
Připraveni splnit 

vaše náročné požadavky! 

Potřebujete spolehlivého partnera při realizaci 

dokončovacích stavebních prací nebo při řešení 

dodávek stavebních materiálů pro hrubou stavbu?
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LITÉ ANHYDRITOVÉ PODLAHY

Ideální pro podlahové vytápění a pro docílení dokonale 
vodorovného podkladu pro plovoucí podlahy a dlažby. 
Vhodné jak pro normálně zatěžované podlahy v rodinných 
domech a  bytové výstavbě, tak v  administrativních  
budovách.

5 pro lití anhydritové podlahy s Readymat:

• Rychlá a spolehlivá dodávka
• Cenová dostupnost
• Optimální tepelná vodivost
• Dosažení absolutně vodorovného povrchu
• 100% garance kvality

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

Jeden z  nejefektivnějších způsobů snížení energetické 
náročnosti budov. Ekologické a cenově dostupné řešení 
pro lepší tepelnou pohodu a celkově zdravější bydlení.

5 pro zateplení s Readymat:

• Úspora nákladů na provoz domu
• Zajištění tepelného komfortu
• Zlepšení celkového vzhledu domu
• Zvýšení akumulace tepla ve zdivu
• Systémové řešení a garantovaná kvalita

FOUKANÁ CELULÓZOVÁ IZOLACE

Nejlepší zateplení střechy foukáním celulózových vláken  
s vynikajícími tepelnými vlastnostmi a vysokou odolností 
proti sedání. Dokonalé, rychlé a ekonomické řešení.

5 pro foukanou izolaci s Readymat:

• Vynikající tepelná ochrana
• Objemová stálost
• Regulace vlhkosti
• Ochrana před hlukem
• Vysoká požární odolnost

Dále provádíme:

• Montáž sádrokartonů
• Montáž střešních oken
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Realizace hrubých staveb

Jako výhradní distributor pro ČR a SR dodáváme  
ucelený sortiment cihlových bloků a překladů jak  
firmám, tak stavebníkům přímo na stavbu. Jedná  
se o kvalitní německé cihly s dostupnými cenami.

CIHLY ECOTON

Splňují všechny požadavky na stavby s vysokou  
životností. Rychlou a kvalitní výstavbu, příjemné teplo, 
klima i klid a pobytovou pohodu. Navíc šetří náklady 
už při pořízení a následně při spotřebě energie. Dodáváme 
P + D na maltu a broušené na lepidlo a pěnu.

VITÁLNÍ CIHLY EVOTON

Vyhovují nadstandardním požadavkům moderního 
způsobu stavění. V jejích dutinách je přímo z výroby 
zabudovaná minerální vata Rockwool, díky které není 
nutné řešit dodatečné vnější zateplení. Určeny pro pasivní 
a nízkoenergetické stavby.

SYSTÉMOVÁ KOMI STĚNA ECOPEX

Jedinečný systém stěny, u kterého je poprvé přesvědčivě 
spojena pálená cihla s  polystyrénovou izolací EPS.  
Odpadá tak lepení a hmoždinkování. Systém určený 
pro pasivní a nízkoenergetické stavby. 

PÓROBETONOVÝ SYSTÉM YTONG

Kompletní pórobetonový systém pro stavbu 
domu. Obvodové a příčkové zdivo, 
stropy a překlady. Vynikající 
obvodové zdivo YTONG 
Lambda+.
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PÓROBETON OSTRAVA

Kvalitní a ucelený sortiment výrobků z  šedého  
pórobetonu. Vhodný pro bytovou výstavbu, průmyslové 
objekty i rekonstrukce. Velmi zajímavá cenová dostupnost.

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY LEIER

Kvalitní řešení pro všechny způsoby vytápění. Nejnovější 
technologie, vysoká úroveň bezpečí, cenově zajímavé.

STŘEŠNÍ OKNA ROTO

Nejkvalitnější střešní okna s  vysokou úrovní inovace  
a uživatelskými vlastnostmi. Profesionální provedení, 
dokonalá technologie a design.

Dále nabízíme:

• Beton BROŽ
• Sádrokartonové konstrukce
 Tepelné izolace, polystyren EPS, minerální 
 a skelná vata
• HPI příslušenství pro střechy a zateplenÍ
• Leier panelové stropy a sloupové tvárnice
 Další materiály pro hrubou stavbu

•  Výpočet materiálové spotřeby
•  Zaměření a grafický návrh fasády
•  Spočítání cenové nabídky
•  Odborné technické poradenství
•  Doprava stavebních materiálů 
 do 2 t nebo 12 m3

SLUŽBY PRO VÁS
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...více na www.ready-mat.cz


