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ABITIBI Plus a ABITIBI

OBKLADOVÉ PANELY, 
LIŠTY, LEPIDLA, 
SILIKONY, TMELY 

KATALOG



Společnost NOVEX Praha s.r.o. je již více než 25 let dovozcem 
a distributorem nejrůznějších komodit převážně pro stavebnictví.

Jsme výhradní dovozce a distributor nové řady obkladových panelů 
ABITIBI Plus a k tomu již více než 25 let úspěšně prodáváme panely 
ABITIBI.
 
Obkladové panely jsou unikátní na trhu pro jejich širokospektrální 
použití v interiérech. Obkladové panely se běžně používají k obložení 
stěn v obývacích pokojích, za kuchyňskou linkou, v koupelnách, restau-
racích, kancelářích, školách, školkách, obchodech atd. 

Dále jsme dovozce a prodejce nejrůznějších druhů lišt. Z bohaté škály 
těchto produktů si jistě vybere každý. Máme také vlastní řadu lepidel, 
silikonů a tmelů, které prodáváme pod značkou NOVEX. Lepidla jsou 
určena nejen pro lepení panelů a lišt, ale mají univerzální použití 
v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Silikony a tmely pak přirozeně 
doplňují celý náš sortiment, abyste u nás vy, naši zákazníci, nakoupili 
vše, co potřebujete pro bezproblémovou rekonstrukci vašeho domu, 
bytu či jakéhokoliv nebytového prostoru.

NOVINKA

O SPOLEČNOSTI

PRAHA
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NOVINKA

Panely ABITIBI Plus jsou nová, úspěšně 
prodávaná řada dřevovláknitých desek 
sloužící k obložení stěn všech typů 
interiérů. Panely jsou k dostání v povr-
chové úpravě obkladaček, dřeva, 
kamene a cihly. Jejich konstrukce nabízí 
široké možnosti  využití při rekonstrukci 
interiérů i realizaci nových prostor, jak 
bytových, tak nebytových.

Panely ABITIBI PLUS
Panely nejsou vhodné pro přímý styk 
s vodou.  Instalace je jednoduchá, rychlá 
a bezprašná. Panely se instalují za 
pomoci lepidla přímo na stěnu vybraného 
prostoru. Panely jsou vyrobeny výhradně 
z přírodních materiálů.

Rekonstrukce bytových jader – toalet a koupelen mimo 
sprchové kouty a prostory těsně kolem vany, kde 
dochází k přímému styku s vodou. 

Rekonstrukce a instalace do nových prostor restaurací, 
kaváren, kanceláří, skladů, průmyslových objektů 
a dalších komerčních a nebytových prostor.

Rekonstrukce půdních prostorů, podkroví a chat.

Designové obložení obývacích pokojů, ložnic, dětských 
pokojů nebo jejich částí.

Obložení stěn a stropů na chodbách, schodištích, 
v předsíních, vstupních halách a sklepních prostorech.

Obložení stěn škol, školek, hudebnin a dalších 
provozoven. 

Použití

výška 244 cm
šířka 122 cm
tloušťka 3 – 6 mm

Nejsou vhodné 
pro přímý styk 
s vodou

Jednoduchá 
a rychlá instalace

Vyrobeno výhradně 
z přírodních materiálů

Vlastnosti
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DEKORY KACHLE
Panely ABITIBI PLUS

White Tile
Typ: 39419

Almond Marble
Typ: 39440

Renaissance
Typ: 39488

Purple Strokes
Typ: 39433

Venetia
Typ: 46615

Corral Tile
Typ: 46639
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DEKORY KACHLE
Panely ABITIBI PLUS

Ivery Tile
Typ: 51787

Sahara
Typ: 40644

Beige San Marko Flat
Typ: 39495

Sandy Marbel
Typ: 40637

Creamy Tile
Typ: 46646

Concrete Block
Typ: 74465 
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Panely ABITIBI PLUS

DEKORY CIHLABurned Red Brick
Typ: 41245

Red Brick
Typ: 41252

Brick Yellow Burned
Typ: 40538



Panely ABITIBI PLUS

DEKORY CIHLABurned Red Brick
Typ: 41245

Red Brick
Typ: 41252

Brick Yellow Burned
Typ: 40538



Panely ABITIBI PLUS

DEKORY CIHLA

Brick Yellow
Typ: 40521

Brick Kantry
Typ: 51794

Brick Grey
Typ: 40545

White Brick
Typ: 41238

Artica Brick
Typ: 43799
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Brown Stone
Typ: 40583

Panely ABITIBI PLUS

DEKORY KÁMEN

White Stone
Typ: 40576

Natural Grey Stone
Typ: 58380

Capri Stone
Typ: 40569
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Panely ABITIBI PLUS

DEKORY DŘEVO

Oak Dark
Typ: 50100

Oak Artic
Typ: 46608

Oak Donskoi
Typ: 46592

Dark Wood With Spline
Typ: 51770

Forest Fairy Tale
Typ: 51848
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Panely ABITIBI
Panely ABITIBI jsou unikátní řada 
dřevovláknitých desek s povrchovou 
úpravou obkladaček vhodných 
k obložení stěn ve vlhkém prostředí 
koupelen.

Instalace je jednoduchá, rychlá a bezprašná. 
Panely jsou vyrobený výhradně z přírodních 
materiálů.

Rekonstrukce bytových jader – umakartových 
koupelen a toalet. Kompletní rekonstrukce možná 
do 3 dnů bez nutnosti byt opouštět, rychlá a čistá 
instalace.

Rekonstrukce koupelen ve zděných domech nebo 
bytech, kde lze obkladové panely ABITIBI nalepit 
snadno, rychle a bez zbytečného vybourávání 
původních obkladů.

Rekonstrukce a instalace do nových prostor 
restaurací, kaváren, kanceláří, skladů, 
průmyslových objektů a dalších komerčních 
a nebytových prostor.

Rekonstrukce půdních prostorů, podkroví a chat.

Obložení stěn a stropů na chodbách, schodištích, 
v předsíních, vstupních halách a sklepních 
prostorech.

Použití Vlastnosti

výška 244 cm
šířka 122 cm
tloušťka 4 – 6 mm

Omyvatelné a 
vhodné i do vlhkého 
prostředí

Jednoduchá 
a rychlá instalace

Vyrobeno výhradně 
z přírodních materiálů

NOVINKA
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DEKORY KACHLE
Panely ABITIBI

Dove Creek
Typ: 706

Milan Marble
Typ: 700

White Marble
Typ: 710

NOVINKA
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Lišty
ABITIBI a ABITIBI PLUS

Inside Corner
Typ: 6104
1 x 2,5 x 244

Batten
Typ: 6101
0,5 x 2,5 x 244

Cap
Typ: 6116
1,1 x 2,9 x 244

Outside Corner
Typ: 6105
1,9 x 1,9 x 244

Shoe
Typ: 6109
0,8 x 1,4 x 244

Stop
Typ: 6108
1 x 3,2 x 213

PW – Lišty
ukončovací a spojovací

Vnitřní roh
Typ: PW 600

Vnější roh
Typ: PW 610

Spojovací lišta
Typ: PW 620

Ukončovací lišta
Typ: PW 630

Podlahové, stropní a nástěnné lišty naleznou využití v každém interiéru. Lišty 
jsou vyráběny z tvrzeného polystyrenu. Jejich hlavní předností je jednoduchá 
instalace. Vhodné jako lišty k obkladovým panelům ABITIBI a ABITIBI Plus.
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POPIS
Profesionální jednosložkové univerzální montážní lepidlo.

POUŽITÍ
Slouží k lepení obkladových panelů, lišt, prahů, 
keramických dlaždic, korku atd. Lze použít na omítku, 
beton, cihlu, dřevo a další povrchy. Určeno k lepení panelů 
ABITIBI a ABITIBI Plus.

VÝHODY

• Rychlá a trvalá prvotní lepivost
• Vysoká konečná pevnost
• Odolné proti vlhku
• Aplikace i při nízkých teplotách
   (od -20 do + 30 °C)
• Pro vertikální i horizontální použití
• Do exteriéru i interiéru. 

POPIS
Jednosložkové montážní lepidlo na bázi vodní disperze určeno 
k lepení prvků z pěnového polystyrenu a polyuretanové pěny, 
minerální vlny a skelné vaty k nasákavým povrchům jako je 
beton, omítka, dřevotříska, dřevo, sádrokarton, sádra, apod.

POUŽITÍ
Veškeré polystyrenové a polyuretanové lišty.

VÝHODY

• Pružný spoj
• Neutrální zápach
• Bez rozpouštědel
• Nehořlavý
• Po vytvrzení bílý spoj

NOVEX 100
univerzální lepidlo 
s vysokou přilnavostí

NOVEX 101
montážní lepidlo na polystyren

LEPIDLA
 NOVEX
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POPIS
Silikon akrylový jednosložkový plasticko elastický těsnící 
tmel, tvrdnoucí odpařováním vody z hmoty. 

POUŽITÍ
Tmelení van, umyvadel, sprchových koutů, dřezů a dalších 
sanitárních zařízení. Tmelení spár kolem dřevěných rámů, 
latí a okenních parapetů. Vyplňování spár mezi soklovými 
lištami a zdí. Vyplňování rohů zdí a stropů. Spojování 
sádrokartonových desek.

VÝHODY

• Vysoká pružnost po vytvrzení
• Bez zápachu a chemicky neutrální
• Estetický a lesklý spoj
• Možnost aplikace více vrstev po vytvrzení

NOVEX 203
silikon akrylový tmel 

POPIS
Sanitární silikon je jednosložkový acetátový 
elastický tmel určený k tmelení a ochraně proti 
vlhkosti. 

POUŽITÍ
Tmelení van, umyvadel, sprchových koutů, dřezů 
a dalších podobných zařízení. Tmelení keramické 
dlažby a drobné opravy v domácnosti. Ochrana 
polyuretanové pěny proti UV záření.

VÝHODY

• Vynikající odolnost proti plísním
• Dobrá přilnavost k mnoha hladkým 
   stavebním materiálům
• Zářivě bílý

NOVEX 200
sanitární silikon

POPIS
Akrylový tmel je univerzální jednosložkový plasticko – 
elastický tmel tvrdnoucí odpařováním vody z hmoty. 
Akrylový tmel imituje strukturu vrchního nátěru. 

POUŽITÍ
Tmelení kolem oken, zárubní, parapetů a zábradlí. 
Tmelení prasklin a spár ve zdech, stropech a na 
fasádách. Vyplňování rohů zdí a stropů.

VÝHODY

• Bez zápachu
• Chemicky neutrální
• Možnost natírání po 60 minutách
• Bez starostí ohledně blednutí 
   a popraskání
• Možnost aplikace více vrstev 
   po vytvrdnutí
• Bez rozpouštědel

NOVEX 202
akrylový tmel

SILIKONY A TMELY 
 NOVEX

¥ ¥ 
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252 68 Kněževes u Prahy                                            
Tel.: +420 220 950 645 
Fax: +420 220 950 645
sklad@novex.cz

SÍDLO

Brunclíkova 1875/17
162 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.: +420 235 353 335
Fax: +420 235 356 014
novex@novex.cz
   

ABITIBI Plus a ABITIBI

OBKLADOVÉ PANELY, 
LIŠTY, LEPIDLA, 
SILIKONY, TMELY 

KATALOG


