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 zateplení ▪ ETICS ▪ ecosphere

maxit multi 
lepidlo v sile s kontinuální míchačkou

Nejenom omítky, ale i lepidlo a stěrkovou 
hmotu můžete mít už dnes v sile s kontinuální 
míchačkou! Speciálně vyvinutá hmota 
maxit multi v kombinaci s výkonnou míchač-
kou m-tec D40 dokáže velmi zrychlit montáž 
zateplovacího systému.

Z praxe víme, v čem silo pomáhá 
a v čem můžeme pomoci my Vám:

 ■ výrazné zvýšení produktivity práce zkrácení 
času potřebného pro realizaci stavby

 ■ zkrácení doby pronájmu lešení

 ■ úspora pracovních sil

 ■ odpadá nákladné míchání lepidla, kontinu-
ální míchačka namíchá až 40 litrů lepidla za 
minutu pouhým stisknutím tlačítka!

maxit multi - lepidlo pro ETICS v sile

 ■ odpadá nákladná doprava materiálu 
(auto s hydraulickou rukou)

 ■ odpadají více náklady na amortizaci za palet

 ■ pouze minimální plocha pro skladování 
lepidla 3x3 m pro silo 12 m3, které pojme až 
15 tun lepidla

 ■ snadný přesun materiálu - sila v rámci stavby

 ■ odpadá likvidace prázdných pytlů

 ■ lepidlo se ze sila neztrácí

 ■ dostatek rychle namíchaného lepidla na 
stavbě

 ■ snadná obsluha strojního zařízení při lepení 
nebo armování

 ■ materiál je chráněn před povětrnostními vlivy 
a působení okolního prostředí

 ■ nespotřebovaný materiál v sile je 
odvezen a dobropisován

Stavební připravenost pro silo

přípojka elektrické energie 
jistič dostačuje 25 A
přívodní kabel k silu 5 kolík 16 A
přípojka vody pod stálým tlakem 
2,5 bar
přívodní hadice na vodu ¾ s bajonetovou 
spojkou GEKA 
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   ost
  Franken Maxit s.r.o.
  Výrobní závod Beroun

Poznámky k dostupnosti zboží

 4   Standardní zboží skladem
   Expedice na dotaz

 Dodací termíny pro volně ložené zboží jsou stanovovány individuálně.
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maxit izolační desky minerální 72

maxit talířové hmoždinky 73
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

Skladba systému

1. maxit lepicí malta 

2. maxit EPS izolační 
desky a schválené 
hmoždinky

3. maxit armovací malta 
+ armovací tkanina 

4. maxit šlechtěná omítka

maxit Dämmsystem PS
Tepelněizolační systém s polystyrenem

Vlastnosti
Vysoká stabilita
 ■ Vysoká trvanlivost díky certifikovanému  

systému dle ETAG 004
 ■ Vysoká tepelná izolace
 ■ Vysoká odolnost proti vlivům počasí
 ■ Variabilní vzhled fasády
 ■ Paropropustný
 ■ Vysoká odolnost nárazům

energy save

maxit Dämmsystem PS – systém s polystyrenem

1

2
3

4

maxit tepelněizolační systém kotvený s doplňkovým lepením PS
maxit tepelněizolační lepený PS

se evropstým technickým posouzením ETA

Lepicí hmota Lepicí a armovací malta maxit multi 285 / 285 F/ 292 / 300 / Kleber und Armi-
erungsmörtel FM (285 R)

Izolační výrobek Izolační desky maxit PS 70 F grey plus

maxit PS 70 F grey

maxit PS 70 F

Mechanické kotvení Talířové hmoždinky maxit zatloukací/šroubovací hmoždinky

Základní vrstva Lepicí a armovací malta maxit multi 285 / 285 F / 292 / 300 / 276 F / Kleber 
und Armierungsmörtel FM (285 R)

Armovací tkanina maxit PS Armierungsgewebe 4 x 4

Penetrační nátěr Sjednocení nasákavosti/adheze maxit prim 1050 / 1060

Konečná povrchová úprava Šlechtěná omítka maxit  ip color plus / ip star / multi 300 / ip top / sil A / 
spectra A / silco A / Solarputz

Nátěr* Fasádní barva maxit EG-farbe / Silikatfarbe A / Dispersionfarbe A / 
Siliconharzfarbe A / intens A / Solarfarbe

*doporučené
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH
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Skladba systému

1. maxit lepidlo  

2. maxit MW izolační desky 
a schválené hmoždinky

3. maxit armovací stěrka 
+ armovací tkanina 

4. maxit šlechtěná omítka

maxit Dämmsystem MW
Tepelněizolační systém s minerální vlnou

Vlastnosti
Vysoká stabilita
 ■ Vysoká trvanlivost díky certifikovanému  

systému dle ETAG 004
 ■ Vysoká tepelná izolace
 ■ Vysoká odolnost proti vlivům počasí
 ■ Variabilní vzhled fasády
 ■ Paropropustný
 ■ Vysoká odolnost nárazům
 ■ Nehořlavý

1

2 3
4

energy save open AIR

maxit Dämmsystem MW – systémy s minerální vlnou

maxit tepelněizolační systém kotvený s doplňkovým lepením MW-P podélné vlákno 
maxit tepelněizolační lepený MW-L kolmé vlákno

ETA

Lepicí hmota Lepicí a armovací malta maxit multi 285 / 285 F / 292 / 300

Izolační výrobek Izolační desky maxit MW-L TR 80 / MW-L TR 80 speedy 

maxit MW-P TR 10 / MW-P TR 10 speedy

maxit MW-P TR 15 / MW-P TR 15 speedy

Mechanické kotvení* Talířové hmoždinky maxit zatloukací/šroubovací hmoždinky

Základní vrstva Lepicí a armovací malta maxit multi 285 / 285 F / 292 / 300

Armovací tkanina maxit MW Armierungsgewebe 8 x 8

Penetrační nátěr Sjednocení nasákavosti/adheze maxit prim 1050 / 1060

Konečná povrchová úprava Šlechtěná omítka maxit ip color plus / ip star / multi 300 / ip top / sil A / 
spectra A / silco A / Solarputz

Nátěr* Fasádní barva maxit EG-farbe / Silikatfarbe A / Dispersionfarbe A / 
Siliconharzfarbe A / intens A / Solarfarbe

*doporučené
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

1

2 3
4

maxit mineral I
maxit vnitřní tepelně izolační systém  
z izolačních desek z minerální pěny

Vlastnosti
Paropropustný
 ■ Nehořlavý
 ■ Zvyšuje neprůzvučnost
 ■ Hospodárný
 ■ Vysoce stabilní
 ■ Vysoká trvanlivost
 ■ Vysoká tepelná izolace
 ■ Přírodní minerální systém
 ■ recyklovatelný

energy save open AIR
heal th care

maxit mineral I – vnitřní systém z minerálních pěnových desek

Skladba systému

1. maxit lepidlo na omítky 
nebo zdivo 

2. maxit MD 042 indoor 
minerální izolační desky 
a schválené hmoždinky

3. maxit armovací stěrka 
+ armovací tkanina 

4. maxit minerální omítka
5. maxit vnitřní barva

5

maxit tepelněizolační systém z desek z minerálních pěnových desek

Lepicí hmota Lepicí a armovací malta maxit multi 307

Izolační výrobek Izolační desky maxit MD 042 indoor 

Mechanické kotvení* Talířové hmoždinky maxit šroubovací hmoždinky

Základní vrstva Lepicí a armovací malta maxit multi 307

Armovací tkanina maxit MW Armierungsgewebe 8 x 8

Konečná povrchová úprava Šlechtěná omítka / štuková omítka maxit color plus / ip star / ip top / ip 305 / 
multi 270 S / multi 270 FP

Penetrační nátěr Sjednocení nasákavosti/adheze maxit prim 3020 / 1070

Nátěr Interiérová barva maxit Silikatfarbe I / Solance

*doporučené
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH
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maxit soklová lišta ALU
 ■ soklový zakládací profil pro založení KZS
 ■ hliníkový
 ■ tloušťka materiálu 0,7 a 1 mm
 ■ s okapovou hranou

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49040037 30 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 55,20 Kč/m 2 760,00 Kč
49040047 40 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 61,70 Kč /m 3 085,00 Kč
49040057 50 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 67,00 Kč /m 3 350,00 Kč

49040067 60 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 73,50 Kč /m 3 675,00 Kč

49040077 70 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 80,00 Kč /m 4 000,00 Kč

49040087 80 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 86,50 Kč /m 4 325,00 Kč

49040097 90 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 93,00 Kč /m 4 650,00 Kč

49040107 100 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 99,50 Kč /m 4 975,00 Kč

49040127 120 mm / 0,7 mm 2 m / ks 2 m/ks, 50 m/balení 112,50 Kč /m 5 625,00 Kč

49040140 140 mm / 1,0 mm 2 m / ks 2 m/ks, 20 m/balení 167,30 Kč /m 3 346,00 Kč

49040150 150 mm / 1,0 mm 2 m / ks 2 m/ks, 20 m/balení 176,10 Kč /m 3 522,00 Kč

49040160 160 mm / 1,0 mm 2 m / ks 2 m/ks, 20 m/balení 184,90 Kč /m 3 698,00 Kč

49040180 180 mm / 1,0 mm 2 m / ks 2 m/ks, 20 m/balení 202,40 Kč /m 4 048,00 Kč

49040200 200 mm / 1,0 mm 2 m / ks 2 m/ks, 20 m/balení 220,00 Kč /m 4 400,00 Kč

49040220 220 mm / 1,0 mm 2 m / ks 2 m/ks, 20 m/balení 237,50 Kč /m 4 750,00 Kč

49040240 240 mm / 1,0 mm 2 m / ks 2 m/ks, 20 m/balení 255,10 Kč /m 5 102,00 Kč

maxit prvky pro založení systému

maxit zatloukací hmoždinka
 ■ zatloukací hmoždinka pro upevnění soklových zakládacích profilů
 ■ ocelový zatloukací trn

Č. Art. Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400255 6 x 60 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 1,40 Kč/ks 140,00 Kč
400269 8 x 60 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 3,10 Kč/ks 310,00 Kč

400256 8 x 80 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 3,90 Kč/ks 390,00 Kč

maxit vyrovnávací podložka PVC
 ■ vyrovnávací podložka pro vyrovnání nerovností v místě kotvení zatloukacími hmoždinkami

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400251 3 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 2,90 Kč/ks 290,00 Kč
400252 5 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 3,30 Kč/ks 330,00 Kč
400253 10 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 4,00 Kč/ks 400,00 Kč
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

maxit komprimační páska
 ■ komprimační páska pro utěsnění spár mezi izolantem a navazujícími konstrukcemi

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49015315 15 / 3-7 mm 8 m / balení 8  m / balení 40,00 Kč/m 320,00 Kč
49015320 20 / 8-15 mm 3,3 m / balení 3,3 m / balení 130,00 Kč/m 429,00 Kč

maxit okapince soklové lišty LE-V
 ■ okapnice k začištění hrany hliníkového soklového profilu

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

405324 2,50 m 25 ks / balení 2,5 m/ks, 62,5 m / balení 47,60 Kč/m 2 975,00 Kč

maxit okapince soklové lišty LE-G
 ■ okapnice k začištění hrany hliníkového soklového profilu

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49042020 2,50 m 50 ks / balení 2,5 m/ks, 125 m / balení 47,60 Kč/m 5 950,00 Kč

maxit spojka soklových lišt PVC
 ■ PVC spojka pro spojování soklových profilů

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400826 30 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 3,70 Kč/ks 370,00 Kč

maxit soklová lišta Z20
 ■ soklový zakládací profil pro založení KZS z PVC
 ■ v kombinaci s přechodovou lištou maxit LW-66-2
 ■ s armovací tkaninou

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49060050 Z20-50 mm - soklová lišta 15 ks / balení 2 m/ks, 30 m/balení 111,40 Kč/m 3 342,00 Kč
49060000 Z20-100 mm - soklová lišta 15 ks / balení 2 m/ks, 30 m/balení 141,30 Kč/m 4 239,00 Kč
49060160 Z20-160 mm - soklová lišta 15 ks / balení 2 m/ks, 30 m/balení 180,30 Kč/m 5 409,00 Kč
49060010 Z23 - prodlužovací díl 30-50 mm 25 ks / balení 2 m/ks, 50 m/balení 88,80 Kč/m 4 440,00 Kč
49060011 Z61 - spojka lišt, délka 1000 mm 20 ks / balení 1 m/ks, 20 m/balení 56,10 Kč/m 1 122,00 Kč
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
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maxit multi 285 F lepicí a armovací malta
 ■ pro lepení a stěrkování izolačních desek na běžné minerální podklady
 ■ pro systémy s organickými a minerálními izolanty
 ■ zrnitost do 0,5 mm
 ■ strojně zpracovatelné , vhodné pro systém maxit speedy - nanášení lepidel a stěrek nástřikem

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

116130 18 l/pytel, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 11 680,00 Kč/t 292,00 Kč/pytel
201948 700 l/t, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 SILO SILO 11 160,00 Kč/t

maxit multi 292 lepicí a armovací malta s vlákny
 ■ pro lepení a stěrkování izolačních desek, stěrkování jádrových omítek
 ■ pro systémy s organickými a minerálními izolanty a s lehčenými omítkami
 ■ zrnitost do 1 mm, bílá, vyztužená vlákny, strojně zpracovatelná
 ■ strojně zpracovatelné , vhodné pro systém maxit speedy - nanášení lepidel a stěrek nástřikem

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

102034 24 l/pytel, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 18 975,00 Kč/t 474,40 Kč/pytel

maxit multi 285 (maxit multi 290 N) lepicí a armovací malta
 ■ pro lepení a stěrkování izolačních desek na běžné minerální podklady
 ■ pro systémy s organickými a minerálními izolanty
 ■ zrnitost do 1 mm 
 ■ strojně zpracovatelné , vhodné pro systém maxit speedy - nanášení lepidel a stěrek nástřikem

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

116129 20 l/pytel, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 10 900,00 Kč/t 272,50 Kč/pytel
200020 800 l/t, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 SILO SILO 10 900,00 Kč/t

maxit lepicí a armovací malty

maxit soklová lišta přechodová W66-2
 ■ soklová přechodová lišta pro vytvoření okapové hrany mezi izolací fasády a soklu
 ■ s armovací tkaninou
 ■ s nepřiznanou okapnicí

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49060020 W66-2 přechodová lišta 25 ks / balení 2 m/ks, 50 m/balení 158,50 Kč/m 7 925,00 Kč
49060021 W18-2-i - vnitřní roh 10 ks / balení 1 ks, 10 ks/balení 44,90 Kč 449,00 Kč
49060022 W18-2-a - vnejší roh 10 ks / balení 1 ks, 10 ks/balení 28,10 Kč 281,00 Kč

maxit multi Kleber und Armierungsmörtel FM (285 R) lepicí a armovací malta
 ■ pro lepení a stěrkování izolačních desek na běžné minerální podklady
 ■ ručně zpracovatelné

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

104788 18 l/pytel, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 9 240,00 Kč/t 231,00 Kč/pytel
201998 700 l/t, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 SILO SILO  8 770,00 Kč/t
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maxit 2K-Bitumen-Klebemasse bitumenové lepidlo
 ■ pro lepení soklových a XPS izolačních desek na bitumenové podklady
 ■ zajišťuje trvalé a pevné spojení obou materiálů
 ■ dvousložkové
 ■ bez obsahu rozpouštědel

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

102860 1,5 - 2,5 kg/m2 17 věder / paleta 32 kg/vědro, 544 kg/paleta 90,00 Kč/kg 2 880,00 Kč/vědro

maxit multi 272 bezcementové pastovité lepidlo FM
 ■ pro lepení izolačních desek na organicky pojené dřevěné podklady
 ■ bez potřeby penetrace podkladu
 ■ flexibilní

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

115426 ca. 2,0 kg/m2 24 věder / paleta 20 kg/vědro, 480 kg/paleta 100,00 Kč/kg 2 000,00 Kč/vědro

maxit multi 275 speciální lepidlo na dřevěné podklady FM 
 ■ pro lepení izolačních desek na podklady na bázi dřeva
 ■ nutná penetrace maxit prim 1010
 ■ flexibilní

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

100063 ca. 3,0 kg/m2 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 31 700,00 Kč/t 951,00 Kč/pytel

maxit multi 276 F bezcementová pastovitá armovací stěrka FM s vlákny
 ■ pro stěrkování izolačních desek
 ■ vyztužená vlákny
 ■ vysoce flexibilní
 ■ bez potřeby penetrace pod vrchní omítky

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

115427 ca. 4 kg/m2 24 věder / paleta 20 kg/vědro, 480 kg/paleta 80,00 Kč/kg 1 600,00 Kč/vědro

maxit multi 300 lepicí a armovací malta s vlákny
 ■ pro lepení a stěrkování izolačních desek, stěrkování jádrových omítek
 ■ pro systémy s organickými a minerálními izolanty a s lehčenými omítkami
 ■ zrnitost do 1 mm, šedá, vyztužená vlákny, strojně zpracovatelná
 ■ strojně zpracovatelné , vhodné pro systém maxit speedy - nanášení lepidel a stěrek nástřikem

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

115292 23 l/pytel, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 16 575,00 Kč/t 497,30 Kč/pytel
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maxit Verlegemörtel Keramik lepící malta pro keramické obklady
 ■ lepidlo k lepení keramických obkladových pásků na zateplovací systémy

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

115298 700 l/t, 21 l/pytel, ca. 5 kg/m2 / vrstva 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 22 000,00 Kč/t 660,00 Kč/pytel

maxit multi 307 lepicí a armovací malta
 ■ pro vnitřní zateplovací systémy maxit mineral I
 ■ pro lepení a stěrkování izolačních desek maxit therm poratec
 ■ na běžné minerální podklady
 ■ vysoce paropropustné

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

114122 24 l/pytel, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 48 pytlů / paleta 20 kg/pytel, 0,96 t/paleta 51 975,00 Kč/t 1 039,50 Kč/pytel

maxit Fugenmörtel Keramik spárovací malta pro keramické obklady
 ■ spárovací hmota ke spárování keramických obkladových pásků na zateplovací systémy
 ■ šedá, další odstíny na dotaz

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

115299 700 l/t, 21 l/pytel 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 27 140,00 Kč/t 814,20 Kč/pytel

maxit multi 290 R lepicí a armovací malta
 ■ pro lepení a stěrkování izolačních desek na běžné minerální podklady
 ■ ručně zpracovatelné

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

114200 14 l/pytel, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 48 pytlů / paleta 20 kg/pytel, 0,96 t/paleta 9 240,00 Kč/t 184,80 Kč/pytel
201723 700 l/t, lepení + stěrkování ca. 8-14 kg/m2 SILO SILO 8 770,00 Kč/t

maxit multi 280 pojící můstek, tenkovrstvá omítka, lepidlo a armovací stěrka
 ■ pojící můstek na monolitický beton pod vápenocementové omítky
 ■ tenkovrstvá omítka na monolitický beton a XPS (sokl) s jemně zrnitým povrchem
 ■ pro lepení a stěrkování izolačních desek XPS a perimetr
 ■ pro systémy s organickými izolanty

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

100064 800 l/t, 24 l/pytel, ca. 4 - 6 kg/m2 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 17 130,00 Kč/t 513,90 Kč/pytel
200019 800 l/t, ca. 4 - 6 kg/m2 SILO SILO 15 970,00 Kč/t
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minerální stříkané zateplení

maxit eco 70 spojovací můstek
 ■ světlý spojovací můstek pro všechny únosné a slabě nebo nenasákavé podklady
 ■ paropropustný a snadno zpracovatelný, velmi dobrá přídržnost
 ■ vnitřní použití i vnější použití
 ■ třída malty CS III podle EN 998-1

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

115941 1,3 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta na vyžádání na vyžádání

maxit eco 71 stříkaná vnitřní izolace
 ■ čistě minerální stříkaní izolace na bázi vakuových skleněných kuliček
 ■ vysoce paropropustná, vhodná pro dodatečné vnitnřní zateplení stávajících i nových staveb
 ■ vnitřní použití
 ■ třída malty CS I podle EN 998-1

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

115954 9,6 l/m2/cm 24 pytlů / paleta 75 l/pytel, 1800 l/paleta na vyžádání na vyžádání

maxit eco 72 stříkaná vnější izolace
 ■ čistě minerální stříkaní izolace na bázi vakuových skleněných kuliček
 ■ vysoce paropropustná, vhodná pro dodatečné vnější zateplení stávajících i nových staveb
 ■ vnější použití
 ■ třída malty CS I podle EN 998-1

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

115948 9,6 l/m2/cm 24 pytlů / paleta 75 l/pytel, 1800 l/paleta na vyžádání na vyžádání

maxit eco 73 armovací tenkovrstvá omítka
 ■ minerální, systémová, tenkovrstvá armovací omítka pro maxit eco 71 a 72
 ■ světlá, vyztužená vlákny, paropropustná
 ■ vnitřní použití i vnější použití
 ■ třída malty CS III podle EN 998-1

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

115992 1,3 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta na vyžádání na vyžádání

maxit eco 1170 speciální penetrace
 ■ k povrchovému zpevnění maxit eco 71 nebo 72 před nanášením armovací omítky
 ■ vysoká penetrační schopnost a tím velmi dobré zpevnění povrchu
 ■ transparentní, paropropustná
 ■ vnější i vnitřní použití

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

116007 0,15 - 0,25 l/m2 30 věder / paleta 10 l/vědro, 300 l/paleta na vyžádání na vyžádání

maxit ecosphere
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maxit PS 70 F
 ■ izolační deska z expandovaného fasádního polystyrenu (EPS)
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W/mK, napětí v tlaku při 10% deformaci 70 kPa
 ■ přesnost desek podle tolerancí pro fasádní izolační desky
 ■ EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

10 - 300 mm 1 balení / ca. 0,25m3 1 balení / ca. 0,25 m3 na vyžádání na vyžádání

maxit PS 100 F
 ■ izolační deska z expandovaného fasádního polystyrenu (EPS)
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,037 W/mK, napětí v tlaku při 10% deformaci 100 kPa
 ■ přesnost desek podle tolerancí pro fasádní izolační desky
 ■ EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

10 - 300 mm 1 balení / ca. 0,25m3 1 balení / ca. 0,25 m3 na vyžádání na vyžádání

maxit PS 70 F Grey
 ■ izolační deska z expandovaného fasádního polystyrenu (EPS)
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,032 W/mK, napětí v tlaku při 10% deformaci 70 kPa
 ■ přesnost desek podle tolerancí pro fasádní izolační desky
 ■ EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

10 - 300 mm 1 balení / ca. 0,25m3 1 balení / ca. 0,25 m3 na vyžádání na vyžádání

maxit PS 100 F Grey
 ■ izolační deska z expandovaného fasádního polystyrenu (EPS)
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,031 W/mK, napětí v tlaku při 10% deformaci 100 kPa
 ■ přesnost desek podle tolerancí pro fasádní izolační desky
 ■ EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

10 - 300 mm 1 balení / ca. 0,25m3 1 balení / ca. 0,25 m3 na vyžádání na vyžádání

maxit izolační desky EPS
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maxit PS Sockel 3000
 ■ izolační deska z polystyrenu perimetr se strukturovaným povrchem
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,035 W/mK, kolmá hrana
 ■ napětí v tlaku při 10% deformaci 150 kPa
 ■ EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-VL(P)0,5-WL(T)3-MU70

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

20 - 200 mm 1 balení / ca. 0,25m3 1 balení / ca. 0,25 m3 na vyžádání na vyžádání

maxit PS Sockel XPS 2800
 ■ izolační deska z extrudovaného polystyrenu se strukturovaným povrchem
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,033 - 0,038 W/mK, kolmá hrana
 ■ napětí v tlaku při 10% deformaci 300 kPa
 ■ podle ČSN EN 13163

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

20 - 120 mm 1 balení / ca. 0,25m3 1 balení / ca. 0,30 m3 na vyžádání na vyžádání

maxit MW-L TR 80
 ■ izolační deska z lamelové minerální vlny s kolmým vláknem a jednostranným silikátovým 

nástřikem
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,041 W/mK
 ■ MW - EN 13162 - T5 - DS(TH) - TR80 - WS - WL(P) - MU1

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

20 - 240 mm 1 balení / ca. 0,25m3 1 balení / ca. 0,25 m3 na vyžádání na vyžádání

maxit MW-P TR10
 ■ izolační deska z minerální vlny s podélným vláknem a jednostranným silikátovým nástřikem
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,041 W/mK
 ■ napětí v tlaku při 10% deformaci ≥ 30 kPa
 ■ MW - EN 13162 - T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1

Č. Art. Šířka Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

30 - 240 mm 1 balení / ca. 0,25m3 1 balení / ca. 0,25 m3 na vyžádání na vyžádání

maxit izolační desky MW

maxit MD 042 indoor
 ■ izolační deska z minerální pěnové hmoty
 ■ pro vnitřní tepelně izolační systémy maxit mineral I
 ■ součinitel tepelné vodivosti λD = 0,042 W/mK
 ■ kapilárně aktivní desky

Č. Art. Rozměr Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

600 x 380 x 50 - 200 mm 1 balení 1 balení na vyžádání na vyžádání

maxit izolační desky minerální
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maxit hmoždinka H1 eco
 ■ schválená pro beton, plné a děrované zdící materiály, se schválením ETA
 ■ stabilní ocelový trn
 ■ plastový montážní přípravek pro redukci tepelného mostu (0,001 W/K)
 ■ nejkratší kotevní hloubka 25 mm, minimální hloubka vrtaného otvoru 35 mm

Č. Art. Rozměr Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

406195 8 x 95 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 7,10 Kč 710,00 Kč
406196 8 x 115 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 7,50 Kč 750,00 Kč
406197 8 x 135 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 8,30 Kč 830,00 Kč
406198 8 x 155 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 9,30 Kč 930,00 Kč
406199 8 x 175 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 10,90 Kč 1 090,00 Kč
407140 8 x 195 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 12,60 Kč 1 260,00 Kč
407141 8 x 215 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 14,10 Kč 1 410,00 Kč
407142 8 x 235 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 16,90 Kč 1 690,00 Kč
407143 8 x 255 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 21,30 Kč 2 130,00 Kč
407144 8 x 275 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 24,30 Kč 2 430,00 Kč
407145 8 x 295 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 27,40 Kč 2 740,00 Kč

maxit hmoždinka H4 eco
 ■ schválená pro beton, plné a děrované zdící materiály, kotevní hloubka 25 mm
 ■ stabilní ocelový trn
 ■ plastový montážní přípravek pro redukci tepelného mostu (0,002 W/K)
 ■ nejkratší kotevní hloubka 25 mm, minimální hloubka vrtaného otvoru 35 mm

Č. Art. Rozměr Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49207135 8 x 135 mm 100 ks /balení 100 ks / balení 7,80 Kč 780,00 Kč
49207155 8 x 155 mm 100 ks /balení 100 ks / balení 8,00 Kč 800,00 Kč
49207175 8 x 175 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 9,10 Kč 910,00 Kč
49207195 8 x 195 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 10,60 Kč 1 060,00 Kč
49207215 8 x 215 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 12,20 Kč 1 220,00 Kč
49207235 8 x 235 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 13,80 Kč 1 380,00 Kč
49207255 8 x 255 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 16,50 Kč 1 650,00 Kč
49207275 8 x 275 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 18,40 Kč 1 840,00 Kč
49207295 8 x 295 mm 100 ks / balení 100 ks / balení 20,00 Kč 2 000,00 Kč

maxit talířové hmoždinky
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maxit hmoždinka H3
 ■ schválená pro beton, plné a děrované zdící materiály, se schválením ETA
 ■ plastový trn
 ■ nejkratší kotevní hloubka 25 mm, minimální hloubka vrtaného otvoru 35 mm

Č. Art. Rozměr Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49209075 8 x 75 mm 200 ks /balení 200 ks /balení 5,00 Kč 1 000,00 Kč
49209095 8 x 95 mm 200 ks /balení 200 ks /balení 5,00 Kč 1 000,00 Kč
49209115 8 x 115 mm 200 ks /balení 200 ks /balení 5,30 Kč 1 060,00 Kč
49209135 8 x 135 mm 200 ks /balení 200 ks /balení 5,60 Kč 1 120,00 Kč
49209155 8 x 155 mm 200 ks /balení 200 ks /balení 5,90 Kč 1 180,00 Kč
49209175 8 x 175 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 6,60 Kč 660,00 Kč
49209195 8 x 195 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 8,00 Kč 800,00 Kč
49209215 8 x 215 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 9,90 Kč 990,00 Kč

maxit hmoždinka STR U 2G
 ■ schválená pro všechny základní materiály, se schválením ETA
 ■ optimalizovaný tepelný most (0,001 W/K)
 ■ STR princip zapuštěné montáže, alternativně lze provádět i povrchově
 ■ nejkratší kotevní hloubka 25 mm, minimální hloubka vrtaného otvoru 35 mm

Č. Art. Rozměr Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

406172 8 x 115 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 10,40 Kč 1 040,00 Kč
406173 8 x 135 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 11,90 Kč 1 190,00 Kč
406174 8 x 155 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 14,50 Kč 1 450,00 Kč
406175 8 x 175 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 16,50 Kč 1 650,00 Kč
406176 8 x 195 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 20,00 Kč 2 000,00 Kč
406177 8 x 215 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 21,70 Kč 2 170,00 Kč
406178 8 x 235 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 23,30 Kč 2 330,00 Kč
406179 8 x 255 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 26,30 Kč 2 630,00 Kč
406180 8 x 275 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 30,40 Kč 3 040,00 Kč
406181 8 x 295 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 33,90 Kč 3 390,00 Kč
406182 8 x 315 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 44,30 Kč 4 430,00 Kč
406183 8 x 335 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 51,50 Kč 5 150,00 Kč
406184 8 x 355 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 57,50 Kč 5 750,00 Kč
406185 8 x 375 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 62,80 Kč 6 280,00 Kč
406186 8 x 395 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 68,60 Kč 6 860,00 Kč
406187 8 x 415 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 74,60 Kč 7 460,00 Kč
406188 8 x 435 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 79,90 Kč 7 990,00 Kč
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maxit hmoždinka STR H
 ■ držák se šroubem pro zápustnou a povrchovou montáž na dřevěné a kovové podklady
 ■ pro dřevěné podklady a plechy do 0,75 mm
 ■ montáž bez předvrtání

Č. Art. Rozměr Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

405777 80 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 11,50 Kč 1 150,00 Kč
405778 100 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 12,80 Kč 1 280,00 Kč
405779 120 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 14,30 Kč 1 430,00 Kč
405780 140 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 16,30 Kč 1 630,00 Kč
405781 160 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 19,20 Kč 1 920,00 Kč
405782 180 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 21,10 Kč 2 110,00 Kč
405783 200 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 22,90 Kč 2 290,00 Kč
405784 220 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 25,90 Kč 2 590,00 Kč
405907 240 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 29,00 Kč 2 900,00 Kč
406002 260 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 32,70 Kč 3 270,00 Kč
406005 280 mm 200 ks /balení 100 ks /balení 36,50 Kč 3 650,00 Kč

maxit zátka STR malá
 ■ zátka pro povrchovou montáž hmoždinek STR U 2G

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400207 500 ks /balení 500 ks /balení 0,80 Kč 400,00 Kč

maxit zátka STR velká
 ■ zátka pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR U 2G a STR H

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

405300 PS bílá 100 ks /balení 100 ks /balení 2,20 Kč 220,00 Kč
406047 PS grey 100 ks /balení 100 ks /balení 2,60 Kč 260,00 Kč
405540 MW 100 ks /balení 100 ks /balení 3,90 Kč 390,00 Kč

maxit zátka PS 70 mm
 ■ zátka pro zapuštěnou montáž hmoždinek pomocí frézování

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49405304 PS - bílá 200 ks /balení 200 ks /balení 2,60 Kč 520,00 Kč
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maxit přídavný talíř
 ■ přídavný talíř pro montáž desek z MW

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400288 90 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 7,50 Kč 750,00 Kč
405645 140 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 12,70 Kč 1 270,00 Kč

maxit přídavný talíř VT 2G
 ■ přídavný talíř pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR do měkkých vln

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

407163 90 mm 100 ks /balení 100 ks /balení 15,30 Kč 1 530,00 Kč

maxit armovací tkaniny

maxit multi 288 výplňová pěna
 ■ polyuretanová pěna
 ■ pro utěsňování případných spár mezi izolačními deskami
 ■ pro použití v kombinaci s aplikační pistolí

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400021 750 ml 12 ks / krabice 1 ks, 12 ks/krabice 340,00 Kč 4 080,00 Kč

maxit lepicí a výplňové pěny

maxit multi 277 lepicí pěna
 ■ 1-složková pistolová polyuretanová lepicí pěna
 ■ k lepení polystyrenových izolačních desek na kritické podklady
 ■ reakce na oheň B1
 ■ součinitel tepelné vodivosti λR = 0,040 W/mK

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

413405 750 ml 12 ks / krabice 1 ks, 12 ks/krabice 400,00 Kč 4 800,00 Kč

maxit Armierungsgewebe armovací tkanina
 ■ PS = 160 g/m2, MW = 210 g/m2, RENOGEWEBE = 110 g/m2

 ■ velikost ok PS = 4x4 mm, MW = 8x8 mm, RENOGEWEBE = 10 x 10
 ■ účinně impregnovaná proti alkalickému prostředí
 ■ šířka role  PS a MW 1,1 m, RENOGEWEBE 1,0 m délka 50 m

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

400994 PS 1,1 m2/m2 33 rolí / paleta 55 m2/role, 1650 m2/paleta 22,00 Kč/m2 1 210,00 Kč/role
400996 MW 1,1 m2/m2 20 rolí / paleta 55 m2/role, 1100 m2/paleta 32,00 Kč/m2 1 760,00 Kč/role
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maxit Füllschaumpistolen Reiniger čistič pistolí
 ■ čistič pistolí pro aplikaci polyuretanových pěn

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400023 500 ml 12 ks / krabice 1 ks, 12 ks/krabice 340,00 Kč 4 080,00 Kč

maxit rohová lišta
 ■ PVC a ALU profil pro vyztužení rohů KZS
 ■ úhel 90 °

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

490073 ALU 100 x 100 / 2,5 m 50 ks /balení 2,5 m/ks, 125 m/balení 17,80 Kč/m 2 225,00 Kč
490074 PVC 100 x 100 / 2,5 m 50 ks /balení 2,5 m/ks, 125 m/balení 15,50 Kč/m 1 937,50 Kč
400075 PVC 150 x 100 / 2,5 m 50 ks /balení 2,5 m/ks, 125 m /balení 20,20 Kč/m 2 525,00 Kč
400035 PVC 230 x 100 / 2,5 m 50 ks /balení 2,5 m/ks, 125 m /balení 24,60 Kč/m 3 075,00 Kč

maxit rohová klenbová lišta
 ■ ohebný PVC profil pro vyztužení obloukových rohů KZS (klenby)
 ■ úhel 90 °

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

490037 100 x 150 / 2,5 m 50 ks /balení 125 m/balení 43,40 Kč/m 5 425,00 Kč

maxit rohová lišta s okapničkou T
 ■ PVC profil pro vyztužení nadpraží a soklů KZS
 ■ se skrytou okapničkou - neviditelná z lícové strany

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

490032 100 x 100 / 2,0 m 50 ks /balení 100 m/balení 33,60 Kč/m 3 360,00 Kč

maxit rohová lišta s okapničkou Y
 ■ PVC profil pro vyztužení nadpraží a soklů KZS
 ■ pevnější konstrukce oproti T okapničce
 ■ se skrytou okapničkou - neviditelná z lícové strany
 ■ hrana uzpůsobena optimální vrstvě armovací stěrky

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

490034 100 x 100 / 2,0 m 40 ks /balení 80 m/balení 40,70 Kč/m 3 256,00 Kč

maxit rohové profily
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maxit okenní lišta 1D LS-US8
 ■ 1D PVC profil pro připojení armovacích stěrek k okenním a dveřním rámům
 ■ s armovací tkaninou délky 100 mm, bez viditelné přední hrany
 ■ výška pěnové dilatační pásky 3 mm
 ■ šířka profilu 8 mm

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49263240 2,4 m 50 ks /balení 120 m/balení 40,60 Kč/m 4 872,00 Kč

maxit okenní lišta 1D LS-EKO
 ■ 1D PVC profil pro připojení armovacích stěrek k okenním a dveřním rámům
 ■ s armovací tkaninou délky 100 mm, bez viditelné přední hrany
 ■ výška pěnové dilatační pásky 2 mm
 ■ šířka profilu 8 mm

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49262240 2,4 m 50 ks /balení 120 m/balení 44,60 Kč/m 5 352,00 Kč

maxit připojovací profily

maxit okenní lišta 2D LS2-FLEX 06
 ■ 2D PVC profil pro připojení armovacích stěrek k okenním a dveřním rámům
 ■ s armovací tkaninou délky 100 mm
 ■ dilatace pomocí plastové dutinky profilu
 ■ šířka profilu 6 mm, barvy: bílá, slonová kost, hnědá, šedá světlá, šedá tmavá, antracit

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49265260 2,6 m, bílá 30 ks /balení 78 m/balení 55,90 Kč/m 4 360,20 Kč

maxit okenní lišta 3D LS3-400
 ■ 3D PVC profil pro připojení armovacích stěrek k okenním a dveřním rámům
 ■ s armovací tkaninou délky 100 mm
 ■ dilatace pomocí silikonové lamely a děleného PVC profilu
 ■ šířka profilu 6 mm

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49267240 2,4 m 25 ks /balení 60 m/balení 79,50 Kč/m 4 770,00 Kč

 � Anwendung der Fenster- und Türanschlussprofile

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Doporučené použití 2D a 3D okeních profilů dle velikosti otvoru a způsobu montáže oken a dveří

Tloušťka  
izolantu [mm]

Zapuštěné s ostěním Zároveň s lícem zdiva Předsazené před líc zdiva

< 2 m2 2 - 10 m2 < 2 m2 2 - 10 m2 < 2 m2 2 - 10 m2

≤ 100 Typ 2D, 3D Typ 2D, 3D Typ 2D, 3D Typ 3D Typ 2D, 3D Typ 3D

> 100 a ≤ 160 Typ 2D, 3D Typ 2D, 3D Typ 3D Typ 3D Typ 3D Typ 3D

> 160 Typ 2D, 3D Typ 3D Typ 3D Typ 3D Typ 3D Typ 3D

Vnitřní parapet Vnitřní parapet Vnitřní parapet

Vnější parapet Vnější parapet Vnější parapet
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maxit připojovací lišta parapetní LPE
 ■ PVC profil pro utěsněné připojení parapetů
 ■ s armovací tkaninou

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49240200 2,0 m 100 ks /balení 200 m/balení 42,10 Kč/m 8 420,00 Kč

maxit připojovací lišta oplechování
 ■ PVC profil pro připojení armovacích stěrek na oplechování střechy
 ■ zajišťuje dilatované připojení
 ■ s armovací tkaninou

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400801 2,0 m 25 ks /balení 50 m/balení 159,00 Kč/m 7 950,00 Kč

maxit provětrávací lišta střešní
 ■ ALU profil pro zakrytí vstupu provětrávací dutiny
 ■ pro napojení armovacích stěrek

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400927 2,5 m 20 ks /balení 50 m/balení 210,00 Kč/m 10 500,00 Kč

maxit dilatační lišta plošná Typ E
 ■ PVC dilatační profil pro plochy
 ■ pro utěsněné překlenutí dilatačních spár
 ■ s armovací tkaninou

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49251200 2,5 m 25 ks /balení 62,5 m/balení 215,20 Kč/m 13 450,00 Kč

maxit dilatační lišta rohová Typ V
 ■ PVC dilatační profil pro kouty
 ■ pro utěsněné překlenutí dilatačních spár
 ■ s armovací tkaninou

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49252200 2,5 m 25 ks /balení 62,5 m/balení 215,20 Kč/m 13 450,00 Kč

maxit dilatační profily
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maxit dilatační lišta UNI
 ■ PVC dilatační profil pro plochy i kouty. tloušťka omítky 3 a 6 mm
 ■ pro utěsněné překlenutí dilatačních spár
 ■ s armovací tkaninou
 ■ dilatace do 10 mm

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49255200 3 mm, 2,0 m 25 ks /balení 50 m/balení 249,70 Kč/m 12 485,00 Kč
49257200 6 mm, 2,0 m 25 ks /balení 50 m/balení 281,70 Kč/m 14 085,00 Kč

maxit uzavírací lamela UNI
 ■ PVC krycí lamela dilatace
 ■ pro optické uzavření dilatačních spát typu E
 ■ bílá

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

49258200 2,5 m 20 ks /balení 50 m/balení 177,80 Kč/m 8 890,00 Kč

maxit SOL PAD
 ■ pro všechny druhy parapetu (Alu, kamenné a další)
 ■ snadná montáž
 ■ eliminuje poruchy ostění vlivem tepelné roztažnosti parapetních plechů
 ■ precizní detail ukončení parapetu v ostění

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

407147 SOL PAD 280/20 mm 1 pár 10 párů/balení 825,00 Kč/pár 8 250,00 Kč
407148 SOL PAD 280/30 mm 1 pár 10 párů/balení 925,00  Kč/pár 9 250,00 Kč

maxit řešení parapetu

maxit SOL PAD Tool
 ■ montážní nástroj pro osazení SOL PAD

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

407134 pro SOL PAD 280/20 mm 1 ks 5 ks/balení 1 625,00 Kč 8 125,00 Kč
407135 pro SOL PAD 280/30 mm 1 ks 4 ks/balení 2 125,00 Kč 8 500,00 Kč

maxit SOL PAD spádový klín
 ■ spádový klín pro osazení parapetu
 ■ sklon 5°

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

40337328 280 mm x 1,2 m 1 ks 1 ks 375,00 Kč 375,00 Kč
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maxit Dart-Set
 ■ pro dodatečné upevnění  lehkých a střednětěžkých nástavbových dílů:
 ■ tabule a reklamní cedule
 ■ dopisní schránky, svítidla a čidla
 ■ aretace okenic, objímky okapových svodů

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

407621 Dart-Set  80 10 ks 10 ks/balení 129,30 Kč 1 293,00 Kč
407622 Dart-Set 100 10 ks 10 ks/balení 129,30 Kč 1 293,00 Kč
407623 Dart-Set 120 10 ks 10 ks/balení 131,60 Kč 1 316,00 Kč
407624 Dart-Set 140 10 ks 10 ks/balení 134,00 Kč 1 340,00 Kč
407625 Dart-Set 160 10 ks 10 ks/balení 136,30 Kč 1 363,00 Kč
407626 Dart-Set 180 10 ks 10 ks/balení 138,70 Kč 1 387,00 Kč
407627 Dart-Set 200 10 ks 10 ks/balení 141,00 Kč 1 410,00 Kč
407628 Dart-Set 220 10 ks 10 ks/balení 145,70 Kč 1 457,00 Kč
407629 Dart-Set 240 10 ks 10 ks/balení 150,40 Kč 1 504,00 Kč
407630 Dart-Set 260 10 ks 10 ks/balení 152,80 Kč 1 528,00 Kč
407631 Dart-Set 280 10 ks 10 ks/balení 157,50 Kč 1 575,00 Kč

maxit kotvení do ETICS

maxit spirální hmoždinka
 ■ pro dodatečné upevnění  lehkých nástavbových dílů
 ■ lehké cedule
 ■ domovní čísla
 ■ poštovní schránky

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

400666 Dart-Set  80 10 ks 10 ks/balení 22,40 Kč 224,00 Kč

maxit Iso Corner
 ■ úhelník z polyuretanu pro plánované upevnění těžkých nástavbových dílů ETICS
 ■ pro zábradlí, okenice a další

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

407677 Iso Corner 80-140 mm 1 ks 1 ks/balení 1 193,80 Kč 1 193,80 Kč
407678 Iso Corner 160-200 mm 1 ks 1 ks/balení 1 266,70 Kč 1 266,70 Kč
407679 Iso Corner 220-300 mm 1 ks 1 ks/balení 1 480,50 Kč 1 480,50 Kč

maxit montážní hranol
 ■ pro plánované upevnění lehkých předmětů v zateplené fasádě (EPS, MW)

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

403377 100 x 160 x 1175 mm 1 ks 1 ks/balení 2 726,00 Kč 2 726,00 Kč
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maxit STR tool 2G
 ■ nástroj pro jednokrokové zapouštění STR hmoždinek

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

406171 1 ks /balení 1 m/balení 3 297,10 Kč 3 297,10 Kč

maxit řezačka ProCut
 ■ odporová řezačka EPS
 ■ zavěsitelná na zábradlí lešení
 ■ snadná manipulace
 ■ přesné řezání

Č. Art.  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez DPH

Cena za balení 
bez DPH

590447 1 ks /balení 1 m/balení viz. nářadí viz. nářadí

maxit příslušenství pro zateplovací systémy



maxit Ceník výrobků 2022 | strana 83 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

Be
to

n 
▪        

              
              

              
             

Sa
na

ce
 b

et
on

u
Zd

ic
í m

al
ty

Se
rv

is
Za

te
pl

en
í ▪

 E
TI

CS
 ▪ 

ec
os

ph
er

e
Šl

ec
ht

ěn
é 

om
ítk

y 
▪ 

Ba
rv

y
Po

dl
ah

y
O

m
ítk

y 
▪ S

an
ac

e 
▪ 

Pe
ne

tr
ac

e
O

bk
la

dy
 &

 d
la

žb
y

Poznámky:
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