec

barva
transp.

*vydatnost:

spray: 8m
2

kanystr: 130-190m
2

RYCHLESCHNOUCÍ
LEPIDLO PRO NÁROČNÉ ČALOUNICKÉ

-APLIKACE BEZ DICHLÓRMETANUF40
PĚNY A ČALOUNĚNÍ

� kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny

� pro lepení většiny pěnových materiálů, tkanin,
koberců a kobercových čtverců

� vhodné k univerzálnímu lepení měkkých materiálů
k porézním i neporézním podkladům - překlížka,
dřevotříska

� dlouhý otevřený čas, vynikající konečná pevnost
� i pro jednostrannou aplikaci
� hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 30% +/-2%
� teplotní odolnost: do 95°C

síťový

nástřik

tenká

tkanina

silná

tkanina

pěnakobercové

díly

neznečišťuje

ovzduší

barva
transp.

*vydatnost:
spray: 8m2

kanystr: 130-190m2

*vydatnost lepidla při spotřebě 16-20g sušiny/m2

F20

za normálních podmínek za ztížených podmínekPřed použitím si přečtěte technický a bezpečnostní list výrobku. Před lepením vždy nejprve
otestujte kompatibilitu lepidla s lepenými materiály a vhodnost typu lepidla pro konkrétní
aplikaci.

-30% -30%

STŘÍKACÍ LEPIDLA

video

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,420 spray 12 18 ks 162,00 113,40 6,500 4,550 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 5 430,00 3 801,00 217,000 151,900 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,440 spray 12 18 ks 340,00 238,00 13,600 9,520 C �

13,60 kanystr 1 18 ks 8 010,00 5 607,00 320,000 224,000 C �

D160 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

pro profesionálypro profesionály

� platnost od 17. 6. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/sk

Ceny pistolí, hadic, trysek a dalšího příslušenství na str. D163

ČALOUNICTVÍ A PĚNOVÉ MATERIÁLY
PRODUKTOVÁ MATICE



EXTRA SILNÉ
LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ A PĚNOVÉ

-MATERIÁLY BEZ DICHLÓRMETANUH30

síťový
nástřik

� extra silné víceúčelové lepidlo ze syntetické pryže

� pro lepení pěnových materiálů v oblasti
vzduchotechniky a vytápění

� vhodné k lepení izolačních materiálů - např. polystyrénu
k hliníkovým a pokoveným vzduchovodům

� pro oboustrannou aplikaci
� vynikající odolnost vůči deformaci
� hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 30% +/-2%
� teplotní odolnost: do 95°C

izolacepěnakov / hliník

barva
transp.

neznečišťuje
ovzduší

*vydatnost:
spray: 8m2

kanystr: 130-190m2

NA POLYSTYRÉN
LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ A PĚNOVÉ

-ODOLNÉ M MMATERIÁLY VYSOKÝ TEPLOTÁH50

síťový
nástřik

� kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny

� pro lepení polystyrénu a pěnových izolačních
materiálů při vyšších teplotách

� vhodné pro lepení a laminování většiny izolačních
materiálů mezi sebou a k různým podkladům, včetně MDF,
dřevotřísky, překlížky a dalším dřevěným deskovým
materiálům

� nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty, PE
� pro jednostrannou i oboustrannou aplikaci
� hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 30% +/-2%
� teplotní odolnost: do 95°C

polystyren FRP / GRP
sklolaminát

*vydatnost:

spray: 8m
2

kanystr: 130-190m
2 barva

transp.
barva
zelená

za normálních podmínek za ztížených podmínek

Před použitím si přečtěte technický a bezpečnostní list výrobku.
Před lepením vždy nejprve otestujte kompatibilitu lepidla s lepenými
materiály a vhodnost typu lepidla

iz
ol

ac
e

ze
sk

el
né

va
ty

de
sk

y
z

m
in

er
ál

ní
vl

ny

po
ly

st
yr

en

EP
S

PU
IS

O
de

sk
y

IS
O

de
sk

y
s

po
vr

ch
ov

ou
fó

lií

fe
no

lic
ké

iz
ol

ac
e

Kanystr Aerosol Klíčová charakteristika Typ pistole Hadice Tryska Čistič 1 2 3 4 5 6 7

�

�
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� � � � �

�

� � �

� � �

� � � � � �

� � � � � �

TOPENÍ, VZDUCHOTECHNIKA A IZOLACE - PRODUKTOVÁ MATICE

H10 � nehořlavé kontaktní lepidlo pro lepení izolací
profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

Lechler - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

H30 � � extra silné lepidlo pro izolační materiály
profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

9501 - široká
Q-Tip - extra široká

S105 acetonový
čistič

H31 � � kontaktní vysoce výkonné lepidlo na EPS
profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

9501 - široká
Q-Tip - extra široká

C101 citrusový
čistič

H50 � �
kontaktní lepidlo s vysokou tepelnou odolností
na polystyren

profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

9501 - široká
Q-Tip - extra široká

C101 citrusový
čistič

H51 � �
kontaktní univerzální lepidlo na polystyren,
který je namáhán

profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

H80 � � vodouředitelné kontaktní lepidlo na rozvody vzuchotechniky
profesionální
pistole

černá gumová hadice
4 m

6501 - standardní
9501 - široká

C101 citrusový
čistič

H30

-30%
-30%

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,440 spray 12 18 ks 277,00 193,90 11,100 7,770 C �

13,60 kanystr 1 18 ks 6 210,00 4 347,00 248,000 173,600 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,390 spray 12 18 ks 299,00 209,30 12,000 8,400 C �

13,60 kanystr 1 18 ks 7 260,00 5 082,00 290,000 203,000 C �

D161Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

pro profesionálypro profesionály

� platnost od 17. 6. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/skSTŘÍKACÍ LEPIDLA

video

Ceny pistolí, hadic, trysek a dalšího příslušenství na str. D163

TOPENÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ITZOLACE
PRODUKTOVÁ MATICE



STŘÍKACÍ LEPIDLA NA PODLAHY A STĚNY

aktualizujeme nabídku stříkacích lepidel z Dodatku 10. 10. 2015 ze str. 46-47

VYSOCE VÝKONNÉ KONTAKTNÍ
PODLAHOVÉ LEPIDLO

KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ
LEPIDLO NA PRYŽOVÉ MATERIÁLY
A MARMOLEUM
� Lepidlo určené pro lepení pryžových

podlahových krytin (včetně marmolea)
k nejrůznějším podkladům v podlahářském
a stavebním průmyslu. Rovněž použitelné
pro aplikace lepení na zeď.

� rychleschnoucí kontaktní lepidlo
s dlouhým otevřeným časem a dobrou tepelnou
odolností. Okamžitý trvalý spoj může být dosažen
oboustrannou aplikací na většinu podkladů.

� vhodné pro podklady včetně samonive-
lačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu
a stávajících pružných a plovoucích podlah

� nehořlavé lepidlo s hořlavým
hnacím plynem

� teplotní odolnost: do 115°C

� barva: transparent

vydatnost:

spray: 7m2

kanystr: 150m2

Gekko G52

Gekko G53

� Univerzální kontaktní lepidlo na bázi SBR
kaučuku plněné CO-REZ technologií nabízí
vyšší pokrytí a nižší hmotnost kanystru".

� Díky technologie CO-REZ lze dosáhnout
až o 15% více pokryté plochy při stejném
množství lepidla než u ostatních
kontaktních lepidel.

� vhodné pro podklady včetně samonive-
lačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu
a stávajících pružných
a plovoucích podlah

� nehořlavé lepidlo s hořlavým
hnacím plynem

� teplotní odolnost: do 105°C

� barva: transparent

vydatnost:

spray: 10m2

kanystr: 200m2

LEPIDLO PRO FIXACI KOBERCOVÝCH
–ČTVERCŮ BEZ DICHLÓRMETANUGekko G57

� Lepidlo umožňuje vytvořit trvale lepivý
spoj, který fixuje kobercové díly,
ale dovoluje opětovné a opakovatelné rozlepení.

� rychleschnoucí lepidlo s dlouhým otevřeným
časem

� výborná přilnavost ke všem typům koberců

� vhodné pro podklady včetně samonivelačních
hmot, překližek, OSB desek, sololitu a stávajících
pružných a plovoucích podlah

� nehořlavé lepidlo na bázi SBR kaučuku
s hořlavým hnacím plynem

� velmi rychlá aplikace

� barva: transparent

vydatnost:

spray: 7m2

kanystr: 500m2

Jedinečný, zcela mobilní, plně vybavený kanystrový systém dovoluje pohodlnou aplikaci ve stoje. Tím se šetří zdraví pracovníků, zkracuje pracovní čas a zvyšuje
efektivita, což vede ke zvýšení ziskovosti…Všestranné použití, přenosný systém bez vnějšího zdroje energie, snadné ovládání a kontrola aplikace z něj dělá
jedničku na trhu.

PODLAHY

PODLAHY

DISPERZNÍ LEPIDLO PRO FIXACI
KOBERCOVÝCH ČTVERCŮ

� Nehořlavé lepidlo na vodní bázi, s trvalou
lepivostí, určené pro dostatečnou fixaci
koberců s možností jejich jednoduchého
opětovného odstranění.

� rychleschnoucí lepidlo s dlouhým otevřeným
časem

� konzistence: sněhové vločky

� výborná přilnavost ke všem typům koberců

� vhodné na většinu běžných podkladů

� koberce mohou být položeny
i na nezaschlé lepidlo

� velmi rychlá aplikace, velká vydatnost

vydatnost:

kanystr: 800m2

Gekko G67

PODLAHY

PODLAHY

STĚNY

Ukázky aplikace

G57 - aplikace G57 G67 - aplikace G67

-30% -40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,420 spray 12 18 ks 355,00 213,00 14,200 8,520 C �

14,40 kanystr 1 18 ks 8 020,00 5 614,00 321,000 224,700 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,360 spray 12 18 ks 410,00 246,00 16,400 9,840 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 11 110,00 7 777,00 444,000 310,800 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,440 spray 12 18 ks 366,00 219,60 14,600 8,760 C �

13,60 kanystr 1 18 ks 12 780,00 8 946,00 511,000 357,700 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

13,60 kanystr 1 18 ks 17 890,00 12 523,00 716,000 501,200 C �

video
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trvalý spoj - jednostranná aplikace trvalý spoj - oboustranná aplikace fixace

Příslušenství pro aplikaci lepidel

Hadice pro nástřik lepidla
4m černá

Stříkací pistole prodloužená
s tryskou Q-tip pro GEKKO

tryska 6501
standard nástřik

tryska 9501
široký nástřik

tryska Q-Tip
extra široký nástřik

tryska 1501
pro nástřik hran

Vozík na kanystry

Stříkací pistole s tryskou 6501

tryska Lechler
nástřik CO-REZ

přítlačný váleček s opěrnou
plochou 7,5 cm

1x stříkací pistole s tryskou 6501

1x hadice pro nástřik lepidla 4m černá

1x přítlačný váleček plocha 7,5 cm

1x fotbalový míč Tensor

sada standardKICK-OFF
KICK-OFFsada s HT hadicí

-30%

tryska 4001
nástřik mlhoviny

držák
na spreje

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 3 660,00 146,000 D �

ks 3 660,00 146,000 D �

ks 2 770,00 111,000 D �

ks 1 230,00 49,200 D �

ks 2 130,00 85,000 D �

ks 2 680,00 107,000 D �

Tryska 6501 - standardní nástřik ks 390,00 15,600 D �

Tryska 9501 - široký nástřik ks 390,00 15,600 D �

Tryska 4001 - nástřik mlhoviny ks 390,00 15,600 D �

Tryska 652.245.30 LECHLER - pro nástřik CO-REZ ks 390,00 15,600 D �

Tryska 1501 - pro nástřik hran ks 317,00 12,700 D �

Tryska Q-Tip - pro extra široký nástřik ks 625,00 25,000 D �

Přítlačný váleček Tensor s opěrnou plochou 7,5cm ks 1 380,00 55,000 D �

Držák na lepidla ve spreji ks 132,00 5,300 D �

Vozík pro kanystry ks 5 930,00 237,000 D �

Cena po slevě -30% 4 151,00 165,900

ks 5 210,00 208,000 D �

ks 5 210,00 208,000 D �

Stříkací pistole s tryskou 6501

Stříkací pistole s tryskou 4001

Stříkací pistole prodloužená s tryskou Q-tip

název

Hadice pro nástřik lepidla 8m černá

Sada příslušenství Tensor KICK-OFF KIT
s pistolí s tryskou 6501

Sada příslušenství Tensor KICK-OFF KIT s HT hadicí
a s pistolí s tryskou 6501 (8002)

Hadice HT pro nástřik PUR lepidla 3,66m modrá

Hadice pro nástřik lepidla 4m černá

D163Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

pro profesionály

� platnost od 17. 6. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/sk
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Kanystr Aerosol Klíčová charakteristika
Typ pistole

drobné lepení
Typ pistole plošné

lepení
Tryska drobné lepení Tryska plošné lepení 1 2 3 4 5 6 7 8

� � � � �

� � � � �

� � � � �

�

� � �

� �

� �

Kontaktní lepidlo na podlahové pryžové
materiály i marmoleum��G53

6501 standardní
9501 široká

profesionální
pistole

GEKKO - PRODUKTOVÁ MATICE

G42 � 100% odolnost vůči změkčovadlům
profesionální
pistole

652.245.30
Lechler

G51 � � nákladově efektivní
profesionální
pistole

6501 standardní
9501 široká

G52 � � COREZ technologie - vysoké pokrytí
profesionální
pistole

Lechler

G57 � � rychleschnoucí s velmi vysokou lepivostí
profesionální
pistole

dlouhá pistole
6501 standardní
9501 široká

9501 standardní
Q-Tip extra široká

G62 �
vodouředitelné lepidlo s vysokou lepivostí
odolné změkčovadlům

profesionální
pistole

6501 standardní
9501 široká

G67 �
vodouředitelné lepidlo s vysokým pokrytím
a rychlou aplikací

profesionální
pistole

6501 standardní
9501 široká

GEKKO - PRODUKTOVÁ MATICE



DVEŘNÍ ZAVÍRAČE V JARNÍ AKCIDVEŘNÍ ZAVÍRAČE V JARNÍ AKCI

pro dveře do 1250 mm a 100 kgpro dveře do 1100 mm a 80 kg

pro dveře do 950 mm a váhy 60 kg
Dveřní zavírač DC300

Dveřní zavírač DC140Dveřní zavírač DC120

Dveřní zavírač DC200
pro dveře do 1100 mm a 80 kg

Dveřní zavírače ASSA ABLOY v akci

DC200 s lomeným ramínkem L190
Rozsah max.síly dle EN 2-4 Nastavení rychlosti dovření (doklap) X

Použití pro dveře do šířky v mm 1100 Nastavení tlumení otevírání (back-check) X

Použití pro dveře do váhy v kg 80 Nastavení síly zavírání X

Nastavení rychlosti zavírání X

-30%

-30%

-30%

-30%

D164 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

� platnost od 17. 6. 2017
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

Dveřní zavírač DC120

název
rozsah
sil EN

MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

AA000025 DC120 - stříbrná 2/3/4 ks 810,00 567,00 32,400 22,680 C

Dveřní zavírač DC140

název
rozsah sil

EN
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

AA000033 DC140 - stříbrná 2/3/4/5 ks 1 150,00 805,00 46,000 32,200 C

Dveřní zavírač DC200 + lomené ramínko L190

název
rozsah sil

EN
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

SP002925 DC200 - stříbrná 2-4 ks 1 400,00 980,00 56,000 39,200 C

SP002937 L190 - stříbrná ks 293,00 11,700 C

Dveřní zavírač DC300 + kluzné ramínko G195

název
rozsah sil

EN
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

SP002929 DC300 - stříbrná 1-3 ks 1 700,00 1 190,00 68,000 47,600 C

SP002917 G195 - stříbrná ks 456,00 18,200 C

DC120 s lomeným ramínkem
Rozsah max.síly dle EN 2/3/4 Nastavení rychlosti dovření (doklap) X

Použití pro dveře do šířky v mm 1100 Nastavení tlumení otevírání (back-check) X

Použití pro dveře do váhy v kg 80 Nastavení síly zavírání montáží

Nastavení rychlosti zavírání X

DC140 s lomeným ramínkem L140
Rozsah max.síly dle EN 2/3/4/5 Nastavení rychlosti dovření (doklap) X

Použití pro dveře do šířky v mm 1250 Nastavení tlumení otevírání (back-check) X

Použití pro dveře do váhy v kg 100 Nastavení síly zavírání montáží

Nastavení rychlosti zavírání X

DC300 s kluzným ramínkem G195
Rozsah max.síly dle EN 1-3 Nastavení rychlosti dovření (doklap) X

Použití pro dveře do šířky v mm 950 Nastavení tlumení otevírání (back-check) X

Použití pro dveře do váhy v kg 60 Nastavení síly zavírání X

Nastavení rychlosti zavírání X

D106�

D106�

D106�

D106�

D116�

D53�

D116�

D52�



Vybrané změny cen, zvýšení k 17. 6. 2017
- aktuální ceny sledujte na www.okentes.cz (sk) -

při zaslání účtujeme přirážku, minimálně však:2%
� u PPL 99,- Kč za první balík a 99,- Kč za první tubus do 200 cm

stříkací lepidla v kanystru zasíláme v balíku výhradně TopTransPozor:
� u spedice TopTrans 180,- Kč za první balík a 180,- Kč za první

tubus do 400 cm
...více PD na str. 252 - 253 Katalogu 2013/14.

těžké, objemné, dlouhé a plošné materiály (Purenit) zasílámePozor:
spedicí (TopTrans) dle bodu 4 oddílu III, tj. až do výše cen přepravce

při zaslání od 140,- EUR první balík zdarma,
... více viz PD na str. 255 Katalogu 2013/14

Doprava spíše symbolicky

Trvale vstřícné ceny a podmínky

Karty, kterými můžete u nás platit: Val. Meziříčí, Brno, Praha CZ

CZ ÚPRAVA PODMÍNEK DODÁVEK k 10. 10. 2015

CZ

UŽITÉ SYMBOLY DODATKUV

NOVINKA - označena obvykle zeleně
ZAVEDENO 2014 (2015, 2016)
položka zavedena v uvedeném roce

-10%

zvyšuje
„slevu z Vašich cen”
dosaženou dle výše odběru.
Při uvedené 10 % akci

zvýší:se sleva

v (Kč)CZ

z 12% na 20.8%

z 17% na 25.3% z 20% na 28%

z 22% na 29.8% z 25% na 32.5%

v (Eur)SK

z 15% na 23.5%

změna ceny v %KATALOGOVÉ
u změny ceny v Kč či uvádíme její změnu v %, je-li %EUR
změna v Kč i shodná, lze změnu vyhodnotit na konciEUR
řádku.

PODMÍNKY DODÁVEK z 5. 10. 2013, uvedené na str. 252-3
Katalogu 2013/14 jsou od 30. 8. 2014 upraveny následovně:
� V bodu 1. oddílu I. se výše slev snižuje o 3 %:

a) b) c)z 15 na 12% z 20 na 17% z 25 na 22%

� V bodu 9 oddílu se v textu „Obchodním zákoníkem” „V. nahrazuje

se od 1. ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem”.

� Od 10. 10. 2015 první věta bodu 6 oddílu zní:III

Dodání vlastním rozvozem z Valašského Meziříčí realizujeme
na zavedených trasách v oblasti severní a střední Moravy

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2015

ZAVEDENO2015

NOVINKA

sleva
-50%

-30% výše slevy v % z katalogových cen

výše slevy v % z katalogových cen v rámci výprodeje

pevná cena bez možnosti dalších slev
se od výše odběru 600 Kč bez uplatní bez ohledu na celkovouDPH
výši nákupu.

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?
Produkty označené tímto symbolem nelze zasílat běžnou balíkovou
přepravou. U takto označených produktů Vám bude způsob a cena
přepravy sdělena našim prodejcem.

SK

+3%
Dvousložkové polyest. tmely a ostatní sortiment BKP

Vybrané interiérové přechodové profily PRINZ

Maskovací pásky 60°C typ 262

Zadlabací zámky HOBES

Kování FAB ASSA ABLOY

Interiérové přechodové profily PS 400 šroubovací systém PRINZ

Interiérové přechodové profily Profi-Tec klipový systém PRINZ

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

K63-78

K9-13

K168-171

K185-187

K64-69

K70-72

K190-202

K89

K6-8

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+5 až +20%

+10%

+1 až +9%

-4 až +19%
vyjímečně -27 až +29%

vyjímečně +29%

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

+3%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Silikonové těsnění oken a dveří SILLEN

Výběr těsnících profilů TRELLEBORG

+3%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

SILLEN

BUILDING SYSTEMS

Všechny změny cen jsou položkově vyhodnoceny na webu v sekci
Aktuality. V Česku většinu z vás již informujeme zasláním vašeho excel
ceníku s aktuálními cenami.

sleva
-40%

sleva
-40%

Změna povrchové úpravy vrutů RAPI-TEC
Vzhledem k Nařízení EU č. 1907/2006, které od 21.9.2017 v povrchových

úpravách (žlutý zinek ve výrobě),zakazuje užití šestimocného chromu

rozhodl se dodavatel postupně přejít u všech vrutů na povrchovou

úpravu bílý zinek, beze změny objednacích kódů a postupně jimi nahradit

své výrobky ve žlutém zinku.
Snížená odolnost proti korozi u zinku bílého bude kompenzována
navýšením tloušťky pokovení. Na výrobky uvedené na trh před datem
účinnosti Nařízení se nevztahuje žádné omezení.

D165Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

slevy z katalogových cen pro firmy dle výše odběru

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

od 600 Kč 2-1  %

od 3000 Kč -17%

od 9000 Kč -22%

od 24 Eur -15%

od 120 Eur -20%

od 360 Eur -25%
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DALŠÍ AKCE A NOVINKYNYNÍ V AKCI

D166 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Radlická 1305/69
150 00 Praha Smíchov

Žitná 8623/7A
010 01 Žilina

tel:
fax:
gsm:
mail:

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

Pobočka: BRNO Pobočka: Praha

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

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

tel:
fax:
gsm:
mail:25 let na trhu

Sídlo: Valašské Meziříčí Okentěs Slovakia s.r.o.

PU 25 NG
šedá

PU 40, bílá, šedá,
černá, hnědá

PU 50,bílá,
šedá, černá

PU tmely a lepidla EMFI

93,- ,10 Kč/ks65 135,- ,50 Kč/ks94
600 ml300 ml

3,720 ,604 Eur/ks2 5,400 ,780 Eur/ks3

-30%

D106�

� výška hlavy profilu: 12 mm
� těsněná mezera: 5 mm
� hloubka drážky: 8 mm
� šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mmACF 6000 H

� výška hlavy profilu: 12 mm
� těsněná mezera: 5 mm
� hloubka drážky: 8 mm
� šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mmACF 5000 H
(ACF 5491 H)

� výška hlavy profilu: 10 mm
� těsněná mezera: 6 mm
� hloubka drážky: 5 mm
� šířka drážky: 3 mm

profil s vláknem pro falc 10 mm a spáru 6 mmACF 5473 H

Těsnící profily pro EURO  okna a dveře

� řešení pro dvoukřídlová okna
� výška hlavy profilu: 12/19 mm
� těsněná mezera: 5 mm
� hloubka drážky: 8 mm
� šířka drážky: 5 mm

5427 TKS - těsnění srazu oken

Kotevní materiál se slevou až 50%

KLEIBERIT 301.2

Lepidlo pro vodovzdorné lepené spoje dle

DIN/EN 204, kvalita spoje D3.

- lepení oken a dveří
- plošné lepení HPL desek
- zhotovování dělících stěn a elementů
- lepení tvrdých a exotických dřevin, např.
při výrobě schodišť

- vhodné pro dýhování
- lepení ve VF poli

NOVINKA

více než 500
položek v akci!

barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko
EAN

bílá, béž.,hnědá,
hn.rust.,šedá

12/19 5 8 5 175/25 m 17,30 16,40 0,690 0,655 C �

bílá, béž.,hnědá,
hn.rustik,šedá

12/19 5 8 5 25 m 19,80 18,80 0,790 0,750 C �

barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko
EAN

bílá, béž, hnědá,
hn.rustik

12 5 8 5 200 m 11,60 10,80 0,464 0,431 C �

bílá, béž, hnědá,
hn.rustik

12 5 8 5 25 m 14,30 13,30 0,570 0,530 C �

barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko
EAN

bílá, béž.,hnědá,
hn.rustik,šedá

10 6 5 3 240 m 14,40 13,70 0,575 0,546 C �

bílá, béž.,hnědá,
hn.rustik, šedá

10 6 5 3 20 m 16,90 16,00 0,675 0,641 C �

barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko
EAN

bílá, béž.,hnědá,šedá 12 5 8 5 200 m 15,40 14,30 0,615 0,572 C �

hn.rustik, če, antracit 12 5 8 5 25 m 18,10 16,80 0,725 0,674 C �

K14�

vodovzdorné PVAC
lepidlo v kvalitě D3

-7%

-7%

-5%

-5%

obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

5 kg 1 6 ks 448,00 17,900 C � N

10 kg 1 6 ks 857,00 34,300 C � N

28 kg 1 6 ks 2 260,00 90,500 C � N

130 kg 1 6 ks 10 100,00 404,000 C � N

� platnost od 17. 6. 2017
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

Fakturační adresa a adresa pro poštovní kontakt:
OKENTĚS, spol. s r.o., Hemy 920, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

268 17 772, CZ26817772, Výpis z OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645IČO: DIČ:

OKENTĚS Slovakia s.r.o.

36432156, SK2022027139IČO: IČ DPH:
Firma je zapísana v OR OS Žilina vložka 16381/L


