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REVCO SLOVAKIA
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TOVAR
NA SKLADE

MIEŠANIE
NA POČKANIE

DODANIE
DO 24 HOD.

FARBY
OMIETKY

REÁLNE
VZORKY OMIETOK

KOLORISTICKÉ
ŠTÚDIO

VIZUALIZÁCIE
EXTERIÉRU

INTERIÉR
EXTERIÉR

Značka REVCO reprezentuje jedného z najväčších európskych výrobcov materiálov určených na konečnú úpravu vnútor-
ných a vonkajších povrchov stien. Máme bohaté skúsenosti, širokú paletu kvalitných výrobkov a služieb, profesionálny 
servis a zákaznícky orientovaný prístup. Chceme poznať Vaše potreby a požiadavky a chceme ich v maximálnej miere 
uspokojiť. REVCO je tu pre Vás a pre Vaše steny.

ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY

PONÚKAME VÁM:

Spotreba jednotlivých výrobkov je uvedená pre ideálne hladké povrchy a závisí od spôsobu nanášania.
Výroba nezodpovedá za odlišnú výdatnosť produktu.

Cenník platný od 01.03.2022

STABIL

Možnosť pigmentovania/
Farebného prevedenia



PRÍPRAVA PODKLADU
SILIKÓN, AKRYL

www.revco.sk

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

PRIMER IMPREGNER

2,5 l
10 l

6,66 €
19,65 €

7,99 €
23,58 €

1 x náter
5-15 m²/l

podľa savosti
podkladu

PRIMER

3,75 kg
7,5 kg
15 kg

12,85 €
24,080 €
42,85 €

15,42 €
28,90 €
51,42 €

0,2-0,4 kg/m²

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

0,1-0,3 l/m²

9,4-18,75 m²/bal.
18,5-37,5 m²/bal. 

37,5-75 m²/bal.

8,3-25 m²/bal.
33,3-100 m²/bal.

Univerzálny penetračný náter pod akrylátové a silikónové náterové hmoty. Je vhodný 
na penetráciu starých a nových omietok, betónu, sadry, tehly, v exteriéri aj interiéri. 
Slúži na zníženie a zrovnomernenie savosti natieraných povrchov a zlepšenie priľnavos-
ti ďalších náterov.

Univerzálny omietkový základ pre akrylátové a silikónové omietky. Vodouriediteľný, 
paropriepustný základný náter.

STABIL

Cena
s DPH/l

3,196 €
2,358 €

Cena
s DPH/kg

4,112 €
3,853€
3,428 €



PRÍPRAVA PODKLADU
SILIKÁT
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SILICAT PRIMER
Silikátový omietkový základ pod silikátové omietky na minerálnych povrchoch.

15 kg 42,95 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

51,54 € 0,1-0,3 kg/m²50-150 m²/bal.

SILICAT PRIMER IMPREGNER

10 l 33,30 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť

0,1-0,3 l/m²

39,96 € 1 x náter
5-15 m²/l

podľa savosti
podkladu

33,3-100 m²/bal.

Penetračný náter pod silikátové náterové hmoty. Je vhodný na penetráciu starých 
a nových omietok, betónu, sadry, tehly, v exteriéri aj interiéri. Slúži na zníženie a 
zrovnomernenie savosti natieraných povrchov a zlepšenie priľnavosti ďalších náterov 
v exteriéri aj interiéri.

STABIL

Cena
s DPH/l Spotreba

3,996 €

Cena
s DPH/kg

3,436 €
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FARBY
EXTERIÉR

SiliCon EXTERIOR

2,5 l
10 l

24,40 €
87,20 €

29,28 €
104,64 €

1 x náter
9-10 m²/l

podľa savosti
podkladu

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

0,1-0,2 l/m² 

12,5-25 m²/bal.
50-100 m²/bal.

SiliCAt exterior

10 l 74,65 € 

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

0,1-0,2 l/m²

89,58 € 1 x náter
9-10 m²/l

podľa savosti
podkladu

50-100 m²/bal.

Silikónová umývateľná exteriérová farba. Je vhodná na povrchovú úpravu starých 
a nových povrchov v interiéri aj exteriéri. Povrch je nenasiakavý, odolný voči vode, 
priedušný a paropriepustný.

AKRYL EXTERIOR

2,5 l
10 l

16,65 €
59,90 €

19,98 €
71,88 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

1 x náter
9-10 m²/l

podľa savosti
podkladu

0,1-0,2 l/m² 

12,5-25 m²/bal.
50-100 m²/bal.

Akrylátová umývateľná exteriérová farba. Je vhodná na povrchovú úpravu starých 
a nových povrchov v interiéri aj exteriéri. Natretý povrch je estetický a ľahko udržiava-
teľný, odolný vode, priedušný a paropriepustný.

Silikátová paropriepustná exteriérová farba. Farba je vhodná na povrchovú úpravu 
minerálnych, cementových a vápenno-cementových podkladov. Je vhodnou povrcho-
vou úpravou historických budov.

STABIL

STABIL

STABIL

Cena
s DPH/l

11,712 €
10,464 €

Cena
s DPH/l

Cena
s DPH/l

8,958 €

7,992 €
7,188 €
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FARBY
INTERIÉR

AKRYL ORIGO

AKRYL ALFA

15 l 27,20 € 32,64 €
1 x náter
10 m²/l

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

2,5 l
10 l
15 l

7,65 €
24,98 €
37,20 €

9,18 €
29,97 €
44,64 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

12,5 m²/bal.
50 m²/bal.
75 m²/bal.

0,1 l/m²

150 m²/bal.

0,1 l/m² 

1 x náter
10 m²/l

Akrylátová oteruvzdorná interiérová farba. Je matná, vodouriediteľná interiérová 
farba s dobrou krycou schopnosťou. Farba je vhodná na povrchovú úpravu starých 
a nových omietok, betónu, sadry, sadrokartónu, azbestocementu a tehly v interiéri. 
Nebráni prirodzenej priedušnosti steny a má výbornú paropriepustnosť.

Akrylátová vysokooteruvzdorná matná interiérová farba s dobrou krycou schopnos-
ťou. Farba je vhodná na povrchovú úpravu starých a nových omietok, betónu, sadry, 
sadrokartónu, azbestocementu a tehly v interiéri. Natretý povrch je nenasiakavý, 
odolný voči vode, priedušný, paropriepustný a čiastočne umývateľný.

STABIL

STABIL

Cena
s DPH/l

Cena
s DPH/l

2,176 € 

3,672 €
2,997 €
2,976 €
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FARBA NA BETÓN A SOKEL
EXTERIÉR  

REMIX  COVER

1 l
4 l

16 l
1 l
4 l

16 l

23,10 €
71,825 €
276,95 €
19,259 €
57,72 €

205,15 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Nenasiakavé podklady

0,1 - 0,15 l/m²

Spotreba

27,72 €
86,19 €

332,35 €
23,11 €

69,264 €
246,18 €

6,5-10 m²/bal.
26-40 m²/bal.

104-160 m²/bal.

je priemyselne vyrábaná matná farba na betón a sokel s výbornou krycou schopnosťou 
a vynikajúcou oteruvzdornosťou. Je vhodná na natieranie povrchov v exteriéri aj interi-
éri, zatepľovacích systémov, povrchov z betónu a tehly a soklových omietok.  Farba sa 
môže použiť aj na nátery minerálnych podláh, ale len v interiéri s bežným zaťažením pri 
chôdzi.

Farebné odtiene: Továrensky namiešané odtiene White, Black, Antracit, Gray, Brown, 
Dark Brown, Red, Rubin, Terracotta, Green. 

Cena
s DPH/L

27,72 €
21,547 €
20,771 €
23,11 €

17,316 €
15,386 €

Odtieň

GREEN

OSTATNÉ
ODTIENE
*okrem GREEN

Nasiakavé podklady
0,2 - 0,25 l/m²

6,5-10 m²/bal.
26-40 m²/bal.

104-160 m²/bal.

4-5 m²/bal.
16-20 m²/bal.
64-80 m²/bal.

4-5 m²/bal.
16-20 m²/bal.
64-80 m²/bal.

Green Grey Antracit Black White

Rubin Red Terracotta Dark brown Brown

4 Green + 1 White 4 Grey + 1 White 4 Antracit + 1 White 4 Black + 1 White

2 Green + 1 White 2 Grey + 1 White 2 Antracit + 1 White 2 Black + 1 White

4 Brown + 1 White4 Rubin + 1 White 4 Red + 1 White 4 Terracotta + 1 White 4 Dark brown + 1 White

2 Brown + 1 White2 Rubin + 1 White 2 Red + 1 White 2 Terracotta + 1 White 2 Dark brown + 1 White
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OMIETKA
SILIKÓN

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

SILICON STRUCTURA

SiliCon SPACHTEL

16 kg 36,92 € 44,30 € 2,0 mm

Veľkosť
zrna

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

16 kg 36,92 € 44,30 € 2,4-2,6 kg/m²
3,0-3,2 kg/m²

1,5 mm
2,5 mm

Veľkosť
zrna

5,5-5,9 m²/bal.

6,1-6,6 m²/bal.
5,0-5,3 m²/bal.

2,7-2,9 kg/m²

Silikónová tenkovrstvová omietka rýhovaná. Je matná vodouriediteľná, umývateľná 
s dobrou krycou schopnosťou a oteruvzdornosťou. Omietka je vhodná na finálnu 
povrchovú úpravu zatepľovacieho systému, starých a nových omietok v exteriéri aj 
interiéri. Povrch je nenasiakavý, odolný voči vode, priedušný a paropriepustný.

Silikónová tenkovrstvová omietka hladená. Je matná vodouriediteľná, umývateľná 
s dobrou krycou schopnosťou a oteruvzdornosťou. Omietka je vhodná na finálnu 
povrchovú úpravu zatepľovacieho systému, starých a nových omietok v exteriéri aj 
interiéri. Povrch je nenasiakavý, odolný voči vode, priedušný a paropriepustný.

STABIL

STABIL

Cena
s DPH/kg

2,768 €

Cena
s DPH/kg

2,768 €
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OMIETKA
AKRYL

16 kg 30,65 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

Akryl STRUCTURA

AKRYL SPACHTEL

ROLL PUTZ

2,7-2,9 kg/m²36,78 € 2,0 mm

Veľkosť
zrna

16 kg 30,65 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

1,5-1,7 kg/m²
2,4-2,6 kg/m²
3,0-3,2 kg/m²

36,78 € 1,0 mm
1,5 mm
2,5 mm

Veľkosť
zrna

16 kg 36,08 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

1,0-2,0 kg/m²43,29 €

6,1-6,6 m²/bal.

9,4-10,6 m²/bal.
6,1-6,6 m²/bal.
5,0-5,3 m²/bal.

8,0-9,4 m²/bal.

Akrylátová tenkovrstvová omietka ryhovaná. Vhodná na okamžité použitie, umýva-
teľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou. Je vhodná na povr-
chovú úpravu starých a nových omietok, betónu, sadry, tehly v exteriéri aj interiéri. 
Natretý povrch je nenasiakavý, odolný vode, priedušný a paropriepustný.

Akrylátová tenkovrstvová omietka hladená. Vhodná na okamžité použitie, umývateľná 
s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou. Je vhodná na povrchovú 
úpravu starých a nových omietok, betónu, sadry, tehly v exteriéri aj interiéri. Natretý 
povrch je nenasiakavý, odolný vode, priedušný a paropriepustný.

Akrylátová tenkovrstvová omietka valčekovaná. Vhodná na okamžité použitie, umýva-
teľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou. Je vhodná na povr-
chovú úpravu starých a nových omietok, betónu, sadry, tehly v exteriéri aj interiéri. 
Natretý povrch je nenasiakavý, odolný vode, priedušný a paropriepustný.

STABIL

STABIL

STABIL

Cena
s DPH/kg

2,298 €

2,298 €

Cena
s DPH/kg

Cena
s DPH/kg

2,705 €

16 kg 30,65 € 2,7-2,9 kg/m²36,78 € 3,0 mm 5,5-5,9 m²/bal.2,298 €
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OMIETKA
SILIKÁT

SILICAT STRUCTURA

SiliCAt SPACHTEL

15 kg 34,65 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

2,7-2,9 kg/m²41,58 € 2,0 mm

Veľkosť
zrna

15 kg 34,65 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

2,4-2,6 kg/m²41,58 € 1,5 mm

Veľkosť
zrna

5,1-5,5 m²/bal.

5,7-6,2 m²/bal.

Silikátová tenkovrstvová omietka ryhovaná. Omietka je vhodná na finálnu povrchovú 
úpravu zatepľovacieho systému, starých a nových omietok v exteriéri a interiéri. Povrch 
je nenasiakavý, odolný voči vode, priedušný a paropriepustný. Je vhodnou úpravou 
historických budov.

Silikátová tenkovrstvová omietka hladená. Omietka je vhodná na finálnu povrchovú 
úpravu zatepľovacieho systému, starých a nových omietok v exteriéri a interiéri. Povrch 
je nenasiakavý, odolný voči vode, priedušný a paropriepustný. Je vhodnou úpravou 
historických budov.

STABIL

STABIL

Cena
s DPH/kg

Cena
s DPH/kg

2,772 €

2,772 €
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DEKORATÍVNA OMIETKA
REMIX

MINIREMIX

REMIX 

15 kg 48,75 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

5,0 kg/m²58,50 € 2,0 mm

Veľkosť
zrna

15 kg 48,75 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

3,5 kg/m²58,50 € 1,0 mm

Veľkosť
zrna

3 m²/bal.

4,3 m²/bal.

Soklová omietka hrubá. Vhodná na okamžité použitie, umývateľná, s dobrou krycou 
schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou. Omietka je vhodná na povrchovú úpravu 
starých a nových omietok a zatepľovacieho systému v interiéri aj exteriéri. Povrch je 
nenasiakavý, odolný voči vode, priedušný a paropriepustný.

Soklová omietka jemná. Vhodná na okamžité použitie, umývateľná, s dobrou krycou 
schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou. Omietka je vhodná na povrchovú úpravu 
starých a nových omietok a zatepľovacieho systému v interiéri aj exteriéri. Povrch je 
nenasiakavý, odolný voči vode, priedušný a paropriepustný.

STABIL

STABIL

Cena
s DPH/kg

Cena
s DPH/kg

3,90 €

3,90 €

REMIX, MINIREMIX GLITTER

15 kg 54,45 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

5,0 kg/m²65,34 € 2,0 mm

Veľkosť
zrna

3 m²/bal.

Soklová omietka s prídavkom glittrov. Vhodná na okamžité použitie, umývateľná, s 
dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou. Omietka je vhodná na 
povrchovú úpravu starých a nových omietok a zatepľovacieho systému v interiéri aj 
exteriéri. Povrch je nenasiakavý, odolný voči vode, priedušný a paropriepustný.

STABIL

Cena
s DPH/kg

4,356 €
15 kg 54,45 € 3,5 kg/m²65,34 € 1,0 mm 4,3 m²/bal.4,356 €



www.revco.sk

DEKORATÍVNE OMIETKY
DECO, GLITTER

GLITTER TRANSPARENT 
Transparentný, vodouriediteľný dekoračný náter na báze akrylátovej disperzie s obsa-
hom farebných metalických glittrov (trblietok) a aditív, vhodný k okamžitému použitiu. 
Je paropriepustný, oteruvzdorný a umývateľný, odolný voči poveternostným vplyvom.

STABIL

4 kg 41,63 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

0,16-0,2 kg/m²49,95 € 20-24 m²/bal.

Cena
s DPH/kg

12,487 €

STABIL

REMIX DECO
REVCO Remix Deco je tenkovrstvová omietka na báze akrylátovej disperzie a zmesi 
farebných kamienkov, vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná, s výbornou oteru-
vzdornostou, dodávaná v štandardných odtieňoch.
Druhy: REVCO BROCADE, REVCO METAL, REVCO CARNEVAL, REVCO GLASS, REVCO 
PALACE, REVCO RIVER, REVCO STONE

Názov

DECO BROCADE 1,2,3,4,5,6 15 kg

Balenie Spotreba

4,5 kg/m²
DECO CARNEVAL 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14 kg 6,5-7,5 kg/m²

G1 - biela G2 - tmavo zlatá
(bronzová)

G3 - zlatá G4 - strieborná G5 - fialová G6 - oranžová

GLITTER ODTIENE 

Cena na vyžiadanie



ŠPECIÁLNE PRODUKTY
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2,5 l
10 l

46,17 €
153,85 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Odporúčané množstvo

WINTER

WOOD LINE PRIMER

WOOD LINE LAZUR

55,43 €
184,62 € 

1 l
5 l

12,554 €
53,35 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť Spotreba

0,08-0,1 l/m²

15,064 €
64,02 €

1 l
5 l

16,756 € -24,153 €
73,80 € - 108,73 €

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Výdatnosť

20,107 € - 28,98 €
88,56 € - 130,476 €

1,5 dcl / 15 kg

10-12 m²/bal.
50-60 m²/bal.

WINTER aditívum do omietky je továrensky predmiešaná, špeciálna prísada, ktorá na-
pomáha stvrdnutie disperzných omietok a zrýchľuje ich schnutie v nízkych teplotách. 
S jeho pomocou sú omietky použiteľné do 0 °C. Napomáha k vytváraniu filmu na povr-
chu omietky, takže pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti zmierňuje riziko vytvárania 
škvŕn a uvoľnenia spojiva.

REVCO WOOD LINE PRIMER je ekologicky priemyselne vyrábaný penetračný náter na 
ochranu dreva ba báze akrylátovej disperzie, insekticídov, plnidiel a prísad zlepšujúcich 
schopnosti dreva odolávať nepriaznivým poveternostným vplyvom určeným všetkým, 
ktorí chcú z ekologických dôvodov používať prostriedky na ochranu dreva bez organic-
kých rozpúšťadiel. Slúži ako základný náter pod REVCO WOOD LINE LAZÚRU.

REVCO WOOD LINE LAZÚRA je ekologická, priemyselne vyrábaná lazúra na ochranu 
dreva na báze akrylátovej disperzie, pigmentov, insekticídov, plnidiel a prísad zlepšuj-
úcich schopnosti dreva odolávať nepriaznivým poveternostným vplyvom. REVCO 
WOOD LINE LAZÚRA vyzdvihuje jedinečnú štruktúru dreva a je určená všetkým, ktorí 
chcú z ekologických dôvodov používať prostriedky na ochranu dreva bez organických 
rozpúšťadiel.
Farebné odtiene: Natur, Adria, Bamboo, Cherry, Ebony, Grass, Honey, Linden, Mahago-
ni, Mais, Merantie, Mint, Nuts, Oak, Ocean, Oregano, Palisander, Pine, Redwood, Rose, 
Snow, Teak, Wenge

Cena
s DPH/l

22,16 €
18,462 €

15,064 €
12,804 €

Cena
s DPH/l

Cena
s DPH/l

*Cena závisí od výberu farebného odtieňa

20,107 € - 28,98 €
17,712 € - 26,10 €

10-12 m²/bal.
50-60 m²/bal.



ŠPECIÁLNE PRODUKTY
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Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Spotreba

GLITTER MAX

120 g 19,25 € 23,10 €

GLITTER MINI

120 g 19,25 € 23,10 € 1 bal. na 10 l farby

Cena
bez DPH

Cena
s DPHBalenie Spotreba

1 bal. na 16 kg omietky

Elegantný strieborný trblietavý efekt na novo omietnutých povrchoch. Ak chcete, 
aby vaša nová omietka bola trblietavá, odporúčame DECO GLITTER MAX, ktorý sa 
primiešava do bielej alebo natónovanej omietky.  Po aplikácii a vysušení vytvára 
elegantný trblietavý efekt na silnom slnečnom svetle.

Jemný strieborný trblietavý efekt na maľovanom povrchu. DECO GLITTER MINI je 
ideálny na dosiahnutie jemného trblietavého efektu priamo pri maľovaní. Kedže sa 
trblietky primiešavajú do farby, nepotrebujete stenu pretierať znova. Pre viditeľnosť 
týchto decentných trblietok v interiéri je potrebné stenu nasvietiť umelým alebo pri-
rodzeným svetlom. V exteriéri sa povrch trbliece na slnečnom svetle. DECO GLITTER 
MINI je potrebné dobre zamiešať do bielej alebo už natónovanej farby REVCO ALFA, 
REVCO EXTERIOR alebo REVCO SILICON EXTERIOR a naniesť na povrch obvyklým 
spôsobom. 

GLITTER MAX GLITTER MINI



REVCO SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 82
040 17 KOŠICE

Otváracie hodiny:
PONDELOK - PIATOK: 7:30 - 17:00
SOBOTA: 9:00 - 12:00

Email: revco@revco.sk, obchod@revco.sk
Tel.č.: +421 55 677 0751 www.revco.sk


