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VERÍME V SILU SPOJENIA

80+ pobočiek29+ rokov na trhu

+300

V Českej republike a na Slovensku pôsobíme už od roku 1992. Staviame na špičkovom
zákazníckom servise, pohotovom systéme dopravy a širokom portfóliu produktov.  

Naše aktivity aj sortiment neustále rozširujeme.

Veríme, že z tímovej spolupráce ťažia všetci a preto našich zákazníkov priamo 
odkazujeme na špecialistov v danom odbore. Vyberáme a za férové   ceny predávame 

prvotriedne stavebné materiály s dlhou životnosťou, ktoré uľahčujú prácu a šetria 
náklady i prírodu.

6 divízií a 2 privátne značky

300+ značiek200 000+ produktov 600+ tímových kolegov

Sme jednotkou na trhu so suchou výstavbou.

Ideme s digitálnou dobou a stále sa posúvame vpred v snahe 
vždy vyhovieť meniacim sa potrebám našich klientov i trhu.

Prevádzkujeme klasické predajne aj vlastné e-shopy 
a vďaka tomu sme schopní pružne reagovať na aktuálnu 
spoločenskú situáciu. Vždy dbáme na zdravie 
a bezpečnosť našich tímových kolegov i zákazníkov.

Sme jedinou domácou spoločnosťou v našom odvetví 
stavebníctva, ktorá prechádza auditom Veľkej štvorky. 
Transparentnosť a podniková kultúra na úrovni  
sú pre nás rovnako dôležité ako profesionalita služieb.



NAŠE SLUŽBY

Dovezieme kamkoľvek a včas Zapožičanie vozíka Technické poradenstvo ZADARMO

Výpočet spotreby  
materiálu ZADARMO

Možnosť objednania  
tovaru vopred

Obchodný zástupca  
k vašim službám

Vieme, ako je často dôležité doviesť 
materiál na stavbu načas, aby na seba 
technologické procesy nadväzovali.

Zdieľame informácie, aby sme zaistili 
správne použitie stavebných materiálov 

i technológií.

Radi vám pomôžeme s výpočtom 
presného množstva materiálu 
potrebného pre váš projekt. 

Možnosť objednania tovaru vopred 
a prednostné vyzdvihnutie na predajni 

nasledujúci deň.

Náš obchodný zástupca v teréne  
je vám neustále k dispozícii. Dohodnite 
si osobné stretnutie a nájdite spoločne 

riešenie na mieru.

Nakúpili ste toho viac, než  
  ste predpokladali? Požičiame vám vozík  

a môžete odísť bez zdržiavania.

www.svetvyhod.sk
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WOODCOTE SORTIMENT

SADROKARTÓN

STROPNÉ SYSTÉMY

TEPELNÉ IZOLÁCIE

Sadrokartón sa stal synonymom materiálu pre rýchly  
a kvalitný spôsob suchej výstavby, ktorý šetrí váš čas  
i peniaze. Využíva sa pri novostavbách aj rekonštrukciách  
na priečky, podhľady, obklady stien a konštrukcie podkrovia. 
U nás nájdete kompletnú ponuku SDK od klasických  
cez protipožiarne a akustické až po špeciálne dosky 
zlepšujúce kvalitu vzduchu v miestnosti.

Systémy stropných podhľadov pomáhajú riešiť 
špecifické požiadavky na akustiku, zvyšujú požiarnu 
odolnosť, umožňujú spoľahlivejšiu kontrolu teploty 
a vlhkosti a zlepšujú sterilitu aj kvalitu ovzdušia. 
Vedľa čisto dizajnovej funkcie sú stropné podhľady 
vyhľadávané aj pre svoju ľahkú údržbu alebo odolnosť  
v mokrých a vlhkých prostrediach.

Viac ako polovica energie, ktorú v domácnosti 
spotrebujeme, pripadá na vykurovanie. Tepelnou izoláciou 
docielime úspory nákladov na vykurovanie alebo 
klimatizáciu. S tepelnou izoláciou z minerálnej vaty a 
polystyrénu pre vodorovné, kolmé i šikmé typy konštrukcií 
dosiahnete maximálny účinok zateplenia vrátane účinnej 
zvukovej izolácie a ochrany proti požiaru.



STAVEBNÁ CHÉMIA

DREVO

HYDROIZOLÁCIA

Bez stavebnej chémie sa nezaobídete pri tmelení, lepení  
aj utesňovaní v rámci stavebných prác a pri snahe o ochranu 
a povrchovú úpravu omietok, kameňa, betónu a dreva.  
V našej ponuke nájdete lepidlá, lepiace peny, tmely, silikóny, 
penetračné aj hydroizolačné materiály pre dodatočnú 
izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti.

Drevo je jeden z najstarších stavebných materiálov 
vôbec a jeho nenahraditeľné vlastnosti využívame 
dodnes. Odvodené materiály na báze dreva sú základom 
drevostavby. Medzi najpoužívanejšie produkty patria 
stavebné OSB dosky, konštrukčné KVH, BSH a DUO/TRIO 
hranoly, obkladové a podlahové palubovky, terasové dosky, 
strešné laty zo smreku, borovice, sibírskeho smrekovca  
a iných drevín.

Hydroizolácia chráni stavbu a zabraňuje vnikaniu vody 
do stavebnej konštrukcie a do vnútorných priestorov 
objektu. Hydroizolačné materiály ako asfaltové pásy  
a izolačné fólie delíme podľa umiestnenia na hydroizolácie 
strechy, hydroizoláciu stien, hydroizoláciu proti spodnej 
vode a hydroizoláciu bazénov.



WOODCOTE SORTIMENT

STRECHY

FARBY

HRUBÁ STAVBA

Kvalitná strecha je predpokladom bezproblémového 
fungovania každej stavby aj podmienkou spokojného bývania. 
V našom strešnom sortimente nájdete všetko potrebné 
k stavbe šikmých aj plochých striech, vrátane strešných 
doplnkov pre ich ochranu a bezúdržbové užívanie,  
ako sú odkvapové systémy, svetlíky, komíny aj strešné okná.

Farby majú v stavebníctve estetický i ochranný účel - korunujú 
vzhľad fasády aj vnútorných priestorov a zároveň tvoria  
jej poslednú ochrannú, paropriepustnú a vodoodpudivú 
vrstvu. Dobre vybraný odtieň farby len tak nezovšednie  
a spolu so širokým výberom maliarskych techník možno  
v interiéri aj exteriéri dosiahnuť zaujímavé efekty, 
dekoratívnych vzorov alebo umelovytvorenej patiny.

Či už ide o stavbu rodinných domov, klasickú bytovú zástavbu 
alebo murované stavby občianskej vybavenosti, klasický 
spôsob stavby domov a tradičné stavebné murovacie 
materiály majú aj dnes svoje nezastupiteľné miesto,  
rovnako ako preverené stavbárske procesy.



PRACOVNÉ OBLEČENIE

NÁRADIE

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

V práci a pracovnom oblečení trávime tretinu života.  
Je preto skvelé sa do práce obliecť nielen prakticky  
a bezpečne, ale aj pohodlne a štýlovo. Na každej z našich 
predajní si môžete sami vyskúšať kvalitné pracovné odevy 
vylepšené o veľa užitočných detailov ako výstuhy na zvlášť 
namáhaných miestach alebo praktické vrecká na náradie.

K poctivému remeslu patrí to najkvalitnejšie náradie. Umožní 
vám nielen pracovať efektívne a presne, ale aj skvele padne 
do ruky, uľahčuje prácu a pri každodennom používaní vám 
prináša radosť aj pocit istoty. Všetky potrebné náradia vrátane 
elektrického tiež požičiavame.

Tepelné straty cez obvodový plášť predstavujú 30-40% 
celkového úniku tepla zo stavieb. Preto sa naozaj oplatí 
investovať do kvalitného zateplenia s vysokou účinnosťou 
a dlhou životnosťou. Dobre vyriešená ETICS izolácia zvyšuje 
komfort budov a významne znižuje náklady na vykurovanie  
a tým aj na celkovú prevádzku stavby.



BEK PROFI SORTIMENT

Obchodná sieť BEK Profi Centrum je modernou, dynamicky 
sa rozvíjajúcou obchodnou sieťou, ktorá sa špecializuje 
na predaj a odborné technické poradenstvo v oblasti 
stavebných materiálov suchej vnútornej výstavby  
a zatepľovania budov.

BEK Profi Centrum je v predaji sadrokartónových systémov, 
tepelných izolácií a certifikovaných zatepľovacích systémov 
jedným z lídrov slovenského obchodného trhu v danej 
oblasti.

Región Slovenska rovnomerne pokrýva svojimi ôsmimi 
pobočkami v mestách Bratislava, Nitra, Trenčín, Banská 
Bystrica, Žilina, Ružomberok, Prešov a Košice, čím dokáže 
svojim zákazníkom zabezpečiť flexibilný a logisticky 
kvalitný servis.

NAŠE SLUŽBY
• Výpočet materiálovej spotreby

• Technické poradenstvo

• Osobný prístup OZ, OZ v teréne

• Požičanie vozíka

• Doprava materiálu

• Vizualizácia fasád

• Široký sortiment a špecifické produkty

• Spracovanie cenových ponúk

• Vernostný program, náradie za odbery

bek.sk



BEK SORTIMENT

SADROKARTÓNOVÉ
SYSTÉMY, STIERKY, 
OMIETKY, POTERY

TEPELNÉ IZOLÁCIE 
– MINERÁLNE VLNY, 

POLYSTYRÉNY EPS A XPS

ETICS – ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY, FASÁDNE
OMIETKY A FARBY

KOTVIACE FASÁDNE
A STREŠNÉ PRVKY

STAVEBNÁ CHÉMIA PODSTREŠNÉ
A PAROZÁBRANNÉ FÓLIE

PANELY NA BÁZE DREVA, 
SADRY A CEMENTU

ZDVOJENÉ PODLAHY

MINERÁLNE KAZETOVÉ 
PODHĽADY

LAMELOVÉ A RASTROVÉ 
STROPNÉ PODHĽADY

STREŠNÉ OKNÁ



DVERE PODLAHY KÚPEĽNE

V našich štúdiách DPK nájdete bohatú paletu modelov 
a farebných povrchov interiérových, domových  
i technických dverí a vinylových, PVC plávajúcich  
i drevených podláh. S výberom vašej vysnívanej kúpeľne 
vám ochotne pomôže náš kvalifikovaný personál, ktorý 
vám rád vypracuje ponuku na mieru podľa vašich potrieb 
a požiadaviek, vrátane grafického návrhu a cenovej 
kalkulácie na diaľku.

NAŠE SLUŽBY
• Grafický 3D návrh

• Zameranie kúpeľne

• Služby na kľúč

• Doprava tovaru

• Certifikovaní montážnici

• Predĺžená záruka 5 rokov

• Zaistenie odvozu starých dverí a 

podláh

• Služby architekta

dpk.woodcote.sk



DPK SORTIMENT

INTERIÉROVÉ DVERE VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ 
DVERE

KĽUČKY NA DVERE

LAMINÁTOVÉ PODLAHY VINYLOVÉ PODLAHY DREVENÉ PODLAHY

OBKLADY A DLAŽBY UMÝVADLÁ WC A BIDETY

BATÉRIE A SPRCHY VANE A SPRCHOVACIE KÚTY KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK



KVIP INŠTALATÉRSKE CENTRUM

Na pobočkách Kúrenie - voda - inštalácia - plyn  
nájdete kompletný sortiment inštalatérskeho tovaru 
domácich i zahraničných značiek pre zaistenie dodávky 
vodoinštalácie, plynoinštalácie a ústredného kúrenia. 
Ponúkame poradenskú činnosť pri výbere tovaru  
a usporadúvame odborné školenia pre našich zákazníkov.  
K dispozícii na sklade máme širokú radu kotlov, radiátorov, 
čerpadiel, expanzomatov, sanitárnej keramiky,  
vodovodných batérií i kúpeľňových doplnkov.

kvip.sk

NAŠE SLUŽBY
• Technické poradenstvo

• Široký sortiment a špecifické produkty

• B2B zákaznícka zóna

• Osobný prístup OZ, OZ v teréne

• Požičanie vozíka

• Spracovanie cenových ponúk

• Vernostný program, náradie za odbery

• Požičanie montážnych nástrojov



KVIP SORTIMENT

INŠTALATÉRSKY PROGRAM INŽINIERSKE SIETE VODOVODNÉ BATÉRIE

DREZY A UMÝVADLÁ VANE, SPRCHY A SETY WC A PRÍSLUŠENSTVO

KOTLY A PRÍSLUŠENSTVO RIADENÉ VETRANIE - 
REKUPERÁCIA

OHRIEVAČE TEPLEJ VODY

TEPELNÉ ČERPADLÁ, 
SOLÁRNE SYSTÉMY

FOTOVOLTAIKA VYKUROVACIE TELESÁ



Potrebujete na svoj projekt ťažkú manipulačnú techniku alebo minibager na stavbu, 
chýba vám pojazdné lešenie, zháňate profesionálne náradie alebo potrebujete len 

na chvíľu k dispozícii prívesný vozík?

V našich požičovniach pre vás máme za dostupné ceny a k okamžitému použitiu 
pripravené profesionálne vybavenie a techniku, ktoré vám uľahčia prácu a ušetria 

čas aj peniaze. Na pobočkách v Bratislave a Banskej Bystrici si môžete zarezervovať:

• profesionálne ručné a elektrické 
náradie

• náradie pre prácu so sadrokartónom
• stavebné stroje vrátane mini bagrov
• meracie prístroje a pomôcky
• všetko pre rezanie a brúsenie

• všetko pre vŕtanie a búranie
• manipulačnú techniku
• hutnícku techniku
• prívesné vozíky
• pojazdné lešenie

POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA

pozicovna.woodcote.sk



EXTHERM

Izolácia vám zaistí vyšší komfort bývania a zníži 
náklady na vykurovanie. V ponúkanom sortimente 
nájdete izolácie pre vonkajšiu tepelnú izoláciu 
s vyššími nárokmi na vlhkosť prostredia, fasádnu 
izoláciu, izoláciu striech i podlahové izolačné dosky. 
Značka EXTHERM ponúka expandovaný polystyrén, 
extrudovaný polystyrén, minerálne dosky.

Fasády vzhľadom k zvyšujúcim sa nárokom 
na tepelné technické parametre obvodových 
plášťov budov získavajú spolu s nárastom cien 
energií viac pozornosti. Certifikovaný stavebný 
systém EXTHERM fasády je tým pravým riešením 
pre vašu fasádu.

V sekcii obklady a dlažby nájdete lepiace malty, 
vyrovnávacie a opravné stierky nevyhnutné 
pre lepenie obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri. 
Hydroizolačný materiál pre terasy, balkóny, kúpeľne 
a balkónové profily, určené pre stavby, opravy 
a kompletnú rekonštrukciu balkónov a terás.

Vyberajte zo širokej ponuky farieb pre interiér 
a zlaďte steny s nábytkom a dekoráciami 
v harmonický celok. 

EXTHERM ponúka suché omietkové a maltové zmesi 
pre dokončovacie práce s vysokým nárokom 
na splnenie estetických, ochranných a hygienických 
podmienok. Malty a omietky sú použiteľné 
v interiéri aj exteriéri a majú viacmenej 
neobmedzené možnosti použitia.

Izolačné polystyrénové dosky s dlhou životnosťou. 
Strešné kašírované dielce v kombinácii s asfaltovým 
pásom. Podkladové dosky pre ploché strechy.



Woodcote Stavebniny

BANSKÁ BYSTRICA
Kremnička 7

0903 441 237 | bb.dpk@woodcote.sk 

0911 084 708 | bb@bek.sk  

0911 635 212 | banskabystrica@kvip.sk

BRATISLAVA
Púchovská 14

0903 713 586 | puchovska.dpk@woodcote.sk 

0914 324 843 | bratislava@kvip.sk

KOŠICE
Pri Prachárni 18

0911 690 070 | kosice@woodcote.sk

0903 428 723 | kosice@kvip.sk

LEVICE
Ku Bratke 11

0911 025 216 | levice@kvip.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Ul. 1. mája 4312

0911 025 227 | liptovskymikulas@kvip.sk

MYJAVA
Turá Lúka 240

0910 772 666 | turaluka@kvip.sk

NITRA
Staničná 1

0911 086 865 | nitra@woodcote.sk

NOVÁ BAŇA
Železničný rad 24

0918 825 317 | novabana@woodcote.sk

POPRAD
Teplická 4

0903 406 582 | poprad@woodcote.sk

PREŠOV
Strojnícka 18

0903 586 240 | presov@woodcote.sk

TRNAVA
Pri kalvárii 12

0917 433 778 | trnava@woodcote.sk

0908 504 200 | tt.dpk@woodcote.sk

0911 025 219 | trnava@kvip.sk

ZVOLEN
Retail Box 1, Obchodná 1

0910 824 605 | zv.dpk@woodcote.sk

ŠAHY
SNP 48

0903 324 728 | sahy@woodcote.sk

0905 348 565 | sahy.dpk@woodcote.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Priemyselná 2

0903 731 998 | ziar@woodcote.sk

0911 170 075 | zh.dpk@woodcote.sk

0903 281 149 | ziarnadhronom@kvip.sk

ŽILINA
Dlhá 88

0903 659 050 | za@bek.skRUŽOMBEROK
Bystrická cesta 62 (areál SAD)

0905 668 517 | rk@bek.sk

TRENČÍN
Zlatovská 3072

0911 084 701 | trencin@woodcote.sk

0911 241 543 | tn.dpk@woodcote.sk

0911 106 364 | trencin@kvip.sk

Ľ. Stárka 1873

0911 084 700 | tn@bek.sk

Kragujevská 9

0910 772 664 | zilina@kvip.sk

Rožňavská 1 (areál R1)

0911 096 627 | r1.dpk@woodcote.sk

Vajnorská 135

0903 211 746 | bratislava@woodcote.sk 

0911 037 453 | bratislava2@kvip.sk

Novozámocká 44/A

0908 997 652 | nr@bek.sk

Strojnícka 10

0918 825 315 | po@bek.sk

Strojnícka 1

0911 520 102 | po.dpk@woodcote.sk

Bystrická cesta 45

0911 025 225 | ruzomberok@kvip.sk

Mostná 13

0911 025 214 | nitra@kvip.sk

Teplická cesta 5

0907 903 935 | pp.dpk@woodcote.sk

Južná trieda 117

0911 078 211 | ke.dpk@woodcote.sk 

0918 825 316 | kosice@bek.sk


