
UMENIE 
NA STENÁCH

Cenník prác 
vrátane materiálu

Súčasťou ceny 

je doprava do 50 km od sídla

predajcu, zakrývanie vrátane 

zakrývacieho materiálu 

a vyčistenie priestoru po práci.

Pri aplikácii techniky na strop 

je príplatok 1,20 € s DPH 

za 1 m².

FORT STAV, s.r.o. Výhradný dovozca a distribútor materiálov 
ARTHE Decorative Line pre Slovensko, www.arthe.sk, www.fresky.sk



ARTHE METAL
Metalická farba s kovovým efektom. Dostupná je v zlatom a striebornom základe, ktorý sa dá ľubovoľne tónovať do 
požadovaných odtieňov. Je nehorľavá a po troch týždňoch od aplikácie umývateľná. Dá sa aplikovať vo viacerých 
variantoch, každý je jedinečný.

CARAVAGGIO 
Luxusný materiál s unikátnym efektom zamatu. Na dotyk je veľmi príjemný, dodá punc elegancie každému interiéru. 
Tento materiál je netoxický, nehorľavý, paropriepustný, zabraňuje vzniku plesní a baktérií.

FRISE EFEkT- podfarbený penetračný náter, aplikácia Arthe Metal v dvoch vrstvách

PENNELLATO EFEkT - podfarbený penetračný náter, aplikácia Arthe Metal v dvoch vrstvách

FOGLIA EFEkT - podfarbený penetračný náter, aplikácia Arthe Metal v dvoch vrstvách

SPATOLATO EFEkT - penetračný náter, stierkovanie Caravaggio v dvoch vrstvách, hladenie

BROCCATO EFEkT - penetračný náter, stierkovanie Caravaggio v dvoch vrstvách, štruktúrovanie

DAMASCATO EFEkT - penetračný náter, 2 x stierkovanie Caravaggio, 1 x štruktúrovanie, hladenie

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Strieborná báza, odtieň E,F,G,H 30,00 €  36,00 € 25,00 €  30,00 €

Zlatá báza, odtieň E,F,G,H 34,00 €  40,80 € 28,50 €  34,20 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Strieborná báza, odtieň E,F,G,H 30,00 € 36,00 € 25,00 € 30,00 €

Zlatá báza, odtieň E,F,G,H 34,00 € 40,80 € 28,50 € 34,20 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Strieborná báza, odtieň E,F,G,H 32,50 € 39,00 € 27,00 € 32,40 €

Zlatá báza, odtieň E,F,G,H 36,50 € 43,80 € 30,00 € 36,00 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň E,F,G,H,Y 26,50 € 31,80 € 22,50 € 27,00 €

Zlatá báza, odtieň E,F,G,H 29,00 € 34,80 € 25,00 € 30,00 €

Perleťová báza, odtieň X,F 29,00 € 34,80 € 25,00 € 30,00 €

Perleťovo-červená báza, odtieň E,F 30,50 € 36,60 € 26,50 € 31,80 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň E,F,G,H,Y 26,50 € 31,80 € 22,50 € 27,00 €

Zlatá báza, odtieň E,F,G,H 29,00 € 34,80 € 25,00 € 30,00 €

Perleťová báza, odtieň X,F 29,00 € 34,80 € 25,00 € 30,00 €

Perleťovo-červená, odtieň E,F 30,50 € 36,60 € 26,50 € 31,80 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň E,F,G,H,Y 27,00 € 32,40 € 25,00 € 30,00 €

Zlatá báza, odtieň E,F,G,H 30,50 € 36,60 € 27,50 € 33,00 €

Perleťová báza, odtieň X,F 30,50 € 36,60 € 27,50 € 33,00 €

Perleťovo-červená, odtieň E,F 32,00 € 38,40 € 29,00 € 34,80 €

Doplatok za kombináciu viacerých efektov na jednu plochu za 1 m²: 6,00 € bez DPH (7,20 € s DPH)



NAHIR 
Dekoratívna omietka s ktorou vieme vytvoriť unikátny plastický vzhľad. Vďaka svojim vlastnostiam tento materiál 
umožňuje vytváranie nekonečného množstva variantov nástenných dekorácií: vodorovné ryhovanie – Rigato, vzhľad 
krokodílej kože – Croco, vypraskaný efekt – Crackle... Povrch je umývateľný, nehorľavý, paropriepustný, je neškodný 
pre človeka a životné prostredie.

RIGATO EFEkT - penetračný náter, nanesenie vrstvy Nahir, štruktúrovanie, 1 náter Velatura, 
odstránenie časti náteru

BROCCATO EFEkT - náter, nanesenie vrstvy Nahir, štruktúrovanie, 1 náter Velatura, odstránenie 
časti náteru

CRACkLE EFEkT - penetračný náter 3x, nanesenie vrstvy Nahir, štruktúrovanie, 1 náter Velatura, 
odstránenie časti náteru

IDEAS EFEkT - penetračný náter, nanesenie vrstvy Nahir, kombinácie rôznych techník a materiálov

CROCO EFEkT - penetračný náter, nanesenie vrstvy Nahir, štruktúrovanie, 1 náter Velatura, 1 náter 
Velatura s perleťou, odstránenie časti náteru

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Bianco báza, odtieň Velatura E,F,G,H 43,50 € 52,20 € 37,50 € 45,00 €

Farbená báza, odtieň Velatura E,F,G,H 47,00 € 56,40 € 41,00 € 49,20 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Bianco báza, odtieň Velatura E,F,G,H 43,50 € 52,20 € 37,50 € 45,00 €

Farbená báza, odtieň Velatura E,F,G,H 47,00 € 56,40 € 41,00 € 49,20 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Bianco báza, odtieň Velatura E,F,G,H 48,50 € 58,20 € 41,50 € 49,80 €

Farbená báza, odtieň Velatura E,F,G,H 52,00 € 62,40 € 45,00 € 54,00 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Penetrácia Primer S 2,00 € 2,40 € 2,00 € 2,40 €

Bianco báza – aplikácia požadovanej štruktúry 35,00 € 42,00 € 30,00 € 36,00 €

Tónovaná báza – aplikácia požadovanej štruktúry 38,50 € 46,20 € 33,50 € 40,20 €

Náter Velatura, odtieň E,F,G,H 6,50 € 7,80 € 5,50 € 6,60 €

Náter Velatura, odtieň E,F,G,H + perleť 10,00 € 12,00 € 8,00 € 9,60 €

Náter Velatura, odtieň E,F,G,H + kryštáliky 10,00 € 12,00 € 8,00 € 9,60 €

Náter Arthe Metal, stieborná báza odtieň E,F,G,H 10,00 € 12,00 € 8,00 € 9,60 €

Náter Arthe Metal, zlatá báza odtieň E,F,G,H 11,50 € 13,80 € 9,50 € 11,40 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Bianco báza, 
odtieň Velatura E,F,G,H, perleť

54,00 € 64,80 € 45,50 € 54,60 €

kRYSTALIA 
Dekoratívny náter s ušľachtilými minerálmi vytvára vďaka svojej priezračnosti a hĺbke nádherné odrazy svetla. 
Konečný efekt na stene je veľmi pôvabný a podmaňujúci. Vyberať môžete z množstva farebných odtieňov, každý 
s obsahom priezračných kryštálikov.

PENNELLATO EFEkT - podfarbený penetračný náter, aplikácia Krystalia v dvoch vrstvách

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň E,F,G,H 30,00 € 36,00 € 26,00 € 31,20 €

COCCIOPESTO
Je prírodná dekoratívna omietka vo forme pasty, ktorá vznikla kombináciou starých receptov a nových technológií, 
umožňujúca dosiahnutie bodkovaného mramorového pololesklého vzhľadu. Tento materiál sa môže pochváliť vyni-
kajúcou priedušnosťou a protipliesňovým účinkom.

DECORA 
Dekoratívny náter s bielymi alebo zlatými vločkami, ktorý umožňuje získať špeciálne chromatické efekty svetla 
a tieňa. Povrch pokrývajú charakteristické vločky, ktoré dávajú celkovému vzhľadu príjemnú mäkkosť a zároveň 
drsnosť. Materiál Decora je umývateľný, nehorľavý a paropriepustný.

DECCORA DELUXE 
Dekoratívny náter s perleťovým efektom a farebnými lupienkami. Pri správnom osvetlení, materiál vytvára mimo-
riadne chromatickú hru šerosvitu, nádherné dúhové perlete a farebné vločky. Povrch je umývateľný, nehorľavý, 
paropriepustný.

kAMENNý EFEkT- penetračný náter, aplikácia Cocciopesto v dvoch vrstvách, hladenie

PENNELLATO EFEkT - penetračný náter, náter Decora, hladenie

PENNELLATO EFEkT - penetračný náter, náter Decora, hladenie

HRDzA EFEkT - penetračný náter, náter Decora, 3 x hladenie

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň A, B 45,00 € 54,00 € 40,00 € 48,00 €

Neutro báza, odtieň C, D 40,00 € 48,00 € 35,00 € 42,00 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň E,F,G,H 21,00 € 25,20 € 17,50 € 21,00 €

Zlatá báza, odtieň E,F,G,H 22,50 € 27,00 € 19,75 € 23,70 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Farbená báza s perleťou 26,00 € 31,20 € 22,00 € 26,40 €

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Farbená báza s perleťou + tónovanie 31,00 € 37,20 € 27,00 € 32,40 €

Doplatok za kryštáliky za 1 m²: 1,25 € bez DPH (1,50 € s DPH)



kÔRA STROMU - penetračný náter, aplikácia Travertino v 2 vrstvách, hladenie, 4 x aplikácia, Arthe 
Cera, 1 x aplikácia Arthe Cera s perleťou

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň A, B 69,00 € 82,80 € 58,00 € 69,60 €

Neutro báza, odtieň C, D 64,00 € 76,80 € 54,00 € 64,80 € 

zEPHYRO 
Dekoratívna metalická farba s obsahom piesku, vytvárajúca elegantný tmavo - svetlý povrch s kovovým odrazom. 
Jej jednoduchá aplikácia a výnimočný konečný efekt ju zaradili medzi najobľúbenejšie a najpredávanejšie produkty. 
Je nehorľavá a po troch týždňoch od aplikácie umývateľná.

EFEkT PENNELLATO, RIGATO - penetračný náter, aplikácia Zephyro

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Strieborná báza, odtieň E,F,G,H 27,50 € 33,00 € 23,00 € 27,60 €

Zlatá báza, odtieň E,F,G,H 30,00 € 36,00 € 25,00 € 30,00 €

Perleťová báza, odtieň X,F 30,00 € 36,00 € 25,00 € 30,00 €

Perleťovo-červená báza, odtieň E,F 31,50 € 37,80 € 26,50 € 31,80 €

TRAVERTINO 
Dekoratívny materiál, ktorý vytvára na stene efekt prírodného kameňa. Jeho unikátny vzhľad a moderný dizajn 
dodá interiéru neopakovateľnú atmosféru. Zabraňuje vzniku plesní a baktérií, je bez zápachu, netoxický, nehorľavý, 
bezpečný pre človeka a životné prostredie.

kAMENNý EFEkT - penetračný náter, nanesenie Travertino v dvoch vrstvách, štruktúrovanie, 
hladenie, navoskovanie s Arthe Cera

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň A, B 51,50 € 61,80 € 43,00 € 51,60 €

Neutro báza, odtieň C, D 45,00 € 54,00 € 38,50 € 46,20 €

STUCCOMARMO 
Dekoratívna omietka s typickým vzhľadom benátskych mramorov z osemnásteho storočia. Je to veľmi obľúbená 
a elegantná povrchová úprava pre všetky prestížne priestory. Má vynikajúcou priedušnosť a protipliesňové účinky.

VELATURA 
Polopriehľadná prekrývajúca farba. Používa sa na dotvorenie farebného dekoratívneho efektu na Nahir a Spiversil 
Antico. Dá sa ľubovoľne tónovať do požadovaných odtieňov. Môže sa dofarbovať aj perleťovou pastou Arthe Perla, 
dajú sa do nej pridať kryštáliky KRYSTALIA component B.

VELATURA RUSTICA 
Dekoratívna omietka na báze silikátov s vynikajúcou priľnavosťou. Vďaka jej štruktúre a zrnitosti sa ňou dajú vytvárať 
dekoratívne efekty mediteránskeho vzhľadu. Povrch je vysoko paropriepustný, umývateľný, odolný voči ohňu, 
bezpečný pre ľudí a životné prostredie.

MRAMOROVý EFEkT - penetračný náter, aplikácia StuccoMarmo v dvoch vrstvách, hladenie

NáTER VELATURA - jeden krát náter, odstránenie časti náteru

3D EFEkT - penetračný náter, nanesenie Spiversil Antico v 2 vrstvách, štruktúrovanie, 1 náter Velatura, 
odstránenie časti náteru

MRAMOROVý EFEkT S PERLEťOU - penetračný náter, aplikácia StuccoMarmo v dvoch 
vrstvách, hladenie, aplikácia Arthe Cera s perleťou, hladenie

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň A, B 45,00 54,00 40,00 48,00

Neutro báza, odtieň C, D 40,00 48,00 35,00 42,00

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň E,F,G,H 6,50 7,80 5,50 6,60

Neutro báza s perleťou, odtieň E,F,G,H 10,00 12,00 8,00 9,60

Neutro báza s kryštálikmi, odtieň E,F,G,H 10,00 12,00 8,00 9,60

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Bianco báza, odtieň velatúra E,F,G,H 36,50 43,80 30,50 36,60

Cena za m² do 20 m² Cena za m² nad 20 m²

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Neutro báza, odtieň A, B 57,00 68,40 48,00 57,60

Neutro báza, odtieň C, D 53,00 63,60 44,00 52,80



FORT STAV, s.r.o. 
Výhradný dovozca a distribútor materiálov ARTHE Decorative Line pre Slovensko 
od výrobcu Spiver s. r. l., Taliansko
Údernícka 9, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 63 45 35 71, Fax: +421 2 63 45 35 75

www.arthe.sk
www.fresky.sk
www.fortstav.sk

Cenník je platný od 1. 3. 2013, DPH je 20 %

CERTIFIKOVANÝ PREDAJCA:


