SLUŽBY
CHCI KALKULACI PRODUKTŮ BAUMIT

Baumit Quido – kalkulátor
Chystáte se stavět nebo plánujete rekonstrukci? Chcete mít finance od počátku pod kontrolou?
Nabízíme Vám velmi intuitivní aplikaci Baumit Quido – kalkulátor, která Vám pomůže s výběrem materiálu pro Vaši stavbu. Jednoduše
na www.baumit.cz zadejte parametry a specifikace objektu a vyberte pro Vás to nejlepší možné řešení. Získáte výslednou orientační
kalkulaci cen a materiálů pro Vaši stavbu, která může být podkladem pro vytvoření objednávky.

CHCI SI VYBRAT ODSTÍN A STRUKTURU FASÁDY
VYUŽIJI ON-LINE APLIKACE

Baumit vizualizace – barevné řešení a vizualizace fasád
Přemýšlíte, která barva by vašemu domu slušela nejvíce?
Řešením na míru je nový chytrý program Baumit vizualizace na www.baumit.cz – vyberte si v sekci Projekty typ domu, který se
nejvíce podobá vašemu, a experimentujte!
Program Baumit vizualizace současně nabízí možnost detailní práce s fotografií vlastního domu.

Baumit Creative
Neoslovují Vás tradiční struktury fasád?
Vydejte se cestou kreativních technik! Vyberte si z pohodlí domova z kreativních struktur v moderní aplikaci Baumit Creative
na www.baumit.cz.
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VYUŽIJI ON-LINE APLIKACE

Baumit Vzorky
Nestačí Vám vzorek fasády na papíře, potřebujete něco reálného a nemáte čas na návštěvu vzorkovny?
Vybírejte, objednejte a rozhodujte z pohodlí domova – chytrá aplikace Baumit vzorky na www.baumit.cz poskytuje možnost rychlé
a spolehlivé volby té nejvhodnější fasádní a mozaikové omítky či fasádní barvy.

Struktury – inspirace – trendy – psychologie
Nevíte přesně, co si představit pod odstínem slonová kost či petrolejová? Chcete vybírat odstíny barev v souladu s přírodou,
nechat se inspirovat barvou kávy nebo vína?
Ponořte se do psychologie barev a struktur na www.baumit.cz!

Vzorník barev – Baumit Life
Hledáte svět barev jako na dlani, zajímá vás, jaké pocity může navozovat vámi zvolený odstín, či jak odstíny nejlépe
kombinovat?
Vše včetně převodníku odstínů z jiných vzorníků na odstín Baumit Life najdete na www.baumit.cz.

VYUŽIJI SLUŽEB DESIGNÉRA

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Vizualizace fasád
Zajistíme pro Vás návrh výtvarného a barevného řešení vaší fasády dle dodaných podkladů.
Cena na vyžádání dle náročnosti objektu při zpracování jednoho pohledu v max. 3 barevných variantách.
Rodinný dům

1 700,00 Kč

2 057,00 Kč

Bytový dům

2 300,00 Kč

2 783,00 Kč

Budova s historickou, členitou fasádou

3 000,00 Kč

3 630,00 Kč

VYUŽIJI VZORNÍKŮ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Easy Life
Ucelený vzorník více než 800 odstínů Baumit Life v praktickém formátu pro každodenní použití v obchodě i na stavbě.
Easy Life

500,00 Kč/ks

605,00 Kč/ks

Mosaik Life – Essential & Natural Line
Kompletní vzorník 30 odstínů mozaikových omítek, obsahující klasické i nové trendové odstíny v reálném provedení.
1 000,00 Kč/ks

1 210,00 Kč/ks

Baumit. Nápady s budoucností.
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Texture Life

VYUŽIJI VZORNÍKŮ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Mosaik Life – Natural Line
Vzorník 8 nových trendových mozaikových omítek přírodní řady Natural Line.
Texture Life

700,00 Kč/ks

847,00 Kč/ks

ColorFinder
Přístroj pro identifikaci barevného odstínu a jeho převod do vzorníku Baumit Life.
ColorFinder

cena na vyžádání

CHCI SI VYBRAT ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY DLAŽEB A OBKLADŮ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumacol – barevný vzorník
Vzorník 24 aktualizovaných moderních barevných odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů.
Baumacol – barevný vzorník

170,00 Kč/ks

205,70 Kč/ks

Baumacol – vzorník spárovacích hmot
Vzorník 24 aktualizovaných moderních odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů v reálném provedení.
Baumacol – vzorník spárovacích hmot

1 980,00 Kč/ks

CHCI SI OBJEDNAT VZOREK, MÁM VYBRANÝ ODSTÍN

2 395,80 Kč/ks

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Vzorky omítek a barev v balení
Na vyžádání vám dodáme vzorek omítky nebo barvy:
Vzorek omítky

kbelík 5 kg

800,00 Kč/bal.

968,00 Kč/bal.

Vzorek omítky

kbelík 1 kg

300,00 Kč/bal.

363,00 Kč/bal.

Vzorek barvy

kbelík 0,5 l

300,00 Kč/bal.

363,00 Kč/bal.

363,00 Kč/ks

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

Vzorky omítek a barev na desce
Vzorky omítek a barev Baumit nanesené na deskách je možné dodat
po dohodě v odstínech ze vzorníku Baumit Life ve všech strukturách.
Vzorek omítky 30 x 40 cm

1 deska

300,00 Kč/ks

Vzorek barvy 30 x 40 cm

1 deska

300,00 Kč/ks

363,00 Kč/ks

Vzorek omítky až 100 x 100 cm

1 deska

900,00 Kč/ks

1 089,00 Kč/ks

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.
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POTŘEBUJI ODBORNÉ POSOUZENÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Technický servis
Ve všech oblastech produktů v oboru fasády – omítky – potěry poskytujeme technický servis pro investory, zpracovatele, projektanty,
architekty a obchodníky.
tel.: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®
Zpracujeme statický návrh speciálního kotvení Spiral Anksys® na konkrétní objekt.
Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®
Statický návrh speciálního kotvení nového zateplovacího systému na 1 objekt

4 000,00 Kč

4 840,00 Kč

6 000,00 Kč

7 260,00 Kč

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®
Statický návrh speciálního kotvení zateplení na zateplení na 1 objekt

Sanační analýzy
Zajistíme pro vás laboratorní analýzu vlhkosti a zjistíme obsah solí ve zdivu. Naši zkušení pracovníci odeberou vzorky zdiva přímo na stavbě.
Na základě této analýzy dokážeme určit nejvhodnější skladbu omítkového sanačního systému Baumit Sanova.

STAVEBNċ CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ ANALÝZA
FO 29a

Protokol:

14038

OdbČr:*

ADM/AT:*

Firma:*
Objekt:*

Obchodní akademie Liberec

Vzorek*

p.Jakub Moc

Labor.:

EŠ

PĜevzetí:

3.6.2014

Vlhkost

Analýza:

pH

[% hm.]

5.6.2014

Sanační analýzy

StupeĖ zasolení
Chloridy

Dusiþn.

1-ul.u náspu, nad HI

0,9

8,2

1

1

1

2-ul.u náspu,pod HI

6,3

7,7

2

2

Sírany

1

3 ulice v-0,4m
3-ulice,
v 0 4m

91
9,1

8
8,4
4

2

1

1

4-zadní dv
dvĤ
Ĥr,
r v-0
v-0,4m
4m

1
1,7
7

8,4
84

1

1

1

5 d íd
5-zadní
dvĤ
Ĥr,v-0,6m
06

18
18,0
0

8,6
86

1

1

1

Do 3 odběrů na objektu
Za každý další odběr na objektu

2 800,00 Kč

3 388,00 Kč

300,00 Kč

363,00 Kč

Stavebně fyzikální výpočty
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje o budově
Název budovy:

Provedeme základní stavebně fyzikální výpočty a poskytneme vám orientační tepelně technické posouzení konstrukce
dle českých technických norem.

RD Nehvizdy

Ulice:
PSČ:

25081

Město:

Nehvizdy

Stavebně fyzikální výpočty

Stručný popis budovy

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Výpočet a posouzení 1 skladby na 1 objektu

600,00 Kč

726,00 Kč

Výpočet a posouzení 2 skladeb na 1 objektu

900,00 Kč

1 089,00 Kč

Identifikační údaje
údaje o zpracovateli
Název zpracovatel
p
e:

BAUMIT,, spol.
p s r.o.

Ulice:

Průmyslová
y
1841

PSČ:
Č

25001

Město
ě
zpracovatel
p
e:

Brandýs
ý nad Labem

D t
Datum
zpracování:
á í

30 10 2018
30.10.2018

Zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu pro zateplovací systémy Baumit
ZKOUŠKA PŘÍDRŽNOSTI LEPICÍ HMOTY K PODKLADU

Po dohodě zajistíme protokol s hodnotami přídržnosti lepicích hmot Baumit pomocí série měření.

FO 74d

Provedení a vyhodnocení zkoušek přídržnosti
Za 1 zkušební místo
Za každé další zkušební místo

2 800,00 Kč

3 388,00 Kč

900,00 Kč

1 089,00 Kč

Podle potřeby dokres
dokreslete
lete okna a dveře
dveře. Uveťe
Uveťe počet NP a okótujte
okótujte. Zkušební místa označte
označte do nákresu křížkem a pořadovým číslem
číslem.
rozmístit
í tit rovnoměrně
ě ěd
do tří výškových
ýýšk ý h pá
ásů.
ů D
Doporučuje
č j se provedení
d í nejmén
j é ě 1 zkoušky
k šky na každý
k ždýých
h
fasády nejméně 6 zkoušek
fasády,
zkoušek na objekt
objekt. Na každé stěně
stěně, která tvoří
tvoří logický celek ffasády
asády z hlediska orientace vvůči
ůči světovým
podkladu je vhodné provést
provést nejméně 3 zkoušky.
zkoušky.

Lepicí hmota

Množst í záměsové
Množství
záměsov
áměso é vody
od

Příprava lepicí hmoty
hmoty podle příslušného TL.
TL Pomaluběžné mísi
mísidlo
dlo. Předložte
Předložte vod
vodu
u, zamích
zamíchejte
ejte, nechejte odleže
odležett 5 min
min., zamích
zamíchejte
ejte.

Posouzení kvality vnitřního prostředí z hlediska množství vzdušných iontů
VIN

KA

Zpracujeme analýzu kvality vnitřního prostředí na základě měření množství vzdušných iontů, teploty, vlhkosti a tzv. polarizačního poměru pomocí
Ionmeteru IM806, v četně vyhodnocení naměřených hodnot a návrhů úprav pro zdravé vnitřní klima.
Posouzení kvality vnitřního prostředí z hlediska množství vzdušných iontů
Kontaktujte produktového manažera Ing. Tomáše Koreckého, Ph.D. tel.: 728 518 184, e-mail: t.korecky@baumit.cz

cena na vyžádání

Baumit. Nápady s budoucností.
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NO

POTŘEBUJI VYUŽÍT SLUŽEB APLIKAČNÍHO TECHNIKA

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Zaškolení na stavbě
Po dohodě je možné využít služeb aplikačního technika Baumit, který vám aplikuje vzorky omítek a barev přímo na stavbě (celkový rozsah
stavby min. 1000 m2).
Výjezd technika k aplikaci
1 hodina

POTŘEBUJI KVALITNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

1 900,00 Kč

2 299,00 Kč

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Pracovní zimní bunda
Zateplená červeno-černá pánská zimní bunda s logem, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou
manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000g/m2/24 hodin, 100% polyester,
velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Pracovní zimní bunda
Kód položky:

1 500,00 Kč/ks

1 815,00 Kč/ks

450,00 Kč/ks

544,50 Kč/ks

500,00 Kč/ks

605,00 Kč/ks

65,00 Kč/ks

78,70 Kč/ks

700114Z

Dodací termín dle dohody.

Pracovní bunda
Pracovní bunda bílo-šedá s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
Pracovní bunda
Kód položky:

700122Z

Dodací termín dle dohody.

Pracovní kalhoty s laclem
Pracovní kalhoty bílo-šedé s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
Pracovní kalhoty s laclem
Kód položky:

700121Z

Dodací termín dle dohody.

Klobouček
Pracovní klobouček bílo-šedý s logy, 100% bavlna, univerzální velikost.
Klobouček
Kód položky:
Dodací termín dle dohody.
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POTŘEBUJI KVALITNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Tričko
Pracovní tričko s logem, 100% bavlna, velikost: S, M, L, XL, XXL.
Tričko
Kód položky:

160,00 Kč/ks

193,60 Kč/ks

82,00 Kč/ks

99,30 Kč/ks

700111Z

Dodací termín dle dohody.

Svinovací metr
Svinovací metr
Délka:
Kód položky:

5m
700503Z

Dodací termín dle dohody.

Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit
Pro zakrytí lešení a ochranu fasády před nepříznivými klimatickými vlivy v průběhu realizace.
Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit
Rozměr:
2,6 x 14 m
Balení:
7 ks = 254,8 m2
Kód položky:
700501Z

7 500,00 Kč/bal.

9 075,00 Kč/bal.

695,00 Kč/ks

841,00 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Hřebenová špachtle
Nerezová hřebenová špachtle pro dekorativní ztvárnění strukturovaných povrchů.
Hřebenová špachtle
Kód položky:

700230Z

Dodací termín dle dohody.

Fládrovací podvalek
Speciální podvalek šíře 100 mm, pevně smontovaný s držákem, určený k vytvoření strukturovaných povrchů v dezénu dřeva.
Fládrovací podvalek
Kód položky:

406,00 Kč/ks

491,30 Kč/ks

279,00 Kč/ks

337,60 Kč/ks

700231Z

Dodací termín dle dohody.

Strukturální váleček
Váleček s hrubou pěnou a důlky, pevně smontovaný s držákem, pro vytvoření hrubých struktur.
Strukturální váleček
Kód položky:

700232Z

Baumit. Nápady s budoucností.
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Dodací termín dle dohody.

POTŘEBUJI KVALITNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Kartáč
Dřevěný kartáč k vytvoření působivých rýhovaných povrchů.
Kartáč
Formát:
Kód položky:

295,00 Kč/ks

357,00 Kč/ks

300 x 25 mm
700233Z

Dodací termín dle dohody.

Molitanové hladítko
Zahlazovací hladítko se savou houbou toušťky 30 mm, pro dosažení nezaměnitelných struktur povrchů, ve variantě jemné
a hrubé.
Molitanové hladítko hrubé
Formát:
Kód položky:

280 x 140 mm
hrubé 700234Z----hru

Molitanové hladítko jemné
Formát:
Kód položky:

280 x 140 mm
jemné 700234Z----jem

200,00 Kč/ks

242,00 Kč/ks

179,00 Kč/ks

216,60 Kč/ks

312,00 Kč/ks

377,60 Kč/ks

832,00 Kč/ks

1 006,80 Kč/ks

14 211,00 Kč/ks

17 195,40 Kč/ks

48 632,00 Kč/ks

58 844,80 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Mořská houba
Přírodní mořská houba pro dekorativní ztvárnění povrchů fasád.
Mořská houba
Rozměr:
Kód položky:

12–14 cm
700235Z

Dodací termín dle dohody.

Malířská štětka
Vysoce kvalitní oválná štětka k dosažení originálních strukturovaných povrchů fasád.
Malířská štětka
Rozměr:
Kód položky:

65 x 135 mm
700236Z

Dodací termín dle dohody.

Stříkací pistole na omítky
Nízkotlaké zařízení pro aplikaci suchých a pastovitých bází metodou stříkání, vhodné pro větší plochy.
Stříkací pistole na omítky
Kód položky:

700237Z

Dodací termín dle dohody.

Stříkací pistole na barvy
Stříkací zařízení pro efektivní a rychlé zpracování Baumit Metallic a Baumit Lasur.
Stříkací pistole na barvy
Kód položky:
Dodací termín dle dohody.
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POTŘEBUJI KVALITNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Šablona – cihelný pásek
Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na fasádě pomocí kreativní
techniky s omítkou Baumit CreativTop. Velikost cihličky cca 24,8 x 6,3 cm se spárou šířky 1 cm.
Šablona – cihelný pásek
Rozměr:
Kód položky:

232,00 Kč/ks

280,80 Kč/ks

103,1 x 88 cm
700239Z

Dodací termín dle dohody.

Šablona – cihelný pásek nároží
Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na nároží fasády pomocí
kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.
Šablona – cihelný pásek nároží
Rozměr:
28 x 93,5 cm
Kód položky:
levé 700240Z----l
pravé 700240Z----p

127,00 Kč/ks

153,70 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Šablona – zdivo z přírodního kamene
Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace zdiva z přírodního kamene na fasádě pomocí
kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.
Šablona – zdivo z přírodního kamene
Rozměr:
103,5 x 89,5 cm
Kód položky:
700241Z

232,00 Kč/ks

280,80 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Duomax 9000 s elektromotorem
Výkonné stříkací zařízení typu airless s hydraulickým pohonem. Určené pro zpracování pastovité vyhlazovací stěrky
Baumit FinoFinish S a vybraných fasádních barev Baumit.
Duomax 9000 s elektromotorem
Max. tlak:
228 bar
Hmotnost:
70 kg
Příkon/ jištění:
2,2 kW
Napětí:
230 V/ 50Hz/ 10 A
Kód položky:
700211Z

cena na vyžádání

Dodací termín dle dohody.

Gletovací špachtle
Profesionální nerezová špachtle nejvyšší kvality se softovou rukojetí, oblými rohy a výztuží pro vytvoření vysoce hladkých
povrchů sádrových omítek a stěrek, k rovnoměrnému stažení povrchu tradičních omítek a štuků.
Gletovací špachtle
Šíře:
Balení:
Kód položky:

508,00 Kč/ks

614,70 Kč/ks

500 mm
1 ks
700210Z

Baumit Odměrná nádoba
Praktický pomocník pro odměření záměsové vody a přípravu podlahových stěrek a hmot pro lepení a spárování obkladů a dlažeb.
Odměrná nádoba
Kód položky:

369,00 Kč/bal.

446,50 Kč/bal.

3 500,00 Kč/bal.
140,00 Kč/kg

4 235,00 Kč/bal.
169,40 Kč/kg

700221Z

Dodací termín dle dohody.

Baumit Karbid křemíku
Karbid křemíku, 25 kg
Kód položky:

700557Z-25

Dodací termín dle dohody.
Baumit. Nápady s budoucností.
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Lesklá zrna, která se nanáší stříkáním do čerstvé vrstvy fasádní tenkovrstvé omítky.

BAUMIT AKADEMIE

Baumit Akademie – PRAXE
Přijďte se dozvědět a především si vyzkoušet zpracování našich materiálů na semináře Baumit Akademie PRAXE v sedmi městech ČR.
Připravili jsme pro Vás prezentaci novinek, praktické ukázky i možnost vyzkoušet si osobně např. fasádní kreativní techniky (design dřeva,
obkladový pásek), strojní omítání nebo stříkání fasádních barev.

Regionální semináře
Naším cílem je dodávat prvotřídní materiály, proto nám záleží na tom, aby byly také perfektně zpracovávány. Semináře se konají po celé
republice a skrze ně chceme realizačním firmám poskytnout technickou podporu, aby se jim s našimi materiály pracovalo snadno a efektivně.
Po ukončení semináře účastníci obdrží Certifikát o způsobilosti.
Více na www.baumitakademie.cz.

BAUMIT SOUTĚŽE

Fasáda roku
2021

Posílejte i vy svá zdařilá díla vyhotovená v letech 2019 a 2020 z některých z výrobků Baumit do tradiční soutěže Fasáda roku. Nejkrásnějsí
fasády vybrané odbornou porotou budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru Fasády roku 2021. Do jedné z 6 soutěžních kategorií mohou
přihlásit svá díla projektanti, investoři nebo realizační firmy.
Více na www.fasadaroku.cz.

Life Challenge
Mezinárodní soutěž Life Challenge 2020 o nejkrásnější evropskou fasádu zhotovenou v letech 2018 a 2019 z výrobků a systémů Baumit.
Mezinárodni porota bude vybírat vítěze ze staveb přihlašených architekty, investory nebo realizačními firmami do jedné z 6 kategorií. Vítězné
stavby budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru Life Challenge 2020 ve španělské Valencii. Vítězové získají ceny v souladu s pojetím Life
Challenge 66 – právě 66 % plochy fasády ponechává dostatečný prostor pro strukturování a kreativní pojetí fasády pomocí výrobků Baumit.
Vítězové každé kategorie získají 6.600 € a pro celkového vítěze je připravena hlavní cena „Life Challenge Award“ s výhrou 9.900 €.
Více na www.challenge66.com nebo na www.baumit.cz/life-challenge-2020.

Baumit Life Challenge 2020
Která fasáda je v celé Evropě nejkrásnější?
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