


Multiplex-top ® Střecha

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Pero+drážka kolem do kola * 18 430 228,00 275,88

λ (W/mK) = 0,046 * 22 430 264,00 319,44

ρ (kg/m3) = ~200 * 28 430 344,00 416,24

Pevnost v tlaku (kPa) = 200 35 430 408,00 493,68

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 30
Speciální deska pro omítkovou fasádu a odvětrané fasády

Lze použít pouze pro izolaci na střeše a stěny!

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Příslušenství pro GUTEX Multiplex-top® viz GUTEX Ultratherm®

Ultratherm ® Střecha

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Pero+drážka kolem do kola 50 430 582,00 704,22

DIN EN 13171 60 445 672,00 813,12

λ (W/mK) = 0,044 80 430 820,00 992,20

ρ (kg/m3) = ~180 100 430 1 024,00 1 239,04

Pevnost v tlaku (kPa) = 150 120 430 1 224,00 1 481,04

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20 140 400 1 284,00 1 553,64

160 400 1 466,00 1 773,86

Příslušenství pro GUTEX Ultratherm® a GUTEX Multiplex-top®

GUTEX® Páska pro připojení 15 cm šířka role 1 620,00 1960,20

GUTEX® Základní nátěr  |  spotřeba: 1 lahev | role Spotřeba: 1 kartuš / role pro kartuš 510,00 617,10

(  povinné ! )

GUTEX® Těsnící tmel Spotřeba: 30 ml / bm pro kartuš 96,00 116,16

(pro komerční aplikační pistole)

Thermosafe-homogen ® Střecha

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany * 40 430 284,00 343,64

λ (W/mK) = 0,040 * 60 390 418,00 505,78

ρ (kg/m3) = ~110 * 80 390 556,00 672,76

Pevnost v tlaku (kPa) = 50 * 100 390 694,00 839,74

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 5 * 120 490 832,00 1 006,72

Předsazený * 140 390 986,00 1 193,06

* 160 390 1 126,00 1 362,46

* 180 390 1 264,00 1 529,44

* 200 390 1 406,00 1 701,26

* 220 390 1 546,00 1 870,66

* 240 390 1 692,00 2 047,32

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Příslušenství pro GUTEX Thermosafe-homogen® viz GUTEX Ultratherm®

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -2-

Formát v cm 60 x 178 ks/pal. m2/pal.

36 38,45

26 27,77

12 12,82

30 m / role

2 role / karton

1 l / kartuš

6 x kartuš / karton

20 21,36

18 19,22

14 14,95

Formát v cm 75 x 250 ks/pal. m2/pal.

55 103,13

45 84,38

42 44,86

35 65,63

30 56,25

70 53

56 42

42 32

310 ml / kartuš

12 x kartuš / karton

Formát v cm 62,5 x 120 ks/pal. m2/pal.

112 84

24 18

22 17

20 15

36 27

32 24

28 21

18 14



Thermosafe ® Střecha

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 40 570 272,00 329,12

λ (W/mK) = 0,040 60 520 404,00 488,84

ρ (kg/m3) = ~160 80 570 536,00 648,56

Pevnost v tlaku (kPa) = 50 100 520 668,00 808,28

( z 20 mm  lepených desek ) 120 540 800,00 968,00

Příslušenství pro GUTEX Thermosafe® viz GUTEX Ultratherm®

Řezací nůž pro pily (Bosch, ELU, Festo ...) do 60 mm pro balení 464,00 561,44

Thermofibre ® Střecha

Váha balení Váha kg/pal. cena za kg / Kč         
bez DPH

cena za kg / Kč                     
s DPH

ETA-12/0181 15 kg 330 56,00 67,76

λ (W/mK) = 0,040

ρ neuzavřené (kg/m3) = ~25–30

ρ uzavřené dutiny (kg/m3) = ~29–45

(Dodání pouze v plné výši palety, 315 kg)

Thermofibre zabaleno po 18 balení Velké balíky - 18 balíků po 15 kg balení

Příslušenství pro GUTEX Thermofibre®

GUTEX® Vykružovač otvorů HF

Pro vstřikovací otvory dřevovláknité panely ∅ 106,5 mm za ks 5 874,00 7 107,54

Thermoflex ® Střecha

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

12 ks fóliové balení 30 200 248,00 300,08

8 ks fóliové balení 40 200 248,00 300,08

9 ks fóliové balení 50 200 296,00 358,16

8 ks fóliové balení 60 200 292,00 353,32

6 ks fóliové balení 80 200 376,00

Tupé hrany 4 ks fóliové balení 100 200 456,00 551,76

DIN EN 13171 4 ks fóliové balení 120 200 540,00 653,40

λ (W/mK) = 0,038 4 ks fóliové balení 140 200 626,00 757,46

ρ (kg/m3) = ~50 3 ks fóliové balení 160 200 714,00 863,94

3 ks fóliové balení 180 200 810,00 980,10

2 ks fóliové balení 200 200 972,00 1 176,12

2 ks fóliové balení 220 200 1 042,00 1 260,82

2 ks fóliové balení 240 200 1 136,00 1 374,56

Příslušenství pro GUTEX® Thermoflex®

Izolační nůž včetně ochrany ostří za ks 1 348,00 1631,08

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -3-

68 51,00

56 42,00

42 31,50

Formát v cm 62,5 x 120 ks/pal. m2/pal.

112 84,00

Formát v cm 57,5 x 135 ks/pal. m2/pal.

144 111,78

112 86,94

36 27,00

1 x balení ( 3 ks)

Balení (DxŠxV) v cm 80 x 40 x 33 Balení / pal.

21

40 31,05

32 24,84

30 23,29

90 69,86

80 62,10

48 37,26

60 46,58

20 15,53

24 18,63

24 18,63

20 15,53



Thermoflat ® Střecha

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany / předsazený * 100 490 956,00 1 156,76

λ (W/mK) = 0,042 * 120 490 1 148,00 1 389,08

ρ (kg/m3) = ~140 * 140 490 1 338,00 1 618,98

Pevnost v tlaku (kPa) = 70 * 160 490 1 530,00 1 851,30

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Multitherm ® Střecha / Fasáda

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Pero+drážka kolem do kola 40 350 390,00 471,90

λ (W/mK) = 0,042 60 350 584,00 706,64

ρ (kg/m3) = ~140 80 350 706,00 854,26

Pevnost v tlaku (kPa) = 70 100 350 866,00 1 047,86

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5 120 350 1 046,00 1 265,66

140 350 1 098,00 1 328,58

160 350 1 256,00 1 519,76

180 350 1 412,00 1 708,52

200 350 1 568,00 1 897,28

60 520 1 568,00 1 897,28

Příslušenství pro GUTEX Multitherm® viz GUTEX Ultratherm®

Thermoinstal ® Pro izolaci montážních úrovní

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 50 500 464,00 561,44

λ (W/mK) = 0,042

ρ (kg/m3) = ~150

Pevnost v tlaku (kPa) = 100

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10

Prefatop ® Střecha / Fasáda

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Pero+drážka kolem do kola 40 610 996,00 1 205,16

λ (W/mK) = 0,044 60 610 1 044,00 1 263,24

ρ (kg/m3) = ~180

Pevnost v tlaku (kPa) = 150

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -4-

Formát v cm 60 x 123 ks/pal. m2/pal.

44 32,47

Formát v cm 60 x 176 ks/pal. m2/pal.

54 57,02

36 38,02

36 26,57

32 23,62

28 20,66

16 16,90

14 14,78

12 12,67

26 27,46

22 23,23

18 19,01

10 10,56

Formát v cm 60 x 125 ks/pal. m2/pal.

84 63,00

Formát v cm 125 x 300 | Tupé hrany 15 56,25

Formát v cm 120 x 250 ks/pal. m2/pal.

27 81,00

18 54,00

NOVINKA !



Thermoroom ® Pro vnitřní izolaci vnějších stěn

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany * 20 190 238,00 287,98

λ (W/mK) = 0,041 40 190 406,00 491,26

ρ (kg/m3) = ~130 * 50 190 508,00 614,68

Pevnost v tlaku (kPa) = 50 60 190 610,00 738,10

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5 * 80 190 814,00 984,94

* 100 190 1 014,00 1 226,94

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Příslušenství pro GUTEX Thermoroom®

Boční klín - formát 30 x 125 cm
Tloušťka: od 30 mm nahoru 30 8 8 pro balík pro balík

5 mm netěsnost 1 712,00 2 071,52

GUTEX® Lepidlo a stěrka (prášek)

Lepidlo 5 kg 25  kg/pytel za kg 46,00 55,66

Základní stěrka | zrnitost 4 mm 6 kg 25  kg/pytel za kg 46,00 55,66

GUTEX® Universal - armovací tkanina

Armovací tkanina | šíře 1,1 m 1 bm 50 bm/role za bm 68,00 82,28

GUTEX® Jemná omítka

Minerální stěrka 1 kg 20 kg/pytel za kg 96,00 116,16

Thermosafe-wd ® Těsnicí izolační deska pro podlahu a stěnu

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 20 490 168,00 203,28

λ (W/mK) = 0,042 30 490 242,00 292,82

ρ (kg/m3) = ~140 40 490 320,00 387,20

Pevnost v tlaku (kPa) = 70 60 490 464,00 561,44

80 490 620,00 750,20

100 490 776,00 938,96

120 490 928,00 1 122,88

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -5-

Formát v cm 50 x 120 ks/pal. m2/pal.

84 57,60

96 28,80

24 10,80

3,00

Formát v cm 60 x 125 ks/pal. m2/pal.

48 21,60

36 18,00

30 14,40

70 52,50

56 42,00

42 31,50

224 168,00

140 105,00

112 84,00

36 27,00



Thermosafe-nf ® Podklad pro šroubované podlahoviny a parkety

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Pero+drážka kolem do kola 40 210 404,00 488,84

λ (W/mK) = 0,041

ρ (kg/m3) = ~130

budete potřebovat:

tloušťka [mm] váha kg/pal.
cena bm/Kč     

bez DPH
cena bm/Kč        

s  DPH
7,4 x 200 cm 2 balení / paleta 144,00 174,24

Thermofloor ® Nárazová izolační deska pro všechny podlahové konstrukce

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 20 450 236,00 285,56

λ (W/mK) = 0,042 30 450 354,00 428,34

ρ (kg/m3) = ~160

Happy Step ® Panel izolace proti hluku pod parkety a laminát

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany  |  DIN EN 13171  |  λ(W/mk) = 0,048

20 ks fóliové balení 6 540 102,00 123,42

Standard-n ® Dřevěná izolační deska

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 6 700 80,00 96,80

λ (W/mK) = 0,048 8 700 94,00 113,74

ρ (kg/m3) = ~250 10 700 114,00 137,94

Pevnost v tlaku (kPa) = 100 12 700 130,00 157,30

15 700 168,00 203,28

18 700 202,00 244,42

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -6-

23 ks/svazek cca. 2,7 bm / m2

Formát v cm 60 x 120 ks/pal. m2/pal.

Formát v cm 38 x 119 ks/pal. m2/pal.

75 33,92

Smrková profilová lišta ks/pal. m2/pal.

640 324,74

Formát v cm 100 x 250 ks/pal. m2/pal.

180 129,60

120 86,40

Formát v cm 59 x 86 ks/pal. m2/pal.

80 200,00

70 175,00

55 137,50

170 425,00

130 325,00

100 250,00



Výstavní model Zvuková izolace
cena   modelu     

bez DPH/Kč
cena   modelu     

bez DPH/Kč

106 286,00 22 726,00

výměna 6 818,00

Box tepelná ochrana Durio® 3D-Modell
cena   modelu     

bez DPH/Kč
cena   modelu     

bez DPH/Kč

20 280,00 6 818,00

Implio® -Systeme Musterbox Implio® 3D-Modell
cena   modelu     

bez DPH/Kč
cena   modelu     

bez DPH/Kč

6 818,00 3 322,00

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -7-

Rozměry  (DxŠxV) 155x81x192 cm | váha 270 kg netto | 2 m2 plocha Rozměry (DxŠxV)96x50x41 cm,váha 24 kg netto

Rozměry  (DxŠxV) 75x25x50 cm Rozměry (DxŠxV)96x50x41 cm,váha 24 kg netto

Rozměry  (DxŠxV) 75x25x50 cm Rozměry (DxŠxV)96x50x41 cm,váha 24 kg netto



Thermowall ® Omítkový systém / izolační deska

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 20 540 256,00 309,76

λ (W/mK) = 0,042 40 540 496,00 600,16

ρ (kg/m3) = ~160 60 540 742,00 897,82

Pevnost v tlaku (kPa) = 100 80 540 996,00 1 205,16

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10

Poznámka: 20 mm pouze pro podhledy

100 320 1 242,00 1 502,82

120 320 1 496,00 1 810,16

140 320 1 746,00 2 112,66

160 320 1 986,00 2 403,06

* 80 520 996,00 1 205,16

* 100 520 1 242,00 1 502,82

* 120 520 1 496,00 1 810,16

80 560 996,00 1 205,16

100 560 1 242,00 1 502,82

120 560 1 496,00 1 810,16

80 560 996,00 1 205,16

100 560 1 242,00 1 502,82

120 560 1 496,00 1 810,16

140 560 1 746,00 2 112,66

160 560 1 986,00 2 403,06

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Thermowall ® NF Omítkový systém / izolační deska

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Pero+drážka 60 370,0 696,00 842,16

λ (W/mK) = 0,042

ρ (kg/m3) = ~160

Pevnost v tlaku (kPa) = 100

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10

Poznámka: Pouze tloušťka 60 mm

Thermowall ® - GF Zakládací deska

tloušťka [mm] váha kg/pal.
cena ks / Kč     

bez DPH
cena ks / Kč        

s  DPH

3 strany Pero+drážka 60 335 638,00 771,98

λ (W/mK) = 0,045

ρ (kg/m3) = ~185

Pevnost v tlaku (kPa) = 150

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20

Thermowall ® Falcovaná startovací deska

tloušťka [mm] váha kg/pal.
cena ks / Kč     

bez DPH
cena ks / Kč        

s  DPH

3 strany Pero+drážka 60 490 612,00 740,52

λ (W/mK) = 0,045

ρ (kg/m3) = ~185

Pevnost v tlaku (kPa) = 150

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -8-

Formát v cm 60 x 83  |  Tupé hrany 40 19,92

Formát v cm 59 x 125 ks/pal. m2/pal.

224 165,20

112 82,60

32 15,94

28 13,94

24 11,95

70 51,63

56 41,30

8 26,00

Formát v cm 125 x 280 |  Tupé hrany 12 42,00

9 31,50

Formát v cm 125 x 260 |  Tupé hrany 12 39,00

9 29,25

51 26,52

8 28,00

Formát v cm 60 x 130  |  Pero+drážka 56 43,68

44 34,32

24,96

28 21,84

Formát v cm 60 x 180 ks/pal. m2/pal.

34 26,08

Formát v cm 60 x 180 ks/pal. m2/pal.

32

Formát v cm 60 x 180 ks/pal. m2/pal.

36,0 38,88

36 28,08



Thermowall ® gf Omítkový systém / izolační deska

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 40 610 516,00 624,36

λ (W/mK) = 0,045 60 570 770,00 931,70

ρ (kg/m3) = ~185

Pevnost v tlaku (kPa) = ≥150

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20

Formát v cm 125 x 280 40 650 622,00 752,62

60 610 770,00 931,70

Formát v cm 125 x 300 60 730 770,00 931,70

40 650 622,00 752,62

60 650 766,00 926,86

60 370 770,00 931,70

60 640 770,00 931,70

Thermowall ® L Omítkový systém / izolační deska

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 120 370 1 152,00 1 393,92

λ (W/mK) = 0,040 140 370 1 344,00 1 626,24

ρ (kg/m3) = ~110 160 370 1 532,00 1 853,72

Pevnost v tlaku (kPa) = 50 180 370 1 724,00 2 086,04

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5 200 370 1 916,00 2 318,36

Pro plný podkladový povrch

Pyroresist wall ® Omítkový systém / izolační deska

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

Tupé hrany 60 460 1 294,00 1 565,74

λ (W/mK) = 0,045 80 460 1 378,00 1 667,38

ρ (kg/m3) = ~190 100 460 1 690,00 2 044,90

Pevnost v tlaku (kPa) = 150 120 460 1 724,00 2 086,04

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -9-

36 26,55

32 23,60

28 20,65

24 17,70

22 16,23

36 38,88

26 28,08

22 23,76

18 19,44

Formát v cm 59 x 125 ks/pal. m2/pal.

Formát v cm 60 x 180 |  Pero+drážka 36 38,88

Formát v cm 59 x 125 ks/pal. m2/pal.

15 52,50

Formát v cm 60 x 130 |  Pero+drážka 108 84,24

72 56,16

56,2515

Formát v cm 117,6 x 257,6 |  Pero+drážka 18 54,53

24 78,00

NOVINKA !

NOVINKA !

15 48,75

24 84,00

Formát v cm 125 x 260 ks/pal. m2/pal.



Impilio ®  Okenní systém - napojení

Impilio ®  P Ostění - klínové desky pro fasádní systém

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Impilio® P - pohledové desky | bílá laminace

Okenní obložení do 100 za bm 960,00 1 161,60

do hloubky a délky do 150 za bm 1 070,00 1 294,70

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 182,00 1 430,22

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 290,00 1 560,90

do 300 za bm 1 398,00 1 691,58

GUTEX Impilio® P - pohledové desky | bílá laminace

Okenní obložení do 100 za bm 982,00 1 188,22

do hloubky a délky do 150 za bm 1 104,00 1 335,84

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 266,00 1 531,86

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 346,00 1 628,66

do 300 za bm 1 464,00 1 771,44

GUTEX Impilio® P - pohledové desky | bílá laminace

Okenní obložení do 100 za bm 1 150,00 1 391,50

do hloubky a délky do 150 za bm 1 276,00 1 543,96

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 402,00 1 696,42

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 528,00 1 848,88

do 300 za bm 1 654,00 2 001,34

GUTEX Impilio® P - klínové desky | bílá laminace

Okenní obložení do 100 za bm 1 028,00 1 243,88

do hloubky a délky do 150 za bm 1 186,00 1 435,06

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 348,00 1 631,08

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 426,00 1 725,46

do 300 za bm 1 578,00 1 909,38

GUTEX Impilio® P - klínové desky | bílá laminace

Okenní obložení do okeního profilu do 100 za bm 1 050,00 1 270,50

do hloubky a délky do 150 za bm 1 218,00 1 473,78

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 388,00 1 679,48

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 434,00 1 735,14

do 300 za bm 1 640,00 1 984,40

Přední strana s těsnící vrstvou za bm 242,00 292,82

Na vyžádání jsou k dispozici různé rozměry desek.

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -10-

Produkt
tloušťka 

(mm)
hloubka (mm)

20

20

20

20
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30

40

40

40
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30

30
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30
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40
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40

40

40

40

40



Impilio ®  P02 Ostění - klínové desky pro fasádní systém

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky | černá laminace

Okenní obložení do 100 za bm 960,00 1 161,60

do hloubky a délky do 150 za bm 1 070,00 1 294,70

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 182,00 1 430,22

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 290,00 1 560,90

do 300 za bm 1 398,00 1 691,58

GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky | černá laminace

Okenní obložení do 100 za bm 982,00 1 188,22

do hloubky a délky do 150 za bm 1 104,00 1 335,84

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 266,00 1 531,86

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 346,00 1 628,66

do 300 za bm 1 464,00 1 771,44

GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky | černá laminace

Okenní obložení do 100 za bm 1 150,00 1 391,50

do hloubky a délky do 150 za bm 1 276,00 1 543,96

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 402,00 1 696,42

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 528,00 1 848,88

do 300 za bm 1 654,00 2 001,34

GUTEX Impilio® P02 - klínové desky | černá laminace

Okenní obložení do 100 za bm 1 028,00 1 243,88

do hloubky a délky do 150 za bm 1 186,00 1 435,06

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 348,00 1 631,08

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 426,00 1 725,46

do 300 za bm 1 578,00 1 909,38

GUTEX Impilio® P02 - klínové desky | černá laminace

Okenní obložení do okeního profilu do 100 za bm 1 050,00 1 270,50

do hloubky a délky do 150 za bm 1 218,00 1 473,78

dle požadovaných okeních rozměrů do 200 za bm 1 388,00 1 679,48

Maximální délka 300 cm do 250 za bm 1 434,00 1 735,14

do 300 za bm 1 640,00 1 984,40

Přední strana s těsnící vrstvou za bm 242,00 292,82

Na vyžádání jsou k dispozici různé rozměry desek.

GUTEX Implio P02 pro provětrávané fasády je dodáván s černým laminátem a bez omítkového profilu

Doporučení: Přední strany musí být chráněny na místě.

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -11-

hloubka (mm)

20
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Produkt
tloušťka 

(mm)
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Impilio ®  Okenní systém - napojení

Impilio ®  P a P02

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Impilio® P - žaluzie | bílá laminace

za bm 11 260,00 13 624,60

GUTEX Impilio® P - žaluzie | černá laminace

za bm 12 162,00 14 716,02

GUTEX Impilio® P - žaluzie | bílá laminace

za bm 12 072,00 14 607,12

GUTEX Impilio® P - žaluzie | černá laminace

za bm 12 972,00 15 696,12

GUTEX Impilio® P - Kabelová průchodka, vzduchová a vodotěsná, předmontovaná za ks 834,00 1 009,14

GUTEX Impilio® P - Konektor pro žaluzie

pro vnější žaluzie s celkovou délkou za ks 766,00 926,86

> 2500 mm

(Příklad: délka skříně 3100 mm = 1 konektor;

Délka skříně 5200 mm = 2 konektory)

Impilio ®  P Systém - komponenty

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Impilio® P - Okenní těsnící páska

s dělenou vložkou 30 m 25/55 mm role 5 540,00 6 703,40

GUTEX Impilio® P - Okenní těsnící roh

s dělenou vložkou 10 ks/karton 25/55 mm za ks 186,00 225,06

GUTEX Impilio® P - Okenní uzavírací profil

s integrovanou těsnící páskou všechny tloušťky 3000 za ks 880,00 1 064,80

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -12-

Produkt rozměr rozteč

Produkt rozměr rozteč

Před okenní žaluzie / žaluzie pro omítku nebo větrané fasády



Impilio ® Parapet - příslušenství

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Impilio® Krajový profil

Aluminium pár 1 650,00 1 996,50

Barva: stříbrná nebo bílá RAL 9016 pár 1 694,00 2 049,74

(vhodné pro parapetní model "Vnější parapet Fenorm pár 1 726,00 2 088,46

Hliník "společnost Polythal) pár 1 772,00 2 144,12

pár 1 874,00 2 267,54

pár 1 902,00 2 301,42

pár 1 982,00 2 398,22

pár 2 028,00 2 453,88

pár 2 086,00 2 524,06

pár 2 330,00 2 819,30

pár 2 388,00 2 889,48

pár 2 428,00 2 937,88

Příplatek za speciální barvu podle RAL pár 244,00 295,24

Náklady na speciální lakování (čistá cena, bez nastavení rabatů) jednorázový 2 928,00 3 542,88

GUTEX Impilio® Profil L plastového úhlu

Š x H 60 x 37 mm, lze zkrátit na výšku 2000 za kus 1 272,00 1 539,12

GUTEX Impilio® Profil U plastového úhlu

Š x H 60 x 37 mm, s 5 mm omítky 2000 za kus 1 272,00 1 539,12

GUTEX Impilio® Profil ventilace

Délka / hloubka 30 x 4 mm, 1,2 bm 1 ks 164,00 198,44

Pro montáž pod parapety

Impilio ®  P Systém - komponenty

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX stříhací nůžky

Pro řezání či stříhání sytému profilu oken jsou zvlášť vhodné za kus 2 028,00 2 453,88

nůžky GUTEX

GUTEX Impilio® Těsnící tmel, bílý

Použití: lepení - těsnění 310 ml kartuš za kus 452,00 546,92

GUTEX Impilio® Roztíratelné těsnění

Deskové povrchy: 2,5 l nádoba za kus 2 478,00 2 998,38

cca. 0,8 l / m2

Koncové plochy: cca. 2,0 l / m2

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -13-
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240

260

280
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Produkt rozměr rozteč
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320

340

360

Produkt rozměr rozteč



Impilio ®  F Řešení problému - druhá úroveň těsnění - především pro odvětrané fasády

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Impilio® F fóliová klínová deska

s lepícím spojem 100 mm 125 cm 1 metr 898,00 1 086,58

150 mm 125 cm 1 metr 1 032,00 1 248,72

200 mm 125 cm 1 metr 1 172,00 1 418,12

250 mm 125 cm 1 metr 1 344,00 1 626,24

300 mm 125 cm 1 metr 1 506,00 1 822,26

350 mm 125 cm 1 metr 1 668,00 2 018,28

400 mm 125 cm 1 metr 1 848,00 2 236,08

Impilio ®  F Systém - komponenty

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Impilio® F voděodolná páska

pro omítkové fasády 30 mm 30 bm za kus 1 048,00 1 268,08

GUTEX Impilio® F spojovaví páska

k připojení klínových desek 50 mm 30 bm za kus 1 522,00 1 841,62

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -14-

Produkt rozměr délka

Produkt rozměr délka



Impilio ®  F Systém - komponenty

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Impilio® F okenní roh

pro zadní utěsnění do 100 mm levý za ks 192,00 232,32

do 100 mm pravý za ks 192,00 232,32

do 150 mm levý za ks 222,00 268,62

do 150 mm pravý za ks 222,00 268,62

do 200 mm levý za ks 238,00 287,98

do 200 mm pravý za ks 238,00 287,98

do 250 mm levý za ks 244,00 295,24

do 250 mm pravý za ks 244,00 295,24

do 300 mm levý za ks 248,00 300,08

do 300 mm pravý za ks 248,00 300,08

do 350 mm levý za ks 268,00 324,28

do 350 mm pravý za ks 268,00 324,28

do 400 mm levý za ks 302,00 365,42

do 400 mm pravý za ks 302,00 365,42

GUTEX Impilio® F okenní roh

Univerzální těsnění ks za ks 200,00 242,00

GUTEX Impilio® F Primer 1 l / nádoba

nádoba za ks 604,00 730,84

GUTEX Impilio® F těsnící tmel, bílý

Použití: lepení - těsnění 310 ml kartuš za ks 452,00 546,92

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -15-

Produkt rozměr délka



Durio ® Izolace fasády - systém

Durio ® Omítkový systém / izolační deska

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

GUTEX Thermowall® Durio | rozměr v cm: 60x180

Pero+drážka kolem do kola 70 410 920,00 1 113,20

λ (W/mk) = 0,042

ρ (kg/m3) = ~160

Pevnost v tlaku (kPa) = 100

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10

Speciální deska pro omítkovou fasádu a odvětrané fasády

tloušťka [mm] váha kg/pal. cena m2/Kč     
bez DPH

cena m2/Kč        
s  DPH

GUTEX Durio® Přepážková deska | rozměr v cm: 62x150

Tupé hrany 12 30 144,00 174,24

DIN EN 13171

λ(W/mk) = 0,048

rozměr (mm) jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Durio® Úhel 

 Úhlová sada skládající se základního úhlu, vzpěry, přídavného úhlu

Typ 120 za ks 718,00 868,78

Typ 180 za ks 718,00 868,78

Typ 240 za ks 718,00 868,78

GUTEX Durio® Soklová uzavírací lišta

Aluminium 70x2500 za ks 362,00 438,02

GUTEX Durio® Dlouhá upevňovací hmoždinka

10x80 za ks 36,00 43,56

GUTEX Durio® Podložka

Podložka 30 30x30 za ks 6,00 7,26

Podložka 40 40x40 za ks 46,00 55,66

GUTEX Durio® Distanční podložka

10 x 0,8 x 5 za ks 4,00 4,84

GUTEX Durio® Šroub z nerezové oceli

Pro dřevěné systémy 8x100 za ks 48,00 58,08

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -16-

32 34,56

Produkt ks/pal. m2/pal.

10 9,3

Produkt ks/pal. m2/pal.

50 ks / karton

100 ks / karton

50 ks / karton

40 ks / balení

50 ks / balení

Produkt
Balení (dodávka pouze v 

uceleném rozsahu)

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / balení



Durio ® Systém - komponenty

rozměr (mm) jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Durio® Podélný úhel 105 x 40 x 360 za ks 464,00 561,44

GUTEX Durio® CSA - šroub 5 x 50 za ks 10,00 12,10

Durio ®  Injekční kotva Řešení problémů pro obtížné povrchy

rozměr (mm) jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Durio® Závitová tyč 8 x 110 za ks 38,00 45,98

GUTEX Durio® Perforovaná hmoždinka 12 x 85 za ks 30,00 36,30

GUTEX Durio® Injektážní malta | dvousložková malta, 360 ml kartuše za ks 1 780,00 2 153,80

Durio ®  Omítkové 

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX Durio® Povrchová -silikon-pryskyřičná omítka, bílá

1,5 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 2,3 kg 25 kg/nádoba za kg 96,00 116,16

2,0 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 3,0 kg 25 kg/nádoba za kg 96,00 116,16

3,0 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 4,3 kg 25 kg/nádoba za kg 96,00 116,16

GUTEX Durio® Povrchová -silikon-pryskyřičná omítka, tónovaná           Zrnitost a spotřeba jako vrchní nátěr GUTEX Durio®, bílá

Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy za kg 118,00 142,78

Referenční hodnota jasu ≥ 20

Za předpokladu proveditelnosti

GUTEX Durio® Fasádní barva, bílá

U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní 0,3 litr 15 kg/nádoba za litr 366,00 442,86

Jednovrstvá

GUTEX Durio® Fasádní barva, tónovaná

U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní 0,3 litr 15 kg/nádoba za litr 366,00 442,86

Jednovrstvá

Další příslušenství pro GUTEX Durio® viz příslušenství GUTEX Thermowall®

Konstrukce omítky GUTEX Durio® se provádí s ohledem na komponenty pod omítku (lepidlo GUTEX a omítková vrstva),

Výztuž (univerzální výztužná tkanina GUTEX), základní nátěr (izolační nátěr GUTEX) apod. Obdobný jako GUTEX ETICS.

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -17-

Produkt
Balení (dodávka pouze v 

uceleném rozsahu)

Produkt spotřeba m2 obsah 

10 ks / karton

250 ks / karton

Produkt
Balení (dodávka pouze v 

uceleném rozsahu)
10 ks / karton

50 ks / karton



Thermowall ®  - Příslušenství (Pouze v plném balení)

spotřeba jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX ® Základová lišta, univerzální  | Aluminium, délka 200 cm

šířka           43 mm 0,5 ks / bm za ks 360,00 435,60

šířka           63 mm 0,5 ks / bm za ks 414,00 500,94

šířka           83 mm 0,5 ks / bm za ks 472,00 571,12

šířka         103 mm 0,5 ks / bm za ks 654,00 791,34

šířka         123 mm 0,5 ks / bm za ks 746,00 902,66

šířka         143 mm 0,5 ks / bm za ks 834,00 1 009,14

šířka         163 mm 0,5 ks / bm za ks 1 014,00 1 226,94

šířka         183 mm 0,5 ks / bm za ks 1 126,00 1 362,46

šířka         203 mm 0,5 ks / bm za ks 1 270,00 1 536,70

GUTEX ® Soklová lišta | konektor

za ks 10,00 12,10

GUTEX ® Soklová lišta | rohový kus

šířka           63 mm za ks 292,00 353,32

šířka           83 mm za ks 320,00 387,20

šířka         103 mm za ks 434,00 525,14

šířka         123 mm za ks 470,00 568,70

GUTEX ® Soklový profil

Okrajový profil z plastu s integrovanou tkaninou ze skleněných vláken

Délka: 250 cm, délka strany: 76 mm za ks 468,00 566,28

GUTEX ® Rohový  profil

Plastový, délka: 200 cm, délka strany: 50 mm 0,5 ks / bm za ks 266,00 321,86

GUTEX ® Nárazové hmoždinky pro soklové lišty

3 ks / bm za ks 14,00 16,94

GUTEX ® Soklový profil

Plastový profil s integrovanou skleněnou tkaninou za ks 224,00 271,04

Délka: 250 cm

GUTEX ® Těsnící páska BG 1

Samolepící na jedné straně

Typ 15 / pro 2-5 mm těsnící šířka 18 bm role 758,00 917,18

Typ 15 / pro 5-12 mm těsnící šířka   9 bm role 782,00 946,22

GUTEX ® Těsnění

Tmel, lepidlo 290 ml kartuš za ks 452,00 546,92

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -18-

∅ 8 mm, délka 65 mm, hloubka nárazu minimálně 25 mm v nosné ploše

Produkt
Balení (dodávka pouze v 

uceleném rozsahu)

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

100 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 ks / karton

10 role / karton

12 ks / karton

10 ks / karton

25 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

25 ks / karton

10 role / karton



Thermowall ®  - Příslušenství (Pouze v plném balení)

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX ® Thermowall® Šrouby včetně terčů a zátek

délka          80 mm         pro   40 mm izolace za ks 24,00 29,04

délka        100 mm         pro   60 mm izolace za ks 26,00 31,46

délka        120 mm         pro   80 mm izolace za ks 32,00 38,72

délka        140 mm         pro 100 mm izolace za ks 34,00 41,14

délka        160 mm         pro 120 mm izolace za ks 38,00 45,98

délka        180 mm         pro 140 mm izolace za ks 42,00 50,82

délka        200 mm         pro 160 mm izolace za ks 46,00 55,66

délka        220 mm         pro 180 mm izolace za ks 50,00 60,50

délka        240 mm         pro 200 mm izolace za ks 58,00 70,18

délka        260 mm         pro 220 mm izolace za ks 64,00 77,44

délka        280 mm         pro 240 mm izolace za ks 74,00 89,54

délka        300 mm         pro 260 mm izolace za ks 82,00 99,22

Pro podhledy:

Bez zástrček, bez šroubů, za ks 12,00 14,52

Rec. šrouby z ušlechtilé oceli 5 x 45 mm

GUTEX ® WDVS úderová thermo hmoždinka

pro beton, cihly, vápenné pískové cihly, dutý blok z lehkého betonu, perforované cihly,

délka        90 mm         pro 20 + 40 mm izolace za ks 26,00 31,46

GUTEX ® WDVS úderová thermo hmoždinka

pro beton, cihly, vápenné pískové cihly, dutý blok z lehkého betonu, perforované cihly,

délka        115 mm   za ks 26,00 31,46

délka        135 mm   za ks 30,00 36,30

délka        155 mm   za ks 36,00 43,56

délka        175 mm   za ks 42,00 50,82

délka        195 mm   za ks 54,00 65,34

délka        215 mm   za ks 62,00 75,02

délka        235 mm   za ks 72,00 87,12

délka        255 mm   za ks 78,00 94,38

délka        275 mm   za ks 86,00 104,06

délka        295 mm   za ks 104,00 125,84

Uzavírací prvky pro hmoždinky

Rozhodně nutné! za ks 2,00 2,42

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -19-

Plastový terč  ∅ 60 mm

pórobeton ∅ 10 mm, hloubka nárazu minimálně 35 mm v nosné ploše, spotřeba cca 6-10 kusů / m2

pro dřevěné podklady ∅ 6 mm, hloubka pronikání min. 25 mm, spotřeba cca 10 kusů / m2

pórobeton ∅ 8 mm, hloubka nárazu minimálně 25 mm v nosné ploše, spotřeba cca 6-10 kusů / m2

Produkt
Balení (dodávka pouze v 

uceleném rozsahu)

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

200 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

500 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton

100 ks / karton



Thermowall ®  -  Příslušenství (Pouze v plném balení)

jednotka
cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX ® Tkanina - rohový úhelník

Délka: 250cm, 10/15 za ks 166,00 200,86

GUTEX ® Podpůrný úhelník

Typ 10 do 10 cm hloubky za ks 190,00 229,90

Typ 20 do 20 cm hloubky za ks 204,00 246,84

GUTEX ® Profil dilatačního spoje, tmavě šedý

Délka 250 cm, šířka spáry 5 - 25 mm

Typ "E" pro ploché stěny za ks 2 132,00 2 579,72

Typ "V" pro povrchy stěn za ks 1 954,00 2 364,34

GUTEX ® Omítací pruh

Délka 140 cm, samolepicí plastový pás, za ks 240,00 290,40

Spotřeba 0,7 kusů / běžný metr

Délka 240 cm, samolepicí plastový pás, za ks 406,00 491,26

Spotřeba 0,4 kusů / bm

GUTEX ® Profil přechodový

použití se skleněnou tkaninou

Délka: 250 cm za ks 1 182,00 1 430,22

GUTEX ® Odkapávací okrajový profil

Profil hrany s integrovanou tkaninou ze skleněných vláken, spotřeba 0,5 kusů / běžný metr.

Délka: 200 cm za ks 344,00 416,24

GUTEX ® Střešní větrací profil

Spotřeba 0,4 kusů / bm

Délka: 250 cm za ks 668,00 808,28

GUTEX ® Sádrový profil, 6 mm

S integrovanou tkaninou spotřeba 0,4 kusů / bm

Délka: 240 cm za ks 120,00 145,20

GUTEX ® Univerzální výztužné pletivo

Šířka1,1 m, spotřeba  1 bm / m2 za bm 68,00 82,28

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -20-

Produkt
Balení (dodávka pouze v 

uceleném rozsahu)

25 ks / karton

10 ks / karton

25 ks / karton

20 ks / karton

25 ks / karton

50 bm / role

50 ks / karton

25 ks / karton

25 ks / karton

25 ks / karton

25 ks / karton

25 ks / karton



ETICS Thermowall ® - Omítky - Komponenty 
jednotka

cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX® Lepidlo a stěrka (prášek) (1 paleta=36 ks pytlů)

Lepidlo  4-5 kg 25 kg/pytel za kg 46,00 55,66

Křížová nivelační stěrka  |  6 mm zuby hladítka  3-4 kg

Armování  3-4 kg

Vyrovnávací armování v jedné vrstvě  6-8 kg

GUTEX® Soklový základní nátěr

0,5 kg 18 kg/nádoba za kg 218,00 263,78

GUTEX® Izolační nátěr

bílý 0,35 kg 25 kg/nádoba za kg 138,00 166,98

tónovaný 0,35 kg 25 kg/nádoba za kg 172,00 208,12

GUTEX® Omítka kombi,bílá(přášek)

1,5 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 1,7 kg 25 kg/pytel za kg 58,00 70,18

2,0 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 2,3 kg 25 kg/pytel za kg 58,00 70,18

3,0 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 2,7 kg 25 kg/pytel za kg 58,00 70,18

GUTEX® Omítka kombi,tónovaná(přášek) Zrnitost a spotřeba jako u omítky kombi,bílá

Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy za kg 74,00 89,54

Referenční hodnota jasu ≥ 20

Za předpokladu proveditelnosti: minimální množství 150 kg

GUTEX® Kombi-silikon-pryskyřičná omítka, bílá

1,5 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 2,3 kg 25 kg/nádoba za kg 96,00 116,16

2,0 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 3,0 kg 25 kg/nádoba za kg 96,00 116,16

3,0 mm zrnitost | plný otěr / škrábaná omítka 4,3 kg 25 kg/nádoba za kg 96,00 116,16

GUTEX® Kombi-silikon-pryskyřičná omítka, tónovaná Zrnitost a spotřeba jako u kombi-silikon-pryskyřičná omítka,bílá

Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy za kg 118,00 142,78

Referenční hodnota jasu ≥ 20

Za předpokladu proveditelnosti

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -21-

Produkt spotřeba m2 obsah 



ETICS Thermowall ® - Omítky - Komponenty 
jednotka

cena j. /Kč       
bez DPH

cena j. /Kč          
s  DPH

GUTEX® Kombi-minerální barva, bílá

Jednovrstvá 0,3 litr 15 kg/nádoba za litr 230,00 278,30

GUTEX® Kombi-minerální barva, tónovaná

Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy

Referenční hodnota jasu ≥ 20

Jednovrstvá 0,3 litr 15 kg/nádoba za litr 326,00 394,46

GUTEX® Kombi-minerální barva-PV, bílá

U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní

Jednovrstvá 0,3 litr 15 kg/nádoba za litr 366,00 442,86

GUTEX® Kombi-minerální barva-PV, tónovaná

Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy

Referenční hodnota jasu ≥ 20

Jednovrstvá 0,3 litr 15 kg/nádoba za litr 386,00 467,06

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. -22-

Produkt spotřeba m2 obsah 



s cenami platnými pro Vás.

ZÁVAZKY

CENOVÉ NABÍDKY

DODÁVKY

DODACÍ TERMÍNY

PROSPEKTY A PODKLADY

DALŠÍ PRODEJ

CENY

PLATBY
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Prodejní a dodací podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy měly jasný, právně závazný základ pro obě strany při vyřizování jednotlivých obchodních případů. Tyto podmínky 
vycházejí z českého práva, především zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vztahy založené na jejich základě se 
jím řídí. Ceník, tyto Prodejní a dodací podmínky, Reklamační řád vydávané a aktualizované společností  GUTEX Holzfaserplattenwerk,H.Henselmann GmbH + Co KG  (dále jen 
„prodávající“) jsou nedílnou součástí Rámcových kupních smluv, cenových nabídek, prodejů a dodávek. Certifikace výrobků je podle DIN EN ISO 9001: 2008, EMAS III a DIN EN ISO 
14001: 2009.

platné od  ledna 2021 ( do odvolání )
PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY :

Všechny cenové nabídky, kupní smlouvy, prodej a dodávky se uskutečňují na základě následujících Prodejních a dodacích podmínek, které po potvrzení objednávky prodávajícím, 
případně nákupu za hotové na expedicích jednotlivých závodů, platí za kupujícím schválené, a jsou tudíž jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího závazné. Objedná-li kupující na 
základě svých prodejních a dodacích podmínek, nebude prodávajícím tato objednávka akceptována.

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě a po dobu třiceti dní, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od 
zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou závazné jen tehdy, pokud byla jejich závaznost výslovně písemně stvrzena prodávajícím. V těchto výpočtech 
spotřeby materiálu a tím i v cenách dodávky (tzn. v cenových nabídkách) se mohou vyskytnout odchylky. Upřesnění a důležité podrobnosti jsou uvedeny přímo v konkrétních 
výpočtech.

Výrobky a zboží jsou expedovány z výrobního závodu GUTEX DE, ložené na dřevěných paletách.Palety jsou nevratné a nelze uplatňovat náhradu za jejich vrácení. O možné 
sortimentní skladbě bude prodávající průběžně informovat. Přepravu si může kupující zajistit vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné prodávajícím na základě vyplněného 
údaje v písemné objednávce. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího.Objednávka musí být min. 5 dní před požadovaným datem odběru! 
Vrácení omítek a jejich příslušenství není obecně možné !

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dní ode dne následujícího po potvrzení 
objednávky (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo 
nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
a) vyšší moci, např. živelné pohromy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
b) havárie technologického zařízení prodávajícího;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
c) přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
d) k objednávce byly připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Zároveň je plynulost dodávek podmíněna dodržováním platebních podmínek dle bodu "PLATBY", není-li písemně dohodnuto jinak.

Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, 
údaje o množství a spotřebě, které poskytuje prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

Další prodej výrobků a zboží prodávajícího se dále může uskutečnit pouze v deklarované jakosti a technických parametrech uvedených při (prvním) prodeji v technických listech. 
Jednání v rozporu s tímto požadavkem by bylo považováno za porušení Prodejních a dodacích podmínek podstatným způsobem.

Prodejní a dodací podmínky vycházejí z cen uvedených v Ceníku. Při změně cen v Ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se 
rozumí den expedice. Změna cen se vztahuje i na nabídky, na základě kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo 
vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami za výrobky a zboží včetně nakládky, případně dopravy na území České republiky. Ceny jsou 
vedeny bez DPH.

Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové) vystaveného prodávajícím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Platební podmínky jsou:     
platba předem na základě zálohové faktury (proforma faktury) a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, 
kdy je příslušná částka připsána na účet dodavatele. Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je prodávající oprávněn při 
nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Podle ustanovení § 1932 občanského zákoníku se plnění započte nejprve 
na náklady, příslušenství dluhu a následně na jistinu. Při opožděné platbě je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 8 % z dlužné částky za každý 
den prodlení od data splatnosti pohledávky prodávajícího až do dne, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Vada výrobku, zboží nebo služby nezakládá 
kupujícímu právo odkládat platbu nebo nárokovat kompenzace (započtení) z jakýchkoli jiných obchodních vztahů k prodávajícímu. Prodávající je oprávněn započítat své pohledávky 
za případné pohledávky kupujícího.



ODPOVĚDNOST ZA VADY

STORNO NEBO ZMĚNA OBJEDNÁVKY

MÍSTO PLNĚNÍ

MÍSTO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

-24-

Místem plnění:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
a) při dopravě zajištěné prodávajícím je jím místo určení uvedené v potvrzené objednávce; při vlastní dopravě kupujícího je jím ten závod nebo sklad prodávajícího, kde kupující 
zboží/výrobky převzal;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
b) pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.) je místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která 
uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava 
zboží začíná;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
c) pro platby Raiffeisen BANK Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka České Budějovice, bankovní účet číslo 68120308/5500.

Storno nebo změnu objednávky může kupující provést pouze písemně, a to zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího nebo zasláním e-mailem, s použitím kontaktních údajů 
uvedených na zadní obálce ceníku. Storno nebo změna objednávky musí obsahovat číslo objednávky, a nebylo-li přiděleno, musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, datum 
objednávky a číslo a množství zboží. Storno nebo změna objednávky musí být prodávajícímu doručeny nejpozději do okamžiku expedice objednaných výrobků a zboží. Je-li již na 
objednávku vystavena plná moc k nakládce a sjednána doprava, nebo pokud bude dodatečně změněna objednávka více jak 2x, bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve 
výši 1000 Kč + DPH za storno objednávky nebo za vícenásobnou dodatečnou změnu sortimentu zaslané objednávky, nebo za změnu místa vykládky. K účinnosti storna nebo změny 
objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotřebí písemného potvrzení prodávajícího, zaslaného e-mailem. Objednané a vyexpedované zboží zpět nepřijímáme.

Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem 
prodávajícího. Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí kupující uplatnit nejpozději do 8 dnů po obdržení zboží, skryté vady musí být hlášeny písemně nejpozději do 3 dnů od 
zajištění.Pokud jsou lhůty překročeny, vyprší všechny nároky a práva z odpovědnosti za tyto vady. V opačném případě prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou z 
důvodu zapracování s výjimkou škody vzniklé výlučně vadou výrobku. Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně 
zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: www.gutexcz.com

Místem pro řešení případných sporů, které přes maximální úsilí nebylo možné vyřešit mimosoudním způsobem, je u tuzemských zákazníků soud místně a věcně příslušný podle sídla 
žalované strany. U zahraničních zákazníků je místem pro řešení případných sporů: Okresní soud v Českých Budějovicích, v případech, kdy v první stupni jsou věcně příslušné okresní 
soudy, a Krajský soud v Českých Budějovicích v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné krajské soudy.



Osvědčená kvalita

Všechny naše výrobky jsou vyrobeny z udržitelného lesního 
hospodářství Schwarzwaldského lesa z jedle a smrku - 
nejlepší základ pro vysoce kvalitní izolaci z dřevěných 
vláken. Certifikát natureplus® zaručuje dodržování 
zdravotních předpisů, ekologickou výrobu a použitelnost.

***
* * 
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CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.
Litvínovice 119 I CZ - 370 01 České Budějovice 
Telefon: + 420 602 759 917 I www.gutexcz.com I info@gutexcz.com 

Zdravé životní prostředí 

Dokonalá zvuková izolace 

Letní tepelná ochrana 

Zimní ochrana proti chladu 

Systematické zabezpečení 

Udržitelnost 

Servis 

Dobrý pocit, že jste se 
rozhodli správně. To je 

GUTEX efekt.  
TO JE 

GUTEX 

EFEKT 

Váš prodejce / odborný konzultant 
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