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Spoleènost MERKURO byla založena v roce 1992, v té dobì se 
vìnovala dodávce produktù pro realizaci støechy a posléze výrobì 
høebíkù, èinnosti, které se vìnuje i v souèasnosti.

Od roku 2009 jsme rozšíøili naše portfolio o výrobu rozptýlené výztuže 
do betonu s obchodním názvem STAMIX. V souèasnosti je naše 
produkce , oproti minulému roku jsme prodej zvýšili 
trojnásobnì. A to díky kvalitì našeho produktu, který vykazuje jedny 
z nejlepších fyzikálních vlastností ve srovnání s ostatními výrobky na 
našem trhu. Využíváme pouze osvìdèené èeské výrobce drátu, každá 
tuna, která pøijde k nám do závodu je certifikovaná. Navíc pøi výstupní 
kontrole provádíme zkoušky na speciálním trhacím stroji, abychom mìli 
jistotu, že k zákazníkovi jde skuteènì top kvalita - výztuž s prùmìrnou 
pevností v tahu 1100 Mpa.

1000 tun roènì

o spoleènosti
Rozptýlená výztuž je certifikovaný výrobek, jsme majiteli 

. Každým rokem 
je u nás provádìná kontrolní èinnost ze Stavebního zkušebního 
ústavu, výsledkem je pak detailní zpráva o dohledu nad certifikovaným 
výrobkem.

Rádi bychom našim zákazníkùm vycházeli vstøíc i dále, naslouchali 
jejich potøebám a proto nyní pøicházíme s konceptem ucelené dodávky, 
o kterém se mùžete doèíst dále.

CE certi-
fikátu è.1020-CPD - 070036941 dle EN 14889-1:2006
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Pøemýšleli jsme co Vám (realizátorùm prùmyslových podlah) ztìžuje 
práci nejvíce. Kde ztrácíte mnoho èasu, energie a penìz. Snažíme se 
na naší spoleènost dívat z Vašeho pohledu, tak aby jsme se Vám 
- naším zákazníkùm nejvíce pøizpùsobili.

Po rozebrání jednotlivých situací, s kterýma se setkáváte dnes a dennì, 
které jsme také konzultovali s našimi dlouhodobými zákazníky jsme 
dospìli k závìru. Vytvoøit spoleènost, která bude první v Èeské 
a Slovenské republice s myšlenkou 
" "
Pøi realizaci prùmyslové podlahy potøebujete na místo stavby dodat 
nezbytné materiály od rùzných naprosto rozdílných dodavatelù 
- ocelové vlákna, kari sítì, vsypy, separaèní vrstvu, obvodovou dilataci, 
úhelníky apod.. To vše znamená nìkolik dodavatelù, nìkolik telefonátù, 
nepøeberné množství cenových nabídek, mnoho vypsaných 
objednávek, nìkolik zajištìní dopravy z rùzných koutù republiky, vše je 
jednoznaènì znásobeno.

Jistì to znáte a proto se Vás ptáme:
Jak by se vám líbilo objednat veškeré materiály u 

Myšlenka "KOMPLETNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSLOVÉ BETONOVÉ 
PODLAHY" TO PRÁVÌ ØEŠÍ !

KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY

jediné firmy jedinou 
objednávkou za stejných a dokonce i lepších finanèních 
podmínek?

koncept ucelené dodávky
Materiály, které nevyrábíme nakupujeme u renomovaných èeských 
výrobcù kamionové odbìry, dostáváme se tak na zajímavé rabaty, které 
dokážeme pøenést dále a tím Vám ušetøit nemalé finanèní prostøedky.

Disponujeme velkými skladovacími prostory a flexibilním systémem 
expedice zásilek. Spolupracujeme se silným a dominantním dopravcem 
už nìkolik let. Velkou výhodou mùže být fakt, že vše pøijede na stavbu 

. Máte pøehled o veškerém materiálu a složení zajistíte 
(nebo zajistíme my) pouze jednou. Odpadá tak neustálé "hlídání" 
jednotlivých dopravcù, kteøí pøijíždìjí na stavbu v rùzných èasových 
intervalech a kolikrát nenavazujících na sebe.

A to hlavní. , které mùžete vìnovat jiným 
dùležitým vìcem. Prosím seznamte se se škálou produktù, které jsme 
schopni nabídnout a pokud vás nabídka zaujme, vyzkoušejte nás 
v praxi. Vìøíme, že tak zapoène dlouhá a pevná spolupráce.

Tým Merkuro  

jedním autem

Šetøíme váš èas a energii



1)  – komplexní øešení pro realizátory 
betonových podlah.

2)  – nakupujeme kamionové množství a zároveò máme 
zajištìné zajímavé ceny u svých dodavatelù na základì toho jsme 
schopni poskytnout tyto ceny i Vám.

3)  – poptáváte pouze jednoho dodavatele 
na vše. Poptávkový formuláø øeší okamžitou cenovou nabídku. Vše 
dorazí jednou dopravou. Generuje se jedna faktura. Poptávkový 
formuláø najdete na 

4)  – víme jak je rychlá a kvalitní 
komunikace dùležitá, proto na ni klademe velký dùraz.

5)  – okamžitì generuje cenové 
nabídky. Nabídka Vám pøijde na e-mail ve formátu PDF. Poptávkový 
formuláø najdete na 

6)  – neustále 
hledáme, kde Vám mùžeme usnadnit práci, jsme rádi když slyšíme 
Vaše pøipomínky a požadavky.

Jeden dodavatel na vše

Zajímavé ceny

Velká úspora èasu a penìz

Kvalitní a rychlá komunikace

Jednoduchý poptávkový systém

Tým MERKURO se rozvíjí spoleènì se zákazníky

www.merkuro.cz

www.merkuro.cz
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služby
7)  – odbornì vytváøíme 
optimalizované statické výpoèty. Také zajiš�ujeme autorizaèní razítko.

8)  – Veškeré materiály odebíráme výhradnì od 
èeských výrobcù. Materiály splòují veškeré technické a kvalitativní 
evropské normy a certifikace.

9)  – standardnì vyrábíme typy 
vláken 35/105, 50/105, 60/105. Výrobní linky umožòují výrobu i jiných 
rozmìrù. Pøipravujeme další možnosti.

10)  – namátkovì zkoušíme vlákna zda 
splòují veškeré požadavky a specifika. Veškeré stroje jsou kalibrované 
a stále se kontrolují.

11)  – Spoleènost 
MERKURO spol. s.r.o. existuje na trhu již 19 let. Drát zpracováváme 
8 let a stále rozšiøujeme výrobní program.

12)  – Staèí nám informace 
kdy a kde chcete danou zakázku doruèit, my se už postaráme o to, 
aby vše bylo v daný èas na místì.

Statické výpoèty do 24 hodin ZDARMA

Kvalitní materiály

Výroba více druhù ocelových vláken

Zkušební testy bìhem výroby

Mnoholetá zkušenost s výrobou z drátu

Zajiš�ujeme dopravu po celé ÈR a SR

øešení pro betonové podlahy



Zde najdete kompletní seznam nabízeného sortimentu pro komplexní øešení betonových podlah.

.04

merkuro@merkuro.cz, www.merkuro.cz

seznam produktù

Rozptýlená výztuž

Minerální vsypy

Vytvrzovací nástøik

Betonová tužidla

Tmely

STAMIX 35/105
STAMIX 50/105
STAMIX 60/105

DUROSTONE
DUROSTONE kvarc
DUROTOP
Vsyp Fortedur 1020
Vsyp Kema TAL M KORUND 3
Vsyp Sikafloor 2

Fortecoat 1425 l
Sikafloor Proseal 12 - Panbexil

Chesterton 415 (20 l kanystr)
Chesterton 415 (208 l sud)

Akrylový tmel 310 ml
Akrylový tmel 600 ml
PU 50 FC polyuretanový tmel 310 ml
PU 50 FC polyuretanový tmel 600 ml

Kari sítì

Distanèní lišty pro spodní výztuž

Distanèní lišty pro horní výztuž

Separaèní folie

Úhelníky pozink

KA 16 (3x2 m, oko 100 x 100, drát 4)
KA 17 (3x2 m, oko 150 x 150, drát 4)
KD 35 (3x2 m, oko 100 x 100, drát 5)
KD 37 (3x2 m, oko 150 x 150, drát 5)
KH 20 (3x2 m, oko 150 x 150, drát 6)
KH 30 (3x2 m, oko 100 x 100, drát 6)
KY 49 (3x2 m, oko 100 x 100, drát 8)
KY 50 (3x2 m, oko 150 x 150, drát 8)

D lišta 2 m - 15 mm
D lišta 2 m - 20 mm
D lišta 2 m - 30 mm
D lišta 2 m - 40 mm
D lišta 2 m - 50 mm 

Kovová dista- CETFIX

Separaèní folie, èerná 50mi, návin 100 m2 
Separaèní folie, èerná 50mi, návin 600 m2, 4 m šíøe

Pozinkované L profily

Dilataèní pásy

Vyplòovací provazce

Úhelníky èerné

Roxory

Omega profily

Dilataèní pásy 10 x 150 mm bez folie
Dilataèní pásy 10 x 180 mm bez folie
Dilataèní pásy 10 x 200 mm bez folie
Dilataèní pásy 10 x 220 mm bez folie
Dilataèní pásy 10 x 250 mm bez folie
Dilataèní pásy 5 x 120 mm bez folie
Dilataèní pásy 5 x 150 mm bez folie
Dilataèní pásy 5 x 180 mm bez folie

prùmìr 10 mm
prùmìr 15 mm
prùmìr 6 mm
prùmìr 8 mm

Èerné L profily

R10 (prùmìr drátu 10 mm)
R12 (prùmìr drátu 12 mm)
R8 (prùmìr drátu 8 mm)

Omega Profil 120 - 3 metrová délka, výška profilu 120 mm
Omega Profil 150 - 3 metrová délka, výška profilu 150 mm
Omega Profil 170 - 3 metrová délka, výška profilu 170 mm



Pìt dùvodù proè se rozhodnout pro 

 Vždy se snažíme nabídnout co možná nejlepší 
cenu na trhu. Cena je jednotná pro množství již od 1 t. Uvìdomujeme 
si potøebu našich zákazníkù a skladbu jejich zakázek, kdy je pro 
jednotlivou zakázku potøeba rùzné množství drátkù.

 Disponujeme velkými skladovými plochami, stále držíme 
skladem nìkolik desítek tun drátkù, abychom dokázali reagovat na 
zakázky, které je potøeby vykrýt prakticky okamžitì.

STAMIX

1. NEJLEPŠÍ CENA

2. SKLADY

3. FLEXIBILITA
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rozptýlená výztuž - STAMIX
4. KVALITA

5. STATICKÉ VÝPOÈTY

 - samozøejmostí pro výrobu a obchodování v tomto 
odvìtví je Evropský certifikát shody CE. Pro výrobu vláken STAMIX 
používáme pouze dráty od výrobcù z Èeské republiky, kde je kvalita 
dokladována výstupním protokolem. Kromì toho však každý jednotlivý 
svitek kontrolujeme ve vlastní zkušebnì, abychom byli schopni plnì 
garantovat technické hodnoty námi udávané.

 Bezplatnì Vám nabízíme zpracování 
statického výpoètu pro Vámi realizovanou stavbu. Používáme vlastní 
software a novou metodiku výpoètu, abychom dokázali nabídnout 
nejideálnìjší a nejlevnìjší øešení dané stavby. Zkuste nám zaslat 
podklady a porovnat naše øešení s konkurencí. 

øešení pro betonové podlahy
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Délka drátu L:
Délka ohybu l, l´:
Výška ohybu h, h´:
Úhel ohybu:
Zaoblení drátku:

Délka drátu L:
Délka ohybu l, l´:
Výška ohybu h, h´:
Úhel ohybu:
Zaoblení drátku:

Délka drátu L:
Délka ohybu l, l´:
Výška ohybu h, h´:
Úhel ohybu:
Zaoblení drátku:

+/- 2 mm

min. 30°

+/- 2 mm

min. 30°

+/- 2 mm

min. 30°

STAMIX 50/105

STAMIX 60/105

STAMIX 35/105

50 mm
2 - 4 mm
2,5 - 4 mm
45°
max 5% z L´

60 mm
2 - 4 mm
2,5 - 4 mm
45°
max 5% z L´

35 mm
2 - 4 mm
2,5 - 4 mm
45°
max 5% z L´



V tomto poptávkovém formuláøi naleznete veškerý sortiment, který Vám mùžeme dodat. Do jednotlivých políèek uvedete o které produkty máte 
zájem, zadáte množství, poptávku odešlete a systém Vám automaticky vygeneruje jednotlivé ceny produktù i kompletní rozpoèet. Tuto nabídku 
dostanete okamžitì na vaši emailovou adresu zpracovanou v PDF souboru. Pokud Vás nabídka zaujme, obratem nás kontaktujte a my Vám na tuto 
konkrétní zakázku zpracujeme cenu dopravy. Je to specifická záležitost, kterou nejsme schopni systémovì zadat.
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on-line poptávkový formuláø
øešení pro betonové podlahy

Nabízené ceny jsou velkoobchodní a generují se pro zakázky, kde je odbìr výztuže nad 1 tunu ( ostatní produkty v pomìru ). Zakázky do 1 tuny výztuže se øídí 
maloobchodním ceníkem.

Název projektu: 

Rozptýlená výztuž

STAMIX 35/105

STAMIX 50/105

STAMIX 60/105

kg

kg

kg

Zde mùžete uvést vaše interní èíslo zakázky, popis místa realizace, pro Vaší lepší orientaci v jednotlivých poptávkách.

Minerální vsypy 

Vytvrzovací nástøik 

Betonová tužidla 

Tmely 

Kari sítì 

Distanèní lišty pro spodní výztuž 

Distanèní lišty pro horní výztuž 

Separaèní folie 

Dilataèní pásy 

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)

(kliknìte pro rozbalení nabídky) (+)
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kontakty

Sídlo spoleènosti:

IÈ: 43964427DIÈ: CZ43964427
Pøerovecká 130, 747 95 Opava-Suché Lazce

tel./fax: +420 553 654 291, GPS: 49.90755, 17.988615

MERKURO spol. s r.o.

merkuro@merkuro.cz, www.merkuro.cz

QR code, vCard, stáhnout scaner
http://scan.mobi

Obchodní zástupci: 
. - jednatel spoleènosti

GSM: +420 603 469 666
vit.halska@merkuro.cz

 - obchodní øeditel
GSM: +420 731 491 262
david.smicka@merkuro.cz

 - obchodní manager
GSM: +420 603 448 757
dolezal4@email.cz

Vít Halška, DiS

David Smièka

Petr Doležal

Sklady spoleènosti:

Pøerovecká ulice - areál ZD, 747 95 Opava-Suché Lazce

Areál fy Kovošrotu Moravia, Hornická 160
357 51 Kynšperk nad Ohøí

MERKURO spol. s r.o.

MERKURO spol. s r.o.

Poznámky: 

VÌØÍME, ŽE VÁS NAŠE NABÍDKA ZAUJME A TÌŠÍME SE NA PØÍPADNOU SPOLUPRÁCI

Ostatní funkce: 
 - objednávky

GSM: +420 603 177 149
patrik.komenda@merkuro.cz

 - fakturaèní oddìlení
GSM: +420 603 177 148
bohumila.teichmannova@merkuro.cz

Patrik Komenda

Bohumila Teichmannová
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fotogalerie
øešení pro betonové podlahy
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komplexní
øešení pro

betonové podlahy

upevòovací
technika pro

montované stavby

høebíky
do stavebnictví

a na výrobu palet

QR code, vCard, stáhnout scaner
http://scan.mobi
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