
KATALOG  AKČNÍCH PRODUKTŮ

JARO 2021 ČAS NA ZMĚNU!



Nakupujte on-line z pohodlí domova.

U takto       označených produktů stačí 
„kliknout“ a ihned můžete nakupovat 

„Tvárnice pro příčky a výplňové zdivo. 
Správná volba pro energeticky úsporný 
stavební systém.“

„Keramické cihly 
dodají vašemu domu
špičkový výkon.“

HOLLAND KOMBI
Dlažba zámková - Colormix Piano
6 cm

HOLLAND 
Dlažba zámková - Přírodní
6 cm

HYDROBIT V60 S35
10m2

Kombinací tří rozměrově různých  
kamenů tvořící skladebnou jednotku.

ABO 9-20 
Obrubník zahradní - Přírodní 
1000/200/50 mm
Slouží k oddělení chodníků a pěšin 
od záhonů, trávníků v zahradách 
a parcích.

Dlažba je vhodná pro chodníky, 
pěší zóny a občasný pojezd.

Podkladní natavovací pás z oxidovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné
rohože, opatřený na horním povrchu  
jemnozrnným posypem.

53,90 Kč/ks
44,55 Kč/ks bez DPH

229 Kč/m2

485 Kč/ks

189,26 Kč/m2 bez DPH

400,83 Kč/ks bez DPH

385 Kč/m2
318,18 Kč/m2 bez DPH

LEPENKY

„Asfaltové pásy - 
vaše spolehlivá hydroizolace.“

HOLLAND 
Dlažba zámková - Mix Festival 
6 cm

GLASBIT G200 S40 
7,5m2

Dlažba je vhodná pro chodníky, 
pěší zóny a občasný pojezd.

Natavovací pás z oxidačního asfaltu vhodný 
jako spodní vrstva pro hydroizolační 
souvrství plochých střech na stabilních 
podkladech. Vhodný i pro hydroizolace 
spodních staveb proti zemní vlhkosti 
        a netlakové vodě, a také jako 
        protiradonová membrána. 
        Na horním povrchu opatřen 
        jemným minerálním posypem.

369 Kč/m2

569 Kč/ks

304,96 Kč/m2 bez DPH

470,25 Kč/ks bez DPH

„Beton pro stavby 
a úpravy komunikací.“ZDICÍ 

MATERIÁLY

BETONOVÉ 
VÝROBKY
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https://www.stavebniny-janik.cz/porotherm-30-profi-dryfix-247-x-300-x-249-mm
https://www.stavebniny-janik.cz/porotherm-44-eko-profi-dryfix-248-x-440-x-249-mm
https://www.stavebniny-janik.cz/porotherm-kp-7-cihelny-preklad?sva=6975
https://www.stavebniny-janik.cz/termalica-tvarnice-t-3-0-500?sva=10203
https://www.stavebniny-janik.cz/termalica-tvarnice-t-2-5-400-pdk-599-300-249mm
https://www.stavebniny-janik.cz/stavba-dum/zdici-prvky-vodorovne-konstrukce
https://www.stavebniny-janik.cz/odtokovy-zlab-aco-hexdrain-garage-pack-319000
https://www.stavebniny-janik.cz/aco-self-zatravnovaci-panel-586-x-386-x-38-mm-typ-b-zeleny-81071


VESTAN
Komplet mřížka + váleček 
interiér
Kvalitní Váleček Vestan, 6 mm drát, 
s držadlem a mřížkou, vhodný pro hobby 
použití.

52 Kč/24cm/ks

38 Kč/18cm/ks

42,98 Kč/ks bez DPH

31,40 Kč/ks bez DPH

Páska oblepovací PVC
50 mm x 33 m

Ochranná páska před nežádoucím 
potřísněním barvou nebo lakem.

59 Kč/ks
48,76 Kč/ks bez DPH
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SUCHÁ 
STAVBA

INTERIÉROVÉ DVEŘE

„Úspora času a financí, snadná manipulace a montáž.“

Základem suché stavby jsou sádrokartonové desky, které umožňují  
rychlou výstavbu s vlastnostmi masivní konstrukce.  
Chcete-li budovat moderně a kvalitně, sáhněte po těchto produktech. 

INTERIÉROVÁ
MALBA

Dvě velikosti: 18 a 24 cm.

MASONITE LUME EXTRA 
Dveře protipožární EI, EW 30 
DP3, bílé hladké, 80-90/197 cm
Interiérové dveře - protipožární výplň. 
Zabudovaný FAB zámek a tři dveřní závěsy.

2890 Kč/ks
2388,43 Kč/ks bez DPH

https://www.stavebniny-janik.cz/sadrokartonova-deska-rigips-rb-a-12-5-mm-1250x2000-mm
https://www.stavebniny-janik.cz/vyhledavani-produktu?s=uniflot
https://www.stavebniny-janik.cz/vyhledavani-produktu?s=rokofinal
https://www.stavebniny-janik.cz/sadrokartonova-deska-rigips-ma-df-12-5-mm-1250x2000-mm
https://www.stavebniny-janik.cz/dvere-bile-hladke-plne-zamek-dozicky-klic?sva=2936
https://www.stavebniny-janik.cz/remal-plus-tonovatelny-malirsky-nater-bila-13-2-kg
https://www.stavebniny-janik.cz/remal-expert-disperzni-tonovatelna-paropropustna-sametove-matna-barva-belost-96-18-kg
https://www.stavebniny-janik.cz/het-supermalba-tekuta-15-3kg-400301
https://www.stavebniny-janik.cz/het-klasik-15-3kg-400330
https://www.stavebniny-janik.cz/het-hetmal-plus-15-3kg-400261
https://www.stavebniny-janik.cz/lepenka-papirova-dvouvrstva-v-rolich-sire-105-cm-navin-10-m
https://www.stavebniny-janik.cz/paska-papirova-50-m-ruzne-sirky?sva=5210


S použitím CT 76

DETAIL POVRCHU OMÍTKY  
PO LETECH UŽÍVÁNÍ

CT 76 
omítka, která 
chrání Vaší fasádu

Použití 
jiné omítky

CERESIT CT 76, 25 kg
siliko-elastomerová omítka
zrno 1,5 mm, 2 mm
Tenkovrstvá dekorativní omítka  
se zvýšenou UV ochranou pro vnější  
i vnitřní použití.

od 875,21 Kč/ks bez DPH

od  1059 Kč/ks

ZATEPLOVACÍ A OMÍTKOVÉ
SYSTÉMY CERESIT

BALKÓNY
A TERASY
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Vaše  
profesionální 
pověst
Ceresit flexibilní lepidlo  
na obklady a dlažbu  
s vyztužujícími mikrovlákny

https://www.stavebniny-janik.cz/zakladni-nater-ceresit-ct-16-10-l
https://www.stavebniny-janik.cz/univerzalni-lepici-a-sterkova-malta-ceresit-ct-80-25-kg
https://www.stavebniny-janik.cz/polyuretanove-lepidlo-ceresit-ct-84-express-plus-850-ml
https://www.stavebniny-janik.cz/silikonova-omitka-ceresit-ct-74?sva=4046
https://www.stavebniny-janik.cz/silikon-akrylatova-mozaikova-omitka-ceresit-ct-77?sva=4049
https://www.stavebniny-janik.cz/ceresit-ct-17-10-l-2005228
https://www.stavebniny-janik.cz/ceresit-cm-16-flexible-25-kg
https://www.stavebniny-janik.cz/het-supermalba-tekuta-15-3kg-400301
https://www.stavebniny-janik.cz/vyhledavani-produktu?s=ft+101
https://www.stavebniny-janik.cz/ceresit-ce-40-aquastatic-5-kg?sva=2061
https://www.stavebniny-janik.cz/ceresit-cl-152


KOUPELNOVÉ
STUDIO

NOVINKY RAKO 2021
ZA SPECIÁLNÍ CENY

KOMPLETNÍ SERVIS 
PRO CELOU KOUPELNU

• ZDARMA 3D vizualizace vaší koupelny

• veškeré sanitární vybavení 
   od sprchových koutů po vany
 
• obklady a dlažby českých i zahraničních    
   výrobců
 
• profesionální a individuální poradenství 
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Nakupujte on-line nebo na prodejně i další NOVINKY RAKO 2021 za SPECIÁLNÍ CENY. 
Na prodejně v Ostravě navštivte zcela NOVOU VZORKOVNU. Stačí si jen vybrat. 

PODLAHOVÉ 
STUDIO

NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU 
PODLAHY BOEN
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Obklad 200/200 mm 
bílý lesklý, bílý matný
2. jakost

73,55 Kč/m2 bez DPH

89 Kč/m²

NEJNIŽŠÍ CENA!

Dlažba Taurus 300/300 mm
různé druhy
2. jakost

95,04 Kč/m2 bez DPH

115 Kč/m²

NEJNIŽŠÍ CENA!

Podlaha BOEN
Dub Indian Summer Live
2200x181x14 mm
3-vrstvá rustikální dřevěná deska.
Povrchová úprava: olej.
5G Click montážní systém.

983,47 Kč/m2 bez DPH

1190 Kč/m2

Podlaha BOEN 
Dub Animoso Live 
2200x181x14 mm 
3-vrstvá rustikální dřevěná deska.
Povrchová úprava: lak, kartáčovano.
5G Click montážní systém.

1111,57 Kč/m2 bez DPH

1345 Kč/m2

Podlaha BOEN 
Dub Honey Live
2200x181x14 mm
3-vrstvá rustikální dřevěná deska.
Povrchová úprava: olej, vosk, kartáčovano. 
5G Click montážní systém.

1028,96 Kč/m2 bez DPH

1245 Kč/m2

https://www.stavebniny-janik.cz/koupelnove-studio/obklady-a-dlazby/obklady-a-dlazby-rako?fpv%5B%5D=516&sort=pmin&pp=48&fpcmin=46&fpcmax=2855&fpv%5B%5D=&fpv%5B%5D=
https://www.stavebniny-janik.cz/koupelnove-studio/obklady-a-dlazby/obklady-a-dlazby-rako?fpv%5B%5D=513&sort=pmin&pp=48&fpcmin=46&fpcmax=2855&fpv%5B%5D=&fpv%5B%5D=
https://www.stavebniny-janik.cz/koupelnove-studio/obklady-a-dlazby/obklady-a-dlazby-rako?fpv%5B%5D=512&sort=pmin&pp=48&fpcmin=46&fpcmax=2855&fpv%5B%5D=&fpv%5B%5D=
https://www.stavebniny-janik.cz/podlozka-pod-plovouci-podlahy-basic-wood-nature?sva=7365


AGRO
NPK minerální hnojivo
3 kg

AGRO
Kravský hnůj organické hnojivo
10 kg

AGRO
Vitality komplex
1 l

AGRO NPK minerální hnojivo určené  
k základnímu hnojení ovoce a zeleniny  
před vlastní výsadbou a k přihnojování  
v průběhu vegetace.

AGRO organické hnojivo z kravského hnoje 
vyráběno pomocí procesu sušení a lisování. 
Granulovaná forma usnadňuje manipulaci.

AGRO komplexní výživa pro všechny rostli-
ny. Lze využít na celé zahradě – okrasné 
i užitkové, pro venkovní i pokojové květiny.

Nakupujte on-line z pohodlí domova.
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ZAHRADA
„Rozkvetlá zahrada, 
bohatá úroda.“

48,76 Kč/ks bez DPH 178 Kč/ks bez DPH 81,81 Kč/ks bez DPH

59 Kč/ks 215 Kč/ks 99 Kč/ks
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A HOBBY
NÁŘADÍ

„Sezona klepe na dveře, 
dejme se do práce..“

https://www.stavebniny-janik.cz/agro-substrat-zahradnicky-75l
https://www.stavebniny-janik.cz/agro-substrat-pro-pelargonie-50l
https://www.stavebniny-janik.cz/agro-substrat-pro-pokojove-rostliny-20-l
https://www.stavebniny-janik.cz/agro-cererit-3-kg
https://www.stavebniny-janik.cz/kryci-netkana-textilie-bila-ruzne-velikosti?sva=10258
https://www.stavebniny-janik.cz/netkana-mulcovaci-textilie-cerna-ruzne-druhy?sva=10255
https://www.stavebniny-janik.cz/ryc-plochy-sklolaminat-s6958
https://www.stavebniny-janik.cz/lopata-velka-kovova-s6162
https://www.stavebniny-janik.cz/hrabe-zahradni-gr014af
https://www.stavebniny-janik.cz/hrabe-svedske-vejirove-lr002af
https://www.stavebniny-janik.cz/kultivator-3-hroty-sklolaminat-sg003cf
https://www.stavebniny-janik.cz/vidle-ctyrhrote-sklolaminat-f102xl


Akce je platná od 12. 4. 2021 do 15. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Změna cen vyhrazena. 
Tiskové chyby vyhrazeny. Foto pouze ilustrační. Stavebniny JANÍK a. s. si vyhrazuje právo na změny akce.

Stavebniny Janík

• Profesionální obchod s kompletním sortimentem nejen stavebních materiálů.

• Garance trvale nízkých cen. Akce, slevy, výhody i dárky k nákupu. 

• Individuální přístup, cenové kalkulace na míru a odborné poradenství.

• Široká nabídka produktů na e-shopu a doprava zboží rychle na vaši stavbu.

• 7 prodejen v Moravskoslezském kraji.
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