
;

Otrockou práci přenechejte strojům NOVINKA 
  V ČR

S použitím sila 
uspoříte 30 % mzdových nákladů

Nově i při montáži kontaktních zateplovacích systémů

Dnes si můžete objednat lepidlo pro zateplovací systémy v silech vybavených  
kontinuálním míchacím strojem. Toto zařízení výrazně ovlivní efektivitu Vaší práce  

a sníží fyzickou náročnost při lepení izolantů a aplikaci stěrkové vrstvy KZS.

Skladované zboží nepodléhá vlivu vlhkosti  
(netvrdne)

Vyloučení možnosti krádeže materiálu

Úspora času i peněz - uspoříte jednoho pracovníka 
na stavbě

Při skládání není potřeba manipulační technika 
(platí v případě Sila Max)

Nižší nároky na místo při uskladnění materiálu 

Kontinuální míchání zajistí stále stejnou  
konzistenci směsi

Žádný obalový materiálVelikost sila je možné zvolit dle rozsahu zakázky

VÝHODY SILA S MÍCHACÍM STROJEM

SILO MINI

Technická data:
• objem sila: 1 m3

• váha náplně: 1 200 kg
• váha prázdného sila: 550 kg
• voda - připojení: spojka GEKA 3/4, 

tlak: 2,5 atm 

• rozměr potřebné zpevněné plochy: 1,2 x 1,2 m
• celková výška sila: 2,2 m / 2,9 m
• vydatnost náplně při spotřebě  

8 kg/m2: 150 m2

• napájení: 230 V, jistič: 16 A

Silo je plněno z centrálního zásobníku v provozovně DSK stavebnin materiálem  
Maxit Multi 285 R, prodejní cena zboží 4,63 Kč/kg. Dopravu sil realizujeme  
smluvními dopravci auty s HR, doprava a skládání se účtuje dle ceníku dopravce.  
Nespotřebovaná náplň bude při vratce sila zvážena a odečtena z fakturace  
bez penalizace. Zapůjčení sila je na prvních 7 dní zcela zdarma, poté účtujeme  
poplatek 140 Kč/den. Centrální zásobník je umístěn na pobočce DSK stavebnin v Černé za Bory.

 Změna cen vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro registrované zákazníky. www.dskstavebniny.cz
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Otrockou práci přenechejte strojům

SILO MAX - objem 12 m3 a 18 m3

Produkt Cena
maxit multi 285 R VL 4,32 Kč/kg
maxit multi 285 VL 5,64 Kč/kg

maxit multi 285 F VL 5,23 Kč/kg
maxit multi 290 R VL 5,18 Kč/kg

Poplatky:
• Silo o objemu 12 m3 nebo 18 m3 je přistaveno za poplatek 600 Kč (okres Pardubice, Hradec Králové).
• Pronájem Sila Max a kontinuální míchačky je zdarma.
• Odvoz sila ze stavby je zdarma + nespotřebovaný materiál je odečten v konečné faktuře bez penalizace.

cernazabory@dskstavebniny.cz

Fasádní lepidla v sile max:

Technická data:

Uvedené ceny jsou platné pro oblast Hradce Králové a Pardubic

 Změna cen vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro registrované zákazníky. www.dskstavebniny.cz

* Cena je uvedena včetně dopravy pro 197 základních odstínů. Bližší informace získáte na naší provozovně.

KONTAKTNÍ INFORMACE

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Kategorie Produkt Cena

Penetrace  
pod omítku

maxit prim 1060, 15 l (spotřeba 0,2 l/m2) 1 505 Kč/ks
maxit prim 1060, 5 l (spotřeba 0,2 l/m2) 587 Kč/ks

Omítka

Silikonová omítka maxit silco A, 25 kg 
(zrno 1,5 mm - spotřeba 2,5 kg/m2; zrno 2 mm - spotřeba 3,1 kg/m2)

*917 Kč/ks

Solární samočisticí omítka maxit Solarputz, 22 kg 
(zrno 2 mm - spotřeba 3,1 kg/m2)

*1 738 Kč/ks

maxit mosaik 9040 (marmolit), 23 kg 
(zrno 2 mm - spotřeba 5,4 kg/m2)

1 225 Kč/ks

objem sila 12 m3 18 m3

rozměr potřebné zpevněné plochy 2,5 x 2,5 m

celková výška sila 4 m 6,3 m

váha náplně 14 400 kg 21 600 kg

váha prázdného sila 1 700 kg 2 350 kg

vydatnost náplně při spotřebě 8 kg/m2 1 800 m2 2 700 m2

napájení; jistič 400 V; 25 A

voda - připojení; tlak spojka GEKA 3/4; 2,5 atm

Hostovická 231,  
Pardubice IV – Černá za Bory
533 01

telefon: 466 670 740
mobil: 775 760 963


