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Cembrit ŠTVOREC, hladký povrch; použitie: strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady, D10

600 x 600 mm                                

hr. 4 mm
3,00 kg/ks ks 2,70   3,24   

ks 1,43   1,72   

Cembrit ŠTVOREC, hladký povrch; použitie: strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady, D14

400 x 400 mm                                

hr. 4 mm
1,33 kg/ks ks 1,26   1,51   

Cembrit BOBROVKA, hladký povrch, použitie strechy - klimatické oblasti I., II.; vonkajšie obklady, D13

400 x 240 mm                                

hr. 4 mm
0,79 kg/ks

1 800 ks/pal.                                    

1 420 kg/pal.

27,1 - 29,04 ks/m²             

závisí od sklonu 

strechy

ks 0,73   0,88   

Cembrit DOLMEN Dominant, obdĺžnik, hladký povrch; ukladá sa na háčiky, použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D18

400 x 240 mm                                

hr. 4 mm

Cembrit Česká šablóna, hladký povrch; použitie: strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady, D1

400 x 400 mm                                

hr. 4 mm
1,33 kg/ks

750 ks/pal.                     

1 018 kg/pal.

10,1 ks/m² pre 

prekrytie 85 mm
čierna ks 0,90   1,08   

0,79 kg/ks
1 800 ks/pal.                                    

1 420 kg/pal.

27,1 - 29,04 ks/m²             

závisí od sklonu 

strechy

ks 0,84   1,01   

Cembrit DOLMEN Betternit, obdĺžnik, hladký povrch a osekané hrany; ukladá sa na háčiky,  použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D17

400 x 240 mm                                

hr. 4 mm
0,79 kg/ks

1 800 ks/pal.                                    

1 420 kg/pal.

27,1 - 29,04 ks/m²             

závisí od sklonu 

strechy

ks 0,81   0,97   

Cembrit BRAVAN Dominant, Anglický obdĺžnik, bridličný povrch a osekané hrany; použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D16

600 x 300 mm                                

hr. 4 mm
1,5 kg/ks

1 000 ks/pal.                                    

1 530 kg/pal.

13,8 - 14,6 ks/m²             

závisí od sklonu 

strechy

ks 1,62   1,94   

Cembrit BRAVAN Betternit, Anglický obdĺžnik, hladký povrch a osekané hrany; použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D15

600 x 300 mm                                

hr. 4 mm
1,5 kg/ks

1 000 ks/pal.                                    

1 530 kg/pal.

13,8 - 14,6 ks/m²             

závisí od sklonu 

strechy

ks 1,54   1,85   

Cembrit Anglický obdĺžnik, HORAL, hladký povrch, 1 otvor; použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D12

600 x 300 mm                                

hr. 4 mm
1,69 kg/ks

1 000 ks/pal.                                    

1 530 kg/pal.

13,8 - 14,6 ks/m²             

závisí od sklonu 

strechy

ks 1,58   1,90   

Cembrit Anglický obdĺžnik, hladký povrch, 1 otvor; použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D11

600 x 300 mm                                

hr. 4 mm
1,5 kg/ks

1 000 ks/pal.                                    

1 530 kg/pal.

13,8 - 14,6 ks/m²             

závisí od sklonu 

strechy

ks 1,39   1,67   

Cembrit Dánsky obdĺžnik HORAL, hladký povrch, 1 otvor; použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D9

600 x 300 mm                                

hr. 4 mm
1,69 kg/ks

1 000 ks/pal.                                    

1 530 kg/pal.

13,8 - 14,6 ks/m²             

závisí od sklonu 

strechy

ks 1,58   1,90   

Cembrit RHOMBUS, hladký povrch; použitie: strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady, od sklonu 40°, D5

400 x 440 mm                                

hr. 5,3 mm
1,90 kg/ks

600 ks/pal.                     

1 040 kg/pal.
8,9 - 10,1 ks/m² ks 1,79   2,15   

Cembrit Dánsky obdlžník Dominant, imitácia bridlice, 1 otvor; použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D8

600 x 300 mm                                  

hr. 4 mm
1,5 kg/ks

1 000 ks/pal.                

1 530 kg/pal.

13,8 - 14,6 ks/m²           

závisí od sklonu 

strechy

ks 1,47   1,76   

Cembrit Dánsky obdlžník Betternit, hladký povrch, 1 otvor; použitie strechy - klimatické oblasti I., II. a III.; vonkajšie obklady, D7

600 x 300 mm                                  

hr. 4 mm
1,5 kg/ks

1 000 ks/pal.                 

1 530 kg/pal.

13,8 - 14,6 ks/m²                

závisí od sklonu 

strechy

ks 1,39   1,67   

Cembrit Česká šablóna DOMINANT, imitácia bridlice; použitie strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady, D4

400 x 400 mm                           

hr. 4 mm
1,33 kg/ks

750 ks/pal.                    

1 018 kg/pal.

10,1 ks/m² pre 

prekrytie 85 mm
ks 1,32   

Cembrit Česká šablóna BETTERNIT, hladký povrch; použitie: strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady. D2

400 x 400 mm                                

hr. 4 mm
1,33 kg/ks

750 ks/pal.                     

1 018 kg/pal.

10,1 ks/m² pre 

prekrytie 85 mm
ks 1,26   1,51   

1,58   

Cembrit Česká šablóna, HORAL, hladký povrch; použitie strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady, D3

400 x 400 mm                           

hr. 4 mm
1,33 kg/ks

750 ks/pal.                    

1 018 kg/pal.

10,1 ks/m² pre 

prekrytie 85 mm

Cembrit Česká šablóna, hladký povrch; použitie: strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady

400 x 400 mm                                

hr. 4 mm
1,33 kg/ks

750 ks/pal.                     

1 018 kg/pal.

10,1 ks/m² pre 

prekrytie 85 mm
ksprírodná šedá 0,80   0,96   

Cenník                                                                                                                                                                                                                                                           
platný od 01. 01. 2015

Maloplošné strešné krytiny

Výrobok Rozmer Orientačná hmotnosť Balenie Spotreba

Farba

MJ
Cena EUR/MJ                              

bez DPH

Cena EUR/MJ                            

s DPH

Cembrit RHOMBUS ŠABLONA, hladký povrch; použitie: strechy - klimatické oblasti I. a II.; vonkajšie obklady, od sklonu 25°, D6

400 x 440 mm                                

hr. 5,2 mm
1,75 kg/ks

600 ks/pal.                     

1 040 kg/pal.
8,9 - 9,5 ks/m² ks 1,64   1,97   



Orientačná Použitie

hmotnosť k výrobku

Víchrová spona, spotreba: šablóny 10,1 ks/m², obdĺžnik 13,8 - 14,6 ks/m²

Víchrová spona pre HORAL, spotreba: šablóny 10,1 ks/m², obdĺžnik 13,8 - 14,6 ks/m²

Príchytka hrebenáča malá, spotreba: 1ks/hrebenáč, F5

Príchytka hrebenáča veľká, spotreba: 1 ks/hrebenáč, F14

Háčik závesný

Univerzálny držiak hrebeňových a nárožných lát, F4

Odvetrávacie hlavice Oriko, vláknocement s hladkým povrchom, V1, V2, V3, V4

Odvetrávacie hlavice LG 200, plast, V5, V6

čierna,  S11

čierna, S12

čierna, S13

čierna, S14

čierna, S15

čierna S16

Ø 2 x 29 mm

2,4 kg/balenie

šablóny, obdĺžniky 1000 ks

pozink, S41

dĺžka 150 mm              

pre late hr. 30 mm
6,1 kg/balenie 400 ks

4,9 kg/balenie 300 ks

0,4 kg/balenie
kónický hrebenáč      

480 x 230 mm
50 ks hnedá

bal.

10,00 12,00

2,1 kg/balenie meď, S7 51,10 60,81

Klince konvexné pre HORAL (veľká hlava), spotreba: šablóny 20 ks/m², obdĺžnik 26 - 29 ks/m²

Ø 3 x 37 mm 3,0 kg/balenie šablóny, obdĺžniky 1398 ks pozink, S40 bal. 10,00 12,00   

Ø 2,8 x 37 mm 3,0 kg/balenie šablóny, obdĺžniky 1310 ks meď, S3 bal. 45,35 54,42   

Kónický hrebenáč; použitie: hrebeň strechy a nárožie, spoterba: 3 ks/bm , F1

400 x 120 mm
cca 0,85 kg/ks                

cca 2,55 kg/bm
šablóny, obdĺžniky

voľne                                         

al. 20 ks/bal.
vo farbách krytiny ks 4,33

Doplnky k maloplošným krytinám

Výrobok

Ø 3 x 32 mm 3,0 kg/balenie šablóny, obdĺžniky 1460 ks pozink, S2 bal. 10,00

48,00   
300 x 600 x 3 mm       

otvor - 200 cm²
obdĺžniky

300 x 600 x 4 mm      

otvor - 100 cm²
1,8 kg/ks obdĺžniky

400 x 400 x 3 mm      

otvor - 200 cm²
1,2 kg/ks

šablóny

10 ks vo farbách krytiny ks 40,00

ks 2,00 2,40   

400 x 400 x 4 mm       

otvor - 100 cm²
1,5 kg/ks šablóny

5 ks vo farbách krytiny ks

30 mm 3,5 kg/balenie
kónický hrebenáč       

400 x 120 mm          

480 x 230 mm

voľne                                                  

al. 25 ks/bal.
pozink

21,50

15,50

25,80   

18,60   

79,00 94,80

dĺžka 150 mm              

pre late hr. 40 mm
6,3 kg/balenie 300 ks 68,00 81,60

dĺžka 100 mm               

pre late hr. 30 mm
4,7 kg/balenie

obdĺžnik

500 ks

500 ks 79,00 94,80

dĺžka 120 mm             

pre late hr. 40 mm
5,8 kg/balenie 300 ks 58,00 69,60

bal.

72,00 86,40

dĺžka 100 mm                

pre late hr. 40 mm
52,00 62,40

dĺžka 120 mm             

pre late hr. 30 mm
5,6 kg/balenie

dĺžka 120 mm 5,6 kg/balenie 64,00 76,80

22,75 27,30   

Háčik natĺkací, S8, S9, S10

dĺžka 100 mm 4,7 kg/balenie

obdĺžnik 500 ks čierna bal.

dĺžka 150 mm 6,1 kg/balenie 76,00 91,20

155 x 19 mm bal.

55,00 66,00

2,2 kg/balenie meď, S4 50,52 60,62

16 x 75 mm 0,8 kg/balenie
kónický hrebenáč      

400 x 120 mm
100 ks nerez

Ø 2 x 20 mm

2,5 kg/balenie

šablóny, obdĺžniky 1000 ks

pozink, S5

bal.

10,00 12,00

bal. 30,00 36,00   

5,47   

Klince konvexné (veľká hlava), spotreba: šablóny 20 ks/m², obdĺžnik 26 - 29 ks/m²

5,20   

Kónický hrebenáč; použitie: hrebeň strechy a nárožie, spotreba: 2,5 ks/bm, F7

480 x 230 mm
cca 1,35 kg/ks                     

cca 3,50 kg/bm
šablóny, obdĺžniky

voľne                                         

al. 15 ks/bal.
vo farbách krytiny ks 4,56

12,00   

Ø 2,8 x 32 mm 5,0 kg/balenie šablóny, obdĺžniky 2562 ks meď, S1 bal. 75,00 90,00   

Ukončenie hrebenáča

Dĺžka/Rozmer Balenie Farba MJ
Cena EUR/MJ                              

bez DPH

Cena EUR/MJ                            

s DPH

130 x 120 mm 0,2 kg/kus hrebenáče voľne vo farbách krytiny, F3 ks 12,37 14,84   

170 x 230 mm 0,25 kg/kus hrebenáče voľne vo farbách krytiny, F9 ks 14,00 16,80   



Orientačná Použitie

hmotnosť k výrobku

Ventilačné prestupy SL, plast, sklon strechy od 18°, V8, V9

Pružná ventilačná hadica, vulkanizovaný kaučuk, V11

Anténny prestup AZ 16, plast, V16, V17

Rozbočovací hrebenáč, sklolaminát, použitie: spojenie hrebeňa strechy a nárožia pre sklony strešných plôch 30°- 45°, F9, F3

Vetrací element špeciál s lištou - 120/50 mm, F11

Vetrací element univerzál s lištou - 175/60 mm, F10

Ochranný pás proti vtákom, F15

Zábradlie ku stúpacej plošine

Stúpacia plošina

25,00 30,00

33,00 39,60

48,00 57,60

53,00 63,07
Sokel ku stúpacej plošine

19,00 22,80

21,00 25,20

22,00 26,40

25,00 30,00
Vzpera na stúpaciu plošinu, H13, H14

Stúpačka, H27, H28

Držiak na mriežku sneholamu, kov, H29, H30

Mriežka sneholamu, kov, H31, H32

Montážny rebríkový a lanový hák, kov, H33, H34

Snehový zachytávač lopatkový, kov, H35, H36

Držiak na drevenú guľatinu, kov, H39, H40

Držiak na tyčový zachytávač, kov, H41, H42

Tyč snehového zachytávača, kov, H47, H48

Spojka pre tyč snehového zachytávača, kov, H49, H50

ks

3,00 3,60

čierna 4,00 4,80

 Ø 25 mm 0,15 kg/ks
držiak na tyčový 

zachytávač zábradlia 

stúpacej plošiny

voľne

pozink

ks

13,00 15,60

čierna 17,00 20,23

2000 mm                       

Ø 20 mm
1,8 kg/ks

univerzálna         

šablóna a obdĺžnik
voľne

pozink

ks

8,80 10,56

červená, čierna 11,50 13,69

0,63 kg/ks
univerzálna         

šablóna a obdĺžnik
voľne

pozink

ks

9,80 11,76

červená, čierna 12,50 14,88

guľatina                                             

Ø 130 mm
1,0 kg/ks

univerzálna         

šablóna a obdĺžnik
voľne

pozink

ks

9,80 11,76

červená, čierna 12,50 15,00

250 x 85 mm 1,1 kg/ks
univerzálna         

šablóna a obdĺžnik
voľne

pozink

ks

8,50 10,20

čierna 11,00 13,09

0,9 kg/ks
univerzálna         

šablóna a obdĺžnik
voľne

pozink

ks

28,00 33,60

červená, čierna 35,00 42,00

2000 x 200 mm 3,3 kg/ks
držiak mreže 

sneholamu

vrátane spojovacej 

svorky

pozink

ks

11,50 13,80

červená, čierna 13,50 16,20

1,0 kg/ks
univerzálna         

šablóna a obdĺžnik
voľne

pozink

ks

29,00 34,80

červená, čierna 34,00 40,80

2,5 kg/ks
univerzálna         

šablóna a obdĺžnik
voľne

pozink

ks

19,00 22,80

červená, čierna 25,00 30,00

1,7 kg/ks
univerzálna         

šablóna a obdĺžnik
voľne

pozink

ks
čierna, červená, H8

2000 x 250 mm 10,00 kg/ks
pozink, H11

čierna, červená, H12

 800 x 250 mm 4,00 kg/ks
vzpera pre stúpaciu 

plošinu
voľne

pozink, H7

800 x 100 mm 1,2 kg/ks
stúpacia plošina       

800 x 250 mm
voľne

pozink, H15

ks
čierna, červená, H16

1200 x 100 mm 2,9 kg/ks
stúpacia plošina       

1200 x 250 mm

pozink, H17

čierna, červená, H18

20,0 kg/balenie 48 roliek á 5 bm

10,80   

400 x 400 mm cca 0,4 kg/ks

6,60

ks

15,0 kg/balenie
kónický hrebenáč       

400 x 120 mm          

480 x 230 mm

voľne červená, čierna

rolka 5,50

10,80   

36,60   

čierna

kónický hrebenáč       

480 x 230 mm
voľne vo farbách krytiny

1 bm

9,00

30,50
300 x 300 mm cca 0,3 kg/ks

kónický hrebenáč       

400 x 120 mm

ks 41,50

800 x 250 mm               

v. 1100 mm
10,1 kg/balenie

stúpacia plošina       

800 x 250 mm

zostava

pozink, čierna

1 bm 18,0 kg/balenie
kónický hrebenáč      

480 x 230 mm
voľne červená, čierna

1200 x 250 mm              

v. 1100 mm 
11,0 kg/balenie

stúpacia plošina       

1200 x 250 mm
pozink, čierna

šírka 80 mm

ks cena na vyžiadanie

49,80   
300 x 600 x 4 mm obdĺžnik

obdĺžniky

 Ø 110 mm 1,0 kg/ks ventilačný prestup voľne ks 17,00 20,40   

400 x 400 x 4 mm

0,7 kg/ks

šablóny

voľne vo farbách krytiny

ks 9,00

ks

400 x 400 x 4 mm       

300 x 600 x 4 mm 

pripevňovací        

priemer Ø 110 mm

1,2 kg/ks

šablóny

4 ks vo farbách krytiny ks 40,00 48,00   

Doplnky k maloplošným krytinám

Výrobok Dĺžka/Rozmer Balenie Farba MJ
Cena EUR/MJ                              

bez DPH

Cena EUR/MJ                            

s DPH

Cenník                                                                                                                                                                                                                                                           
platný od 01.01.2015



Orientačná Použitie

hmotnosť k výrobku

Koncovka pre tyč snehového zachytávača, kov, H51, H52

Snehový hák, H53

Držiak hromozvodu na latu, H55

Držiak hromozvodu pod hrebenáč, H56

Nožnice na krytinu MAT COUP bez dierovača, H61

Nožnice na krytinu MAT s dierovačom, H62

Pružina k nožniciam na krytinu, H63

Vyťahovač klincov, dĺžka 500 mm, H64

Pákové nožnice, dĺžka strihu 610 mm kód H59

Pokrývačské kladivko (pravé, ľavé), H60

Šablóna univerzálna - kov, H20

Obdĺžnik univerzálny - kov, H21

1. Ceny

Ceny sú udávané za mernú jednotku (MJ), ktorá je uvedená v cenníku.

Niektoré doplnky nie je možné dodávať po kusoch, ale len v celom balení.

Predajnou jednotkou maloplošných a vlnitých krytín je paleta. Tento tovar dodávaný v paletových jednotkách je možné dodať i v menších množstvách s príplatkom vo výške 10%.

2. Objednávky

Objednávky sa prijímajú na adrese Ladin s.r.o., Štefánikova 1756/46, 943 01 Štúrovo,  alebo e-mailom na adrese ladin@ladin.sk 

3. Dodacie lehoty

Ak nie sú dodacie lehoty písomne dohodnuté inak, dodacia lehota v prípade maloplošných a vlnitých krytín je do 3 týždňov, v závislosti od skladových zásob a výroby.

 4.Expedícia : Priamo z výrobného závodu, alebo zo skladu firmy Ladin s.r.o. Za vykládku zodpovedá odberateľ. 

5. Skladovanie : Vláknocementové výrobky sú štandardne balené na drevených paletách, ktoré sú chránené ochrannou fóliou proti pôsobeniu poveternostných vplyvov.  

Palety sa pokladajú na rovný a pevný podklad.  U maloplošnej krytiny hladkej sa kladú na seba max. 4 palety, u imitácie bridlice max. 2 palety a u vlnitej krytiny max. 3 palety.

Pri skladovaní je nutné tovar ukladať v krytých a proti poveternostným vplyvom chránených priestoroch.  

6. Internet : Viac informácií o výrobkoch Cembrit k dispozícii na stránke www.ladin.sk. Tu si môžete stiahnuť technické listy výrobkov, montážne návody a objednať rôzne letáky.

7. Platnosť cenníka : Cenník je platný od 1.januára 2015. Vydaním nového cenníka stráca starý cenník platnosť. Zmena cien vyhradená.

28,80   

Všeobecné informácie:

21,00 25,20   

600 x 300 mm            2,3 kg/ks voľne vo farbách krytiny ks 24,00

75,00 90,00   
ľavé

400 x 400 mm            1,9 kg/ks voľne vo farbách krytiny ks

ks 455,00 546,00   

pravé

0,65 kg/ks šablóny, obdĺžniky voľne ks

850 x 260 mm 15 kg/ks šablóny, obdĺžniky voľne

500 mm 1 kg/ks šablóny, obdĺžniky voľne ks 32,00 38,40   

nožnice na krytinu voľne ks 0,80 0,96

ks 75,00 90,00   

0,9 kg/ks šablóny, obdĺžniky voľne ks

0,7 kg/ks šablóny, obdĺžniky voľne

105,00 126,00   

300 - 110/25 mm 0,4 kg/ks šablóny, obdĺžniky voľne pozink ks 2,50 3,00

200 - 130/25 mm 0,4 kg/ks šablóny, obdĺžniky voľne pozink ks 2,50 3,00

 dĺžka 400 mm 0,2 kg/ks šablóny, obdĺžniky voľne červená, čierna, hnedá ks 1,30 1,56   

 Ø 25 mm 0,10 kg/ks
držiak pre tyčový 

zachytávač
voľne

pozink

ks

2,50 3,00

čierna 3,00 3,60

Cenník                                                                                                                                                                                                                                                           
platný od 01.01.2015

Doplnky k maloplošným krytinám

Výrobok Dĺžka/Rozmer Balenie Farba MJ
Cena EUR/MJ                              

bez DPH

Cena EUR/MJ                            

s DPH


