Ceník
RT desky
Stavební deska nové generace
RT deska je vyrobena z přírodních materiálů
Tloušťka desky

Hmotnost desky

Cena Kč/m2
(bez DPH)

Cena Kč/celá deska
(bez DPH)

3 mm (na dotaz)

9 kg

106,72 Kč

317,68 Kč

1220 x 2440 mm

4 mm (na dotaz)

11 kg

118,72 Kč

353,41 Kč

1220 x 2440 mm

6 mm

(skladem)

18 kg

145,40 Kč

432,83 Kč

1220 x 2440 mm

8 mm

(skladem)

25 kg

212,11 Kč

631,41 Kč

1220 x 2440 mm

10 mm

(skladem)

30 kg

260,14 Kč

774,38 Kč

1220 x 2440 mm

12 mm (na dotaz)

35 kg

286,62 Kč

853,21 Kč

1220 x 2440 mm

15 mm (na dotaz)

45 kg

400,12 Kč

1 191,08 Kč

1220 x 2440 mm

18 mm (na dotaz)

54 kg

480,25 Kč

1 429,61 Kč

1220 x 2440 mm

20 mm (na dotaz)

60 kg

667,08 Kč

1 985,76 Kč

info@retrast.cz

1220 x 2440 mm

www.retrast.cz

Rozměr desky

* RT desky skladem (do vyprodání zásob). Ostatní desky na dotaz.

www.retrast.cz

RT deska je vhodná zejména pro:
• obklady stěn, stropů, podhledů, dělících příček
• protipožární stěny,podlahy, stropy
• žáruvzdorná ochrana nosných konstrukcí
• odhlučňovací příčky, dveře
• fasádní opláštění a exteriérové obklady
• výplně
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Vlastnosti RT desek:
schopnost odrážet teplo (infračervené vlnění) – při použití RT desky odpadá nutnost montáže odrazové hliníkové fólie,
šetří investiční náklady a následně i teplo
nehořlavost – zařazena do třídy A1 – nehořlavá, navíc nemá povrchovou zápalnost
voděodolnost – po 100 dnech ponoření ve vodě a následném uschnutí deska neztrácí své vlastnosti
odolnost proti chemikáliím – kyselině fluorovodíkové, kyselině chromové, sodě, petroleji, alkáliím, minerálním olejům,
destilované vodě a jiným škodlivým látkám
odhlučnění – odhlučňovací příčky, dveře
odolnost vůči plísním a hmyzu
zdravotní nezávadnost – neobsahuje uhlík, formaldehyd, benzen, organická rozpouštědla, olej, soli těžkých kovů,
asbest, toxické prvky
deska je odolná

Ceny jsou uvedeny v Kč, sklad Příbram. Při fakturaci se vychází z cen bez DPH.
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Úpravy cen a jiné úpravy ceníku jsou plně vyhrazeny
RETRAST TRADE, s.r.o.

Školská 692/26, 11000 Praha 1, IČ: 24202312

OBCHODNÍ KANCELÁŘ A SKLAD PŘÍBRAM

Brod 45 - Příbram, 261 01 Příbram, Tel.: +420 606 864 199, +420 603 109 115, e-mail: info@retrast.cz
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RT desky se instalují na podkladové rošty (šroubování, sponkování, přibíjení, lepení…). Desky je možno lepit přímo na
podkladovou plochu bez použití roštu. Při instalaci není třeba speciálního nářadí ani nástrojů. Desku lze snadno řezat,
vrtat a upravovat.
Pevnostní vlastnosti tohoto materiálu umožňují napojovaní mimo nosný rošt, tím nedochází ke zbytečnému prořezu
materiálu.
RT desky je možno následně velmi snadno jakýmkoliv způsobem povrchově upravovat, tedy nanášet barvy, laky, lepit
fólie, tapety, sklo, podlahové krytiny nebo jiné obklady.
RT deska je bezpečná při instalaci, ne-li bezpečnější než jakéko-li jiné typy materiálů dostupné na dnešních trzích.
Je založená na minerální bázi, bez karcinogenních látek, oxidu křemičitého a je absolutně netoxická. RT deska je
naprosto bezpečná, jak pro uživatele, tak pro montéry.

