
Ceny uvedené v tomto cenníku sú doporučené maloobchodné neakciové 
ceny v Eur/príslušná predajná jednotka.  Zmena cien vyhradená. Začiatkom 
platnosti tohto cenníka končí platnosť cien predchádzajúcich cenníkov na 
sortiment uvedený v tomto cenníku. Všetky údaje a ceny v cenníku sú ak-
tualizované ku dňu vydania cenníka. Vyhradzujeme si právo zmeny úda-
jov a cien. Aktuálne údaje a ceny sú dostupné na: www.parkettstore.sk.
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PRODUKT MOC BEZ DPH MOC S DPH

EGGER BASIC 7           
6,58  

Eur/m2

7,90  
Eur/m2

1bal. = 2,4806 m2  Rozmer lamely: 1292 x 192. Hrúbka lamely: 7mm. Trieda oderu: 31

ČÍSLO NÁZOV DEKORU LIŠTA PRVOK ČÍSLO NÁZOV DEKORU LIŠTA PRVOK

EBL006 dub achensee L345 EBL020 dub belfort strieborný L207

EBL011 borovica kanadská L133 EBL024 dousie L179

EBL002 buk stangl L131 EBL005 dub trilogy nliečny L340

EBL018 dub windsor prírodný L150

 

EGGER BASIC 8         
7,42  

Eur/m2

8,90  
Eur/m2

1bal. = 1,9845 m2  Rozmer lamely: 1292 x 192. Hrúbka lamely: 8mm. Trieda oderu: 31

ČÍSLO NÁZOV DEKORU LIŠTA PRVOK ČÍSLO NÁZOV DEKORU LIŠTA PRVOK

EBL015 smrek sonnenberg L396 EBL022 dub colmar L164

EBL008 dub alberta polar L245 EBL030 dub livingston tabakový L421

EBL016 almeria wood L151 EBL029 gaštan girona L292

EGGER BASIC 8 WV4         
8,25  

Eur/m2

9,90  
Eur/m2

1bal. = 1,9845 m2  Rozmer lamely: 1292 x 192. Hrúbka lamely: 8mm. Trieda oderu: 31

ČÍSLO NÁZOV DEKORU LIŠTA PRVOK ČÍSLO NÁZOV DEKORU LIŠTA PRVOK

EBL004 dub luberon L398 EBL027 dub cortina

EBL028 dub shelby sivý L274       EBL019 dub groove sivo-hnedý

Dekory uvedené v tomto cenníku tvoria skladový sortiment spoločnosti PARKETT STORE, s.r.o. s termínom dodávky do 14 dní. 
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Dekory uvedené v tomto cenníku tvoria skladový sortiment spoločnosti PARKETT STORE, s.r.o. s termínom dodávky do 14 dní. 

SOKLOVÉ LIŠTY EGGER    

PRODUKT NÁZOV   BALENIE MOC BEZ DPH MOC S DPH

rozmer: 2400mm x 17mm x 60mm 
balenie: 10 ks v kartóne = 24m 
nosič: MDF dekor: podľa dekoru podlahy + biela pretierateľná

1 ks
1,58 

Eur/m

(3,79 Eur/ks)

1,90 

Eur/m

(4,56 Eur/ks)

rozmer: 2400mm x 14mm x 80mm 
balenie: 5 ks v kartóne = 12m 
nosič: MDF dekor: biela - pretierateľná

1 ks
2,66 

Eur/m

(6,40 Eur/ks)

3,20 

Eur/m

(7,68 Eur/ks)

rozmer: 2400mm x 18mm x 70mm 
balenie: 8 ks v kartóne = 19,2m 
nosič: MDF dekor: biela - pretierateľná

1ks
2,66 

Eur/m

(6,40 Eur/ks)

3,20 

Eur/m

(7,68Eur/ks)

rozmer: 2400mm x 15mm x 95mm 
balenie: 8 ks v kartóne = 19,2m 
nosič: MDF dekor: biela - pretierateľná

1ks
2,66 

Eur/m

(6,40 Eur/ks)

3,20 

Eur/m

(7,68Eur/ks)

rozmer: 2400mm x 18mm x 100mm 
balenie: 8 ks v kartóne = 19,2m 
nosič: MDF dekor: biela - pretierateľná

50ks
2,92 

Eur/m

(7,00 Eur/ks)

3,50 

Eur/m

(8,40Eur/ks)

rozmer: 2400mm x 16mm x 58mm 
balenie: 8 ks v kartóne = 19,2m 
nosič: MDF dekor: biela - pretierateľná

1 ks
1,58 

Eur/m

(3,79 Eur/ks)

1,90 

Eur/m

(4,56 Eur/ks)

b i e l a 
p r e t i e r a t e ľ n á

b i e l a 
p r e t i e r a t e ľ n á

b i e l a 
p r e t i e r a t e ľ n á

b i e l a 
p r e t i e r a t e ľ n á

b i e l a 
p r e t i e r a t e ľ n á
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Dekory uvedené v tomto cenníku tvoria skladový sortiment spoločnosti PARKETT STORE, s.r.o. s termínom dodávky do 14 dní. 

SOKLOVÉ LIŠTY EGGER - príslušenstvo    

PRODUKT NÁZOV   BALENIE MOC BEZ DPH MOC S DPH

ROH VONKAJŠÍ                                                                                                                 
popis: plastové prvky k lište MDF                                                             
balenie: 1 ks 
dekor: podľa dekoru lišty (celkovo 21 dekorov)

1 ks
1,08 

Eur/m

1,30 

Eur/m

ROH VNÚTORNÝ                                                                                                                 
popis: plastové prvky k lište MDF                                                             
balenie: 1 ks 
dekor: podľa dekoru lišty (celkovo 21 dekorov)

1ks
1,08 

Eur/m

1,30 

Eur/m

UKONČENIE PRAVÉ                                                                                                                 
popis: plastové prvky k lište MDF                                                             
balenie: 1 ks 
dekor: podľa dekoru lišty (celkovo 21 dekorov)

1ks
1,08 

Eur/m

1,30 

Eur/m

UKONČENIE ĽAVÉ                                                                                                                
popis: plastové prvky k lište MDF                                                             
balenie: 1 ks 
dekor: podľa dekoru lišty (celkovo 21 dekorov)

50ks
1,08 

Eur/m

1,30 

Eur/m

SPOJKA                                                                                                                 
popis: plastové prvky k lište MDF                                                             
balenie: 1 ks 
dekor: podľa dekoru lišty (celkovo 21 dekorov)

1ks
1,08 

Eur/m

1,30 

Eur/m

popis: clipstar - určený pre lišty MDF a PVC 
balenie: 50ks klipov vrátane skrutiek a hmoždiniek 50ks

8,25
Eur/bal

9,90 

Eur/bal
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Dekory uvedené v tomto cenníku tvoria skladový sortiment spoločnosti PARKETT STORE, s.r.o. s termínom dodávky do 14 dní. 

PRÍSLUŠENSTVO EGGER    

PRODUKT NÁZOV   BALENIE MOC BEZ DPH MOC S DPH

CLEAN IT 
popis: Čistič podláh s antistatickým pôsobením.                                                                             
Špeciálne zloženie čističa prináša vynikajúce čistia-ce výsledky, ale 
postará sa aj o dodatočnú ochranu spojov (hrán) výrobkou s klikovým 
typom spoja. Tento čistič nevytvára na podlahe vrstvy a vysychá, bez 
toho aby na podlahe vznikaly šmuhy!

1 liter 7,42 

Eur/liter

8,90 

Eur/liter

AQUA+ CLIC SEALER 
balenie: 1 tuba - 100g - na cca 10m2 
popis: Istota je istota - trvalá ochrana pred vlhkosťou! Plnič CLIC SEAL-
ER zabraňuje nabobtnávaniu podlahy na mieste hrán a je ho možné 
použiť pri všetkých systémoch pokládky firmy EGGER.

1 tuba - 
100ml

5,49 

Eur/ks

6,59 

Eur/ks

SILENZIO EASY (HFPS) - hrúbka 2mm balenie: 15m2 (dĺžka 12m, šírka 
1,25m) 
tlaková stabilita: >11t/m2, tepelný odpor: 0,057m2xK/W 
zníženie kročajového hluku: o 25%, zlepšenie kročajového hluku: 
o 18dB (A) popis: Easy lay - easy click - easy cut! Ideálna podložka 
na zníženie hluku s tými nejlepšími vlastnosťami pre spracovanie.                
NA PODLAHOVÉ KÚRENIE!

15m2

1,42 

Eur/m2

(21,3 Eur/bal)

1,70 

Eur/m2

(25,50 Eur/bal)

SILENZIO DUO  - hrúbka 1,5mm balenie: 10m2                                             
(tlaková stabilita: >40t/m2, tepelný odpor: 0,040m2xK/W 
zníženie kročajového hluku: o 30%, zlepšenie kročajového hlu-
ku: o 18dB (A) popis: All in one! Ideálne systémové riešenie, 
ktoré funguje ako parotesná zábrana aj ako tlmiaca podložka. 
Optimálna tiež pre pokládku vo vlhkých priestoroch aqua+.                                                             
NA PODLAHOVÉ KÚRENIE!

10m2

2,71 

Eur/m2

(27,10 Eur/bal)

3,25 

Eur/m2

(32,50 Eur/bal)

REPARATURSET DECOR MIX&FILL                                               
použitie:   rýchla pomoc pri drobných poškodeniach  
popis:        drobné poškodenia podlahy vzniknuté v priebehu používa-
nia z dôvodu mimoriadneho zaťaženia po aplikácii korekčnej pasty 
prakticky zmiznú. Korekčná pasta je vyrobená na báze vody. Farebné 
odtiene je možné namiešať podľa vlastných požiadaviek!

1 ks
16,58 

Eur/ks

19,90 

Eur/ks

 


