
� platnost od 29. 7. 2017
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

jednosložková PUR pěna. Používá se ve stavebnictví k těsnění, lepení,
montování, vyplňování, izolování a vestavování. Má vynikající přilnavost
na většinu stavebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo, dřevo,
plast, hliník, ocel a jiné kovy, kromě polyethylenu, silikonu a teflonu.

TEKAPUR standardní pěna (Standard)

� aplikace: od + 5°C
� nelepivost: po cca 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 100°C
� 40 - 45 l *vydatnost:

TEKAPUR nízkoexpanzní pěna (Low expansion)

více na
str.131

Používá se ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, vestavování, izolování,
lepení a montování. Po aplikaci má minimální expanzi. To se zejména
uplatňuje při montáži okenních rámů, dveřních zárubní, lepení parapetů
a schodů.

� 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 *

více na
str.131

objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak neb.
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

do 45l od +5
o
C B3

GHS02, GHS07,

GHS08
12 18 ks 104,00 4,160 C � R

TEKAPUR Standard pistol 750 ml pěna

objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak neb.
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

do 45l od +5
o
C B2

GHS02, GHS07,

GHS08
12 18 ks 116,00 4,640 C � R

� velmi nízká expanze
� precizní aplikace

(ekonomický efekt)
� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti
� aplikace: od + 5°C

TEKAPUR Low Expansion pistol 750 ml nízkoexpanzní pěna

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

� 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)

800 ml 50 l

TEKAPUR celoroční pěna (All Season)

-10°C

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak neb.
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

do 52l od -10
o
C B3

GHS02, GHS07,

GHS08
12 18 ks 112,00 4,480 C � R

TEKAPUR All Season pistol 800 ml celoroční pěna

TEKASIL Neutral profi

� silikonový neutrální tmel
� pro silně namáhané spoje, trvalé vystavené povětrnostním vlivům
� Barva: transparent
� Teplotní odolnost: od -50° do +180°C

objem aplikace barva znak neb.
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

600 ml od +5
o
C transp 20 18 ks 122,00 4,880 C �

TEKASIL Neutral profi (oxim) 600 ml

více na
str.131

7. rozšíření Dodatku
z 10.10.2015 o str. D167

Vážení zákazníci,

přiložená grafika ukazuje vývoj zdražování vstupů, surovin pro PUR pěny a silikonové
tmely, které se promítá v cenách našich dodavatelů a postupně i v našich cenách.
Z více jak 700 položek v akci jsme nyní ukončili akční slevy pouze u 4 uvedených
položek a vrátili se tak na katalogové ceny 2013/14.

Letošní rok bohužel charakterizuje neskutečné množství změn cen, kdy prakticky
všichni naší dodavatelé / výrobci nejméně 1x provedli změnu cen. A to je hlavním
důvodem, proč formou již 7. rozšíření Dodatku z 10.10.2015 Vás opětovně
informujeme o změnách a prodlevě při zpracování souhrnného katalogu s cenami.
Na další straně sledujte prosím šířku sortimentu v připravovaném katalogu.

Položkový přehled o změnách cen pro zákazníky v Česku je standardní 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 awww.okentes.cz www.okentes.sk

Úspěšnou sezónu přeje tým firmy OKENTĚS.

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

Výpis z OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645

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.

Firma je zapísana v OR
OS Žilina vložka 16381/L

Pobočka: BRNOOkentěs spol. s r. o.

D167Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva     % sleva 15%12

� přes výše uvedené máme i nadále více jak 600 položek s pevnými cenami (slevou 30-50%)
více jak 100 položek s 5-10% slevou z Vašich cen�

více jak 500 položek v akčním výprodeji�

slevy z kat. cen pro firmy dle výše odběru

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

Ukončení akcí pro pěny Tekapur a Tekasil N

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.



klimatizace,
vzduchotechnika
a čisté prostory

montáž oken
v systému

na podlahy,
pro nábytkáře

a čalouníky

stavební a fasádní
práce, na dilatační

spáry

pro výrobce oken,
dveří, vrat,

bezbarierové vstupy

B2 3967

SILLEN

padací prahy

video

TwinAktivTwinAktiv

TP652
illmod Trio+

video

Lepíš rovnou na zeď
M 350E

FM 310 FM 350 FM 355 FM 343

- skryté panty
- pro obložky

- posuvné aplikace

3967 QL-3110

skryté
závěsy

Montážní pomůcky

grouphomesafe

kartáčky a padací prahy

vložky, zámky, kování

Samolepicí PE pásky
bez krycí fólie
Pol J Spezial 15011

Samolepicí EPDM
těsnění

KRONLIST

15 x 4 mm / černá / 100 m

D-list
21 x 17 mm / černá / 50 m

VDI

6022

VDI

6022

BUILDING SYSTEMS

Stavební chemie

silikony, tmely, lepidla

BUILDING SYSTEMS

Kování

Nízkoexpanzní pěny

RAPI-TEC
RAPI-TEC

vruty bez předvrtání

VentureTape 1524 CW
vyztužená laminovaná páska - samolepící

Opravné
hliníkové pásky

VentureClad 1577 CW
pětivrstvý (6) laminovaný pás - samolepící

PU tmely Emfimastic

PU tmel Emficol Vérine

PODLAHY

Gekko G53Gekko G53

Samolepicí těsnění

speciální pásky

Talířové hmoždinky

ETA

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNALTXLTX
Okenní lišty

TP 600 illmod

R

Expanzní
PU pásky

protipožární páska

VÝKONNÉ LEPIDLO
S VELMI SILNOU PŘILNAVOSTÍL12

Přechodové lišty

1 2 3 4 5 6

Hlavní tématické okruhy v Katalogu 2017/18

L-5700

Stříkací lepidla

do
8 mm

Renovační profily

závěsy na obložky

plný
s PIR
vložkou

stavíme bez tepelných mostů

PURENIT®

Montažní plechy, Winbag,
Okenní šrouby

RAPI-TEC 2020

Lepiš rovnou na zeď
TwinAktiv VV ME508

PROErgo-R

metry

samolepicí fóliesamolepicí fólie

Předsazená montáž oken

grouphomesafe M 351E

samolepicí
fólie
samolepicí
fólie

ME510

Exteriér

ME511

Interiér

TLT D-profil
9 x 8 mm / bílá / 50 m

protipožární manžety

těsnění mezi skla

51dB

EM SoundProof

NOVÁ GENERACE

D168 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina


