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Působení společnosti TERMO + holding, a.s., sahá do roku 1993, kdy byla založena 

společnost TERMO + s.r.o. Její činnost byla od počátku zaměřena na problematiku 

oprav bytových panelových domů, přičemž existovaly tři hlavní proudy činnosti: 

projektová a inženýrská činnost, fi nanční poradenství včetně služeb při zajišťování 

státních dotací a prodej stavebních materiálů. Již na samotném počátku byla zahájena 

spolupráce se společností Sto AG, významným německým výrobcem kontaktních 

zateplovacích systémů, povrchových úprav a materiálů pro sanace betonu. V roce 1996 

byla založena dceřiná společnost TERMOCON s.r.o., zajišťující realizaci jednotlivých 

zakázek. Důraz na komplexnost poskytovaných služeb v této oblasti vedl k dalšímu 

rozvoji, který vyvrcholil v roce 2006 vytvořením holdingové struktury s mateřskou 

fi rmou TERMO + holding, a.s., která je nástupnickou organizací původní společnosti 

TERMO + s.r.o.

Významným mezníkem v historii společnosti byl rok 2008, kdy byla na český trh 

uvedena vlastní řada kontaktních zateplovacích systémů Termo+, jejíž hlavní 

komponenty jsou i nadále vyráběny v Německu ve Sto AG.

Nedílnou součástí služeb je poskytování technického servisu – návrh ucelených 

a systémových řešení, školení prováděcích fi rem, dozory na stavbách zajišťující 

kontrolu nad dodržováním technologických postupů a kvalitou montáže a konzultační 

činnost. Neustále se snažíme zlepšovat a rozšiřovat naši nabídku a služby.

Tento katalog a ceník pokrývá základní portfolio materiálů a výrobků nabízených 

společnostmi skupiny TERMO + holding. Při jeho tvorbě jsme vycházeli z mnohaleté 

praxe, která nám ukazuje to, co naši klienti a zejména jejich stavby nejvíce 

potřebují.

Díky námi nabízeným vysoce kvalitním produktům a zkušeným spolupracovníkům 

jsme pro Vás tím kompetentním a spolehlivým partnerem.
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Již od doby svého vzniku v roce 1993 se společnost 

TERMO + s.r.o. a následně její nástupnická organiza-

ce TERMO + holding, a.s. specializuje zejména na 

dodávky vnějších kontaktně zateplovacích systémů. 

Za dobu své existence se vypracovala mezi význam-

né fi rmy působící v tomto oboru.

Již od počátku je „vlajkovou lodí“ mezi nabízenými 

zateplovacími systémy organický bezcementový sys-

tém s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu, vyso-

ce elastický, odolný proti mechanickému poškození 

a vzniku trhlin. V dodávce tohoto typu zateplovacího 

systému je jedničkou na českém stavebním trhu s více 

než 1,5 mil. m2 zhotovené plochy. 

V portfoliu společnosti jsou i další typy zateplovacích 

systémů pro nejrůznější konstrukční typy objektů, 

zajišťující splnění technických a funkčních 

požadavků.

Katalog produktů TERMO+

KONTAKTNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
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Termo+Styrol Exclusive

Charakteristika: Fasádní zateplovací systém špičkové kvality s tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu s organicky pojenou bezcementovou výztužnou vrstvou více odolnou 
proti mechanickému poškození a vzniku trhlin.

Použití:   starší zástavba i novostavby
  veškeré standardní podklady - beton, zdivo, pórobeton apod.
  použití je omezeno zejména požárními předpisy (třída reakce na oheň B 
dle EN 13501-1)

Vlastnosti:   vysoce odolný proti vzniku trhlin a mechanickému namáhání
  odolnost proti proražení – při jednoduchém vyztužení: min. 10 J, kategorie 
použití I; s doplňkovým vyztužením pancéřovou síťovinou: bez vzniku trhlin 
do 60 J, kategorie použití I.

  vysoce odolný proti vlivům povětrnosti
  odolný proti mikrobiotickému napadení (řasy a plísně)
  omezeně paropropustný
  v základní skladbě nevyžaduje aplikaci mezinátěru mezi výztužnou vrstvou 
a tenkovrstvou omítkou 1)

Vzhled:   standardně zrnitá nebo rýhovaná struktura, případně pestrobarevná 
kamínková omítka

  standardně s organicky pojenou nebo silikonovou pryskyřičnou omítkou
  nevyžaduje konečný nátěr
  stupeň odrazivosti světla ≥ 20% standardně, 
hodnoty < 20% jsou možné po schválení dodavatele a aplikaci dalších 
opatření jako např. zrnitosti omítky nejméně 2,0 mm a dodatetečného 
nátěru organickou fasádní barvou

Lepicí hmota: TermoKleber Minerální lepicí hmota na cementové bázi

TermoEko Minerální lepicí a armovací hmota na cementové 
bázi

TermoUni Minerální lepicí a armovací hmota vyztužená 
mikrovlákny

TermoKombi Pružná minerální lepicí a armovací hmota na 
cementové bázi

Izolační materiál: EPS 70 F Fasádní desky z pěnového polystyrénu 

Hmoždinky: Případné dodatečné kotvení talířovými hmoždinkami s plastovým nebo kovovým 
trnem (se schválením dle ETAG 014):

  BRAVOLL®
  ejotherm

Armovací hmota: TermoArmat Organická, ke zpracování připravená armovací 
a stěrková hmota

Výztužná síťovina: TermoGewebe Sklovláknitá tkanina

(+ TermoPanzergewebe) Zesílená sklovláknitá tkanina

Mezinátěr: neprovádí se 1)

Omítky: Termolit K/R Organická konečná omítka se zrnitou (K) 
/ rýhovanou (R) strukturou

TermoSilcon K/R Silikonová pryskyřičná konečná omítka se zrnitou (K) 
/ rýhovanou (R) strukturou

TermoDekorputz Organicky pojená kamínková omítka

1) V případě použití pestrobarevné kamínkové omítky TermoDekorputz se buď provádí probarvení 
výztužné hmoty TermoArmat nebo se použije probarvený mezinátěr TermoGrund. Barva se volí podle 
odstínu svrchní kamínkové omítky TermoDekorputz.

Poznámka:
Výše je popsána základní skladba kontaktního zateplovacího systému Termo+Styrol Exclusive. 
Aplikaci doplňkových nebo méně standardních materiálů je nutno konzultovat se zástupci společnosti 
TERMO + holding, a.s.

Katalog produktů TERMO+

KONTAKTNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
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Termo+Styrol Eko

Charakteristika: Fasádní zateplovací systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu
s minerálně pojenou výztužnou vrstvou

Použití:   starší zástavba i novostavby
  veškeré standardní podklady - beton, zdivo, pórobeton apod.
  použití je omezeno zejména požárními předpisy (třída reakce na oheň B 
dle EN 13501-1)

Vlastnosti:   systém s ETA a Osvědčením CZB A
  odolný proti vzniku trhlin a mechanickému namáhání
  odolný proti vlivům povětrnosti
  odolný proti mikrobiotickému napadení (řasy a plísně)
  omezeně paropropustný

Vzhled:   standardně zrnitá nebo rýhovaná struktura, případně pestrobarevná kamín-
ková omítka

  standardně s organicky pojenou nebo silikonovou pryskyřičnou omítkou
  nevyžaduje konečný nátěr
  stupeň odrazivosti světla ≥ 25 % (v ostatních případech na dotaz)

Lepicí hmota: TermoEko Minerální lepicí a armovací hmota na cementové 
bázi

Izolační materiál: EPS 70 F Fasádní desky z pěnového polystyrénu 

Hmoždinky: Případné dodatečné kotvení talířovými hmoždinkami s plastovým nebo kovovým 
trnem (se schválením dle ETAG 014):

  BRAVOLL®
  ejotherm

Armovací hmota: TermoEko Minerální lepicí a armovací hmota na cementové 
bázi

Výztužná síťovina: TermoGewebe Sklovláknitá tkanina

(+ TermoPanzergewebe) Zesílená sklovláknitá tkanina

Mezinátěr: TermoGrund Plněný pigmentovaný organický mezinátěr

Omítky: Termolit K/R Organická konečná omítka 
se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou

TermoSilcon K/R Silikonově pryskyřičná konečná omítka 
se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou

TermoDekorputz Organicky pojená kamínková omítka

Poznámka:
Výše je popsána základní skladba kontaktního zateplovacího systému Termo+Styrol Eko. Aplikaci 
doplňkových nebo méně standardních materiálů je nutno konzultovat se zástupci společnosti TERMO 
+ holding, a.s.

Katalog produktů TERMO+

KONTAKTNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
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Termo+Mineral Eko

Charakteristika: Fasádní zateplovací systém s tepelnou izolací z minerálních vláken
s minerálně pojenou výztužnou vrstvou

Použití:   starší zástavba i novostavby
  veškeré standardní podklady - beton, zdivo, pórobeton apod.
  použití není omezeno požárními předpisy (třída reakce na oheň A2 dle EN 
13501-1)

Vlastnosti:   systém s ETA a Osvědčením CZB A
  odolný proti vzniku trhlin a mechanickému namáhání
  odolný proti vlivům povětrnosti
  odolný proti mikrobiotickému napadení (řasy a plísně)
  paropropustný

Vzhled:   standardně zrnitá nebo rýhovaná struktura, případně pestrobarevná
kamínková omítka

  standardně s organicky pojenou nebo silikonovou pryskyřičnou omítkou
  nevyžaduje konečný nátěr
  stupeň odrazivosti světla ≥ 25 % (v ostatních případech na dotaz)

Lepicí hmota: TermoEko Minerální lepicí a armovací hmota na cementové 
bázi

Izolační materiál: Deska z minerálních 
vláken

Fasádní minerálně vláknitá deska s podélnou
orientací vláken

Hmoždinky: Případné dodatečné kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem
(se schválením dle ETAG 014):

  BRAVOLL®
  ejotherm

Armovací hmota: TermoEko Minerální lepicí a armovací hmota na cementové 
bázi

Výztužná síťovina: TermoGewebe Sklovláknitá tkanina

(+ TermoPanzergewebe) Zesílená sklovláknitá tkanina

Mezinátěr: TermoGrund Plněný pigmentovaný organický mezinátěr

Omítky: Termolit K/R Organická konečná omítka 
se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou

TermoSilcon K/R Silikonově pryskyřičná konečná omítka 
se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou

TermoDekorputz Organicky pojená kamínková omítka

Poznámka:
Výše je popsána základní skladba kontaktního zateplovacího systému Termo+Mineral Eko. Aplikaci 
doplňkových nebo méně standardních materiálů je nutno konzultovat se zástupci společnosti TERMO 
+ holding, a.s.

Katalog produktů TERMO+

KONTAKTNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

8



Termo+Diffu

Charakteristika: Fasádní zateplovací difuzně otevřený systém určený pro dřevostavby s tepel-
nou izolací z dřevovláknitých desek s minerální výztužnou vrstvou a silikonově 
pryskyřičnou omítkou

Použití:   difuzně otevřené konstrukce dřevostaveb
  veškeré podklady dřevostaveb - rámové konstrukce, ale i OSB desky, dřevo 
apod.

Vlastnosti:   vysoká prodyšnost pro vodní páru umožňující „dýchání“ stěny
  vysoce odolný proti vlivům povětrnosti
  nízký sklon k zašpinění fasády
  odolný proti mikrobiotickému napadení (řasy, plísně)

Vzhled:   standardně zrnitá nebo rýhovaná struktura
  standardně se silikonově pryskyřičnou omítkou
  nevyžaduje konečný nátěr
  stupeň odrazivosti světla ≥ 25 % (v ostatních případech na dotaz)

Izolační materiál: Dřevovláknitá izolační 
deska

Konkrétní typ podléhá schválení ze strany
TERMO + holding, a.s.

Hmoždinky: Kotvení desek šroubovacími hmoždinkami s protikorozní ochranou pro dřevěné 
podklady. Případně široké spony z ušlechtilé oceli.

Armovací hmota: TermoUni Armovací a lepící hmota na minerální bázi

Výztužná síťovina: TermoGewebe Sklovláknitá tkanina

(+ TermoPanzergewebe) Zesílená sklovláknitá tkanina

Mezinátěr: TermoGrund Diffu Plněný pigmentovaný silikátový mezinátěr

Omítky: TermoSilcon K/R Silikonově pryskyřičná konečná omítka 
se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou

TermoDekorputz Organicky pojená kamínková omítka (doplňkově)

Poznámka:
Výše je popsána základní skladba kontaktního zateplovacího systému Termo+Diffu. Aplikaci
doplňkových nebo méně standardních materiálů je nutno konzultovat se zástupci společnosti
TERMO + holding, a.s.

Katalog produktů TERMO+

KONTAKTNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
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Pro aplikaci veškerých následných vrstev, ať již se 

jedná o kontaktní zateplovací systém, omítkové 

souvrství nebo finální nátěr, je nezbytná správná 

a důsledná příprava podkladu. Jen tak lze zaručit, že 

povrchové úpravy budou funkční a budou vykazovat 

dlouhodobou životnost. Proto jsou zde speciální 

podkladní nátěry a mezinátěry z nabídky společnosti 

TERMO + holding, a.s.

Slouží k omezení nasákavosti podkladu a jeho 

zpevnění. Eliminují negativní působení podkladu na 

následně aplikované materiály a zprostředkovávají 

jejich kontakt. Volba správného podnátěru je závislá 

na typu a stavu podkladu a následně nanášených 

vrstvách.

Katalog produktů TERMO+

PENETRACE, PODNÁTĚRY, 
PŘÍPRAVA PODKLADU
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Siloxany zušlechtěný univerzální podkladní nátěr na akrylátové bázi.

Vodou ředitelný penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze, připravený k okamžitému použití, s vyso-
kou schopností proniknutí do podkladu, se zpevňujícím a vodoodpudivým účinkem, regulující a sjednocu-
jící nasákavost, zprostředkující přilnavost, na minerální a organicky pojené podklady a povrchové úpravy, 
pro použití v exterieru.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)*

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoPrimer 00861-049 20,0 l 0,1 - 0,4 transparentní 102,26

TermoPrimer

Plněný pigmentovaný organický mezinátěr

Vodou ředitelný plněný mezinátěr určený pod organické a silikonové pryskyřičné tenkovrstvé omítky. S vy-
sokým stupněm přilnavosti, regulující nasákavost, plněný, propustný pro CO

2
 a vodní páry, odolný vůči 

zásadám, bílý, tónovatelný, připravený ke zpracování, ředitelný vodou. Zlepšuje zpracování následných 
omítkových vrstev, slouží také jako adhezní můstek.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)*

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoGrund (n) 00801-142 23,0 kg 0,3 bílé 62,94

TermoGrund (g) 00801-142T 23,0 kg 0,3 tónované 70,03

TermoGrund RS (n) 00862-019 25,0 kg 0,3 bílé 79,98

TermoGrund RS (g) 00862-019T 25,0 kg 0,3 tónované 89,34

Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C

TermoGrund

Plněný pigmentovaný silikátový mezinátěr

Vodou ředitelný plněný disperzně silikátový mezinátěr s podílem organických látek < 5 %. Určený pod sili-
konové pryskyřičné, silikátové a minerální tenkovrstvé omítky. Zajišťující přilnavost, regulující nasákavost, 
plněný, vysoce propustný pro vodní páru a CO

2
, odolný vůči zásadám, bílý, tónovatelný, připravený ke 

zpracování, ředitelný vodou. Zlepšuje zpracování následných omítkových vrstev, slouží také jako adhezní 
můstek.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)*

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoGrund Diffu (n) 00804-044 25,0 kg 0,3 - 0,4 bílé 98,34

TermoGrund Diffu (g) 00804-044T 25,0 kg 0,3 - 0,4 tónované 109,32

TermoGrund Diffu

PODKLADNÍ NÁTĚRY REGULUJÍCÍ NASÁKAVOST / ZPEVŇUJÍCÍ PODKLAD

MEZINÁTĚRY

* Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit v závislosti dle stavu podkladu a způsobu zpracování. 
Přesné hodnoty spotřeb je nutno případně zjistit na objektu.

Katalog produktů TERMO+

PENETRACE, PODNÁTĚRY, 
PŘÍPRAVA PODKLADU
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Speciální lepicí a armovací hmoty jsou základními 

komponentami zateplovacích systémů v portfoliu 

společnosti TERMO + holding, a.s., Zároveň mohou 

být použity pro vyrovnání, přestěrkování či opravu 

podkladu.

Na pomyslném vrcholu mezi těmito materiály stojí 

bezcementové hmoty na bázi organických pojiv, 

vyznačující se vysokou elasticitou, mechanickou 

odolností a schopností překlenovat trhliny. Navíc jsou 

dodávány v pastózním stavu a tudíž jsou připraveny 

k okamžitému zpracování.

Katalog produktů TERMO+

LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY, 
STĚRKOVÉ MATERIÁLY

12
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ORGANICKÉ LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY

Organická disperzní stěrková hmota pro utěsňování

Multifunkční stěrková hmota určená pro provádění základních nátěrů, pro lepení tepelně izolačních de-
sek, zhotovování výztužných vrstev a hydroizolačních stěrek v soklové a podzemní části objektu.
Mísí se v poměru 1:1 s portlandským cementem.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoDicht 00780-021 18,0 kg viz níže bílé 154,04

Spotřeba: vodotěsný nátěr 0,50 kg/m2, pro lepení 2,0 kg/m2, pro armování 1,3 kg/m2.* 
Uváděná spotřeba je bez cementu.  

TermoDicht

Organická armovací hmota

Bezcementová armovací a stěrková hmota, pro organické a minerální podklady, vysoce elastická, s vyso-
kou schopností překlenutí trhlin, mechanicky odolná, bílá nebo tónovatelná.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)*

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoArmat (n) 00225-097 25,0 kg 3,0 - 4,0 bílé 46,56

TermoArmat (g) 00225-097T 25,0 kg 3,0 - 4,0 tónované 54,94

TermoArmat RS (n) 01242-039 25,0 kg 3,0 - 4,0 bílé 52,42

TermoArmat RS (g) 01242-039T 25,0 kg 3,0 - 4,0 tónované 67,51

Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C

TermoArmat

* Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit dle stavu podkladu a způsobu zpracování. Spotřeba 
uvedena pro lepení je počítána na rovný podklad.

Katalog produktů TERMO+

LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY, 
STĚRKOVÉ MATERIÁLY
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Minerální lepicí a armovací hmota vyztužená mikrovlákny

Minerální lepicí, armovací a stěrkovací hmota, určená na všechny minerální a většinu organických podkla-
dů, s vysokou přídržností, vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, vysoce voděodolná, vysoce difuzně 
otevřená. Dodávaná v práškové formě.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoUni 00815-078 25,0 kg viz níže bílé 15,74

Spotřeba: pro lepení 4,5 - 7,0 kg/m2, 
pro armování a) 4,0 - 5,0 kg (MW), b) 7,0 - 8,0 kg na dřevovláknitých deskách
pro stěrkování 1,28 kg/m2 na 1 mm tloušťky.*

TermoUni

Minerální lepicí a armovací hmota

Minerální lepicí a armovací hmota, určená na všechny minerální podklady, s dobrou přídržností.
Dodávaná v práškové formě.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoEko CZ-VF500S 25,0 kg viz níže cementově šedé 8,60

Spotřeba: pro lepení 3,0 - 7,0 kg/m2 pro armování 4,0 - 6,0 kg/m2.*

TermoEko

Pružná minerální lepicí a armovací hmota

Minerální lepicí a armovací hmota s vysokou pružností, určená specifi cky pro lepení tepelných izolací na 
deskové podklady na bázi dřeva, dále k lepení stropních kazet, prefabrikovaných štukatérských profi lů 
v interiéru a exteriéru, s dobrou přídržností, odolná proti povětrnostním vlivům. Dodávaná v práškové 
formě.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoKombi T632200 25,0 kg viz níže cementově šedé 17,40

Spotřeba: pro lepení 3,0 - 7,0 kg/m2 pro armování 4,0 - 6,0 kg/m2.*

TermoKombi

Minerální lepicí hmota

Minerální lepicí hmota s velmi dobrou přídržností, určená na všechny minerální a převážnou část organic-
kých podkladů. Dodávaná v práškové formě.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoKleber T632100 25,0 kg viz níže cementově šedé 8,28

Spotřeba: pro lepení 3,0 - 7,0 kg/m2.*

TermoKleber

MINERÁLNÍ LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY

* Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit dle stavu podkladu a způsobu zpracování. Spotřeba 
uvedena pro lepení je počítána na rovný podklad.

Katalog produktů TERMO+

LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY, 
STĚRKOVÉ MATERIÁLY

14



Tepelná izolace je tou součástí kontaktního zateplo-

vacího systému, která zajišťuje jeho tepelně izolační 

funkci. Ta však nezabezpečuje pouze nízký součinitel 

prostupu tepla konstrukce a tím snížení tepelných 

ztrát objektu, ale přispívá i k eliminaci vlivu tepelných 

mostů, zlepšuje tepelnou pohodu interiéru a chrání 

konstrukci před teplotními výkyvy. V portfoliu společ-

nosti jsou všechny standardní typy tepelných izolací 

používaných v rámci ETICS. Veškeré tepelné izolace 

jsou kompatibilní s kontaktními zateplovacími systé-

my nabízenými společností TERMO + holding, a.s.

Katalog produktů TERMO+

TEPELNÉ IZOLACE
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Fasádní desky z pěnového polystyrénu

Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních fasádních zateplovacích systémech. 
Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry. 
Rozměry: 1000x500, 1000x250 mm.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Bílý EPS 70 F Fasádní 10 mm CZ-I010P 25,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 20 mm CZ-I020P 12,5 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 30 mm CZ-I030P 8,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 40 mm CZ-I040P 6,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 50 mm CZ-I050P 5,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 60 mm CZ-I060P 4,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 70 mm CZ-I070P 3,5 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 80 mm CZ-I080P 3,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 90 mm CZ-I090P 2,5 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 100 mm CZ-I100P 2,5 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 110 mm CZ-I110P 2,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 120 mm CZ-I120P 2,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 130 mm CZ-I130P 1,5 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 140 mm CZ-I140P 1,5 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 150 mm CZ-I150P 1,5 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 160 mm CZ-I160P 1,5 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 180 mm CZ-I180P 1,0 m2 cena na vyžádání

Bílý EPS 70 F Fasádní 200 mm CZ-I200P 1,0 m2 cena na vyžádání

Poznámka: Rozměr desek 1000x250 mm je nutné specifi kovat při objednání.

Bílý EPS 70 F fasádní

Grafi tové fasádní desky se zvýšeným tepelně izolačním účinkem

Tepelně izolační polystyrénová deska s přísadou grafi tu, odrážející teplo zpět ke zdroji, pro fasádní za-
teplovací systémy ETICS, tenkovrstvou izolaci tepelných mostů, nízkoenergetické a pasivní domy apod.
Rozměry: 1000x500 mm.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Šedý EPS 70 F Fasádní 20 mm CZ-GW20 12,5 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 30 mm CZ-GW30 8,0 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 40 mm CZ-GW40 6,0 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 50 mm CZ-GW50 5,0 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 60 mm CZ-GW60 4,0 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 70 mm CZ-GW70 3,5 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 80 mm CZ-GW80 3,0 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 100 mm CZ-GW100 2,5 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 120 mm CZ-GW120 2,0 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 140 mm CZ-GW140 1,5 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 160 mm CZ-GW160 1,5 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 180 mm CZ-GW180 1,0 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F Fasádní 200 mm CZ-GW200 1,0 m2 cena na vyžádání

Šedý EPS 70 F fasádní

IZOLAČNÍ DESKY A LAMELY

Katalog produktů TERMO+

TEPELNÉ IZOLACE
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IZOLAČNÍ DESKY A LAMELY

Izolační desky pro sokl a spodní stavbu

Tepelně izolační polystyrénová deska s polodrážkou nebo bez, nenasákavá s vysoce uzavřenou buněč-
nou strukturou, vypěňovaná do forem pro extrémně zatížené konstrukce, tepelné izolace suterénů do 6 m, 
bazénů, chladíren, zimních stadionů, fasádní zateplovací systémy ve styku s vlhkostí apod.
Rozměr 1250x600 mm.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Perimeter 30 mm PERI30 12,0 m2 cena na vyžádání

Perimeter 40 mm PERI40 9,0 m2 cena na vyžádání

Perimeter 50 mm PERI50 7,5 m2 cena na vyžádání

Perimeter 60 mm PERI60 6,0 m2 cena na vyžádání

Perimeter 70 mm PERI70 5,3 m2 cena na vyžádání

Perimeter 80 mm PERI80 4,5 m2 cena na vyžádání

Perimeter 100 mm PERI100 3,8 m2 cena na vyžádání

Perimeter 120 mm PERI120 3,0 m2 cena na vyžádání

Perimeter

Izolační desky z extrudovaného polystyrénu

Izolační desky z extrudovaného polystyrénu, vyráběné lisováním a zpěňováním. Charakterizuje se spe-
cifi ckou jemnou strukturou pěny s nízkou hustotou a uzavřenou buněčnou strukturou. Deska určená k ob-
kládání zdí, podlah, soklů, základových pasů, vrstvených zdí, tepelných mostů, obrácených konstrukcí 
plochých střech apod.
Rozměr: 1 250x600 mm.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Extrudovaný polystyrén 20 mm SYNIR20 m2 cena na vyžádání

Extrudovaný polystyrén 30 mm SYNIR30 9,8 m2 cena na vyžádání

Extrudovaný polystyrén 40 mm SYNIR40 7,5 m2 cena na vyžádání

Extrudovaný polystyrén 50 mm SYNIR50 6,0 m2 cena na vyžádání

Extrudovaný polystyrén 60 mm SYNIR60 5,3 m2 cena na vyžádání

Extrudovaný polystyrén 80 mm SYNIR80 3,8 m2 cena na vyžádání

Extrudovaný polystyrén 100 mm SYNIR100 3,0 m2 cena na vyžádání

Extrudovaný polystyrén 120 mm SYNIR120 3,0 m2 cena na vyžádání

Extrudovaný polystyrén

Katalog produktů TERMO+

TEPELNÉ IZOLACE
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Fasádní minerálně vláknitá lamela s kolmou orientací vláken 

Tepelně izolační lamela pro kontaktní zateplení z kamenné vlny, kolmá orientace vlákna k povrchu desky.
Rozměry: 1000x333 mm, 1000x200 mm.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Lamela z minerálních vláken 50 mm CZ-L50N 4,00 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 60 mm CZ-L60N 2,66 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 70 mm CZ-L70N 2,66 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 80 mm CZ-L80N 2,00 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 100 mm CZ-L100N 2,00 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 120 mm CZ-L120N 1,33 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 140 mm CZ-L140N 1,00 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 150 mm CZ-L150N 1,33 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 160 mm CZ-L160N 1,33 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 180 mm CZ-L180N 1,00 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 200 mm CZ-L200N 1,00 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 220 mm CZ-L220N 1,00 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken 240 mm CZ-L240N 0,67 m2 cena na vyžádání

Lamela z minerálních vláken

Minerálně vláknitá lamela s kolmou orientací vláken se zkosenou hranou

Tepelně izolační lamela z kamenné vlny se zkosenou hranou po obvodě, kolmá orientace vlákna k po-
vrchu desky. Pohledová strana opatřena penetračním nástřikem bílé barvy. Pohledově vytváří prostorový 
efekt bosáže.
Rozměry: 100x333 mm, 1200x200 mm.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Vnitřní lamela z min. vláken 60 mm CZ-LAM60 1,0 ks cena na vyžádání

Vnitřní lamela z min. vláken 80 mm CZ-LAM80 1,0 ks cena na vyžádání

Vnitřní lamela z min. vláken 100 mm CZ-LAM100 1,0 ks cena na vyžádání

Vnitřní lamela z minerálních vláken

IZOLAČNÍ DESKY A LAMELY

Fasádní minerálně vláknitá deska s podélnou orientací vláken 

Tepelně izolační deska pro kontaktní zateplení z kamenné vlny, podélná orientace vlákna k povrchu desky.
Rozměry: 1000x600 mm. 1000x500 mm.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Deska z minerálních vláken 20 mm CZ-020TF 7,6 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 30 mm CZ-030TF 4,8 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 40 mm CZ-040TF 2,4 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 50 mm CZ-050TF 2,4 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 60 mm CZ-060TF 1,8 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 80 mm CZ-080TF 1,8 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 100 mm CZ-0100TF 1,2 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 120 mm CZ-0120TF 1,2 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 140 mm CZ-0140TF 1,2 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 160 mm CZ-0160TF 1,2 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 180 mm CZ-0180TF 0,6 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken 200 mm CZ-0200TF 0,6 m2 cena na vyžádání

Deska z minerálních vláken

Katalog produktů TERMO+

TEPELNÉ IZOLACE
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Speciální tenkovrstvé omítky z nabízeného portfolia 

svou širokou škálou barev, struktur, zrnitostí a navíc 

vysokou kvalitativní úrovní jsou optimálním řešením 

pro všechny typy staveb. Každý nalezne tu správnou 

omítku, která bude vyhovovat právě jeho nárokům 

a požadavkům tak, aby estetické ztvárnění povrchu 

bylo co nejdokonalejší.

Nabízené produkty se dlouhodobě osvědčují v praxi 

díky své snadné a efektivní aplikaci. 

Vysoká kvalita nabízených produktů navíc zajišťuje 

dlouhodobou ochranu podkladu proti vlivům okolní-

ho prostředí a povětrnosti.

Katalog produktů TERMO+
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FASÁDNÍ OMÍTKY: ORGANICKÉ

Organická konečná omítka

Bez pnutí, velmi elastická, mechanicky odolná, s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům (řasám, 
plísním), nevyžaduje dodatečnou konzervaci, paropropustná, vysoce vodoodpudivá, obsahující více než 
80 % minerálních látek, bílá, tónovatelná, vysoce stálobarevná, připravená ke zpracování.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2) struktura zrnitost

barevné 
provedení

cena
Kč/MJ

Termolit K 1,5 (w) 00131-100 25,0 kg 2,4 zrnitá 1,5 bílé 49,83

Termolit K 1,5 (g) 00131-100T 25,0 kg 2,4 zrnitá 1,5 tónované 59,02

Termolit K 2,0 (w) 00132-104 25,0 kg 3,1 zrnitá 2,0 bílé 49,83

Termolit K 2,0 (g) 00132-104T 25,0 kg 3,1 zrnitá 2,0 tónované 59,02

Termolit K 3,0 (w) 00134-097 25,0 kg 4,3 zrnitá 3,0 bílé 49,83

Termolit K 3,0 (g) 00134-097T 25,0 kg 4,3 zrnitá 3,0 tónované 59,02

Termolit R 1,5 (w) 14516-010 25,0 kg 2,3 rýhovaná 1,5 bílé 49,83

Termolit R 1,5 (g) 14516-009 25,0 kg 2,3 rýhovaná 1,5 tónované 59,02

Termolit R 2,0 (w) 14514-012 25,0 kg 2,8 rýhovaná 2,0 bílé 49,83

Termolit R 2,0 (g) 14514-011 25,0 kg 2,8 rýhovaná 2,0 tónované 59,02

Termolit R 3,0 (w) 14517-008 25,0 kg 3,5 rýhovaná 3,0 bílé 49,83

Termolit R 3,0 (g) 14517-007 25,0 kg 3,5 rýhovaná 3,0 tónované 59,02

Termolit RS K 1,5 (w) 01236-049 25,0 kg 2,3 zrnitá 1,5 bílé 61,63

Termolit RS K 1,5 (g) 01236-049T 25,0 kg 2,3 zrnitá 1,5 tónované 72,31

Termolit RS K 2,0 (w) 01237-049 25,0 kg 3,0 zrnitá 2,0 bílé 61,63

Termolit RS K 2,0 (g) 01237-049T 25,0 kg 3,0 zrnitá 2,0 tónované 72,31

Termolit RS K 3,0 (w) 01238-049 25,0 kg 4,3 zrnitá 3,0 bílé 61,63

Termolit RS K 3,0 (g) 01238-049T 25,0 kg 4,3 zrnitá 3,0 tónované 72,31

Termolit RS R 1,5 (w) 01239-040 25,0 kg 2,2 rýhovaná 1,5 bílé 61,63

Termolit RS R 1,5 (g) 01239-039 25,0 kg 2,2 rýhovaná 1,5 tónované 72,31

Termolit RS R 2,0 (w) 01240-040 25,0 kg 2,7 rýhovaná 2,0 bílé 61,63

Termolit RS R 2,0 (g) 01240-039 25,0 kg 2,7 rýhovaná 2,0 tónované 72,31

Termolit RS R 3,0 (w) 01241-040 25,0 kg 4,0 rýhovaná 3,0 bílé 61,63

Termolit RS R 3,0 (g) 01241-039 25,0 kg 4,0 rýhovaná 3,0 tónované 72,31

Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C

Termolit

Katalog produktů TERMO+
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FASÁDNÍ OMÍTKY: ORGANICKÉ

Pestrobarevná organická kamínková omítka

Organicky pojená dekorativní kamínková omítka pro použití v exteriéru i interiéru. Odolná proti povětr-
nosti, UV záření, oděru, propustná pro vodní páru. Ideální pro plochy se zvýšeným mechanickým namá-
háním (např. sokly, chodby, schodišťové prostory). Dodává se ve 20 základních barevných provedeních, 
jiné barevné provedení na dotaz.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2) struktura zrnitost

barevné 
provedení

cena
Kč/MJ

TermoDekorputz T6208XX* 25,0 kg 5,5 - 6,0 zrnitá 1,8 barevné 79,00

* XX označuje číslo barevného odstínu.

TermoDekorputz

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

Katalog produktů TERMO+
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FASÁDNÍ OMÍTKY: SILIKONOVĚ PRYSKYŘIČNÉ

Silikonová pryskyřičná konečná omítka

Omítka vysychající bez vnitřního pnutí, mechanicky odolná, velmi nízký sklon k zašpinění, vysoce odolná 
vůči mikroorganismům (řasám, plísním), nevyžaduje dodatečnou konzervaci, velmi vysoká propustnost 
CO

2
 a vodních par, vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, bílá, tónovatelná, vysoce 

stálobarevná, připravená ke zpracování.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2) struktura zrnitost

barevné 
provedení

cena
Kč/MJ

TermoSilcon K 1,5 (w) 01218-053 25,0 kg 2,3 zrnitá 1,5 bílé 55,75

TermoSilcon K 1,5 (g) 01218-053T 25,0 kg 2,3 zrnitá 1,5 tónované 65,13

TermoSilcon K 2,0 (w) 00186-065 25,0 kg 3,0 zrnitá 2,0 bílé 55,75

TermoSilcon K 2,0 (g) 00186-065T 25,0 kg 3,0 zrnitá 2,0 tónované 65,13

TermoSilcon K 3,0 (w) 00187-066 25,0 kg 4,3 zrnitá 3,0 bílé 55,75

TermoSilcon K 3,0 (g) 00187-066T 25,0 kg 4,3 zrnitá 3,0 tónované 65,13

TermoSilcon R 1,5 (w) 01219-050 25,0 kg 2,3 rýhovaná 1,5 bílé 55,75

TermoSilcon R 1,5 (g) 01219-050T 25,0 kg 2,3 rýhovaná 1,5 tónované 65,13

TermoSilcon R 2,0 (w) 00188-060 25,0 kg 3,0 rýhovaná 2,0 bílé 55,75

TermoSilcon R 2,0 (g) 00188-060T 25,0 kg 3,0 rýhovaná 2,0 tónované 65,13

TermoSilcon R 3,0 (w) 00189-063 25,0 kg 4,3 rýhovaná 3,0 bílé 55,75

TermoSilcon R 3,0 (g) 00189-063T 25,0 kg 4,3 rýhovaná 3,0 tónované 65,13

TermoSilcon RS K 1,5 (w) 00156-037 25,0 kg 2,3 zrnitá 1,5 bílé 71,48

TermoSilcon RS K 1,5 (g) 00156-037T 25,0 kg 2,3 zrnitá 1,5 tónované 82,81

TermoSilcon RS K 2,0 (w) 00161-039 25,0 kg 3,0 zrnitá 2,0 bílé 71,48

TermoSilcon RS K 2,0 (g) 00161-039T 25,0 kg 3,0 zrnitá 2,0 tónované 82,81

TermoSilcon RS K 3,0 (w) 00162-041 25,0 kg 4,3 zrnitá 3,0 bílé 71,48

TermoSilcon RS K 3,0 (g) 00162-041T 25,0 kg 4,3 zrnitá 3,0 tónované 82,81

TermoSilcon RS R 1,5 (w) 00165-032 25,0 kg 2,3 rýhovaná 1,5 bílé 71,48

TermoSilcon RS R 1,5 (g) 00165-031 25,0 kg 2,3 rýhovaná 1,5 tónované 82,81

TermoSilcon RS R 2,0 (w) 00167-032 25,0 kg 3,0 rýhovaná 2,0 bílé 71,48

TermoSilcon RS R 2,0 (g) 00167-031 25,0 kg 3,0 rýhovaná 2,0 tónované 82,81

TermoSilcon RS R 3,0 (w) 00168-032 25,0 kg 4,3 rýhovaná 3,0 bílé 71,48

TermoSilcon RS R 3,0 (g) 00168-031 25,0 kg 4,3 rýhovaná 3,0 tónované 82,81

Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C

TermoSilcon
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Nabídka fasádních barev v sobě zahrnuje možnosti 

pro prakticky každé osobité barevné ztvárnění vnější-

ho povrchu fasád. Vynikající kvalita barev poskytuje 

dlouhodobou ochranu podkladní konstrukci. Bohatá 

škála barevných odstínů vyhoví každému zákazníko-

vi. Nezáleží na tom, zda je cílem dosažení klasické-

ho či moderního vzhledu, vždy existuje to správné ře-

šení, které bude odpovídat požadovanému vzhledu, 

a na nějž se bude možno spolehnout. 

Barvy pro zhotovování nátěrů na stěnách a stropech 

v interiéru slouží pro vytvoření příjemně působícího 

vnitřního prostředí. Výběr z široké palety barevných 

odstínů a vysoká funkčnost přispívá k vytvoření har-

monického celku, který nám umožní cítit se co nej-

příjemněji. Je samozřejmostí, že veškeré interiérové 

barvy jsou bez obsahu rozpouštědel a dalších zdraví 

škodlivých látek.

Katalog produktů TERMO+

FASÁDNÍ A VNITŘNÍ BARVY

23



U
ve

d
en

é 
ce

ny
 j
so

u 
b
ez

 D
PH

.

FASÁDNÍ BARVY

Fasádní silikonová pryskyřičná barva

Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice, vodoodpudivá, vysoce odolná proti povětrnostním podmín-
kám a zašpinění, s velmi dobrou propustností pro vodní páru a CO

2
, s nízkým sklonem ke zašpinění, se 

zvýšenou ochranou proti růstu hub a řas.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoColor Silicon (w) 02235-041 15,0 l 0,18 - 0,20 bílé 207,80

TermoColor Silicon (w) 02235-045 10,0 l 0,18 - 0,20 bílé 207,80

TermoColor Silicon (w) 02235-046 5,0 l 0,18 - 0,20 bílé 228,58

TermoColor Silicon (w) 02235-047 2,5 l 0,18 - 0,20 bílé 270,14

TermoColor Silicon (g) 02235-040 15,0 l 0,18 - 0,20 tónované 222,81

TermoColor Silicon (g) 02235-042 10,0 l 0,18 - 0,20 tónované 222,81

TermoColor Silicon (g) 02235-043 5,0 l 0,18 - 0,20 tónované 245,10

TermoColor Silicon (g) 02235-044 2,5 l 0,18 - 0,20 tónované 289,65

TermoColor Silicon

Fasádní disperzní matná barva

S velmi dobrou krycí schopností, vysoce voduodpudivá, paropropustná, odolná vůči zásadám, s velmi 
vysokou stálobarevností, lze doplnit konzervační prostředek proti mikroorganismům (řasám, plísním), bílá, 
tónovatelná, zachovávající strukturu, s vynikající zpracovatelností.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoColor (w) 00267-116 15,0 l 0,15 - 0,20 bílé 184,87

TermoColor (w) 00267-120 10,0 l 0,15 - 0,20 bílé 184,87

TermoColor (w) 00267-121 5,0 l 0,15 - 0,20 bílé 203,36

TermoColor (w) 00267-122 2,5 l 0,15 - 0,20 bílé 240,33

TermoColor (g) 00267-115 15,0 l 0,15 - 0,20 tónované 204,67

TermoColor (g) 00267-117 10,0 l 0,15 - 0,20 tónované 204,67

TermoColor (g) 00267-118 5,0 l 0,15 - 0,20 tónované 225,14

TermoColor (g) 00267-119 2,5 l 0,15 - 0,20 tónované 266,07

TermoColor

Katalog produktů TERMO+
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Disperzní hedvábně matná interiérová barva, odolná proti otěru

Barva kontrolovaná na obsah emisí a vysoce odolná proti otěru. Bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel 
a s minimem emisí, bez příměsí způsobujících foggingový efekt. Odolává plošným dezinfekčním prostřed-
kům. Vyznačuje se dobrou rozlivností, velmi dobrou kryvostí. Dodává se bílá nebo tónovaná.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoColor In Satin (w) 00026-032 15,0 l 0,13 - 0,15 bílé 156,67

TermoColor In Satin (w) 00026-036 10,0 l 0,13 - 0,15 bílé 156,67

TermoColor In Satin (w) 00026-037 5,0 l 0,13 - 0,15 bílé 172,34

TermoColor In Satin (w) 00026-038 2,5 l 0,13 - 0,15 bílé 203,67

TermoColor In Satin (g) 00026-031 15,0 l 0,13 - 0,15 tónované 180,18

TermoColor In Satin (g) 00026-033 10,0 l 0,13 - 0,15 tónované 180,18

TermoColor In Satin (g) 00026-034 5,0 l 0,13 - 0,15 tónované 198,20

TermoColor In Satin (g) 00026-035 2,5 l 0,13 - 0,15 tónované 234,24

TermoColor In Satin

Disperzní matná interiérová barva

Barva kontrolovaná na obsah emisí a odolná proti otěru. Bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a s mi-
nimem emisí, bez příměsí způsobujících foggingový efekt. Vyznačuje se vysokým stupněm bělosti. Dodává 
se bílá nebo tónovaná.

název
číslo
výrobku balení MJ

spotřeba
(m2)

barevné
provedení

cena
Kč/MJ

TermoColor In Top (w) 00237-175 15,0 l 0,13 - 0,15 bílé 93,10

TermoColor In Top (w) 00237-179 10,0 l 0,13 - 0,15 bílé 93,10

TermoColor In Top (w) 00237-180 5,0 l 0,13 - 0,15 bílé 102,42

TermoColor In Top (w) 00237-181 2,5 l 0,13 - 0,15 bílé 121,04

TermoColor In Top (g) 00237-174 15,0 l 0,13 - 0,15 tónované 135,92

TermoColor In Top (g) 00237-176 10,0 l 0,13 - 0,15 tónované 135,92

TermoColor In Top (g) 00237-177 5,0 l 0,13 - 0,15 tónované 149,52

TermoColor In Top (g) 00237-178 2,5 l 0,13 - 0,15 tónované 176,70

TermoColor In Top

VNITŘNÍ BARVY

Katalog produktů TERMO+
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Příplatky za barevný odstín omítek a barev 
Omítky a barvy jsou rozděleny do skupin C1, C2, C3.

Příplatek za barevnost bude účtován takto: 

Omítky
Kč/kg

Fasádní barvy
Kč/l

Skupina C1 bez příplatku bez příplatku

Skupina C2 11,00 14,00

Skupina C3 18,00 24,00

Kamínkové omítky v základní nabídce jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku. Za nestandardní odstíny kamínkových omítek bude 
účtován příplatek 25 %. 

Spotřeba 
Hodnoty spotřeby uvedené v ceníku jsou orientační a platí pro hladké podklady. Spotřeba též souvisí se specifi ckými vlastnostmi podkladu, 
např. nasákavostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odečtení otvorů a započítání ostění, doporučujeme 
uvažovat zvýšenou spotřebu, a to obvykle o 5–15 % dle druhu podkladu. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít 
za následek vznik poruch.

Barevná věrnost 
Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, roz-
dílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, neboť stejný 
odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán různě. Doporučujeme výrobu vzorku.

Barevná shoda u objednávek a doobjednávek 
Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi 
dříve a dodatečně dodaným produktem. Není přípustná kombinace různých výrobních šarží či standardního a RS provedení v rámci jednoho 
barevného pole.

Hodnota světelného odrazu (HBW) 
Pro povrchové úpravy kontaktních zateplovacích systémů doporučujeme používat omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než:

   20 % pro systémy s bezcementovou výztužnou vrstvou (TermoArmat), hodnoty nižší než 20 % jsou možné po schválení dodavatele  
 a aplikaci dalších opatření jako např. zrnitosti omítky nejméně 2,0 mm a dodatetečného nátěru organickou fasádní barvou;

   25 %  pro systémy s cementovou výztužnou vrstvou (TermoUni, TermoDuo, TermoDuo RS, TermoEko);
   30 % pro obnovující nátěry stávajících zateplovacích systémů.

V případě obnovujících nátěrů stávajících zateplovacích systémů je třeba věnovat výraznou pozornost jejich stavu. Na degradovaný povrch 
(porušený vlasovými trhlinami apod.) nelze obnovující nátěr provádět a je nutno volit jiný způsob úpravy! Obecně nedoporučujeme na 
stávající povrch aplikovat nátěry s nižším HBW než byl na fasádě proveden.

Povrchové úpravy s hodnotou nižší doporučujeme konzultovat se zástupcem společnosti TERMO + holding, a.s.

Probarvené základní nátěry 
Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu u kamínkových omítek, omítek s rýhovanou strukturou a zrnitých omítek v odstínu C3 doporučuje-
me pod tyto omítky použít příslušně probarvený základní nátěr. 

Protiplísňová úprava 
Nabízené fasádní barvy a omítky jsou standardně dodávány konzervací proti mikroorganismům. U některých produktů je možno doplnit 
zvýšenou ochranu proti mikroorganismům za příplatek u omítek 8,70 Kč/kg a fasádních barev 13,90 Kč/l. Toto zvýšené nastavení dopo-
ručujeme u ploch výrazně ohrožených napadením mikroorganismy (zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlhkém prostředí 
apod.).

FASÁDNÍ OMÍTKY A BARVY 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Katalog produktů TERMO+26



Hmoždinky slouží pro mechanické upevnění kon-

taktních zateplovacích systémů (ETICS) k podkladu. 

Správná volba mechanických upevňovacích prvků 

má rozhodující vliv na životnost, spolehlivost a bez-

pečnost celého systému.

Na drtivou většinu nabízených hmoždinek je vydáno 

Evropské technické schválení (tzv. ETA) dle směrnice 

ETAG 014. Tyto hmoždinky je možno aplikovat do 

všech standardních stavebních podkladů – hutný 

beton, zdivo z plných i děrovaných cihel, lehčený 

beton i pórobeton. Pro některé méně standardní 

aplikace, např. upevnění kontaktního zateplovacího 

systému do deskových materiálů (např. dřevotřískové 

desky) se užívají speciální kotevní prvky s národním 

certifi kátem (bez ETA).

Konstrukce všech nabízených hmoždinek je optimali-

zována z hlediska snížení vlivu tepelných mostů.

Z nabízené škály hmoždinek je třeba zvolit správný 

typ dle materiálu podkladní konstrukce a druhu 

kontaktního zateplovacího systému (ETICS).

Systémovým řešením je nabídka tepelně izolačních 

zátek na hmoždinky v případě zápustné montáže, 

sloužící k maximální eliminaci vlivu tepelného mostu.

Katalog produktů TERMO+
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BRAVOLL®

Talířová zatloukací hmoždinka s plastovým rozpěrným trnem

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS) v kontaktních zateplovacích systémech 
(ETICS) v plných stavebních materiálech - beton, zdivo z plných cihel.

  osvědčený upevňovací prvek
  jednoduchá montáž
  rozpěrná zóna rozpírající se do tří stran
  maximální omezení tepelného mostu
  dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem
  dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, rozpěrný trn je z vyztuženého polyamidu. 
Evropské technické schválení: ETA 05/0055.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® PTH 60/8 95 mm CZ-PTH-95 1,0 ks 4,83

BRAVOLL® PTH 60/8 115 mm CZ-PTH-115 1,0 ks 5,31

BRAVOLL® PTH 60/8 135 mm CZ-PTH-135 1,0 ks 5,76

BRAVOLL® PTH 60/8 155 mm CZ-PTH-155 1,0 ks 6,68

BRAVOLL® PTH 60/8 175 mm CZ-PTH-175 1,0 ks 6,99

BRAVOLL® PTH 60/8

Zatloukací hmoždinka s plastovým rozpěrným trnem

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS) v kontaktních zateplovacích systémech 
(ETICS) v plných a děrovaných stavebních materiálech - beton, zdivo z plných i příčně děrovaných cihel.

  speciální deformační zóna pro jednoduchou a rychlá montáž
  vysoká únosnost
  příznivá spotřeba kotev
  nulový prostup tepla kotvou
  fl exibilní spojení talíře kotvy se stěrkovým tmelem
  dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, rozpěrný trn z vyztuženého polyamidu.
Evropské technické schválení: ETA-13/0951.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® PTH-X 60/8 135 mm CZ-PTHX-135 1,0 ks 6,46

BRAVOLL® PTH-X 60/8 155 mm CZ-PTHX-155 1,0 ks 7,39

BRAVOLL® PTH-X 60/8 175 mm CZ-PTHX-175 1,0 ks 8,35

BRAVOLL® PTH-X 60/8 195 mm CZ-PTHX-195 1,0 ks 9,97

BRAVOLL® PTH-X 60/8 215 mm CZ-PTHX-215 1,0 ks 12,10

BRAVOLL® PTH-X 60/8 235 mm CZ-PTHX-235 1,0 ks 14,78

K dispozici od září 2014

BRAVOLL® PTH-X
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BRAVOLL®

Talířová zatloukací hmoždinka s kovovým rozpěrným trnem s tepelně-izolačním 
zástřikem hlavy

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) a minerální vlny v kontaktních zateplo-
vacích systémech (ETICS) v plných a děrovaných stavebních materiálech - beton, zdivo z plných i příčně 
děrovaných cihel.

  jednoduchá a rychlá montáž
  krátká rozpěrná zóna rozpírající se do tří stran pro univerzální materiálové využití
  vysoká únosnost
  vysoký, plastový, tepelně izolační zástřik hlavy pro výrazné omezení tepelného mostu
  dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem
  dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, rozpěrný trn je z pozinkované oceli.
Evropské technické schválení: ETA 05/0055.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 75 mm CZ-PTHKZ-75 1,0 ks 4,52

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 95 mm CZ-PTHKZ-95 1,0 ks 7,47

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 115 mm CZ-PTHKZ-115 1,0 ks 8,88

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 135 mm CZ-PTHKZ-135 1,0 ks 9,62

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 155 mm CZ-PTHKZ-155 1,0 ks 10,53

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 175 mm CZ-PTHKZ-175 1,0 ks 11,19

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 195 mm CZ-PTHKZ-195 1,0 ks 14,46

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 215 mm CZ-PTHKZ-215 1,0 ks 17,10

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 235 mm CZ-PTHKZ-235 1,0 ks 20,82

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 255 mm CZ-PTHKZ-255 1,0 ks 24,98

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 275 mm CZ-PTHKZ-275 1,0 ks 30,73

BRAVOLL® PTH KZ 60/8 295 mm CZ-PTHKZ-295 1,0 ks 34,63

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8
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Talířová šroubovací hmoždinka s plastovým šroubem

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) v kontaktních zateplovacích systémech 
(ETICS) ve všech kategoriích podkladních materiálů včetně problematických podkladů (např. pórobeton).

  jednoduchá a rychlá montáž, montážní přípravek součástí balení
  rozpěrná zóna rozpírající se do tří stran
  maximální omezení tepelného mostu
  dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem
  dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, speciální rozpěrný šroub je z vyztuženého 
polyamidu.
Evropské technické schválení: ETA 10/0028.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® PTH-SX 60/8 135 mm CZ-PTHSX-135 1,0 ks 8,40

BRAVOLL® PTH-SX 60/8 155 mm CZ-PTHSX-155 1,0 ks 9,42

BRAVOLL® PTH-SX 60/8 175 mm CZ-PTHSX-175 1,0 ks 10,29

BRAVOLL® PTH-SX 60/8 195 mm CZ-PTHSX-195 1,0 ks 12,58

BRAVOLL® PTH-SX 60/8 215 mm CZ-PTHSX-215 1,0 ks 15,00

BRAVOLL® PTH-SX 60/8 235 mm CZ-PTHSX-235 1,0 ks 17,28

BRAVOLL® PTH-SX 60/8 255 mm CZ-PTHSX-255 1,0 ks 20,78

BRAVOLL® PTH-SX

BRAVOLL®

Talířová šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubem s tepelně-izolačním 
zástřikem hlavy

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) a minerální vlny v kontaktních zatep-
lovacích systémech (ETICS) ve všech kategoriích podkladních materiálů včetně problematických podkladů 
(např. pórobeton).

  jednoduchá a rychlá montáž, montážní přípravek součástí balení
  univerzální použití do všech podkladních materiálů se zaručením vysoké únosnosti
  vysoký, plastový, tepelně izolační zástřik hlavy pro výrazné omezení tepelného mostu
  dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem
  dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, speciální rozpěrný šroub je z pozinkova-
né oceli.
Evropské technické schválení: ETA 08/0267.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® PTH-S 60/8 95 mm CZ-PTHS-95 1,0 ks 8,18

BRAVOLL® PTH-S 60/8 115 mm CZ-PTHS-115 1,0 ks 9,02

BRAVOLL® PTH-S 60/8 135 mm CZ-PTHS-135 1,0 ks 10,06

BRAVOLL® PTH-S 60/8 155 mm CZ-PTHS-155 1,0 ks 13,36

BRAVOLL® PTH-S 60/8 175 mm CZ-PTHS-175 1,0 ks 14,41

BRAVOLL® PTH-S 60/8 195 mm CZ-PTHS-195 1,0 ks 19,65

BRAVOLL® PTH-S 60/8 215 mm CZ-PTHS-215 1,0 ks 22,69

BRAVOLL® PTH-S 60/8 235 mm CZ-PTHS-235 1,0 ks 25,89

BRAVOLL® PTH-S 60/8 255 mm CZ-PTHS-255 1,0 ks 32,90

BRAVOLL® PTH-S 60/8 275 mm CZ-PTHS-275 1,0 ks 38,19

BRAVOLL® PTH-S 60/8 295 mm CZ-PTHS-295 1,0 ks 43,33

BRAVOLL® PTH-S
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Talířová zatloukací hmoždinka s plastovým rozpěrným trnem 

Určená k upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) v kontaktních zateplovacích 
systémech (ETICS) v plných a děrovaných stavebních materiálech - beton, zdivo z plných i příčně děro-
vaných cihel.

  osvědčený upevňovací prvek
  jednoduchá montáž
  rozpěrná zóna rozpírající se do tří stran
  maximální omezení tepelného mostu
  dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, rozpěrný trn je z vyztuženého polyamidu.
Evropské technické schválení: ETA 08/0166.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® PTH 60/10 70 mm CZ-PTH-70 1,0 ks 4,52

BRAVOLL® PTH 60/10 90 mm CZ-PTH-90 1,0 ks 5,13

BRAVOLL® PTH 60/10 110 mm CZ-PTH-110 1,0 ks 5,46

BRAVOLL® PTH 60/10 130 mm CZ-PTH-130 1,0 ks 5,76

BRAVOLL® PTH 60/10 150 mm CZ-PTH-150 1,0 ks 6,24

BRAVOLL® PTH 60/10 170 mm CZ-PTH-170 1,0 ks 6,68

BRAVOLL® PTH 60/10 190 mm CZ-PTH-190 1,0 ks 6,99

BRAVOLL® PTH 60/10

Plastová talířová kotva s ocelovým šroubem

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) a minerální vlny v kontaktních zatep-
lovacích systémech (ETICS) do stěn dřevostaveb, dřevěných a ocelových konstrukcí, dřevěného bednění, 
dřevotřískových desek, trapézového plechu apod.
Používá se v kombinaci se samovrtnými šrouby TS15 a VR15 s kuželovou zápustnou hlavou.
Kotva je vyrobena z rázuvzdorného polypropylenu.
Šroub je ocelový, se zápustnou hlavou pro křížový nástavec Ph2. Hrot šroubu TS15 je tvrzený pro montáž 
do dřeva, dřevotřískových desek, ocelového plechu do tloušťky 0,8 mm. Hrot šroubu VR15 je s vrtákem 
pro montáž do dřeva, dřevotřískových desek, ocelového plechu do tloušťky 2,0 mm. Korozní odolnost 
povrchové úpravy - 15 cyklů Kesternicha.

  snadná a rychlá montáž
  nevyžaduje předvrtání do většiny standardních materiálů
  vzduchová dutina pro výrazné omezení tepelného mostu
  dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® TIT CZ-TIT605 1,0 ks 3,80

BRAVOLL® TIT

Přídavný izolační talíř

Určený pro zvětšení plochy talíře hmoždinky a tím ke zvýšení odporu proti protažení. Užívá se zejména 
k upevnění lamel z minerálních vláken v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).
Plastový přídavný talíř zvětšující průměr hlavy hmoždinky. Izolační talíř je vyroben z polyamidu vyztuže-
ného skelnými vlákny. Užívá se v kombinaci se všemi hmoždinkami BRAVOLL® 

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® IT PTH 100 CZ-PTHIT100 1,0 ks 5,64

BRAVOLL® IT PTH 140 CZ-PTHIT140 1,0 ks 10,68

BRAVOLL® IT

BRAVOLL®
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Montážní přípravky BRAVOLL® pro zapuštěnou montáž
Přípravky pro zapuštěnou montáž šroubovacích hmoždinek

Bravoll® zápustný přípravek ZP a Bravoll® montážní přípravek MPS slouží pro zapuštěnou montáž šrou-
bovacích hmoždinek Bravoll® PTH-S a PTH-SX v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® zápustný přípravek ZP CZ-ZP 1,0 ks 2,41

BRAVOLL® montážní přípravek - MPS CZ-MPS 1,0 ks 1525,03

Samovrtný šroub s vrtací špičkou

Šroub je ocelový, se zápustnou hlavou pro křížový nástavec Ph2. Hrot šroubu VR15 je s vrtákem pro mon-
táž do dřeva, dřevotřískových desek, ocelového plechu do tloušťky 2,0 mm. Korozní odolnost povrchové 
úpravy - 15 cyklů Kesternicha.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

EURO VR 4,8x60 CZ-VR15060 1,0 ks 5,22

EURO VR 4,8x70 CZ-VR15070 1,0 ks 6,14

EURO VR 4,8x80 CZ-VR15080 1,0 ks 8,01

EURO VR 4,8x90 CZ-VR15090 1,0 ks 8,96

EURO VR 4,8x100 CZ-VR15100 1,0 ks 9,88

EURO VR 4,8x110 CZ-VR15110 1,0 ks 11,55

EURO VR 4,8x120 CZ-VR15120 1,0 ks 12,24

EURO VR 4,8x130 CZ-VR15130 1,0 ks 12,72

EURO VR 4,8x140 CZ-VR15140 1,0 ks 13,89

EURO VR 4,8x150 CZ-VR15150 1,0 ks 16,23

EURO VR15

BRAVOLL®

Samovrtný šroub

Šroub je ocelový, se zápustnou hlavou pro křížový nástavec Ph2. Hrot šroubu TS15 je tvrzený pro mon-
táž do dřeva, dřevotřískových desek, ocelového plechu do tloušťky 0,8 mm. Korozní odolnost povrchové 
úpravy - 15 cyklů Kesternicha.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

EURO TS15 4,8x60 CZ-TS15060 1,0 ks 2,61

EURO TS15 4,8x70 CZ-TS15070 1,0 ks 3,08

EURO TS15 4,8x80 CZ-TS15080 1,0 ks 3,56

EURO TS15 4,8x90 CZ-TS15090 1,0 ks 4,27

EURO TS15 4,8x100 CZ-TS15100 1,0 ks 4,71

EURO TS15 4,8x110 CZ-TS15110 1,0 ks 5,90

EURO TS15 4,8x120 CZ-TS15120 1,0 ks 6,36

EURO TS15 4,8x130 CZ-TS15130 1,0 ks 7,54

EURO TS15 4,8x140 CZ-TS15140 1,0 ks 8,96

EURO TS15 4,8x150 CZ-TS15150 1,0 ks 9,88

EURO TS15 4,8x160 CZ-TS15160 1,0 ks 13,17

EURO TS15 4,8x170 CZ-TS15170 1,0 ks 16,71

EURO TS15 4,8x180 CZ-TS15180 1,0 ks 19,75

EURO TS15
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Rozšiřující talířek

Speciální rozšiřující talířek pro provedení zápustné montáže do desek z minerálních vláken.

BRAVOLL® zápustný talířek ZT 100

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® zápustný talířek ZT 100 CZ-ZT100 1,0 ks 8,64

Kovová fréza

Kovová fréza pro vytváření zapuštění talířových hmoždinek do tepelného izolantu.

BRAVOLL® fréza na izolant – kovová – FR 

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

BRAVOLL® fréza na izolant - kovová - FR CZ-11599 1,0 ks 1492,81

Zátka z pěnového polystyrénu

Zátka z pěnového polystyrénu pro přerušení tepelných mostů hmoždinek - do vyfrézovaných otvorů.

EPS zátka bílá

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

EPS zátka bílá 65x15 mm CZ-EPSZAT65 1,0 ks 1,90

Zátka z pěnového polystyrénu

Zátka z pěnového polystyrénu s přísadou grafi tu pro přerušení tepelných mostů hmoždinek - do vyfrézo-
vaných otvorů.

EPS zátka šedá

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

EPS zátka šedá 65x15 mm CZ-GREYZAT65 1,0 ks 1,95

Minerální zátka

Zátka z minerální vlny pro přerušení tepelných mostů hmoždinek - do vyfrézovaných otvorů.

Minerální zátka

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Minerální zátka 65x15 mm CZ-MWZAT65 1,0 ks 3,16

BRAVOLL®
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EJOT

Univerzální hmoždinka pro zápustnou i povrchovou montáž

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek z EPS i MW v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do 
všech základních typů podkladních materiálů.

   STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy 
- jednoduše a rychle, bez prachu z frézování

   až o 40% rychlejší zašroubování
   optimalizovaný tepelný most (0,001 W/K)
   alternativně povrchová montáž s malou zátkou ejotherm STR
   krátké kotevní délky, vysoká zatížení pro maximální spolehlivost a výhodnou spotřebu hmoždinek
   trvalý přítlak
   předmontovaný šroub pro rychlou montáž
   100% kontrola montáže, zapuštění talířku signalizuje spolehlivé ukotvení

Evropské technické schválení: ETA-04/0023

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejotherm STR U 2G 115 CZ-STRU2G115 1,0 ks 12,72

Ejotherm STR U 2G 135 CZ-STRU2G135 1,0 ks 14,52

Ejotherm STR U 2G 155 CZ-STRU2G155 1,0 ks 17,76

Ejotherm STR U 2G 175 CZ-STRU2G175 1,0 ks 20,55

Ejotherm STR U 2G 195 CZ-STRU2G195 1,0 ks 25,39

Ejotherm STR U 2G 215 CZ-STRU2G215 1,0 ks 28,16

Ejotherm STR U 2G 235 CZ-STRU2G235 1,0 ks 30,88

Ejotherm STR U 2G 255 CZ-STRU2G255 1,0 ks 35,31

Ejotherm STR U 2G 275 CZ-STRU2G275 1,0 ks 40,95

Ejotherm STR U 2G 295 CZ-STRU2G295 1,0 ks 45,37

Ejotherm STR U 2G 315 CZ-STRU2G315 1,0 ks 62,56

Ejotherm STR U 2G 335 CZ-STRU2G335 1,0 ks 72,64

Ejotherm STR U 2G 355 CZ-STRU2G355 1,0 ks 81,25

Ejotherm STR U 2G 375 CZ-STRU2G375 1,0 ks 88,50

Ejotherm STR U 2G 395 CZ-STRU2G395 1,0 ks 96,64

Ejotherm STR U 2G 415 CZ-STRU2G415 1,0 ks 105,51

Ejotherm STR U 2G 435 CZ-STRU2G435 1,0 ks 112,51

Ejotherm STR U 2G 455 CZ-STRU2G455 1,0 ks 119,50

ejotherm® STR U 2G
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EJOT

Univerzální zatloukací hmoždinka s kovovým trnem

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek z EPS i MW v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do 
betonu, zdiva z plných i příčně děrovaných cihel.

   stabilní ocelový trn
   optimalizovaná tuhost talířku
   plastový montážní přípravek pro redukci tepelného mostu (0,001 W/K)
   použitelná s přídavným talířem
   nejkratší kotevní hloubka, minimální hloubka vrtaného otvoru
   optimalizované výtažné síly pro spolehlivou montáž
   výhodná spotřeba hmoždinek
   předmontovaný trn pro rychlou montáž

Evropské technické schválení: ETA-11/0192.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

EJOT H1 eco 95 CZ-H1095 1,0 ks 7,21

EJOT H1 eco 115 CZ-H1115 1,0 ks 7,63

EJOT H1 eco 135 CZ-H1135 1,0 ks 8,54

EJOT H1 eco 155 CZ-H1155 1,0 ks 9,66

EJOT H1 eco 175 CZ-H1175 1,0 ks 11,29

EJOT H1 eco 195 CZ-H1195 1,0 ks 13,15

EJOT H1 eco 215 CZ-H1215 1,0 ks 14,60

EJOT H1 eco 235 CZ-H1235 1,0 ks 17,34

EJOT H1 eco 255 CZ-H1255 1,0 ks 21,62

EJOT H1 eco 275 CZ-H1275 1,0 ks 24,72

EJOT H1 eco 295 CZ-H1295 1,0 ks 27,80

EJOT® H1 eco

Zatloukací hmoždinka s plastovým trnem

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek z EPS v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do beto-
nu, zdiva z plných i příčně děrovaných cihel.

   plastový trn vyztužený vlákny
   optimalizovaná tuhost talířku
   plastový trn s minimalizovaným tepelným mostem
   nejkratší kotevní hloubka, minimální hloubka vrtaného otvoru
   optimalizované výtažné síly pro spolehlivou montáž
   výhodná spotřeba hmoždinek
   předmontovaný trn pro rychlou montáž

Evropské technické schválení: v přípravě 

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

EJOT H3 eco 95 CZ-H3095 1,0 ks 5,64

EJOT H3 eco 115 CZ-H3115 1,0 ks 5,90

EJOT H3 eco 135 CZ-H3135 1,0 ks 6,32

EJOT H3 eco 155 CZ-H3155 1,0 ks 6,88

EJOT H3 eco 175 CZ-H3175 1,0 ks 7,75

EJOT H3 eco 195 CZ-H3195 1,0 ks 9,18

EJOT H3 eco 215 CZ-H3215 1,0 ks 11,37

EJOT H3 eco 235 CZ-H3235 1,0 ks 13,98

EJOT® H3 eco
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Teleskopická hmoždinka

Určená k upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) v kontaktních zateplovacích 
systémech (ETICS) v plných a děrovaných stavebních materiálech - beton, zdivo z plných i příčně děro-
vaných cihel.

  pro jednoduchou a rychlou montáž se hmoždinky dodávají v předmontovaném stavu
  optimalizované tepelné mosty
  jasně defi nované zapuštění talíře díky efektu teleskopu
  bezpečná a bezproblémová montáž
  trny jsou z plastu vyztuženého skelnými vlákny
  minimalizované riziko zlomení trnů

Evropské technické schválení: ETA 07/0026.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejotherm NTK U 90 CZ-NTKU-090 1,0 ks 6,88

Ejotherm NTK U 110 CZ-NTKU-110 1,0 ks 6,97

Ejotherm NTK U 130 CZ-NTKU-130 1,0 ks 7,33

Ejotherm NTK U 150 CZ-NTKU-150 1,0 ks 8,07

Ejotherm NTK U 170 CZ-NTKU-170 1,0 ks 9,44

Ejotherm NTK U 190 CZ-NTKU-190 1,0 ks 11,52

Ejotherm NTK U 210 CZ-NTKU-210 1,0 ks 14,19

Ejotherm NTK U 230 CZ-NTKU-230 1,0 ks 16,00

ejotherm® NTK U

Plastová talířová hmoždinka se šroubem pro zápustnou a povrchovou montáž 
na dřevěné a kovové podklady

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do dřevěných 
podkladů a plechů do 0,75 mm

  EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné 
vrstvy - jednoduše a rychle bez prachu z frézování

   montáž bez předvrtání
   alternativně povrchové zabudování s malou zátkou ejotherm STR trvalý přítlak
   100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje spolehlivé ukotvení

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejotherm STR H 80 CZ-STRH-080 1,0 ks 11,88

Ejotherm STR H 100 CZ-STRH-100 1,0 ks 13,29

Ejotherm STR H 120 CZ-STRH-120 1,0 ks 14,90

Ejotherm STR H 140 CZ-STRH-140 1,0 ks 16,98

Ejotherm STR H 160 CZ-STRH-160 1,0 ks 19,95

Ejotherm STR H 180 CZ-STRH-180 1,0 ks 21,94

Ejotherm STR H 200 CZ-STRH-200 1,0 ks 23,86

Ejotherm STR H 220 CZ-STRH-220 1,0 ks 26,96

Ejotherm STR H 240 CZ-STRH-240 1,0 ks 30,20

Ejotherm STR H 260 CZ-STRH-260 1,0 ks 34,03

Ejotherm STR H 280 CZ-STRH-280 1,0 ks 38,05

Ejotherm STR H 300 CZ-STRH-300 1,0 ks 42,04

ejotherm® STR H

EJOT

Katalog produktů TERMO+

HMOŽDINKY

36



U
ve

d
en

é 
ce

ny
 j
so

u 
b
ez

 D
PH

.

Přídavný talíř

Speciální přídavný talíř určený pro zvětšení průměru talíře všech typů hmoždinek ejotherm. Určeno zejmé-
na pro kotvení lamel z minerálních vláken v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS). Průměr talíře 
140 mm.

  vysoká tuhost talíře zaručuje bezproblémovou montáž
  umožňuje přenos vysokých zatížení díky dodatečnému přichycení omítky

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejot SBL 140 plus CZ-SBL140 1,0 ks 12,08

EJOT® SBL 140 plus

Rozšiřující talíř ke kombinaci s ejotherm STR U 2G pro zápustnou montáž do 
měkkých minerálních desek

Speciálně vyvinutý talíř ke kombinaci s ejotherm STR U 2G pro zápustnou montáž podle STR-Princip 
v měkkých minerálních izolačních deskách

   pro homogenní a hladké povrchy při zateplení minerální vatou
   nízká hodnota bodového tepelného mostu ( = 0,001 W/K)
   nížené riziko vykreslování hmoždinek
   není nutné přídavné montážní nářadí
   spolehlivé upevnění měkkých minerálních izolačních desek
   trvalý přítlak
   100% kontrola montáže

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejot přídavný talíř VT 2G CZ-VT2G 1,0 ks 18,28

EJOT® přídavný talíř VT 2G

Montážní přípravek pro zapuštěnou montáž hmoždinek ejotherm STR U 2G 
a ejotherm STR H

Speciálně vyvinutý talíř k pro zápustnou montáž hmoždinky ejotherm STR U 2G a ejotherm STR H
   stupňovitě nastavitelný pro všechny délky hmoždinek
   jednoduché označení pro nastavení požadované délky hmoždinky
   umožňuje spolehlivou a jednoduchou montáž podle STR-Princip
   robusní provedení pro dlouhou životnost
   snadno vyměnitelné opotřebitelné díly
   sada se skládá z: ejotherm STR -toll 2G, výměnných řezných plechů, imbusu, montážního nástavce 
pro všechny případy použití

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejot STR-tool 2GS CZ-STR-TO2G 1,0 ks 3490,34

ejotherm® STR - tool 2GS

Držák izolace

Držák se používá v kombinaci se samovrtnými šrouby. Určen pro kotvení lehkých zateplovacích systémů 
s izolačními deskami z polystyrénu a minerální vlny na dřevěné bednění, dřevotřískové desky a trapézový 
plech.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejot SBH-T 65/25 CZ-SBH-T 1,0 ks 6,66

EJOT® SBH - T 65/25

EJOT
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Montážní nástroj k dodatečnému zajištění zateplených fasád

   ekonomické obnovení spolehlivosti dodatečným ukotvením
   ochrání původní systém od nutnosti jeho demontáže

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

STR-sanační fréza CZ-STR-FREZA 1,0 ks 4644,85

EJOT® STR - sanační fréza

Bílá polystyrenová zátka

Speciálně přizpůsobená systémová bílá polystyrenová zátka pro zapuštěnou montáž STR U

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejot STR - zátka EPS bílá CZ-STRR-EPSB 1,0 ks 2,01

EJOT® STR - zátka EPS bílá

Bílá polystyrenová zátka malá

Speciální uzavírací polystyrénová pro povrchovou montáž STR U

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejot STR - zátka EPS malá bílá CZ-STRR-EPSM 1,0 ks 0,70

EJOT® STR - zátka EPS malá bílá

Šedá polystyrenová zátka

Speciálně přizpůsobená systémová šedá polystyrenová zátka pro zapuštěnou montáž STR U

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejot STR - zátka EPS šedá CZ-STRR-EPSS 1,0 ks 2,46

EJOT® STR - zátka EPS šedá

MW zátka

Speciálně přizpůsobená systémová zátka z minerálních vláken pro zapuštěnou montáž STR U

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ejot STR - zátka MW CZ-STRR-MIN 1,0 ks 3,76

EJOT® STR - zátka MW

EJOT
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O kvalitě zateplovacího systému do značné míry 

rozhoduje správný výběr doplňkových prvků pro 

řešení detailů a jejich následná aplikace. Ať již 

se jedná o založení systému, zesílení v místech se 

zvýšeným namáháním nebo o napojení systému 

na okolní konstrukce. Je třeba vyloučit riziko vzniku 

trhlin v systému, zatékání do spár a další nepříznivé 

vlivy, které by mohli negativně ovlivnit životnost 

celého systému. Kvalitní řešení detailů zajistí jeho 

dlouhodobou funkčnost a spolehlivost.
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VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY

Sklovláknitá tkanina

Vysoce odolná sklovláknitá tkanina určená pro armování výztužných vrstev zateplovacích systémů (ETICS) 
nebo vnitřních a vnějších omítek.
Vysoká mechanická pevnost, vynikající rozměrová stabilita, zvýšená odolnost proti zásadám, kompatibil-
ní se všemi kontaktními zateplovacími systémy Termo+. Plošná hmotnost ≥160 g/m2, velikost ok 4x4 mm.

název
číslo
výrobku balení MJ

šíře
(mm)

Přesah pro 
napojení (mm)

cena
Kč/MJ

TermoGewebe 00920-003T 50,0 m 1100,0 100,0 32,19

Termogewebe

Sklovláknitá tkanina

Vysoce odolná sklovláknitá tkanina určená pro armování výztužných vrstev zateplovacích systémů (ETICS) 
nebo vnitřních a vnějších omítek.
Vysoká mechanická pevnost, vynikající rozměrová stabilita, zvýšená odolnost proti zásadám, kompatibil-
ní se všemi kontaktními zateplovacími systémy Termo+. Plošná hmotnost ≥145 g/m2, velikost ok 4x5 mm

název
číslo
výrobku balení MJ

šíře
(mm)

Přesah pro 
napojení (mm)

cena
Kč/MJ

TermoGewebe L CZ-VR117 50,0 m 1100,0 100,0 30,80

Termogewebe L

Zesílená sklovláknitá tkanina

Zesílená armovací sklovláknitá tkanina určená pro zvýšení odolnosti proti proražení povrchového sou-
vrství kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) v partiích se zvýšeným mechanickým namáháním (např. 
vrhání tvrdých předmětů).
Vysoká mechanická odolnost, odolná proti zásadám, kompatibilní se všemi kontaktními zateplovacími 
systémy Termo+. Plošná hmotnost ≥525 g/m2, velikost ok 5x5 mm

název
číslo
výrobku balení MJ

šíře
(mm)

Přesah pro 
napojení (mm)

cena
Kč/MJ

TermoPanzergewebe CZ-R451T 25,0 m 1000,0 bez přesahu 108,99

TermoPanzergewebe
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LIŠTY A PROFILY

Začišťovací okenní profi l Dynamik

2D začišťovací okenní profi l s ochrannou lamelou a sklovláknitou armovací tkaninou pro napojení výplní 
otvorů na kontaktní zateplovací systém (ETICS) umožňující dilataci.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoApu Dynamik CZ-LS5816 1,6 m 63,80

TermoApu Dynamik

Začišťovací okenní profi l EKO

Začišťovací okenní profi l se sklovláknitou armovací tkaninou pro napojení výplní otvorů na kontaktní 
zateplovací systém (ETICS).

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoApu Eko CZ-EKO16 1,6 m 43,21

TermoApu Eko

Okenní profi l bez přiznané okapní hrany

Profi l s nepřiznanou podomítkovou okapnicí a sklovláknitou armovací tkaninou pro začištění omítky a za-
jištění svodu vody v nadpraží stavebních otvorů v kontaktních zateplovacích systémech.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoTropfkantenprofi l CZ-LTD 2,0 m 44,90

TermoTropfkantenprofi l

Ukončovací profi l omítky

Ukončovací profi l omítky se sklovláknitou armovací tkaninou pro začištění a ukončení omítky v kontaktním 
zateplovacím systému (ETICS)

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Ukončovací profi l omítky 3 mm CZ-LK-UPO3 2,0 m 30,52

Ukončovací profi l omítky 6 mm CZ-LK-UPO6 2,0 m 32,06

Ukončovací profi l omítky 10 mm CZ-LK-UPO10 2,0 m 36,20

Ukončovací profi l omítky

Ukončovací profi l pro napojení oplechovaní

Ukončovací profi l pro vytvoření dilatujícího spojení povrchového souvrství kontaktního zateplovacího sys-
tému (ETICS) na klempířské prvky.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoÜbergangsprofi l Plech CZ-LW45 2,0 m 275,85

TermoÜbergangsprofi l Plech
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TĚSNĚNÍ SPÁR

Perforovaná zesílená síťovina

Výztužný profi l ze zesílené perforované sklovláknité tkaniny pro vyztužování hran, rohů a ostění výplní 
otvorů v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS), baleno ve svitku.

název
číslo
výrobku rozměr balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoPanzerwinkel CZ-R267T 15x10 cm 20,0 m 30,34

TermoPanzerwinkel

Rohová lišta se zabudovanou síťovinou

Rohová lišta s plastovým profi lem a sklovláknitou armovací tkaninou pro vyztužování hran, rohů a ostění 
výplní otvorů v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

název
číslo
výrobku rozměr balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoWinkel 10/10 CZ-LK100 10x10 cm 2,5 m 16,66

TermoWinkel 10/15 CZ-LK150 10x15 cm 2,5 m 19,57

TermoWinkel

Komprimovaná expanzní pěnová páska pro utěsnění spár

Pěnová páska sloužící k trvalému utěsnění stavebních spár proti větru a dešti, pro napojení na přilehlé 
stavební části, šířka 15 mm, rychle expandující, balená v roli.

název
číslo
výrobku rozměr balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoKompriband 15/3-7 CZ-TKB37 3-7 mm 8,0 m 33,52

TermoKompriband 15/7-12 CZ-TKB712 7-12 mm 4,3 m 61,81

TermoKompriband

ROHOVÉ LIŠTY SE SÍŤOVINOU
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SPÁROVACÍ MATERIÁL - PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

Kruhový polyethylénový profi l

Podkladní kruhový profi l s uzavřenými póry z polyethylénové pěny sloužící k vytvoření podkladu pro 
tmelový uzávěr.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Těsnící PE provazec 8 mm CZ-PE-08 100,0 m 4,04

Těsnící PE provazec 12 mm CZ-PE-12 100,0 m 4,95

Těsnící PE provazec 20 mm CZ-PE-20 50,0 m 8,54

Těsnící PE provazec 30 mm CZ-PE-30 50,0 m 20,18

Těsnící PE provazec

Jednosložkový těsnící tmel pro utěsnění spár na fasádě

Hybridní jednosložkový těsnicí tmel určený utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Tmel je vy-
roben na bázi hybridní technologie, jež nabízí oproti běžným konvenčním silikonovým a polyuretanovým 
tmelům celou řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro 
použití v interiéru i exteriéru. Dodává se v bílé, šedé a černé barvě.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Illbruck SP525 těsnící tmel - bílá 310 ml CZ-SP525-B31 1,0 ks 196,00

Illbruck SP525 těsnící tmel - bílá 600 ml CZ-SP525-B60 1,0 ks 289,39

Illbruck SP525 těsnící tmel - šedá 310 ml CZ-SP525-S31 1,0 ks 196,00

Illbruck SP525 těsnící tmel - šedá 600 ml CZ-SP525-S60 1,0 ks 289,39

Illbruck SP525 těsnící tmel - černá 310 ml CZ-SP525-C31 1,0 ks 196,00

Illbruck SP525 těsnící tmel - černá 600 ml CZ-SP525-C60 1,0 ks 289,39

Illbruck SP525

Profi l pro vyřešení dilatačních spár budov v ploše

Profi l pro dilatační spáry mezi rovnými plochami stěn, s manžetou překlenující spáru a se zabudovanou 
síťovinou.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoDil E CZ-DP-PVC 2,5 m 241,90

TermoDil E

Profi l pro vyřešení dilatačních spár budov v rohu

Profi l pro dilatační spáry mezi odskočenými plochami stěn (spára v rohu objektu), s manžetou překlenující 
spáru a se zabudovanou síťovinou.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

TermoDil V CZ-DR-PVC 2,5 m 241,90

TermoDil V
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Penetrace pro savé podklady

Penetrace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na savé porézní 
povrchy.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Illbruck AT140 impregnace savých podkladů - 500 ml CZ-AT140 1,0 ks 1136,85

Illbruck AT140

Penetrace pro nesavé podklady

Penetrace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na nesavé a nepo-
rézní povrchy. 

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Illbruck AT150 impregnace nesavých podkladů - 500 ml CZ-AT150 1,0 ks 404,86

Illbruck AT150

SPÁROVACÍ MATERIÁL - PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ohýbaný hliníkový profi l tl. 1 mm pro zakončení soklů

Zakládací lišta se zabudovanou odkapovou hranou, z přírodního legovaného hliníku.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Soklová lišta LO 23/10 CZ-LO02310 2,0 m 39,50

Soklová lišta LO 33/10 CZ-LO03310 2,0 m 44,46

Soklová lišta LO 43/10 CZ-LO04310 2,0 m 49,15

Soklová lišta LO 53/10 CZ-LO05310 2,0 m 53,61

Soklová lišta LO 63/10 CZ-LO06310 2,0 m 58,71

Soklová lišta LO 73/10 CZ-LO07310 2,0 m 63,40

Soklová lišta LO 83/10 CZ-LO08310 2,0 m 68,10

Soklová lišta LO 93/10 CZ-LO09310 2,0 m 73,21

Soklová lišta LO 103/10 CZ-LO10310 2,0 m 77,56

Soklová lišta LO 123/10 CZ-LO12310 2,0 m 87,46

Soklová lišta LO 143/10 CZ-LO14310 2,0 m 97,02

Soklová lišta LO 153/10 CZ-LO15310 2,0 m 101,86

Soklová lišta LO 163/10 CZ-LO16310 2,0 m 106,92

Soklová lišta LO 183/10 CZ-LO18310 2,0 m 121,82

Soklová lišta LO 203/10 CZ-LO20310 2,0 m 155,97

Soklová lišta LO
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Okapnice LO s tkaninou

Okapnice pro zajištění pevného spojení zakládacího profi lu s tepelným izolantem a eliminaci trhlin v po-
vrchovém souvrství v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).
Pro soklovou lištu LO.

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Okapnice LO s tkaninou CZ-LO25 2,5 m 55,12

Okapnice LO s tkaninou

Příslušenství k soklovým lištám

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

Spojka soklových lišt PV 30 CZ-S030 1,0 ks 3,67

Spojka soklových lišt PV 30

Příslušenství k soklovým lištám

název
číslo
výrobku balení MJ

cena
Kč/MJ

ND-K-6 x 45 V zatloukací hmoždina CZ-V045 1,0 ks 0,94

ND-K-6 x 45 V zatloukací hmoždinka

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Hlavním nosným produktem společnosti TERMO + 

holding, a.s., jsou materiály pro kontaktní zateplo-

vací systémy a sanace betonových konstrukcí. Spo-

lečnost se i přes to za dobu své činnosti vypracova-

la mezi význačné dodavatele materiálů pro vnější 

a vnitřní povrchové úpravy staveb. Díky dlouholetým 

zkušenostem je společnost TERMO + holding, a.s., 

připravena nabídnout svým zákazníkům celou řadu 

dalších ucelených systémových řešení pro úpravy 

povrchů jejich staveb, které nejsou uvedeny v rámci 

tohoto katalogu. Jedná se zejména o:

Sanace betonu

Společnost TERMO + holding, a.s., se dlouhodo-

bě specializuje na dodávku ucelených systémů pro 

opravy a následnou ochranu betonových a železo-

betonových stavebních prvků. Dodávané materiály 

navrací betonovým konstrukcím jejich původní funk-

ci, vzhled a navíc prodlužují jejich životnost.

Akustické systémy

Společnost TERMO + holding, a.s., je rovněž činná 

v oblasti dodávek akustických systémů na stěny 

a stropy v interiérech, které v sobě snoubí jak 

požadavky na prostorovou akustiku, tak na estetiku. 

Ostatní

Naše řešení a námi dodávané materiály se uplatňují 

rovněž v interiérech se specifi ckým mikroklimatem 

(např. u bazénů), kde jsou na povrchové úpravy 

kladeny zvýšené nároky, a u historicky cenných 

objektů.

V případě Vašeho zájmu o seznámení se s těmito 

produkty neváhejte a obraťte se na naše odborníky.
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Hlavní sídlo společnosti

TERMO + holding, a.s.
Všebořická 239/9

400 01  Ústí nad Labem

GPS:  50°40‘49.173“N, 14°0‘17.564“E

IČ: 273 04 434

DIČ: CZ27304434

Telefon: +420 472 743 844

Fax: +420 472 743 844

E-mail: info@termoholding.cz

Web: www.termoholding.cz

Provozní doba: pondělí až pátek, 700 - 1600

Příjem objednávek

Ing. Kateřina Ivančová

Telefon: +420 417 533 161

Fax: +420 417 533 161

E-mail: katerina.ivancova@termoholding.cz

Provozní doba: pondělí až pátek, 700 - 1500

Skladový areál

TERMO + holding, a.s.
Valentinská 557

417 31  Novosedlice

GPS:  50°39‘24.4“N, 13°49‘16.7“E

Provozní doba: pondělí až pátek, 700 - 1500

KONTAKTY 
TERMO + holding, a.s.
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1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Obchod se stavebními materiály a výrobky je společností 
TERMO + holding, a.s., (dále jen prodávající) uskutečňo-
ván na základě písemné objednávky za níže uvedených 
a smluvními stranami ujednaných podmínek. Kupující pod-
pisem kupní smlouvy či vlastním objednáním zboží objed-
návkou potvrzuje, že se detailně seznámil s těmito Všeo-
becnými obchodními podmínkami, plně s nimi souhlasí 
a zavazuje se k jejich dodržování. 

1.2. V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku ČR, zák. 
č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ). 

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy 

2.1. Zboží je kupujícím objednáváno písemnou objednávkou, 
prokazatelným způsobem doručenou prodávajícímu (např. 
elektronickou poštou, doporučeným dopisem, faxem). Pro-
dávající doručenou objednávku bez zbytečného odkladu 
kupujícímu odpovídajícím způsobem potvrdí, čímž se za-
váže k dodání objednaného zboží. Tímto je kupní smlou-
va mezi stranami, pokud není ujednáno jinak, uzavřena. 
Písemná objednávka musí obsahovat přesnou specifi kaci 
zboží, jeho množství, balení, termín dodání , přesné místo 
a způsob dodání a kontaktní osobu. Objednávka neobsa-
hující tyto údaje či objednávka prodávajícím nepotvrzená, 
nezavazuje prodávajícího k plnění. Veškeré objednávky 
doručené prodávajícímu jsou však ze strany kupujícího zá-
vazné. V případě odstoupení od objednávky se postupuje 
dle § 2118 a následujících NOZ. 

3. Místo a doba dodání zboží 

3.1. Obecným místem dodání zboží, pokud není stranami ujed-
náno jinak, je sklad prodávajícího, na adrese ul. Valentin-
ská č. 257, Novosedlice, kde zboží připravené k odběru 
bude na náklady prodávajícího naloženo na dopravní pro-
středek kupujícího. Kupující je povinen na tomto místě pře-
vzít zboží do 14 kalendářních dnů od vyzvání k odběru. 
Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn kupující mu toto 
zboží vyúčtovat a kupující je povinen uhradit dohodnutou 
kupní cenu. Zároveň prodávající je oprávněn účtovat sklad-
né  ve výši 25 Kč/m2 a den. Po uplynutí expirační doby 
bude neodebrané zboží zlikvidováno na náklady kupující-
ho. 

3.2. V případě, že kupující pověří převzetím zboží v místě do-
dání třetí osobu, musí tato předložit na vyzvání prodávající-
mu platnou plnou moc nebo jiným věrohodným způsobem 
prokázat, že je pověřenou osobou. Nedostatek zmocnění 
takovéto osoby může vyvolat prodlení kupujícího s převze-
tím zboží a pozdější uchování zboží ve smyslu ust. § 2120 
a násl. NOZ, a to k tíži nákladů kupujícího. 

3.3. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je také spl-
něn jeho předáním dopravci k přepravě do místa dodání, 
a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupu-
jícím. Dopravce zajišťující přepravu zboží může být určen 
kupujícím nebo zajištěn prodávajícím. Náklady spojené 
s přepravou zboží hradí v plné výši kupující. 

3.4. Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic 
kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí 
a složení zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Ne-
určí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí 
zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebí-
rající zboží v místě dodání je osobou oprávněnou. Pokud 
dojde k prodlení s předáním a převzetím zboží z důvodů 
překážek na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za 
každou započatou hodinu čekání, účtovat částku 650 Kč . 

3.5. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího usku-
tečňovány standardně  v pracovních dnech (s výjimkou 
omezení dle obecně platné legislativy). Na základě do-
hody lze ve výjimečných případech zajistit dodání i mimo 
pracovní dny.

3.6. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných 
překážek na straně prodávajícího (vyšší moc). 

4. Obaly zboží a palety EUR 

4.1. Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových 
kbelících, svazcích a kartonech. 

4.2. Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajiš-
ťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením 
se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem 
F00130032.

5. Ceny zboží, obalů a palet EUR 

5.1. Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným 
v době přijetí řádné písemné objednávky kupujícího dle či. 
2 těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

5.2. Případné slevy (např. velkoodběratelské či objektové) 
z ceny zboží, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, se ne-
vztahují na palety EUR, fólie, antibakteriální úpravu, servis-
ní a dopravní výkony, spotřební materiál a smluvní pokuty. 

5.3. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována 
cena za paletu EUR ve výši 350 Kč/ks. Palety EUR jsou 
přijímány ve skladech prodávajícího pouze původní, nepo-
škozené a neznečištěné, nejpozději do šedesáti dnů od ter-
mínu dodávky zboží. Zpět jsou vykupovány prodávajícím 
jen palety EUR bez zjevných vad. Paleta nesmí vykazovat 
viditelné poškození omezující její další použitelnost. Roz-
hodnutí o stavu palety při zpětném odběru je plně v kom-
petenci prodávajícího. Vrácené palety jsou dobropisovány 
bez srážky, tj. v ceně 350,- Kč/ks.

6. Platební podmínky 

6.1. Zboží je kupujícímu dodáváno zásadně až po jeho úplném 
zaplacení, pokud není kupní smlouvou ujednáno jinak. 

6.2. Pro případ, že je zaplacení kupní ceny sjednáno bankov-
ním převodem proti vydanému daňovému dokladu (faktu-
ře), zavazuje se kupující svůj závazek zaplacení celé kupní 
ceny splnit ve lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení je den při-
psání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího. 

6.3. Nesplní-li kupující svůj závazek řádného a včasného za-
placení kupní ceny či jiných plateb je stranami ve prospěch 
prodávajícího sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05 % den-
ně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zbo-
ží, úroky z prodlení a náklady spojené s mimosoudním či 
soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 
dnů. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky ve 
prospěch účtu prodávajícího. 

6.4. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující 
až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny a spl-
něním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči 
kupujícímu (např. zaplacení vyúčtovaných nákladů, spoje-
ných s uchováním zboží, smluvních pokut, úroků z prodlení 
apod.). 

6.5. V případě prodlení kupujícího s plněním svých závazků 
je prodávající také oprávněn omezit či zcela zastavit dal-
ší prodej a dodávky zboží kupujícímu, popř. již dodané 
zboží na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. 
Zároveň si prodávající a kupující ujednávají, že v přípa-
dě, kdy kupující nezaplacené zboží prodá či jinak převede 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
TERMO + holding, a.s.
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vlastnické právo na třetí osobu, kupující tímto postupuje 
a již postoupil prodávajícímu bez dalšího takto vzniklou 
pohledávku za danou třetí osobu, a to až do výše svého 
dlužného plnění vůči prodávajícímu. Prodávající pak tuto 
skutečnost oznámí třetí osobě písemným oznámením o po-
stoupení pohledávky, s čímž kupující bez výhrady souhlasí, 
a vyzve ji k uspokojení postoupení pohledávky za ním. Pro-
dávající je pak, při následném nezaplacení ceny, oprávněn 
zboží kupujícímu či třetí osobě k tíži jejich nákladů odebrat 
a převzít jej zpět do své dispozice vlastníka. 

6.6. Pokud kupující neplní řádně a včas své závazky, je prodá-
vající také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy či smluv. 
V takovémto případě zůstávají nároky prodávajícího na 
zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, 
smluvní pokuty, všechny poplatky účtované v souladu s tě-
mito obchodními podmínkami) plně zachovány, a to i včet-
ně práva na náhradu škody, způsobené kupujícím. 

7. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 

7.1. Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě a Prohlášení 
o vlastnostech na všechny prodávané výrobky, pro které je 
to požadováno příslušnými zákony a nařízením vlády. 

7.2. Prodávající v souladu s ustanovením § 2113 a násl. NOZ 
zodpovídá za jakost prodávaného zboží (za sjednanou ja-
kost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující poža-
davky příslušné technické dokumentace výrobce – technic-
kých norem, technických listů a technologických předpisů). 
Závazné technické parametry jsou uvedeny v Prohlášení 
o shodě, Prohlášení o vlastnostech výrobku, a v technických 
listech, platných v době dodávky. Obdobně prodávající od-
povídá i za vady zboží. 

7.3. Při převzetí zboží obdrží kupující dodací list (výdejku) a po-
tvrdí převzetí na jeho kopii, kde příp. vyznačí zjištěná man-
ka a nedostatky.

7.4. Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí a zjiště-
né vady zboží reklamovat neprodleně po zjištění vady, a to 
písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované 
zboží uchovat a odděleně skladovat.

7.5. Případné poškození části dodávky při dopravě zajišťované 
prodávajícím neopravňuje kupujícího k vrácení celé zásil-
ky.

7.6. Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení všech po-
žadavků, parametrů a závazných podmínek pro aplikaci 
uvedených v příslušné technické dokumentaci výrobku 
a provedení prací pracovníky prokazatelně zaškolenými 
pro příslušnou technologii. 

7.7. Nebezpečí vzniku škody na prodávaném zboží přechází 
z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím 
nebo jím pověřenou osobou. 

7.8. Prodávající neručí za vady, poruchy, škody apod. způso-
bené použitím nevhodných materiálů, přístrojů či strojů, ne-
vhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, pří-
padně nesprávnou aplikací výrobků, či jejich nevhodným 
použitím. 

7.9. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly 
neodborným zacházením se zbožím se zjevnou vadou, kte-
rou kupující mohl a měl zjistit. 

7.10. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti 
za vady zboží zaniká i v případě, kdy při dopravě, mani-
pulaci a skladování se kupující neřídí pokyny uvedenými 
v technických listech jednotlivých výrobků či Všeobecnými 
podmínkami pro přepravu, skladování a nakládání s od-
pady výrobků dodávaných společností TERMO + holding, 
a.s.

7.11. Při výrobě probarvených hmot používá prodávající přírod-
ní suroviny, které svými vlastnostmi podstatným způsobem 
ovlivňují výslednou barevnost tohoto zboží. Drobné odchyl-
ky barevnosti zboží od vzorníku prodávajícího nebo mezi 
jednotlivými výrobními šaržemi nemohou být důvodem k re-
klamaci. 

7.12. Z důvodů uvedených výše není přípustná kombinace růz-
ných výrobních šarží či standardního a RS provedení v rám-
ci jednoho barevného pole. Případný vznik barevných 
nedostatků způsobený výše uvedenou kombinací v rámci 
jednoho barevného pole nemůže být důvodem k reklama-
ci.

7.13. Spotřeba suchých omítkových směsí se ve sporných přípa-
dech stanovuje podle ČSN EN 1015-2, čl. 6.2.2. 

7.14. V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti 
za vady zboží či jiných nároků, má prodávající právo na 
náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s je-
jich řešením, např. také znalečné, náklady právního zastou-
pení, cestovné apod. 

8. Společná a závěrečná ustanovení 

8.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností 
postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty 
či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s pl-
něním smlouvy nebo z použití zboží. 

8.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování dů-
věrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného 
smluvního vztahu. 

8.3. Ke všem výše uvedeným fi nančním částkám v Kč se připočí-
tává DPH v zákonné výši. 

8.4. Není-li uvedeno jinak, platí cenové nabídky prodávajícího 
jeden měsíc od data jejich vypracování. 

8.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ruší předchozí a jsou 
platné od 1. 3. 2014. 

 Všeobecné obchodní podmínky společnosti
TERMO + holding, a.s.
Všebořická 239/9

 400 01  Ústí nad Labem

 IČ: 27304434, DIČ: CZ27304434
 zapsané v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 1709. 
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