
PODZIMNÍ
NABÍDKA

Čtvrtkruhová sprchová zástěna 
900x900x1900mm, 

vč. vaničky
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Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

cena po slevě 44%

6561 Kč/ks

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Lepicí a stěrkovací hmota 
BM FASÁDA 25kg

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.

Balení: 25kg
Paleta: 42 kusů/1050kg

cena po slevě 21%

129 Kč/pyt

OSB deska P+D,
tl. 12; 15; 18mm

Desky OSB jsou víceúčelové desky 
vyráběné unikátní technologií lepení 

orientovaných dřevěných třísek ve třech 
vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou 

orientovány podélným směrem, 
ve středové vrstvě jsou 

orientovány příčným 
směrem.

SLEVA -56%

Sádrokarton 
GKB 12,5

Základní sádrokartonová deska pro 
vnitřní použití.

cena po slevě 35%

123 Kč/ks

Fasádní vata Petrafas
tl. 100mm

Kvalitní fasádní 
izolace v deskách, 
určená pro vnější 

zateplovací systém.
Lambda λ = 0,035

bal=1,8m2

cena po slevě 23,6%

599 Kč/bal

Již 71 obchodů po celé ČR
40 let zkušeností s prodejem

stavebního materiálu po celé Evropě

• Stavebniny Cheb:

Vítězná 2054, 356 01 Sokolov, tel.: 355 335 484
e-mail: sokolov@falcosystem.cz

Vrázova 9, 350 02 Cheb, tel.:  355 335 429
e-mail: koupelny@falcosystem.cz

Vrázova 9, 350 02 Cheb, tel.:  354 434 758
e-mail: cheb@falcosystem.cz

• Koupelnové studio Cheb:

• Stavebniny Sokolov

Exkluzivní sprchový kout s čirým 
sklem za akční cenu s praktickou 

vaničkou z litého mramoru.

B I G M A T . C Z
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KOMPLETNÍ MATERIÁL OD 
ZÁKLADŮ PO STŘECHU

PODZIMNÍ
NABÍDKA

PODZIMNÍ
NABÍDKA

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Dlažba LEGANTO 5 
colormix noarblanc

Velkoplošná dlaždice s elegantním 
podélným tvarem s hladkým 

povrchem. 

Rozměr:
700x350x50mm

cena po slevě 11%

139 Kč/ks

Příčkovka HEBEL 
P2-500 499x199x100

Příčkovky z pórobetonu, rychlé 
zpracování, lehké opracování 
běžným nářadím. Pro příčky, 

přizdívky, obezdívky.

Paleta: 120ks

cena po slevě 33%

28,20 Kč/ks

Fasádní polystyren 
EPS 70 F, tl. 10cm

Pěnový polystyren pro použití 
v kontaktních zateplovacích 

systémech.

cena po slevě 40%

170,50 Kč/m2

Lepidlo na lepení obkladů
a dlažeb BM STANDARD

Mrazuvzdorné cementové lepidlo 
CIT je určeno k lepení savých 

obkladů, dlažeb a mozaik 
v interiérech, na podlahy 

a stěny 
z tradičních materiálů.

Balení: 25kg
Paleta: 42 kusů/1050kg

cena po slevě 10%

116 Kč/pyt

Kompozitní čedičová kari
síť, oko 10x10

Čedičová kari síť náhrada za 
ocelovou síť průměru 6mm. 

3x pevnější, 7x lehčí, 
nekoroduje, téměř nulová 

tepelná vodivost. Vhodná na 
základové desky, na podlahy, 
na rekonstrukce. Balení 22,5 

nebo 36 m2.

cena po slevě 29%

92 Kč/m2

Flexibilní lepidlo na 
obklady a dlažbu C2TES1

Na podlahová vytápění včetně el. rohoží Lepení 
na starou dlažbu, zlepšené deformovatelné lepidlo 

(S1), pokládání 
velkoformátové 

dlažby, mrazuvzdorná dlažba, 
přírodní a umělý kámen

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

cena po slevě 26,5%

220 Kč/pyt

FM 355 PUR pěna Perfekt 
nizkoexpanzní 880ml

Nízkoexpanzní pěna která 
má  vysokou výdajnost, 

minimální smrštění a 
skvělou  struktura 

pěny. Celoroční použití od -
10C. Universální ventil -na 

pistoli i na trubičku.

cena po slevě 32,6%

129 Kč/ks

PU010 lepidlo 
na izolační desky 750ml

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.

cena po slevě 29,5%

179 Kč/ks

Přenosný LED reflektor
50W

Zdroj světla: LED, příkon: 50 W, 
světelný tok: 4 000 lm, náhrada 

za žárovku: 430 W, teplota 
chromatičnosti: 4 000 K, barva 

světla: neutrální bílá.

cena po slevě 32,5%

999 Kč/ks

Kotouč diamantový 
125x22,2x1,4mm

Tenký diamantový kotouč 
pro řezání keramické dlažby.

cena po slevě 46%

323 Kč/ks

Dveře folie 60-80
bílé

Jednokřídlé interiérové 
dveře, výplň voština, fólie 

bílá.

cena po slevě 17,5%

899 Kč/ks

Kotouč Segmentový 
MULTI-LAYERED

Diamantový kotouč pro řezání 
cihel, přírodního a umělého 

kamene, betonu a dalších 
materiálů. 

230x22,2x2,4mm.

cena po slevě 25%

560 Kč/ks

Elektrický ohřívač 
2000W

Elektrické topidlo 1000/2000 
W, 230 V, termostat, pojistka 

proti přehřátí, plynulá regulace 
teploty, proud vzduchu 220 

m³/h.

cena po slevě 16,5%

899 Kč/ks

Plynový ohřívač 
7-15kW

Plynové topidlo 7-15kW. 
Max. spotřeba paliva 1,07 

kg/h, proud vzduchu 140-
300 m³/h, v sadě: redukce 

0,7 bar, 
hadice 1,5 m.

cena po slevě 16,5%

2496 Kč/ks

Dlažba KAI.TIROL 
šedá 60x60

Určení: Interiérové i venkovní, rozměr: 60 x 60 cm
Tloušťka: 9,2 mm

Mrazuvzdorná, povrch: mat
Balení: 1,08 m²

cena po slevě 20%

279 Kč/m2

Dlažba  GO.NORDIC
PINE 22,5x90

Určení: Interiérové i venkovní, 
rozměr: 22,5 x 90 cm, Tloušťka: 8,8 mm, protiskluz: 

R10, Mrazuvzdorná, povrch: mat
Balení: 1,215 m²

cena po slevě 20%

399 Kč/m2

Dlažba  GO.FINESTONE 
LIGHT GREY 30X60

Určení: Interiérové i venkovní, rozměr: 30 x 60 cm
Tloušťka: 8,8 mm, protiskluz: R10/B

Mrazuvzdorná, povrch: mat
Balení: 1,26 m²

Varianty: white, beige

cena po slevě 20%

287 Kč/m2

Dlažba GO.NORDIC
WHITE 22,5x90
Určení: Interiérové i venkovní, 

rozměr: 22,5 x 90 cm, Tloušťka: 8,8 mm, protiskluz: 
R10, Mrazuvzdorná, povrch: mat

Balení: 1,215 m²

cena po slevě 20%

399 Kč/m2
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