vybraných produktů
Platí od 19.9. do 31.10.2022
Obdržíte v termínu od 19.9. do 31.10.2022
k vašemu nákupu v uvedené hodnotě.
(na jeden nákup/den)
K nákupu nad 13 000 Kč bez DPH
obdržíte jako dárek pivo
4x Radegast Ryze hořká 12° 0,5l
a
k nákupu nad 20 000 Kč bez DPH
obdržíte jako dárek pivo
6x Radegast Ryze hořká 12° 0,5l

Sleva na základní
tašky TERRAN

Fólie Tondach
MONO ZDARMA
Ke střeše nad 120m2
1 ks fólie

Tondach MONO
sleva 39 %
• Synus EVO
• Danubia EVO
• Rundo
• Rundo EVO
• Zenit EVO

sleva 43 %
• Synus
• Danubia CS
sleva 35 %
• Coppo CS

Na ostatní základní tašky s povrchovou
úpravou

Sleva na základní
tašky BRAMAC

ZDARMA!

PROTECTOR PLUS

BRNĚNKA 14 - červená
a další vybrané typy tašek
TONDACH s povrchovou
úpravou
ENGOBA a GLAZURA.
BOBROVKA
- režná

SLEVA
29%

sleva 38 %
• Classic
•
•
•
•

Classic STAR
Moravská taška PROTECTOR PLUS
Tegalit STAR, Tegalit PROTECTOR
Max, Římská taška, Reviva, Montero
* cena na základě projektových slev

Možnost individuálních slev
- informujte se!

Sleva na vybrané
základní tašky!
* nevztahuje se na střešní tašku HODONKA

sleva
až 32%

KM BETA - povrchová úprava PRIMA
- propracovaná vrstva super jemného betonu zajišťuje hladký povrch, který prodlužuje životnost
a to tím, že snižuje usazování nečistot a mechů

sleva
až 32%

KM BETA - povrchová úprava BRILIANT
- lesklá povrchová úprava BRILIANT

sleva
až 32%

KM BETA - povrchová úprava ELEGANT
- povrchová úprava ELEGANT poskytne střešním taškám matný vzhled a nechává tak lépe vyniknout barvu střešní krytiny

KM BETA ROTA
- lesklá povrchová úprava

BRILIANT

sleva
až 32%

Informujte se na prodejnách!

Na všechny zakázkové krytiny ve všech
povrchových úpravách

SLEVA AŽ -30%
ZÁRUKA

sleva až - 27% na DOPLŇKY
sleva až - 25% na OKAPOVÝ SYSTÉM

K zakázce nad 120 m²
ve všech povrchových úpravách
SOUDEK BERNARD 5l

ZDARMA!
Akce platí
na všechny krytiny.

Využĳte registrace a zpětného
bonusu za pokládku!
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Sepa Profiplachta

Přĳde zima, bude mráz...

Informujte se!

- odolná proti protržení a UV záření
- zesílení oka pro pevné uchycení
- speciální popruh pro zavěšení na jeřáb

Protisněhová mříž

Minerální izolace
URSA DF 38
Univerzální, difuzně otevřená
tepelná izolace z minerální vlny
na bázi skla.

Ochranný PVC
pás proti ptákům

Protisněhový hák
- typ C

V tloušťkách 50, 60, 80, 100, 120,
140, 160, 180, 200 mm.

Balení 60m, š. 80 mm, š. 100 mm
* dostupnost na poptání

Větrací pásy hřebenové
- ŠINDEL
Za každých 10 m2
3 ks za 1 Kč jako BONUS

ROBUST
- kompletní
stoupací plošina

Celožlabový lapač
listí Marley
- dvoumetrový

Všechny rozměry a barvy

299 Kč/ks

Ventilační turbíny
LOMANCO BIB12, BIB14
Komplet přírodní.
Platí také na sety
pro šikmé střechy.

PUREN CZ –
nadkrokevní izolace

Těsnící páska
do falců
18 m v balení

Možnost připravení
kladečského plánu!

125 Kč/

role

SBÍJENÉ VAZNÍKY
NA ZAKÁZKU

Nejlepší cena na trhu
– informujte se!

In
fo
u rm
ob u
sl jte
uh s
y. e

Nabízíme dodávku sbíjených
vazníků s možností
zajištění montáže.

sleva
-5 %

SECA
15x121x4000 mm
* navíc k vašim slevám

STŘEŠNÍ VAZBY
NA ZAKÁZKU
Nabízíme dodávku kompletních
vazeb krovů a konstrukčního řeziva.

u

ob

sl
uh
y.

KAČÍREK

Palubka SMRK
klasik A/B

Informujte se!

sleva
-1 5 %

POLYSTYRÉN EPS
– pro střechy a fasády

19x121x4800 mm
* navíc k vašim slevám

Střešní lať 4/5 a 3/5, mořená
délka 4m
sleva
-5 %

Po dobu akce při
objednávce nad
50 000 Kč bez DPH
Prosecco Montesel
jako dárek!

BAREVNÉ PALUBKY
A LAZURY
Informujte se na našich prodejnách!

Nově lazury
* navíc k vašim slevám

Prkno stavební mořené
24 x 80/ 4m

sleva
-5 %
•
•
•

skvělé ceny
výpočty kladečských plánů
dodávka na stavbu

* navíc k vašim slevám

Okna ROTO

Okna FAKRO

Dřevo v přírodní barvě

Dřevo s polyuretanovým
povlakem

Materiál PVC
SKVĚLÁ
CENA
bilá
bar
va

Podpora věrnostního programu
Fakro VZHŮRU

Za každých
6 kusů
vybraného typu*

bo
rov
ice

Za nákup plastových střešních oken
získají zaregistrované
realizační, pokrývačské firmy
dvojnásobný počet bodů.

zla
týd
ub

střešního okna s lemováním
EDZ / EDS / EDW / EDF / EDH
ke každému oknu
získáte

ant
rac
it

brašnu na nářadí!

NA STŘECHY

Akce platí na zakázky realizované v měsících
září a říjen 2022, tzn. daňový doklad za nákup
daných produktů by měl být z uvedeného období.

DÁREK

Okna VELUX
Vinobraní
v ProEx 2000

* Akce se vztahuje na okna:
Designo R4, R6, R7, R8,
Designo R4 E, R6 E,
RotoQ Q-4 a Q4 E
Informujte se na prodejnách!

při nákupu
1 ks střešního okna VELUX
obdržíte

ZDARMA

kvalitní víno

KERN
RYZLINK VLAŠSKÝ
2021
nebo

RYZLINK RÝNSKÝ
2021

Akce se vztahuje
na střešní okna
kategorie

Standard a Standard Plus.
Akce platí do 15.11.2022

Světlovody
TWR VELUX
nová generace

Superglass

CLASSIC šindele

Obdelník

15° - 85°

hnědá
- vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- příznivá cena
- dlouhodobá barevná stálost

sleva
-33%

* ze základní
ceníkové ceny

Superglass - Biber
Bobrovka

15° - 85°

červená

sleva
-33%

* ze základní
ceníkové ceny

Bitumenová vlnitá
střešní a obkladová
deska Onduline
Rozměr: 950 × 2000 mm
Barva: červená, hnědá

LAMINOVANÁ šindel
Cambridge Xtreme 9,5°
- extrémní sklon
- extrémní odolnost proti větru
a hnanému dešti
- první celoplošně lepící laminovný
šindel na světě
≥ 9,5° (!)
≤ 90°

SHIELD šindele - samolepivé
- samolepivé šindele
- možnost použití na svislých plochách
- vysoká odolnost proti silným větrům
a ledovým bariérám
- slepení šindelů při chladnějších
teplotách
- hospodárnější využití při nízkých
sklonech

ArmourShield® PLUS

- tvar šestiúhelníku
15° - 90°

DiamantShield®

- tvar trojúhelníku
15° - 90°

Hydroizolační pásy
- modifikovaný asfaltový pás
s polyesterovou nosnou vložkou

Elastodek 40
Standard šedý
*skladem
* ze základní ceníkové ceny

Elastodek 40
Standard červený
*skladem
* ze základní ceníkové ceny

Vltava A5
2500 x 918 mm
přírodní šedá
Vláknocementová vlnitá střešní
krytina na bázi cementu a
křemičitých přísad armovaná
organickými vlákny.

sleva
-50%

sleva
-50%

- vhodná pro velké
střešní plochy
- bezpečný sklon 15°
(minimální sklon 10°)

Vinitex MP

Hydroizolační fólie
Sikaplan G-15

1,5 mm, RAL 7047
1,6 x 20 bm

- hydroizolační PVC fólie
pro mechanicky kotvené střechy

169 Kč/m²

šedá, tl. 1,5mm
1,54 x 20 bm (30,8 m²/ role)

* skladem

* do vyprodání skladových zásob

- vhodná pro hydroizolaci střech, zejména
pro mechanicky kotvené systémy
plochých nebo šikmých střech

TPO fólie
FLAGON EP/PR SC
šedá RAL 7047
tl. 1,5mm
1,6 x 20 bm

177 Kč/m²

K jednorázovému nákupu
fólie Sikaplan G-15
nad 500 m² získáte

MONTÉRKY SIKA
ZDARMA!

180 Kč/m²

(1 nákup/ 1 den) * do vydání zásob

SLEVA AŽ
- 23%

* do vyprodání skladových zásob

Německá kvalita

17,0 Kč/m²

TPO FÓLIE THERMOFIN F15

Viplanyl 60

šedá 1,5 x 20 bm

2000 x 1000 mm, odstín 712 šedý

* skladem

190 Kč/m²

TPO FÓLIE

875 Kč/ks

THERMOPLAN T15
šedá 1,5 x 20 bm

Poplastovaný plech

ade
* skl

219 Kč/m²

m

* skladem

TPO tabulový plech
šedý, 1000 x 2000 mm

1430 Kč/ks

Ostatní skladové barvy

16,5 Kč/m²

890 Kč/ks

* skladem

V nabídce ohýbané
lišty z Viplanylu!

Nízkoexpanzní
pěna, 750 ml

KJG
OKAPOVÝ
SYSTÉM

Za nákup 1 krabice (12 ks)

APLIKAČNÍ PISTOLE P300

ZDARMA!

Systém kotvení
plochých střech

* do vydání zásob

Skvělé
SKVĚLÉ
ceny!
CENY

Platí při jednorázovém
odběru na osobu/ 1 den.

AKČNÍ CENA
155 Kč/ks

PU 50FC, 300 ml
Polyuretanový tmel pro
lepení a tmelení ve stavebníctví
a průmyslu.
- bílá, hnědá, šedá, černá

Okapový systém
AKČNÍ CENA
125 Kč/ks

okapový systém
PZ lakovaný 330/100 mm
v barvách
tmavě hnědá (RAL 8028)
ocelově červená (RAL 3009)
intenzivně černá (RAL 9005)
antracit (RAL 7016)
bílohliník tm. (RAL 9007)
* sleva ze základní ceny
na vybrané produkty

DenBit ALP 300
Asfaltový penetrační lak - balení 9 kg
Ke každému balení jako dárek

SLEVA
až 37%*

aplikační štětec
ZDARMA!

okapový systém
pozinkovaný

RAPI-TEC

DÁREK
k nákupu

PROFI ŠROUBY

330/100 mm

SLEVA
15%
* navíc k vašim slevám

Ostatní barvy a rozměry
* ze základní ceny

SLEVA
až 27%

Skladem v široké škále
typů a rozměrů.

MAMUT GLUE
HIGHTACK

SKLAD
EM

290 ml
Bílé jednosložkové lepidlo
na bázi MS polymeru
s okamžitou fixací.

Brno / Veslařská 25, mobil: 608 315 161
Blansko / Poříčí 16, mobil: 608 315 158
Břeclav / Říční 3438, mobil: 608 315 165
České Budějovice / Planá, mobil: 608 666 347
Hodonín / Brněnská 52, mobil: 608 666 346
Jihlava / U Rybníka 10, mobil: 608 315 155
Kyjov / Boršovská 85, mobil: 608 315 164
Akce platí od 19.9. do 31.10.2022 ve všech prodejnách
ProEx 2000, spol. s r.o. a je určena pro velkoobchodní zákazníky.
Firma ProEx 2000, spol. s r.o. si vyhrazuje právo akci změnit nebo zrušit.
Zboží musí být v průběhu akce zaplaceno nebo vyfakturováno.

145 Kč/m²

Moravské Budějovice / Jaroměřická 1668, mobil: 608 315 163
Ostrava / Slovenská 1a, mobil: 601 171 171
Pohořelice / Znojemská 1111, mobil: 608 666 343
Staré Město / Zlechovská 1699, mobil: 608 315 160
Třebíč / Rafaelova 602, mobil: 608 315 162
Vyškov / Křečkovská 63, mobil: 608 666 345
Znojmo-Hodonice / U Sladovny 429, mobil: 608 315 170

WWW.PROEX2000.CZ

