
Pevná
je dobrá dlouhovousá omítka

skelnými vlákny vyztužená  
omítka na bázi inovovaného 
organického pojiva

1.

Míchadlo 
Festool
Míchadlo MX 1000 E EF 
HS2

2.

Vrtačka Makita
Kombinované kladivo černé 
s příslušenstvím 2,4 J,780 W

3.

UniVerzální přístroj 
na úpraVU poVrchů 
rokaMat
poUkaz na zapůjčení přístroje 
na úpravu povrch ROKAMATu 
na 10 dní v půjčovnách TONSTAV-
SERVICE (*kauce 5000 Kč)

4.

řezačka polystyrenU 
speWe 1,2 m 
poUkaz na zapůjčení řezačky 
izolací, polystyrenu, minerální vaty 
i tvrdých izolačních desek značky 
na 10 dní v půjčovnách TONSTAV-
SERVICE (*kauce 5000 Kč)

5.

dálkoMěr laseroVý
Dálkoměr Laserový STABILA  
LD-220

6.

Škrabák MřížoVý
Škrabák mřížový CROCO MAX 
330x140x15 nerez

4000
m2

2000
m2

1800
m2

1500
m2

1000
m2

1000
m2

rozbalte to s náMi! Odměny pro realizační firmy za aplikaci omítek AC/DC.

pravidla pro poskytnutí odměn: 
odměny se vztahují na zakázky dodané a realizované pastovitými omítkami activcem (ac) a duocem (dc) v období 1. 4.–30. 11. 2018. 
Nárok na odměnu realizační firmě vzniká po potvrzení realizace zakázky obchodně-technických poradcem LB Cemix předložením 
dodacího listu, potvrzené objednávky nebo daňového dokladu ze stavebnin. Odměny lze kombinovat dle celkové výměry realizované 
fasády a lze i sčítat metry čtvereční za jednotlivé zakázky realizované v tomto období. Odměnou mohou být výlučně předměty 
nabídnuté v tomto letáku. Finanční kompenzaci nelze poskytnout, LB Cemix, s.r.o. si vyhrazuje právo omezit či pozměnit nabídku 
uvedených věcných odměn pro případ vyčerpání zásob. Odměnu nelze na LB Cemix, s.r.o. nijak vymáhat. LB Cemix, s.r.o. vydává 
odměny prostřednictvím svých obchodně-technických poradců. Dodací lhůta je do 6 týdnů od ukončení akce ROzBALTE TO S NáMI!

* Kauce v půjčovnách TONSTAV-SERVICE není hrazena LB Cemix.



čistá
je dobrá samočisticí omítka

7.

VodoVáha 
sola 2 m
Vodováha SOLA 
Az 200 cm

8.

plachta ochranná 
60 m2

Plachta ochranná 6x10m, kovová 
oka, 130 g

9.

Montérky
Kalhoty pracovní 
s laclem 
s reflexními 
doplňky a multifunkčními 
kapsami. Velikost: 50, 52, 54, 56.

10.

Metla
Metla 120x600, 6 hran

11.

tričko
Tričko XL, L Bílé ActivCem

12.

Vrták do panelU
Vrták SDS PLUS, 8 x 350 mm, 
do zdiva a betonu, čtyřbřitý

800
m2

500
m2

400
m2

100
m2

50
m2

40
m2

rozbalte to s náMi! Odměny pro realizační firmy za aplikaci omítek AC/DC.

samočisticí omítka  
s kombinovanou pojivovou bází  
a zlepšenou zpracovatelností

on-line nástroje ceMix
Na www.cemix.cz/kalkulator 
si spočítejte spotřebu materiálu a orientační cenu pro: 

  zateplení    podlahy    obklady a balkóny  
  sanace    omítky    malty    zahradní program 

Kalkulaci si zašlete e-mailem nebo vytiskněte.

Kontakt na obchodně-technického poradce Cemix: 


