Velkoobchodní ceník RTI Haasová-Menhart®
Ceny platné pro rok 2017/2018

Objednávky:

Výroba a technické poradenství:

Marie Haasová
Nábřeží kpt. Nálepky 471
339 01 Klatovy 3
tel./fax/zázn.: 376 316 793, mobil: 732 766 276
email: rti@rti.cz
www.rti.cz

Libor Menhart
Kolinec 83
341 42 p.Kolinec
mobil: 724 890 242

IČO: 42837502
DIČ: CZ5657090032
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č.ú.: 1010839744/0600,
IBAN: CZ3706000000001010839744, SWIFT pro BIC: AGBACZPP, Měna: Kč.

Stavební izolační pás Haasová-Menhart® s AL -2xAL / parotěsná tepelná izolace do střešních konstrukcí, klimatizace a
vzduchotechnika, hydroizolace do základů, tepelná izolace střech, stropů, stěn, v automobilovém průmyslu (zateplení, odhlučnění, k motoru proti kunám a jiným
hlodavcům), sauny, bazény (vnitřní , venkovní), lodě, mobilheimy, zateplení a odhlučnění garážových vrat, nádrže, boilery, místo klimatizace (úspora peněz za
nezdravou klimatizaci a v domě není horko), aj./

Druh
-stavební izolační pás s AL
-staveb.izol.pás s 2xAL oboustranný
-staveb.izol.pás kombinovaný
/AL + AL s pevnostní mřížka-oboustranný/
-stavební izolační pás s AL
-staveb.izol.pás s 2xAL oboustranný
-staveb.izol.pás kombinovaný
/AL + AL s pevnostní mřížka-oboustranný/
Množstevní slevy při odběru:

od 100m ... 3%

Rozměr

Cena bez DPH/21%

Balení

1m x 25m x 4mm
1m x 25m x 4mm
1m x 25m x 4mm

93,-Kč/m2
105,-Kč/m2
110,-Kč/m2

1r./návin/
1r./návin/
1r./návin/

1m x 25m x 8mm
1m x 25m x 8mm
1m x 25m x 8mm

141,-Kč/m2
153,-Kč/m2
158,-Kč/m2

1r./návin/
1r./návin/
1r./návin/

od 300m ... 5%

od 500m ... 10%

od 1000m ... 15%

Stavební izolační pásy lze natáčet i ve větších návinech např. 50m aj.
Příplatek 12,-Kč bez DPH 21% za 1mm nad tloušťkou 8mm, většinou po 2mm (až do síly 5cm).
Stavební izolační pás lze opatřit samolepem, příplatek za samolet 70,-Kč/m2 bez DPH 21%
NOVINKA ve zlatém provedení:
- v provedení zlatá, stříbrná příplatek 14,-Kč/m2 bez DPH 21%
- v provedení 2x zlatá - příplatek 22,-Kč/m2 bez DPH 21%

Stavební izolační pás Haasová-Menhart® s pevnostní mřížkou / pod lina, koberce, plovoucí podlahy a jiné podlahy (nenasákavý materiál,
zateplení, odhlučnění, rušení škodlivých geopatogeních zón - připadně i na dno postelí - zejména u tloušťky 4mm)/

Rozměr

Cena bez DPH/21%

Balení

1m x 25m x 2mm
1,45m x 25m x 2mm
1,45m x 25m x 4mm
1,45m x 25m x 8mm

88,-Kč/m2
130,-Kč/bm
159,-Kč/bm
229,-Kč/bm

1 role
1 role
1 role
1 role

Druh
-oboustranný 2 x mříž
-oboustranný 2 x mříž
-oboustranný 2 x mříž
-oboustranný 2 x mříž
Množstevní slevy při odběru:

od 100m ... 3%

od 300m ... 5%

-Hliníková folie zesílená
-Hliníková folie s pevnostní mřížkou
-Hliníková folie s pevnostní mřížkou ve zlatém provedení
Množstevní slevy při odběru:

od 100m ... 3%

od 500m ... 10%

od 1000m ... 15%
2

1,05m x 50m
1,60m x 50m
1,50m x 50m

37,-Kč/m
27,-Kč/m2
30,-Kč/m2

od 300m ... 5%

od 500m ... 10%

-ALU termopáska se samolepem stříbrná *
25m x 50mm x 1mm
-ALU termopáska se samolepem stříbrná *
25m x 50mm x 2mm
-ALU termopáska se samolepem stříbrná *
10m x 100mm x 2mm
-ALU termopáska se samolepem OBOUSTRANÁ stříbrná *25m x 50mm x 2mm
-ALU termopáska se samolepem zlatá *
25m x 50mm x 2mm
-Samolepící ALU páska
100m x 50mm

1 role
1 role
1 role
od 1000m ... 15%

235,-Kč/ks
247,-Kč/ks
198,-Kč/ks
339,-Kč/ks
256,-Kč/ks
372,-Kč/ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
6 ks

* naše speciální páska s vysokou lepivostí

Termoparotěsná folie /tepelná izolace střech,stropů,stěn a podlah,pod podlahové topení,korkové plovoucí podlahy,obalování bojlerů,čerpadel proti
zamrznutí,parotěsná zábrana,výplně dilatačních spár, za radiátory, protisluneční a protimrazová ochran u auta) aj. /

Druh
-termoparotěsná folie
-termoparotěsná folie
-termoparotěsná folie

Rozměr

Cena bez DPH/21%

Balení

1m x 25m /25m2/
1m x 50m /50m2/
1,5m x 50m /75m2/

62,-Kč/m2
62,-Kč/m2
62,-Kč/m2

1r./návin/
1r./návin/
1r./návin/

Víceúčelová reflexní folie /za radiátory a další využití/

Druh
-Víceúčel.reflex.folie
-Víceúčel.reflex.folie
- Víceúčel.reflex.folie ve zlatém provedení
Množstevní slevy :

4 krabice…..5%

Rozměr

Cena bez DPH /21%

Balení

6m x 0,5m
6m x 0,7m
6m x 0,7m

223,-Kč/ks
247,-Kč/ks
267,-Kč/ks

16 ks
12 ks
12 ks

8 krabic…..10%

10 krabic…..15%

