
� 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


