
� platnost od 3.9. 2017
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk8. rozšíření Dodatku

z 10.10.2015 o str. D169 - D170

Vážení zákazníci,

v posledním infomailu (29.7.) avízované zvýšení cen PUR pěn a silikonových tmelů
TKK a illbruck je od 3.9. realitou.

Velmi rádi bychom toto zdražení z více jak 50 dodavatelů považovali za poslední
významné, které by nám již umožnilo dokončit a v říjnu vydat dlouhodobě avízovaný
nový katalog 2017/18.

Uvedené zdražení se týká cca 140 položek a přes uvedené máme ale nadále v akci
více jak 550 položek s pevnými cenami (slevou 30-50%), více jak 100 položek
s 5-10% slevou z Vašich cen a více jak 500 položek v akčním výprodeji se 40-50%
slevou.

Položkový přehled o změnách cen pro zákazníky v Česku je standardní součástí
excel ceníku, v sekci „AKTUALITY” jsou na webu změny cen položkově vyhodno-
ceny, i graficky. Trvale platí, že kompletní přehled aktuálních cen je k dispozici na
www.okentes.cz a www.okentes.sk.

Na e-shopu můžete sledovat dostupnost zboží na provozovnách. Novinky zavádíme
a představujeme průběžně, na webu je najdete v sekci „ Akce / novinky / doprodej”.
Zde získáte informace v čase, tedy za poslední 3, 7 či 14 dnů, 1,2 nebo 3 měsíce.

Navštivte, prosím, naše provozovny v Praze – Smíchov na Radlické, v Brně-Žideni-
cích nebo přímo v sídle firmy ve Valašském Meziříčí. Na Slovensku pak naši
dceřinou společnost v Žilině.

PS: nejméně po dobu jednoho měsíce máte za nákupy možnost získat ZDARMA (za
1,- Kč) praktické dárky, od metru Komelon, vytlačovací pistole až po profi pistoli na
PUR pěnu, v Česku i soudek piva. Více samostatné akční infolisty pro Česko.

Úspěšnou sezonu přeje tým OKENTĚS.

Na další straně sledujte prosím šířku sortimentu v připravovaném katalogu

TOPEKOR - ochrana ústředního topení
již 20 let osvědčený výrobek v novém designu

Kleiberit 507.0 - PUR lepidlo na dřevo
v novém balení 1 kg s aplikační špičkou

� cenově příznivé české řešení ochrany topení před účinky koroze
a vodního kamene
� balení 0,5l zaručuje ochranu systému s objemem do 400l po dobu 2 let
� vyvinutý pro použití v nových i stávajících uzavřených oběhových

systémech
� universální prostředek vhodný pro měděné, plastové i hliníkové

systémy
� je šetrný ke všem těsnícím prvkům, nemá agresivní PH,
� snáší se s glykoly nemrznoucích systémů
� obsahuje účinné složky pro odstranění vodního kamene a eliminaci

kyslíku v systému

� vlhkostí vytvrzující jednokomponentní reaktivní lepidlo
� na bázi polyuretanu
� s vysokou odolností proti vodě a teplotě

� vodovzdornost D4 dle DIN EN 204

� barva: medová
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Pobočka: Praha Okentěs Slovakia s.r.o. Výrazné slevy dle odběru

Firma je zapísana v OR
OS Žilina vložka 16381/L

Pobočka: BRNOOkentěs spol. s r. o.

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,

NOVINKA

Dveřní zavírače ASSA ABLOY nadále v akci
D106�D116�

252 10,- Kč/ks ,080 Eur/ks
cena pro Slovenskocena pro Česko

79 3,- Kč/ks ,160 Eur/ks
cena pro Slovenskocena pro Česko

Kleiberit 507.0 - 1 kg / 9 ks v kartonu

Topekor - 0,5 l / 10 ks v kartonu

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

DC120 s ramínkem 2/3/4 ks 810,00 567,00 32,400 22,680 C

DC140 s ramínkem 2/3/4/5 ks 1 150,00 805,00 46,000 32,200 C

DC200 bez ramínka 2-4 ks 1 400,00 980,00 56,000 39,200 C

DC300 bez ramínka 1-3 ks 1 700,00 1 190,00 68,000 47,600 C

DC120

DC140

DC300

-30%

Vybrané změny cen, zvýšení k 3. 9. 2017
- aktuální ceny sledujte na www.okentes.cz (sk) -

K130 - 136

K165

K124 - 128

�

�

�

+6%+6%

+8%+8%

+7%+7%

+9%+9%

Balení a ceny na www.okentes.cz (sk)

Balení a ceny na www.okentes.cz (sk)

Oznámení o zdražení stavební chemie TKK

Oznámení o zdražení stavební chemie TREMCO - illbruck

PUR pěny TEKAPUR

PUR pěny illbruck

Silik. tmely TEKASIL

Silik. tmely illbruck

DC200 ramínko
možno
dokoupit

ramínko
možno
dokoupit

Připravte ústřední topení na zimu

Rozšiřujeme Kleiberit

Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina D169



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

- 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

TRELLEBORG

Stavební chemie

silikony, tmely, lepidla

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

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 připravovaném 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

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

FM

310

FM

350

FM

355

FM

343

Kování
FM

330

Lepiš rovnou na zeď
TwinAktiv VV ME508

Lepiš rovnou na zeď
TwinAktiv VV ME508

TLT profily

ESTETIC

D170 Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva     % sleva 15%12
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