
Ceny platia pri platbe v hotovosti
Ceny sú vrátane 20% DPH. Tlačové chyby a zmeny cien počas tlače vyhradené. ELA VRANOV s.r.o. 
si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru.

057 44 222 59
WWW.ELASTAVEBNINY.SK

Suché omietkové a maltové zmesy
| Hydroizolácie | Stavebná chémia
| Chémia a farby | Asfaltové pásy

| Tepelná izolácia
| Náradie a upratovanie

Akcia platí od 22.2. do 24.3. 2023

Veľké skladové zásoby a bezkonkurenčné ceny

OSB doska KRONO 3 ECO

Montážna pena 720 ml
Celoročná pištoľová

pri odbere 12ks
+pištoľ za 1 cent

2500x1250x12 17,70€ / ks
22,20€ / ks2500x1250x15
26,50€ / ks2500x1250x18
32,40€ / ks2500x1250x22
36,90€ / ks2500x1250x25

2500x625x12 9,30€ / ks
11,60€ / ks2500x625x15
13,90€ / ks2500x625x18
17,00€ / ks2500x625x22
19,30€ / ks2500x625x25

OSB dosky ako napr. KRONOSPAN OSB 3 F0 12x1250x2500 sa najčastejšie používajú 
na opláštenie nosných stien, stropov a priečok, na vytvorenie základnej podlahovej dosky, 
na výrobu bilbordov, na výstavách a v skladovom hospodárstve (na stavbu regálov, stojanov, stánkov 
a kioskov) a v neposlednom rade tiež ako konštrukcia na čalúnený nábytok alebo obalový materiál.

Výplňová montážna pena
s vysokou priľnavosťou
pre celoročné využitie.

Knauf MP75 25 kg
Jednovrstvová omietka na steny
a stropy do vnútorného prostredia.

Použitie:
kancelárske budovy, bytová výstavba 
a miestnosti s obvyklou vlhkosťou vzduchu

Knauf Goldband 30 kg
Jednovrstvá vnútorná omietka na ručné
spracovanie s väčšou výdatnosťou.

Použitie:
Vhodná na murivo všetkých druhov, 
do všetkých vnútorných miestností, vrátane 
domových kuchýň a kúpeľní.

AKCIOVÁ CENA

10,80€ vr

AKCIOVÁ CENA

7,70€ vr

AKCIOVÁ CENA

5,50€ ks

rozmer

rozmer

cena

cena



Suché omietkové a maltové zmesy | Hydroizolácie

 Suché omietkové a maltové zmesy

 Hydroizolácie

Atlas SMS 30 25 kg

Murovacia malta 5 MPa 
a 10 MPa, 25kg

DenBraven tekutá
lepenka 2K

DenBraven jednozložková 
hydroizolácia

DenBraven Tesniaci
pás S-T8 profi

DenBraven roh S-T8

Weberbat cementový
poter 25 kg

Weber suchý betón 25 kg Atlas ATUT C1T 25 kg

cena s DPH 20%
cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20% cena s DPH 20% cena s DPH 20% cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

Atlas flexibilné lepidlá Atlas jadrová omietka

Rýchlotvrdnúci, samonivelačný
podlahový podklad (3-30 mm). Zvyšuje 
úroveň podlahy v celej miestnosti. 
Môže sa používať v miestnostiach 
so zvýšenou vlhkosťou ako napr. 
kúpeľne. Odporúča sa ako podklad 
pod podlahové krytiny v kanceláriách,
škôlkach, školách, bytoch a pod.

K lepeniu obkladov a dlažieb v exteriéri 
a interiéri (vhoné pre podlah. kúrenie).

Pre omietanie stien s keramických 
a silikátových tehál, pórobetónu 
a betónových tvárnic.

Suchá maltová zmes na murovanie,
pre ručné spracovanie.

Dvojzložkový, trvale pružný
hydroizolačný náter, na báze
disperzie a zmesi modifikovaných 
prísad s cementom.

Hotová jednozložková, polotekutá 
hmota s tixotropnými vlastnosťami 
na báze polymérovej disperzie.

Trvale pružný kaučukový pás, na báze 
špeciálnej polyesterovej tkaniny
s termoplastickým elastomerom.

Trvale pružný kaučukový pás, na báze 
špeciálnej polyesterovej tkaniny
s termoplastickým elastomerom.

Jednozložková cementová podlahová 
hmota určená na ručné spracovanie, 
pevnosť 20 MPa.

Suchá betónová zmes na ručné
spracovanie, na vnútorné a vonkajšie 
použitie.

Lepiaca malta na obklady a dlažbu. 
Vhodná pre kúpeľne, kuchyne, chodby, 
schody a malé dekoračné povrchy.

Ceny platia pri platbe v hotovosti
Ceny sú vrátane 20% DPH. Tlačové chyby a zmeny cien počas tlače vyhradené. ELA VRANOV s.r.o. 
si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru.

057 44 222 59
WWW.ELASTAVEBNINY.SK

AKCIOVÁ CENA

9,70€ vr
Atlas C2TE S1 25 kg

10,80€ vr

5 MPa

2,99€ vr

Atlas C2TE 25 kg

8,30€ vr

10 MPa

3,05€ vr

AKCIOVÁ CENA

3,15€ vr

AKCIOVÁ CENA

3,50€ vr

AKCIOVÁ CENA

3,95€ vr

AKCIOVÁ CENA

3,20€ vr

5 kg 20,66€ 
52,10€ 13 kg

balenie
Vonkajší roh 4,20€ 

4,20€ Vnútorný roh
5 m 10,95€ 

16,50€ 10 m

balenie7 kg 24,35€ 
47,90€ 14 kg
57,90€ 21 kg

balenie

Bezkonkurenčné ceny

Veľké skladové zásoby



Pena montážna
nízkorozťažná 750 ml

Pena montážna nízko-
rozť. hadičková 750 ml

Akrylový tmel
EXPRES 280 ml

Silikón sanitárny
biely 300 ml

Polyuretánové lepidlo 
na tehly 750 ml

Polykraft SF 300
polyester 300 ml

Akrylový tmel
na sádrokartón 280 ml

Silikón univerzálny
bezfarebný 300 ml

PENA MONTážna EASY FOAm 
720 ml

Akryl profi biely 300 mlMaxi trubičková
nízkoexpanzná pena 825 ml

Polyuretánové lepidlo
na polystyrén kraftfix 750 ml

Pena montážna celoročná
pištoľ. Nízkorozť. 750 ml

Jednozložková polyuretánová 
pena, s vysokou rozpínavosťou. 
Použitie: Vyplňovanie dutín, 
montáž rámov okien a dverí.

Jednozložková polyuretánová 
pena, s vysokou rozpínavosťou. 
Použitie: Vyplňovanie dutín, 
montáž rámov okien a dverí.

Jednozložkový plniaci,
nezrážanlivý tmel disperznej
báze s dobrou prilnavosťou.
Po vyzretí odolný mrazu,
pretieratelný po 20 min..

Na škárovanie podkladov, 
sanitárnej keramiky, spŕch, 
kuchynských liniek. Vysoká
priľnavosť na sklo a odolnosť
v sanitárnom prostredí.

Polyuretánové lepidlo na lepenie 
keremických a pórobetónových 
tvárnic.Jednozložková

polyuretánová 
pena,
s vysokou
rozpínavosťou. 

Použitie:
Vyplňovanie dutín

Jednozložkové 
nízkoexpanzné 
lepidlo.

Použitie:
Lepenie EPS a XPS 
polystyrénu.

Celoročná
jednozložková
polyuretánová 
pena, s vysokou
rozpínavosťou. 
Použitie:
Vyplňovanie dutín, 
montáž rámov 
okien a dverí.

Na vyplňovanie 
škár pri montáži 
okenných rámov
a dverných zárubní. 
Vysoká výťažnosť
a malá expanzia
okien a dverí.

Jednozložkový 
tesniaci škárovací 
tmel na báze 
akrylátovej
disperzie. Vytvára 
trvalo pevný, 
plasticko-elasticý 
spoj.

Jednozložkový 
škárovací tmel 
na báze špeciálnych 
akrylov. Vytvára 
trvalo pevný,
elastický spoj.

Chemická kotva 
Polykraft bez 
styrénu
a bez zápachu. 
Umožňuje kotvenie 
do všetkých typov 
podkladov.

Jednozložkový 
neutŕalny 
silikónový tmel. 
Silná prilnavosť 
k sklu, hlinníku, 
nerezovej oceli, 
pozinku a ostatným 
stavebným 
materiálom.

Ceny platia pri platbe v hotovosti
Ceny sú vrátane 20% DPH. Tlačové chyby a zmeny cien počas tlače vyhradené. ELA VRANOV s.r.o. 
si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru.

057 44 222 59
WWW.ELASTAVEBNINY.SK

cena s DPH 20%

cena s DPH 20% cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

KR21-3055

5,50€ ks

AKCIOVÁ CENA

8,20€ ks

AKCIOVÁ CENA

1,70€ ks

AKCIOVÁ CENA

2,75€ ks

AKCIOVÁ CENA

6,05€ ks

AKCIOVÁ CENA

3,95€ ks

KR21-3070

5,99€ ks

KR21-3050

5,50€ ks

KR21-4050

5,10€ ks

AKCIOVÁ CENA

3,21€ ks

AKCIOVÁ CENA

4,10€ ks

KR21-3060

5,99€ ks

KR21-4030 trubičková 4,50€ 
4,90€ KR21-3030 pištoľová

Lepidlo
na polystyrén 280 ml

Lepidlo
na parozábrany 310 ml

Čistič pur peny 500 ml

Jednozložkové lepidlo na báze 
disperzie, vytvára trvalo pevný, 
vlhkotesný spoj.

Jeho uplatnenie je na lepenie 
parotesných zábran
a hlinníkových fólií.
Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá.

Na ľahké očistenie pracovných 
pomôcok znečistených
nevytvrdnutou polyuretánovou 
penou.

cena s DPH 20%

cena s DPH 20% cena s DPH 20%

AKCIOVÁ CENA

2,49€ ks

AKCIOVÁ CENA

6,60€ ks

AKCIOVÁ CENA

3,70€ ks

Veľké skladové zásoby a bezkonkurenčné ceny
Stavebná chémia



SPEKTRA Classic Plus

Primalex POLAR

Plachta Tarpaulin Light

GUNNEFOL TOP vysoko difúzna kontaktná fólia GUNNEFOL N parotesná fólia 110 g

Značkovací sprej 500 ml

Adhézny mostík koncentrát
Interiérová farba pre ochranu
a dekoráciu vnútorných stien
a stropov.

Ponúka dokonalú belosť, ktorá rozjasní váš interiér.
S Primalexom POLAR dosiahnete dojem väčšieho
a vzdušnejšieho priestoru vo vašom interiéri.

– univerzálne použitie
– odolná voči vode, plesni a roztrhnutiu
– zdvojené lemy vrátane antikorózných
   očiek na našponovanie
– flexibilné vlastnosti aj pri mrznúcich
   podmienkach
– s ochranou proti UV žiareniu
– povolená rozmerová odchýlka +- 5%.

Ponúka dokonalú belosť, ktorá rozjasní váš interiér.
S Primalexom POLAR dosiahnete dojem väčšieho
a vzdušnejšieho priestoru vo vašom interiéri.

Parotesná fólia zabraňuje prenikaniu vodných pár
vzniknutých činnosťou v dome do strešnej konštrukcie.

Špeciálna nástreková farba
pre značenie všetkého druhu.
Farby: biela, červená, modrá, zelená, žltá, oranžová

Adhézny mostík je jednozložkový
bezrozpúšťadlový náter, ktorý
je možno použiť v interiéroch
i exteriéroch na vyzreté omietky,
nekonštrukčný betón,
sklenené tapety atd..

Ceny platia pri platbe v hotovosti
Ceny sú vrátane 20% DPH. Tlačové chyby a zmeny cien počas tlače vyhradené. ELA VRANOV s.r.o. 
si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru.

057 44 222 59
WWW.ELASTAVEBNINY.SK

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

AKCIOVÁ CENA

5,80€ ks

AKCIOVÁ CENA

6,60€ ks

0,72€ m2

5 kg 14,50€ 
36,50€ 13 kg

1 l 2,28€ 
12,20€ 5 l

1 kg 2,25€ 
9,70€ 5 kg

1 l 3,50€ 
16,60€ 5 l

balenie

balenie balenie balenie

Penetrácie a farby | Fólie, plachty a ostatné

 Penetrácie a farby

 Fólie

 Plachty a ostatné

Hĺbková penetrácia
NANO

Penetračný náter
S-T70

Primer ALFA BetonKontakt

Dexoll nemrznúca zmes
do ostrekovačov 5 l

Jednozložková
nízkoviskózna kvapalina 
s hĺbkovým penetrujúcim 
účinkom na savé podklady.

Jednozložková
nízkoviskózna kvapalina 
na báze vodnej disperzie 
styrenakrylátového
kopolyméru SOKRAT.

Jednozložková uzatváracia 
penetrácia, ktorá vytvára 
elastický, priehľadný, 
pevný, vodounerozpustný 
film.

Náter neobsahujúci rozpúšťadlá. Vytvára 
separačný kotviaci náter nasledujúcich vrstiev. 
Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie
pre spevnenie kritických podkladov, odolný 
voči alkáliám, difúzny a poveternostne stály.

Dexoll zimná kvapalina do ostrekovačov -20°C, 
chráni pred zamŕzaním a účinne rozpúšťa
a odstraňuje stopy hmyzu, soli a nečistôt
z dopravy.

5 l 11,05€ / ks
17,30€ / ks10 l
25,30€ / ks15 l

7,5 kg 22,90€ / ks
40,90€ / ks15 kg
58,80€ / ks25 kg

95 g 0,67€ / m2

0,88€ / m2135 g

1 kg 5,50€ / ks
22,90€ / ks5 kg

balenie

balenie

balenie

2x4 m     65g/m 3,50€ / ks
5,10€ / ks3x4 m     65g/m
6,20€ / ks3x5 m     65g/m
9,99€ / ks4x6 m     65g/m

rozmer cena

Nôž Strend Pro Premium

Nôž Strend Pro UKBOX-86-18

18 mm, odlamovací, 
kovový. Zaručuje skvelý 
výsledok a bezpečnú 
prácu.

18 mm, odlamovací, 
plastový. Zaručuje 
skvelý výsledok
a bezpečnú prácu.

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

AKCIOVÁ CENA

2,75€ ks

AKCIOVÁ CENA

1,25€ ks

Bezkonkurenčné ceny

Veľké skladové zásoby



ProtectBit lepenka 
R330 H 10m2/bal

ProtectBit lepenka 
A330H 20m2/bal

ProtectBit lepenka
G200 S40 7,5m2/bal

ProtectBit lepenka
V60 S35 10m2/bal

ProtectBit lepenka
GV 35 10m2/bal

ProtectBit lepenka
V60 S4 Final 5m2/bal

ProtectBit lepenka
V S35 5m2/bal

ProtectBit lepenka
PYE PV S42 7,5m2/bal

Tepelná izolácia Isover KT40 Fasádny polystyrén EPS 70F

Podlahový polystyrén EPS 100S

Penetral ALP
asfaltový penetračný lak 

Asfaltovaný pás typu R
je naimpregnovaná nasiakavá 
nosná vložka zo strojovej
handrovej lepenky.

Asfaltovaný pás typu A je na-
impregnovaná nasiakavá nosná 
vložka zo strojovej handrovej 
lepenky. Výrobok nemá žiadnu 
povrchovú úpravu.

Nataviteľný asfaltový 
pás s nenasiakavou 
nosnou vložkou
zo sklenej
rohože-vliesu,
vybavený obojstran-
nou krycou vrstvou
z oxidovaného 
asfaltu a separačnou 
vrstvou.

Nataviteľný asfaltový 
pás s nenasiakavou 
nosnou vložkou
zo sklenej
rohože-vliesu,
vybavený oboj-
strannou krycou vrst-
vou z oxidovaného 
asfaltu a separačnou 
vrstvou. 0,5x10 m. 
Podkladový pás pod 
obvodové múry.

Nataviteľný asfaltový 
pás s nenasiakavou 
nosnou vložkou
zo sklenej tkaniny,
vybavený oboj-
strannou krycou vrst-
vou z oxidovaného 
asfaltu a separačnou 
vrstvou.

Asfaltový pás IPA V60 
S35 je bitúmenová 
membrána vhodná 
pri hydroizolácii 
striech. V skladbe 
strešného plášťa 
sa pás používa pre 
podkladové vrstvy
a medzivrstvy.

Nataviteľné asfaltové 
pásy s nenasiakavou 
nosnou vložkou
zo sklenej rohože,
vybavené oboj-
strannou krycou vrst-
vou z oxidovaného 
asfaltu a separačnou 
vrstvou.

Nataviteľné asfaltové 
pásy z modifiko-
vaného asfaltu SBS 
sú pásy s nenasiaka-
vou nosnou vložkou 
z polyesterového 
rúna, vybavené 
obojstrannou krycou 
vrstvou
z modifikovaného 
asfaltu.

Pre všetky druhy nezaťažených tepel-
ných a zvukových izolácií, podláh 
na drevených vankúšoch, zavesených 
stropov a pre zvýšené tlmenie zvuku 
v dutinách pôjdových priestorov 
(zlepšenie tepelnej a zvukovej 
pohody), pre nepochôdznu izoláciu 
stropov neobytných posledných 
podlaží.

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ: 0,04W/m.K

Penový polystyrén vhodný
pre rekonštrukcie a novostavby.

stabilizované izolačné dosky
z penového polystyrénu. Určené 
pre zateplenie podláh a plochých striech.

Používajú sa na napúšťanie suchých
a zhruba očistených 
cementobetónových alebo omietkových 
podkladov pod živičné izolačné krytiny 
a živičné izolácie.

Ceny platia pri platbe v hotovosti
Ceny sú vrátane 20% DPH. Tlačové chyby a zmeny cien počas tlače vyhradené. ELA VRANOV s.r.o. 
si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru.

057 44 222 59
WWW.ELASTAVEBNINY.SK

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

AKCIOVÁ CENA

32,20€ bal

AKCIOVÁ CENA

55,30€ bal

AKCIOVÁ CENA

40,80€ bal

AKCIOVÁ CENA

25,10€ bal

AKCIOVÁ CENA

26,70€ bal

AKCIOVÁ CENA

20,30€ bal

AKCIOVÁ CENA

15,00€ bal

AKCIOVÁ CENA

23,05€ bal

3 kg 18,40€ 
24,60€ 5 kg

balenie

 Asfaltové pásy

 Tepelné izolácie

Asfaltové pásy | Tepelné izolácie

Bezkonkurenčné ceny

Veľké skladové zásoby

10,32
6

5

3,30€/m2

3,00€/m2

3,23€/m2

7,38
5

3

4,95€/m2

3,76€/m2

5,17€/m2

150 mm
50 mm

80 mm

100 mm
40 mm

50 mm

6,9
4

2,5

5,30€/m2

4,51€/m2

6,46€/m2

160 mm
60 mm

100 mm

6
5,52 3

1,5

5,95€/m2

6,60€/m2 6,02€/m2

9,70€/m2

180 mm
200 mm 80 mm

150 mm
m2/bal cenakrúbka

m2/bal cena

m2/bal cenaEPS 70

EPS 100



Pištoľ Strend Pro FG106 Pištoľ výtlačná
Strend Pro Premium

Maltovník ReCycled®

Set Kanagreen válec

Vedro ReCycled®

Profi vodováha 2 libely

Vodováha KAPRO® 779-40 Spirit™

Vodováha Horizont VVN-2

Fólia proti prachu Strend Pro

Horák Strend Pro H55A X305

Lešenie s plošinou 2x6 BASIC

CQ HDPE zakrývacia fólia

Lata Horizont SL2 2 libely

Miešadlo Burley R6205BP

Schodíky Strend Pro AL-D

Stierka Strend Pro Premium

Súprava upratovacia Vileda TURBO Súprava upratovacia Vileda Ultramax TURBO

Lata Horizont SL bez libiel

2.Gen, Alu, Cr, na montážnu penu

R 12:1, 310 ml, otočná 360°

obdĺžnikový, PE/PP

25 cm/66 mm, držiak 6 mm,
mriežka, fólie 4x4 m

stavebné, plast

PF1201, na dvere, U-Zipper

opaľovací, na plyn, LPG,
hadica L-1.5 m, závit G3/8”

3in1, max. 150 kg

do interiéru

1400 W, elektrické, M14x2, 140 mm

max. 125 kg, Alu.

nerez, murárska

3v1 Microfibre 2v1 mop+vedro

Ceny platia pri platbe v hotovosti
Ceny sú vrátane 20% DPH. Tlačové chyby a zmeny cien počas tlače vyhradené. ELA VRANOV s.r.o. si vyhradzuje právo zmien
v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Cena platí do 24.3. 2023 alebo do vypredania zásob.

cena s DPH 20% cena s DPH 20%

cena s DPH 20%cena s DPH 20%

cena s DPH 20% cena s DPH 20%

cena s DPH 20% cena s DPH 20%

cena s DPH 20%

2170574

7,50€ ks

2170433

5,70€ ks

AKCIOVÁ CENA

3,80€ ks

2170437

9,17€ ks

213369A

92,90€ ks

220589A

16,40€ ks

2211711

42,90€ ks

2211702

42,90€ ks

251196

96,50€ ks

facebook.com/elastavebniny
instagram.com/ela.stavebniny

T: 057 44 222 59
M: 0915 963 248
M: 0907 997 028

Budovateľská 1289,
093 01 Vranov nad Topľou

Otváracie hodiny:
Pon-Pia: 7:00 - 16:00

Sob: 7:00 - 12:00

 Náradie Veľké skladové zásoby

 Upratovanie Bezkonkurenčné ceny

254205

2161255

216856 216853
216924 216369

216066

5 l

4 stupienkové

140x330 cm220 mm

100 cm 100 cm
60 cm 60 cm

40 l 40 kg

0,90€

32,25€

4,40€3,75€

5,40€ 15,90€
10,10€ 17,20€

3,70€
1,20€

40,30€

4,40€3,90€

15,50€ 19,20€
11,90€ 22,90€

4,05€

254204

2161257

216487 216720
216926 216370

216117

10 l

5 stupienkové

210x200 cm300 mm

150 cm 150 cm
100 cm 100 cm

65 l 60 kg
1,30€

4,60€6,70€

19,30€ 24,90€
19,70€ 37,90€

5,90€

254644

2161258

216488 216540
216930 216410

216361

12 l

270x160 cm500 mm

200 cm 200 cm
200 cm 200 cm

80 l 80 kg
1,80€

21,50€ 33,90€

254063

216749 216541

16 l

250 cm 250 cm

2,15€254064 20 l

kód

kód

kód kód

kód kód

kód

veľkosť

rozmerrozmer

dĺžka dĺžka

dĺžka dĺžka

veľkosť nosnosť

cena

cenacena

cena cena

cena cena

cena

WWW.ELASTAVEBNINY.SK

Náradie | Upratovanie


