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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

Silostavěč

Cisterna

cca

únosná zemina

roznášecí úhel
30O - 40O

Orientační hodnota:
Hloubka výkopu, jámy x 1,7 = minimální vzdálenost sila od hrany

Příklad:
Hloubka jámy 1,5 mx 1,7 =  2,55 m minimální vzdálenost sila od hrany
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Hmotnosti:
Silo + m-tec SMP cca 3t
Náplň v sile           cca 32t
Celkem                   cca 35t
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maxit technické informace ke stavění sil


	maxit ceny strojů, služeb a příplatky
	maxit strojní zařízení pro zpracování volně ložených materiálů
	maxit předpisy pro obsluhu transportních sil
	maxit všeobecné obchodní podmínky
	maxit nářadí
	maxit příslušenství pro obklady a dlažby
	maxit lepidla pro obklady a dlažby
	maxit stěrkové a nátěrové hydroizolace
	maxit penetrace pro obklady a dlažby
	maxit příslušenství podlah
	maxit nátěry a stěrky z EP a PU pryskyřic
	maxit plan 465 Design - standardní odstíny, další odstíny na vyžádání
	maxit průmyslové a designové stěrkové hmoty
	maxit cementové tenkovrstvé potěry ruční
	maxit cementové potěry ruční
	maxit cementové samonivelační potěry
	maxit anhydritové samonivelační potěry
	maxit stěrkové hmoty
	maxit lehké vyrovnávací hmoty
	maxit penetrace pro podlahy
	maxit barvy pro interiér
	maxit barvy pro fasády
	maxit šlechtěné omítky pastovité
	maxit šlechtěné omítky minerální
	maxit příslušenství pro zateplovací systémy
	maxit kotvení do ETICS
	maxit řešení parapetu
	maxit dilatační profily
	maxit připojovací profily
	maxit rohové profily
	maxit lepicí a výplňové pěny
	maxit armovací tkaniny
	maxit talířové hmoždinky
	maxit izolační desky minerální
	maxit izolační desky MW
	maxit izolační desky EPS
	maxit ecosphere
	maxit lepicí a armovací malty
	maxit nosiče omítek
	maxit omítkové dilatační profily
	maxit omítkové připojovací profily
	maxit omítkové ukončovací profily
	maxit omítníky
	maxit omítkové profily rohové
	maxit omítkové soklové profily
	maxit osazovací malty
	maxit štukatérské malty
	maxit sanační omítky
	maxit sanace zdiva
	maxit tenkovrstvé a renovační omítky
	maxit armovací tkaniny
	maxit tepelněizolační omítky
	maxit protipožární omítky
	maxit vápenné tenkovrstvé omítky, štukové omítky a stěrky
	maxit vápenné omítky
	maxit doporučené řešení soklu
	maxit hydroizolace soklu
	maxit cementové a soklové omítky
	maxit vápenocementové omítky vnitřní
	maxit vápenocementové omítky vnější
	maxit sádrové tenkovrstvé omítky a stěrky
	maxit vápenosádrové a sádrovápenné omítky
	maxit prohoz a příprava podkladu
	maxit penetrace
	maxit univerzální malty
	maxit malty pro tenkou spáru - lepidla
	maxit spárovací malty pro pohledové zdivo
	maxit zdicí malty pro pohledové zdivo
	maxit trasové malty
	maxit obyčejné zdicí malty
	maxit tepelněizolační zdicí a výplňové malty
	maxit tepelněizolační zakládací malty
	maxit zakládací malty
	maxit Gala pro zahrady a krajinnou výstavbu
	maxit sanační hmoty
	maxit stříkané betony - torkrety
	maxit stříkané malty - torkrety
	maxit čerpatelné betony
	maxit obyčejné betony
	ZDICÍ & OMÍTKOVÁ MALTA
	maxit zatloukací hmoždinka
	maxit zátka STR velká
	maxit zátka STR malá
	maxit zátka PS 70 mm
	maxit vyrovnávací podložka PVC
	maxit Verlegemörtel Keramik
	maxit uzavírací lamela UNI
	maxit uni
	maxit ton - speciální přísady
	maxit ton SM 40 TW
	maxit ton SM 40 M
	maxit ton SM 40 B
	maxit ton SM 40
	maxit ton SM 20 M
	maxit ton SB 80 M
	maxit ton SB 80 B
	maxit ton SB 80
	maxit ton no mix
	maxit ton 912
	maxit ton 911
	maxit ton 908 FB
	maxit ton 908
	maxit ton 905
	maxit ton 904
	maxit STR tool 2G
	maxit spojka soklových lišt PVC
	maxit spirální hmoždinka
	maxit spectra A 9040
	maxit SOL PAD Tool
	maxit SOL PAD spádový klín
	maxit SOL PAD
	maxit Solarputz
	maxit Solarfarbe
	maxit Solaren
	maxit Solance
	maxit soklová lišta Z20
	maxit soklová lišta přechodová W66-2
	maxit soklová lišta ALU
	maxit Silikatfarbe A 7020
	maxit Siliconharzfarbe A 7030
	maxit silco A 9030
	maxit sil A 9020
	maxit SDS 16
	maxit san Weiss
	maxit san Vorspritz
	maxit san Superdicht 2K
	maxit san Superdicht 1K/2K plus
	maxit san Stop
	maxit san Standard
	maxit san Solo
	maxit san Slauchbeutelpistole
	maxit san Injektionscreme
	maxit san HKM Hohlkehlenmörtel
	maxit san Grund
	maxit san BVM Bohrlochverfüllmörtel
	maxit san Bitumengrundierung
	maxit řezačka ProCut
	maxit RS 1
	maxit rohová lišta s okapničkou Y
	maxit rohová lišta s okapničkou T
	maxit rohová lišta
	maxit rohová klenbová lišta
	maxit rep R4 duo
	maxit rep KB duo
	maxit PS Sockel XPS 2800
	maxit PS Sockel 3000
	maxit PS 100 F Grey
	maxit PS 100 F
	maxit PS 70 F Grey
	maxit PS 70 F
	maxit připojovací lišta parapetní LPE
	maxit připojovací lišta oplechování
	maxit přídavný talíř VT 2G
	maxit přídavný talíř
	maxit provětrávací lišta střešní
	maxit profil 37909
	maxit profil 37709
	maxit profil 37706
	maxit profil 37104
	maxit profil 37103
	maxit profil 17710
	maxit profil 10077
	maxit profil 7501
	maxit profil 3929 dilatační
	maxit profil 3712
	maxit profil 2768
	maxit profil 1765
	maxit profil 1263
	maxit profil 1229
	maxit profil 1227
	maxit profil 1225
	maxit profil 1220
	maxit profil 1211
	maxit profil 1210
	maxit profil 1161 Widra APK (maxit profil 3063)
	maxit profil 1159 Widra APKB (maxit profil 3065)
	maxit profil 1154 Widra APS (maxit profil 3060)
	maxit profil 1105
	maxit profil 1087
	maxit profil 1043
	maxit profil 1028
	maxit profil 1007, 3,50 m
	maxit profil 030
	maxit prim 3020 Silikatfixativ
	maxit prim 2010 Gips-Haftgrund/Betonkontakt
	maxit prim 2000 Gips-Aufbrennsperre
	maxit prim 1120 Biozidgrund
	maxit prim 1110 Hydrogrund
	maxit prim 1100 Putzverfestiger
	maxit prim 1070 Tiefgrund
	maxit prim 1060 Haftgrund
	maxit prim 1050 Aufbrennsperre
	maxit prim 1020 Sperrgrund
	maxit prim 1010 Haftsperrgrund
	maxit plan 4937 Abstreusand
	maxit plan 4936 Abstreusand
	maxit plan 4935 Füllsand
	maxit plan 4932 Estrichsieblinie F
	maxit plan 4516 Leichtausgleich
	maxit plan 4515 Leichtausgleich
	maxit plan 4442 turbo
	maxit plan 4193
	maxit plan 490
	maxit plan 480
	maxit plan 470
	maxit plan 465 Design
	maxit plan 440
	maxit plan 435
	maxit plan 432
	maxit plan 425
	maxit okrajová páska PE FSR
	maxit okenní lišta 3D LS3-400
	maxit okenní lišta 2D LS2-FLEX 06
	maxit okenní lišta 1D LS-US8
	maxit okenní lišta 1D LS-EKO
	maxit okapince soklové lišty LE-V
	maxit okapince soklové lišty LE-G
	maxit MW-P TR10
	maxit MW-L TR 80
	maxit mur 983
	maxit mur 980/980 VS/980 KS 
	maxit mur 958
	maxit mur 956
	maxit mur 950
	maxit mur 935
	maxit mur 927
	maxit mur 920
	maxit mur 900
	maxit mur 825 therm
	maxit mur 815 therm
	maxit mur 810
	maxit multi Kleber und Armierungsmörtel FM (285 R)
	maxit multi 307 (maxit multi poratec)
	maxit multi 300
	maxit multi 292
	maxit multi 290 R
	maxit multi 288
	maxit multi 285 (maxit multi 290 N)
	maxit multi 285 F
	maxit multi 280
	maxit multi 277
	maxit multi 276 F
	maxit multi 275
	maxit multi 272
	maxit multi 270 S
	maxit multi 270 FP
	maxit multi 262
	maxit mosaik 9080
	maxit montérková souprava
	maxit montážní hranol
	maxit MD 042 indoor
	maxit kreatex 5080
	maxit kreasur 5090
	maxit kreason 5060
	maxit kreason 5050
	maxit kreason 5040
	maxit kreasil 5020
	maxit kreacal 5030
	maxit komprimační páska
	maxit Iso Corner
	maxit ip color plus K/R
	maxit ip 393
	maxit ip 392
	maxit ip 390
	maxit ip 383 purcalc NHL
	maxit ip 382 purcalc NHL
	maxit ip 381 pluscalc
	maxit ip 370
	maxit ip 315 purcalc
	maxit ip 305 purcalc
	maxit ip 260 star
	maxit ip 250
	maxit ip 203 top
	maxit ip 202
	maxit ip 190 SFL
	maxit ip 178 purcalc
	maxit ip 160
	maxit ip 121 pluscalc
	maxit ip 76 therm
	maxit ip 75 therm
	maxit ip 52
	maxit ip 23 F
	maxit ip 23 E
	maxit ip 22 E
	maxit ip 22
	maxit ip 20 G (maxit ip 18)
	maxit ip 20
	maxit ip 18 R
	maxit ip 18 ML
	maxit ip 18 E
	maxit ip 18
	maxit ip 14 L
	maxit ip 14
	maxit ip 12
	maxit intens A 7070
	maxit hmoždinka STR U 2G
	maxit hmoždinka STR H
	maxit hmoždinka H4 eco
	maxit hmoždinka H3
	maxit hmoždinka H1 eco
	maxit Grobzug
	maxit Füllschaumpistolen Reiniger
	maxit Fugenmörtel Keramik
	maxit floor Wellenverbinder
	maxit floor TopCoat PU
	maxit floor 4919 Farbchips
	maxit floor 4917 Stellmittel
	maxit floor 4910 Verdünnung EP
	maxit floor 4790
	maxit floor 4774 Mattierungsfinish
	maxit floor 4753 Besichtigung PU
	maxit floor 4741
	maxit floor 4740 Universal
	maxit floor 4736 Siegel WR SE
	maxit floor 4725 Impregnierung EP SE
	maxit floor 4716 Haftgrundierung
	maxit floor 4715 Grundierung EP
	maxit floor 4712 Grundierung EP EC1
	maxit floor 4710 Grundierung EP
	maxit floor 4610 DuroTop
	maxit floor 4320
	maxit floor 4160
	maxit floor 4095 Alpha-Fließspachtel
	maxit floor 4040
	maxit floor 4031
	maxit Feinzug
	maxit FAF 1K Außendicht
	maxit Egalisationsfarbe A 7050
	maxit eco 1170
	maxit eco 73
	maxit eco 72
	maxit eco 71
	maxit eco 70
	maxit Dispersionsfarbe A 7060
	maxit dilatační lišta UNI
	maxit dilatační lišta rohová Typ V
	maxit dilatační lišta plošná Typ E
	maxit Dart-Set
	maxit coll SpG  Spezialgrundierung
	maxit coll PKM plus weiß
	maxit coll PKM plus
	maxit coll NH
	maxit coll NH
	maxit coll ID
	maxit coll FXL
	maxit coll FG Fliesengrund
	maxit coll FBK
	maxit coll Dichtmanschette Wand
	maxit coll Dichtecke Vlies Innen
	maxit coll Dichtecke Vlies Aussen
	maxit coll DB Dichtband Vlies
	maxit coll Bodenmanschette plus
	maxit Armierungsgewebe
	maxit Armierungsgewebe
	maxit AD-1K Außendicht
	maxit 2K-Bitumen-Klebemasse

