
JARNÍ
NABÍDKA

GO.NATUR WHITE 15x60 cm

336 Kč/m2

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2022  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Již 72 prodejen po celé ČR
41 let zkušeností s prodejem stavebního materiálu po celé Evropě

Ytong 
Lambda YQ 375

Malta univerzální 
K01

Ztracené bednění 
30 

Fasádní izolace 
PETRAFAS 100 mm

Tvárnice z porobetonu, nosné 
i nenosné obvodové stěny, 

ztužující, výplňové a požární 
stěny nízkopodlažních 

i vícepodlažních budov.

PCI Pecicret K 01 je univerzální 
zdicí a omítková malta pro 

vnitřní i venkovní použití, 
vhodná pro renovační práce, 
s velmi dobrou přilnavostí k 

podkladu, difúzní.

Ztracené bednění 
je určeno pro všechny 
výstavby základových 

pásů různých druhů 
staveb bez použití 

klasického bednění. 

Rozměr: 50x30x25cm

Desky z kamenné vlny se 
používají jako tepelná, zvuková 

a protipožární izolace na 
vnějších a vnitřních stranách 

stavebních objektů.

Balení = 1,8 m2 

Lambda = 0,035 W/mk

Tvárnice z porobetonu, nosné 

251 Kč/ks

107 Kč/bal.

63 Kč/ks

654 Kč/bal.
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JARNÍ NABÍDKA
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GO.NATUR WHITE 15x60 cm
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GO.923423

Moderní dlažba, 
která imituje 

prvky dřeva FALCO - systém s.r.o.

FALCO
systém, spol. s r.o.

Stavebniny Cheb | Vrázova 9, 350 02 Cheb | tel.: 354 434 758 | cheb@falcosystem.cz

Koupelnové studio Cheb | Vrázova 9, 350 02 Cheb | tel.: 355 335 429 | koupelny@falcosystem.cz

Stavebniny Sokolov | Vítězná 2054, 356 01 Sokolov | tel.: 355 335 484 | sokolov@falcosystem.cz

www.falcosystem.cz

cena po slevě 19%

cena po slevě 20,5% cena po slevě 20%

cena po slevě 22,5% akční cena



Samonivelační hmota 
S300 BigMat 25 kg

PU010 lepidlo na 
izolační desky 750ml

GO.NATUR 
ALMOND 15X60

Lepenka IPA AspaBit 
V60 S35 1x10 m

4z prodl. přívod 
na bubnu, 25m

GO.NATUR 
BROWN 15X60

Vhodná na vytápěné podlahy. 
Pro tloušťky 2-30mm v jedné 

vrstvě. Vysoká pevnost a 
přídržnost. Snadný rozlev. 

Rychlá zpracovatelnost.

Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42 ks / 1050kg

Ideální pro rychlou instalaci 
sádrokartonových desek, 

lepení izolačních desek 
na fasádu i střechu a 

akustických panelů v interiéru. 
Lepidlo PU010 má zcela 

minimalizovanou expanzi. 
Aplikace od +5C

GO.923426

Moderní dlažba, 
která imituje 

prvky dřeva

Oxidovaný asfaltový pás 
s  vložkou ze skleněné 

rohože, horní povrch je 
opatřen jemnozrnným 
minerálním posypem 

a spodní povrch opatřen 
PE fólií.

počet zásuvek: 4, průřez 
vodičů: 3 x 1,5mm2, typ 

kabelu: H05VV-F3, tepelná 
pojistka, lomená vidlice, 

barva: oranžová, délka: 25m, 
zatížení: 5A/1150W navinutý, 

16A/3680W rozvinutý

GO.923425

Moderní dlažba, 
která imituje 

prvky dřeva

247 Kč/bal. 180 Kč/ks 336 Kč/m2599 Kč/bal. 999 Kč/ks 336 Kč/m2

Tvárnice Hebel P2-450 
499x200x250 mm

Beton potěrový 
BM BP420 25 kg

GO.NATUR 
GOLD 15X60

Dlažba VIA TECH 6cm 
COLORMIX noarblanc

TOTAL bourací 
kladivo 50J

GO.NATUR 
GREY 15X60

Přesné, rovné tvárnice a žádné 
kaverny, to je Hebel. Díky 

přesnosti pórobetonových 
tvárnic není potřeba následného 

broušení, a spotřeba omítek 
je minimální.

 do 80 mm. Pro interiér i exteriér. 
Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku 

min. 25 N/mm², spotřeba suché 
směsi 22 kg/m²/10 mm tloušťky 

vrstvy.

GO.923427

Moderní dlažba, 
která imituje 

prvky dřeva

Moderní betonová dlažba 
v provedení Noarblanc 

s hladkým povrchem. 
Standard skladba 6 cm.

1,08 m2= 1 vrstva

Kvalitní bourací kladivo o síle 50J

příkon: 1700W
počet příklepů: 1400/min

síla úderu: 50J
hmotnost: 16kg
úchyt: SDS-HEX

GO.923424

Moderní dlažba, 
která imituje 

prvky dřeva

81 Kč/ks 81 Kč/bal. 336 Kč/m2465 Kč/vrst. 6525 Kč/ks 336 Kč/m2

Lep. a stěrk. hmota pro zatepl. 
systémy BM FASÁDA 25kg

MV-1 BigMat 
30kg

Multibat Plus 
25kg

Sádrokarton 
GKB 12,5

Pěna pistolová 
750ml Bigmat 

HET Prohet III 
interiérová barva

Je určena pro lepení izolantů 
zateplovacích systémů a jako 

vrchní armovaná stěrka 
zateplovacích systémů. Tmel 

je mrazuvzdorný a je určen 
pro vnitřní i venkovní použiti. 

Paleta: 42 kusů/1050kg

Ruční jádrová 
vápenocementová omítky 

jemná, pro venkovní i vnitřní 
použití.

Vysoce kvalitní maltovinové pojivo 
určené pro staveništní přípravu malt 

pro zdění a omítání.

Zákl. sádrokartonová 
deska vhodná pro použití 

v interiérových prostorech 
s relativní vlhkostí menší 

než 65 % při 20 °C, tj. 
prostorech suchých.

Pro přesnou a úspornou aplikaci 
aplikační pistolí. K montáži 

dveřních zárubní a okenních 
rámů, vyplňování montážních 

prostorů mezi panely, zděnými 
příčkami. Obsah: dóza 750 ml

INTERIÉROVÁ UNIVERZÁLNÍ 
DISPERZNÍ BARVA pro 

obývací a komerční prostory, 
dětské pokoje, chodby, 

kanceláře, prodejní prostory. 
Vhodné také 

na sádrokartonové desky.

147 Kč/bal. 97 Kč/bal. 89 Kč/bal.152 Kč/ks 128 Kč/ks 765 Kč/bal.

JARNÍ
NABÍDKA

JARNÍ
NABÍDKA

72 PRODEJEN 
PO CELÉ ČR

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

cena po slevě 25% cena po slevě 17% akční cena cena po slevě 25% cena po slevě 19% cena po slevě 19%

cena po slevě 19%cena po slevě 19%cena po slevě 32%cena po slevě 29%akční cenacena po slevě 23%

cena po slevě 25% cena po slevě 35% cena po slevě 40% cena po slevě 25% cena po slevě 25% cena po slevě 23%


