
Typ Barva Za 1 m2 bez DPH Za 1 m2 s DPH

šedá - grey 440 Kč 532 Kč
červená - red 460 Kč 557 Kč

hnědá - brown 460 Kč 557 Kč
Balení po 1,6 m2 měděná - copper 460 Kč 557 Kč

Balení po 2,4 m2

365 Kč 442 Kč

365 Kč 442 Kč

tmavě šedá                                      365 Kč 442 Kč
dark grey

černá 330 Kč 399 Kč
black

skalní červeň
bedrock red

hněď kůry stromů
barkwood brown

grafitová šeď
graphite grey
měděná hněď
copper brown

uhlová čerň
carbon black

pouštní hněď *
desert brown

námořní modř *
harbour blue

podzimní červeň
autumn red

kůra stromů - bark 365 Kč 442 Kč
Balení po 3 m2 mech - moss 365 Kč 442 Kč

červená - red 365 Kč 442 Kč
hnědá - brown 365 Kč 442 Kč

šedá - grey 365 Kč 442 Kč
měděná hněď
copper brown

červená - red 365 Kč 442 Kč
hnědá - brown 365 Kč 442 Kč
zelená - green 365 Kč 442 Kč
černá  - black 340 Kč 411 Kč

Balení po 3 m2 šedá  - grey 340 Kč 411 Kč
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442 Kč

GSM: + 420 602 743 816, E-mail: strechy@prokom.cz, Web: www.prokom.cz  

365 Kč

CENÍK SBS MODIFIKOVANÝCH BITUMENOVÝCH STŘEŠNÍCH ŠINDELŮ

      platný od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022 v cenách bez DPH a s DPH 21% - vyznačeno tučně

380 Kč

420 Kč 508 Kč

Typ ROCKY

330 Kč

460 Kč

411 Kč

Poznámka

ŠINDELE S DVOJNÁSOBNOU ŽIVOTNOSTÍ OPROTI OXIDOVANÝM ŠINDELŮM A ZÁRUKOU 30 LET

Typ FOXY

Typ JAZZY

je pravidelně žíhaný šindel ve tvaru 

hexagonálu (včelí plástve). 

je nepravidelně žíhaný                             

( prskaný ) šindel ve tvaru hexagonálu 

(včelí plástve).460 Kč

Typ 3T

Typ KATRILLI

Typ KL

!!! DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA od 10 000 Kč bez DPH / 12 100 Kč s DPH !!!
 (dopravní paušál u podlimitní objednávky účtujeme ve výši 198,50 Kč bez DPH /240 Kč s DPH)

PROKOM R&S s.r.o., Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava - Kateřinky

DOPRODEJ ZÁSOB

* - tato barva se dováží pouze na zakázku - termín dodání je cca 10 - 14 prac. dní

340 Kč

je jednobarevný šindel bez žíhání ve 

tvaru hexagonálu                                             

( včelí plástve ).

380 Kč

399 Kč

!!! Akční ceny platí do výprodeje limitovaných zásob !!!                                                                      
(na tyto ceny se vztahují zároveň i veškeré akční nabídky a rabaty)                

černá - black 380 Kč

hnědá - brown 

je pravidelně, místy nepravidelně 

žíhaný šindel ve tvaru posunujícího se 

obdélníku s různou velikostí. Kromě 

barvy "uhlová čerň", která je jednolitá, 

jde o kombinaci dané barvy šindele s 

přechodem do černého stínu pro 

zvýraznění plastičnosti. 

Balení po 3 m2

Balení po 3 m2

Balení po 3 m2

Typ MANSION

je vyráběný systémem náhodného střihu a 

vytváří na střeše 3D efekt - každá střecha je 

naprosto originální.

DOPRODEJ ZÁSOB

DOPRODEJ ZÁSOB

červená - red

* - tato barva se dováží pouze na zakázku - termín dodání je cca 10 - 14 prac. dní

460 Kč

hnědá - brown 420 Kč 508 Kč

DOPRODEJ ZÁSOB

! EXKLUZIVNÍ VELKOFORMÁTOVÝ LAMINOVANÝ, SBS MODIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ ŠINDEL KATEPAL MANSION SE SAMOLEPÍCÍ ZADNÍ STRANOU !

je jednobarevný, černým kamenivem 

nepravidelně žíhaný šindel ve tvaru 

pravidelného obdélníku. 

je jednobarevný a kromě černé 

jednolité barvy jemně žíhaný šindel ve 

tvaru kosočtverce. 



V balení: 20 bm okapového pásu/12 bm hřebene (20 ks rozměru 1x0,25 m - okapový pás, rozdělením 60 ks rozměru 0,33x0,25 m - hřeben)

1 936 Kč

218 Kč
424 Kč
968 Kč

2 420 Kč

182 Kč

Hřebenové odvětrání 
( 1 ks = délka 1,2 m )

Černá barva, celoplastové,
aplikace v délce hřebene.

340 Kč 360 Kč

411 Kč 436 Kč

 Váha role je 33 kg. Váha role je 12,5 kg.

1650 Kč / 1 997 Kč 2 500 Kč / 3 025 Kč
110 Kč / 133 Kč 100 Kč / 121 Kč

Cena za 1 roli 2 420Kč (242 Kč/bm)

Role ( černá, šedá ) 2 904 Kč (363 Kč/m2)

Role ( červená, hnědá, zelená ) 3194 Kč (399 Kč/m2)

Cena za 1 roli 3 388 Kč (339 Kč/m2)

1 815 Kč (36 Kč/m2)

54 Kč / m2

42 Kč / ks
4 840 Kč / ks
730 Kč / ks

7 260 Kč / ks
7 563 Kč / ks

Černá barva, celoplastová,

4 000 Kč / ksStřešní výlez 430 x 495 mm ( šedá, červená, hnědá ) 

2 000 Kč (200 Kč/bm)

Protisněhový hák 420 mm ( šedá, červená, hnědá ) 

SBS modifikovaný tavitelný pás s břidličným či keramickým posypem pro střechy s nižším sklonem do 12° -  SKLADEM

Spotřeba 1,15-1,20-ti 

násobek čisté plochy.

Vyrovnávací vrstva pod šindel 150 g/m2 ( návin 1 x 50 m = 50 m2 )

Modifikovaný vrchní pás K-PS 170/5000 ( tavitelný, tl. 4 mm, návin 8 x 1 m = 8 m2 )

Tato lepenka je vhodná na dřevěný záklop i jako 

spodní vrstva pro střechy s nižším sklonem                      

( pod K-MS a K-PS ).

180 Kč

6 000 Kč / ks

35 Kč / ks

Podklad. fólie LiteBase 500 - alternativně RAW 530 HP 
(nevhodná pro pokládku při vyšších teplotách)

Ventilační turbína LOMANCO BIB 12 - černá 

Ekologický čistič střech, fasád, teras a zdiva KATEPAL K-10, barel 5 l 603 Kč / ks

!!! DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA od 10 000 Kč bez DPH / 12 100 Kč s DPH !!!                                                                                       
(dopravní paušál u podlimitní objednávky účtujeme ve výši 198,50 Kč bez DPH /240 Kč s DPH)

6 250 Kč / ks

Modifikovaný spodní / střední pás K-MS 170/4000 ( tl. 3,3 mm, návin 10 x 1 m = 10 m2 )
 SBS modifikovaný tavitelný pás s křemičitým posypem, vhodný jako střední vrstva pod vrchní pás K-PS -  SKLADEM

Podkladové vrstvy ( pouze při použití těchto vrstev maximální záruka 30 let )

Ventilační turbína LOMANCO BIB 14 - černá  

Difúzní fólie 150 g/m2 ( kontaktní = možný kontakt s izolací ), role 75 m2

Doplňkový sortiment
45 Kč / m2

Cena za 1 roli 15 x 1 m = 15 m2

2 800 Kč (280 Kč/m2)

Povrch je z nenasákavé polypropylénové tkaniny, 

dodává se v rolích návinu 25 x 1 m. Tloušťka je 0,65 

mm. Nosnou vložkou je netkaný polyester, střední 

vrstvy jsou z SBS mod. bitumenu a spodní vrstva 

obsahuje pevnou výztuž z netkaného polyesteru, 

která na spodní straně slouží jako ochrana proti 

kondenzaci. Váha je 0,5 kg/m2. Tato vrstva má 

samolepící okraje pro dokonale hydroizolované 

spoje.

Úžlabinový pás v rolích  ( návin 10 x 0,7 m = 10 bm úžlabí, ve všech barvách )

K těmto pásům je možné dodat i posyp na opravu tavených 

spojů - cena posypu za 1 kg je 100 Kč bez DPH / 121 Kč            

s DPH 21%.

Cena za 1 roli 25 x 1 m = 25 m2

Spotřeba 1,15-1,20-ti násobek 

čisté plochy.

Cena za 1 roli

2 640 Kč (330 Kč/m2)

 2 400Kč (300 Kč/m2)

 odvětrání kanalizace, digestoří apod.

1 815 Kč
Cena:

Podkladová lepenka UltraBase (U-EL 60/2200)

Cena za 1 m2 Cena za 1 m2

1 500 Kč (30 Kč/m2)

ideální rozmístění: "co krov".

150 Kč

Černá barva, celoplast,

Hřebík lepenkový FeZn 35 mm - kroužkový ( možno dodat i délku 20, 25, 43 a 60* mm )

Bitumenové lepidlo K - 36 á 10 l

Prvky pro odvětrání

Cena za 1 kg ( 5 kg balení / 2,5 kg balení / * 1 kg balení pouze u délky 60 mm)

Anténní komplet Odvětrávací komplet

anténní a jiné prostupy.

Bitumenová lepidla

Prostupové prvky

800 Kč

Bitumenové lepidlo K - 36 á 1 l

Cena za 1 balení ( 20 bm okapový pás / 12 bm hřebenový pás ):

2 000 Kč

1 600 Kč

3 025 Kč

(flexi krk ∅110-125/625 mm, objímka a napojovací límec)

Černá barva, celoplastový,

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ ( platný od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022, v cenách bez DPH a s DPH 21% - vyznačeno tučně )

Povrch této vrstvy je opatřen jemným 

křemičitým pískem, dodává se v rolích návinu 

15 x 1 m. Tloušťka je 1,8 mm. Nosnou vložkou 

je sklotextilie, střední vrstvy jsou z SBS 

modifikovaného bitumenu a spodní strana je 

také opatřena jemným křemičitým pískem. 

Váha je 2,2 kg/m2. Tato vrstva má samolepící 

okraje pro dokonale hydroizolované spoje.

(∅15-65 mm, sklon 15-60°)

2 500 Kč1 500 Kč

Bitumenové lepidlo K - 36 á 3 l
350 Kč

Bitumenové lepidlo K - 36 á 310 ml - kartuše

Odvětrávací tvarovka T 3

Univerzální okapový / hřebenový pás ( 20 / 12 bm ke všem typům a barvám )


