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AKCE: ZÁŘÍ 2020
charBIT ELAST G S40 DOPORUČUJEME 
natavitelný pás z modifi kovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny - velmi pevný - protiradonová ochrana

95,- Kč/m2

původní cena 133,70 Kč/m2

charFIX ELAST COOLna 
červený mix, šedý mix, černý mix 
Za studena samolepící SBS modifi kovaná asfaltová krytina pro střechy zahradních domků, 
pergol, garážových stání apod. s min. sklonem střechy 11°. Rychlá a jednoduchá pokládka.

149,- Kč/m2

původní cena 180,30 Kč/m2

Penetral ALP PARAMO - 9 kg
Osvědčená kvalita z Parama, penetrační lak na beton 

399,- Kč
původní cena 446,- Kč

AKCE září+říjen - do vyprodání zásob 
charBIT střešní šindel BOBROVKA
červená, zelená, černá, 3,5 m2/balení

79,- Kč/m2

původní cena 92,60 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH - platí do vyprodání zásob.

nejlepší cena v okolí

PODNIKOVÁ PRODEJNA - Čestice 169 (u kruhového objezdu)
Od dubna otevřeno: Po–Čt 7.00–17.00 • Pá 7.00–18.00
tel: 494 383 193, mobil: 774 170 343, e-mail: prodejna@charvat.cz      

NOVINKA: Půjčování izolatérských hořáků 
V podnikové prodejně také: 
• vrchní natavitelné asfaltové pásy V60 S4 FINAL - různé barvy 
• natavitelné pásy z asfaltu modifi kovaného SBS • samolepící asfaltové 
pásy • asfaltové izolační výrobky PARAMO (penetraly, gumoasfalty, 
refl exoly, lutexy) • hřebíky - lepeňáky • PRODEJ PLYNU 2 kg a 10 kg 
• silný úklid. papír + zakrývací mikroten. fólie • ALOBAL NA GRILOVÁNÍ 
• písek do fi ltrace • asfaltová obalovaná směs za studena • a ještě více…
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