
Přírodní dřevěné podlahy & designové podlahy

Podlahové trendy 2021

Ceny bez DPH jsou platné k 11.01. 2021. | Ceny podléhají změnám kurzu a případným změnám cen surovin. Chyby tisku vyhrazeny.



Přírodní dřevěná podlaha, každý díl  
je unikátním kouskem přírody.

Solido parkety je jedinečný přírodní produkt, který odráží jeho 
krásu a hodnoty ve vašem obytném prostoru.
Surovina pro naše přírodní dubové podlahy roste v evropských 
lesích až 500 let než je zpracována.
Pečlivé zpracování vám poskytne úžasný pocit „čisté přírody!“ 
u vás doma.

selská prkna 
dub klidný
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Naolejovaná, připravená k užívání  
ve třívrstvé skladbě

• přírodně naolejovaný povrch, lehce 
kartáčovaný, černě tmelený

• středová vrstva a protitah z jehličnatého 
dřeva

• nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
• jednoduchá pokládka díky 5Gc-spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem 

nebo celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 

Dřevěná podlaha 
selská prkna

dub  
klidný

Mikrofáze
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Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 400 dub klidný kartáčovaný přírodní olejovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 1 373,00

dub  
klidný

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

Soklová lišta  
Krycí rozměr
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Kč 1 373,-

Kč 297,-
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dub 
energický bílý

dub 
energický
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Kč 1 261,-

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 403 dub energický bílý kartáčovaný bílý olejovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 1 261,00

111 746 401 dub energický kartáčovaný přírodní olejovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 1 261,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 724 530 dub bílý KS 339,00

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

od
Kč 297,-

dub 
energický bílý

dub 
energický
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dub  
divoký
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dub 
divoký 

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 402 dub divoký kartáčovaný přírodní olejovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 1 261,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Kč 1 261,-

Kč 297,-
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Naolejovaná, připravená k užívání  
ve třívrstvé skladbě

• přírodně naolejovaný, kartáčovaný 
povrch

• středová vrstva a protitah z jehličnatého 
dřeva

• nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
• pokládka díky Crosslock-spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem 

nebo celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 

Dřevěné podlahy 
vzor rybí kost

dub  
energický

Mikrofáze
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Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka mm Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 430 dub energický kartáčovaný přírodní olejovaný cca 2,5 14 725 130 0,65 1 398,00

dub  
energický

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Kč 1 398,-

Kč 297,-
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Naolejovaná, připravená k užívání  
ve třívrstvé skladbě

• přírodně naolejovaný povrch, lehce 
kartáčovaný, černě tmelený

• středová vrstva a protitah z jehličnatého 
dřeva

• nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
• jednoduchá pokládka díky 5Gc-spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem 

nebo celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 

Dřevěné podlahy 
selská prkna

Mikrofáze

dub 
živý



11Podlahové trendy 2021 |

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 404 dub živý kartáčovaný přírodní olejovaný cca 2,5 14 1800 155 1,95 1 118,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

dub 
živý

Kč 1 118,-

Kč 297,-
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Dřevěné podlahy 
selská prkna

jasan 
milkshake

Ve třívrstvé skladbě s lakovaným 
povrchem

• povrch - polomatný lakovaný 
(UV-akrylový lak)

• s trvalou ochranou povrchu
• nášlapná vrstva: cca 3,2 mm
• jednoduchá pokládka díky 5Gc-spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem 

nebo celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 

bez
fáze
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jasan 
milkshake

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 405 jasan milkshake živý lakovaný cca 3,2 14 2200 180 2,77 1 373,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 892 jasan bílý KS 283,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 18x40 mm
Délka 2500 mm

Kč 1 373,-

Kč 283,-



1414 | Podlahové trendy 2021

jasan 
platinium

Dřevěné podlahy 
selská prkna
Ve třívrstvé skladbě s lakovaným 
povrchem

• povrch - polomatný lakovaný 
(UV-akrylový lak)

• s trvalou ochranou povrchu
• nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
• jednoduchá pokládka díky 5Gc-spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem 

nebo celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 

hluboká fáze
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jasan 
platinium

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 406 jasan platinium živý lakovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 1 373,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 725 741 platinově šedý KS 293,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2400 mm

Kč 1 373,-

Kč 293,-
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Ve třívrstvé skladbě s tradičním třípá-
sovým parketovým vzhledem

• povrch - polomatný lakovaný 
(UV-akrylový lak)

• s trvalou ochranou povrchu
• nášlapná vrstva: cca 3,2 mm
• jednoduchá pokládka díky 5Gc-spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem 

nebo celoplošným lepenímg

Vaše plus  
pohodlí 

Dřevěné podlahy 
palubová podlaha

bez
fáze

dub  
klidný
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Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 415 dub klidný lakovaný cca 3,2 14 2200 207 3,18 1 093,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

dub  
klidný

Kč 1 093,-

Kč 297,-
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dub 
energický

dub 
divoký
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dub 
energický 

dub 
divoký 

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 416 dub energický lakovaný cca 3,2 14 2200 207 3,18 981,00

111 721 569 dub divoký lakovaný cca 3,2 14 2200 207 3,18 925,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm Kč 297,-

od
Kč 925,-
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horský javor  
energický

jasan 
energický
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Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 746 418 horský javor energický lakovaný cca 3,2 14 2200 207 3,18 981,00

111 746 417 jasan energický lakovaný cca 3,2 14 2200 207 3,18 981,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 947 javor KS 297,00

111 724 525 jasan bílý KS 339,00

horský javor  
energický

jasan 
energický

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Kč 981,-

od
Kč 297,-
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Tancujte bosí po domě, užívejte si života, plánujte něco nového nebo jednoduše 
relaxujte: Ať už jsou vaše plány jakékoli - tilo macht den Boden!

tilo macht den Boden.

Natur!Pur 
dub
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selská prkna 
dub JURA

dub  
křehký

Ve třívrstvé skladbě s přírodně olejovaným 
povrchem

• třívrstvá skladba s dvoustrannou fází
• nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
• středová vrstva ze smrkového laťovkového 

středu, protitah z jehličnatého dřeva
• spoje FIX
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením.

Vaše plus  
pohodlí 
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Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 725 733 dub křehký KS 361,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 724 360 dub Jura rustikální kartáčovaný, křehký olejovaný cca 2,5 12 2205 176 2,33 1 373,00

dub  
křehký

Kč 1 373,-

Kč 361,-
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dub 
přírodní

dub 
bílý
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Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

111 724 530 dub bílý KS 339,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 724 374 dub Jura rustikální kartáčovaný přírodní 
olejovaný

cca 2,5 12 2205 176 2,33 1 373,00

111 724 375 dub Jura rustikální kartáčovaný bílý 
olejovaný

cca 2,5 12 2205 176 2,33 1 373,00

dub 
přírodní

dub 
bílý

Kč 1 373,-

od
Kč 297,-
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dub  
přírodní hoblovaný

selská prkna 
dub JURA
Ve třívrstvé skladbě s hoblovaným 
přírodně olejovaným povrchem

• třívrstvá skladba s čtyřstrannou fází
• nášlapná vrstva: cca 3,2 mm
• středová vrstva ze smrkového laťovkového 

středu, protitah z jehličnatého dřeva
• spoje FIX
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 
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Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 723 946 dub přírodní KS 297,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 724 361 dub Jura rustikal kartáčovaný, hoblovaný, 
přírodní olejovaný

cca 3,2 13 2205 176 2,33 1 541,00

dub přírodní hoblovaný

Kč 1 541,-

Kč 297,-
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• třívrstvá skladba
• nášlapná vrstva: cca 3,2 mm
• středová vrstva ze smrkového laťovkového 

středu, protitah z jehličnatého dřeva
• čelní spoje PowerFIX
• podélné spoje ParkettFIX
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 

selská prkna 
Natur!Pur
Podlahy Natur!Pur, naolejované Innovo 
NATUR, vypadají jako neošetřené dřevo 
a přesto jsou neviditelně chráněny.

dub jasan

dubjasan
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dub jasan

Obj. č. Druh dřeva Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 700 141 dub kartáčovaný, olejovaný cca 3,2 13 2205 176 2,33 1 933,00

111 700 145 jasan kartáčovaný, olejovaný cca 3,2 13 2205 176 2,33 1 653,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 700 149 dub KS 409,00

111 700 150 jasan KS 409,00

Soklová lišta  
masivní
Krycí rozměr 17 x 50 mm
Délka 2200 mm Kč 409,-

od
Kč 1 653,-
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Naolejovaný, připraven k užívání  
ve třívrstvé skladbě

• přírodně naolejovaný, kartáčovaný povrch
• středová vrstva a protitah z jehličnatého 

dřeva
• nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
• jednoduchá pokládka díky PowerFIX spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 

selská prkna 
modřín JURA

modřín 
přírodní

modřín  
bílý
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Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 724 377 modřín Jura 
energický

kartáčovaný přírodní 
olejovaný

cca 2,5 12 2415 182 2,64 1 373,00

111 724 378 modřín Jura 
energický

kartáčovaný bílý 
olejovaný

cca 2,5 12 2415 182 2,64 1 373,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 724 534 modřín přírodní KS 319,00

111 724 528 modřín bílý KS 361,00

modřín 
bílý

modřín 
přírodní

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

modřín  
bílý

Kč 1 373,-

od
Kč 319,-
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Bez ohledu na to, jak chcete žít, jaké prostředí plánujete, domácké, nebo se 
silnými designovými prvky, dům na venkově, nebo loftový byt ve velkoměstě - 
přírodní dřevo vždy přidává podlaze atmosféru. A platí to také obráceně.

Jednoduše vždy individuální
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třívrstvá skladba dřevěných dílců  
s Authentico povrchem

• přírodně naolejovaný Pro Care povrch
• kartáčovaný, hnědě tmelený, Authentico
• středová vrstva a protitah z jehličnatého 

dřeva
• nášlapná vrstva: cca 3,6 mm
• pokládka díky pero & drážka spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 

selská prkna 
modřín

modřín  
starý

Nut- und 
Federverbindung
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modřín  
starý

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení m² CZK/m2

111 717 744 modřín starý naturelle kartáčovaný, přírodní 
olejovaný

cca 3,6 15 2000 195 2,73 1 653,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 717 721 modřín starý KS 280,00

Soklová lišta  
masivní
Krycí rozměr 16x40 mm
Délka 2000 mm

Authentico: rozmanitý povrch  
s vlnami, prohloubeními  
a boulemi.

Kč 1 653,-

Kč 280,-
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modřín  
přírodní
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modřín  
přírodní

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 717 743 modřín přírodní naturelle kartáčovaný, olejovaný cca 3,6 15 2000 195 2,73 1 653,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 717 714 modřín Natur KS 251,00

Soklová lišta  
masivní
Krycí rozměr 16x40 mm
Délka 2000 mm

Authentico: rozmanitý povrch  
s vlnami, prohloubeními  
a boulemi.

Kč 1 653,-

Kč 251,-
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třívrstvá skladba dřevěných dílců  
s jedinečným bílým povrchem

selská prkna 
modřín

modřín 
Alba

• přírodně naolejovaný Easy Care povrch
• kartáčovaný, hnědě tmelený
• středová vrstva a protitah z jehličnatého 

dřeva
• nášlapná vrstva: cca 3,6 mm
• pokládka díky Lock-it spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 
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modřín 
Alba

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 717 742 modřín Alba naturelle kartáčovaný, bílý olejovaný cca 3,6 15 2400 195 3,28 1 653,00

Soklová lišta  
masivní
Krycí rozměr 16 x 40 mm
Délka 2000 mm

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 717 715 modřín weiß KS 389,00

Kč 1 653,-

Kč 389,-
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třívrstvá skladba dřevěných dílců, která je 
zárukou přirozenosti a nejvyšší kvality

• přírodně naolejovaný Easy Care povrch
• kartáčovaný, hnědě tmelený
• středová vrstva a protitah z jehličnatého 

dřeva
• nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
• jednoduchá pokládka díky Lock-it 

spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením 

Vaše plus  
pohodlí 

selská prkna 
Ondo

dub  
Frijo

dub  
Frosti
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Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 717 748 dub Frijo živý kartáčovaný, stone olejovaný cca 2,5 13 2400 192 3,69 1 653,00

111 717 749 dub Frosti živý kartáčovaný, bílý olejovaný cca 2,5 13 2400 192 3,69 1 653,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 717 720 dub stone KS 409,00

111 717 713 dub bilý KS 409,00

Soklová lišta  
masivní
Krycí rozměr 16x40 mm
Délka 2000 mm

dub 
Frijo

dub 
Frosti

Kč 1 653,-

Kč 409,-
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dub  
Kari
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dub 
Kari

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 717 747 dub Kari živý kartáčovaný, přírodní olejovaný cca 2,5 13 2400 192 3,69 1 653,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 717 712 dub přírodní KS 409,00

Soklová lišta  
masivní
Krycí rozměr 16x40 mm
Délka 2000 mm

Kč 1 653,-

Kč 409,-
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třívrstvá skladba dřevěných dílců  
s kouřovým povrchem

selská prkna 
dub

dub  
Fumo

• přírodně naolejovaný Pro Care povrch
• hoblovaný a černě tmelený
• středová vrstva a protitah z jehličnatého 

dřeva
• nášlapná vrstva: cca 3,6 mm
• pokládka díky Lock-it spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením 

Vaše plus  
pohodlí 
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dub  
Fumo

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 717 745 dub Fumo rustikální kartáčovaný, hoblovaný, olejovaný cca 3,6 15 2400 192 2,69 1 933,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 724 549 dub Caramel KS 403,00

Kč 1 933,-

Kč 403,-
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třívrstvá skladba dřevěných dílců s jedinečným 
bílým povrchem

selská prkna 
jasan

jasan  
hnědavý

• přírodně naolejovaný Easy Care povrch
• kartáčovaný
• středová vrstva a protitah z jehličnatého 

dřeva
• nášlapná vrstva: cca 3,6 mm
• jednoduchá pokládka díky Lock-it 

spojům
• pro pokládku plovoucím způsobem nebo 

celoplošným lepením

Vaše plus  
pohodlí 
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jasan 
hnědavý

Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 717 746 jasan hnědavý rustikální kartáčovaný, bílý 
olejovaný

cca 3,6 15 2000 192 2,69 1 933,00

Soklová lišta  
dýhovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2500 mm

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 724 525 jasan bílý KS 339,00

Kč 1 933,-

Kč 339,-
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To, co vypadá jako skutečné dřevo nebo drahý kámen, tím nemusí vždy být:
Vinylové podlahy jsou skuteční mistři transformace - z hlediska vzhledu i dojmu.

Vinylové podlahy jsou estetické, robustní a snadno udržovatelné

Výhody našich vinylových podlah.

• odolné a hygienické
• obzvláště robustní a snadno se čistí 

(výhoda např. ve vstupním prostoru, v kancelářích nebo kuchyních)
• příjemný povrch, který je teplý na dotek

Designová podlaha
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Vícevrstvá skladba s odolným 
povrchem. S kartáčovanými póry.

Vaše plus  
pohodlí 
• dřevovláknitá deska s redukovanou 

nasákavostí
• korek - kročejový útlum
• spoje FIX, pokládka plovoucím 

způsobem bez lepidel
• vhodné pro podlahové vytápění

bez
fáze

Designová- 
vinylová podlaha 
Favorito/Grando 

23

NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním využíváním.

Favorito Grando

dub  
Stonewashed
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Designová vinylová podlaha Favorito

Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 724 455 dub Stonewashed kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 724 235 dub Helsinki kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 725 965 dub Nordsee kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 720 811 dub Cult kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 723 657 Stonewashed KS 406,00

111 723 655 Helsinki KS 406,00

111 725 770 Nordsee KS 406,00

111 723 652 Cult KS 406,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2400 mm

dub  
Stonewashed

dub  
Helsinki

dub  
Nordsee

dub  
Cult

Kč 1 144,-

Kč 406,-
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dub Nox 
Dlouhé dílce Grando, délka 2200 mm
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Designová vinylová podlaha Favorito

Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva mm Tloušťka mm Délka mm Šířka mm Obsah balení m² CZK/m2

111 724 257 dub Nox kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 724 260 dub Rax kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 724 236 dub Scotch kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 724 376 kaštan Baltic kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

Designová vinylová podlaha Grando

111 724 143 dub Nox kartáčovaný cca 0,55 10 2200 216 1,90 1 423,00

dub  
Rax

dub  
Scotch

kaštan  
Baltic

dub  
Nox

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 723 650 dub Nox KS 406,00

111 723 666 dub Rax KS 406,00

111 723 656 dub Scotch KS 406,00

111 723 658 kaštan Baltic KS 406,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2400 mm Kč 406,-

od
Kč 1 144,-
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dub  
savana
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Designová vinylová podlaha Favorito

Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva mm Tloušťka mm Délka mm Šířka mm Obsah balení m² CZK/m2

111 724 509 dub savana kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 724 207 ořech luxury kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 724 206 javor luxury kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 724 457 modřín přírodní kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

111 724 510 jabloň přírodní kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 1 144,00

Designová vinylová podlaha Grando

111 724 161 dub Savanne kartáčovaný cca 0,55 10 2200 216 1,90 1 423,00

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 723 935 dub savana KS 406,00

111 723 654 ořech luxruy KS 406,00

111 723 653 javor luxury KS 406,00

111 723 663 modřín přírodní KS 406,00

111 725 116 jabloň přírodní KS 406,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2400 mm

ořech  
luxury

javor  
luxury

modřín  
přírodní

dub  
savana

jabloň  
přírodní

Kč 406,-

od
Kč 1 144,-
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Vícevrstvá skladba ve formátu dlaždic 
s kamenným vzhledem. Vinylový povrch 
s kartáčovanými póry. 

Vaše plus  
pohodlí 

Designová- 
vinylová podlaha 
Eleganto 

• dřevovláknitá deska s reduko-
vanou nasákavostí

• korek - kročejový útlum
• spoje FIX, pokládka plovoucím 

způsobem bez lepidel
• vhodné pro podlahové vytápění

23

NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním využíváním.

beton  
přírodní
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Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva mm Tloušťka mm Délka mm Šířka mm Obsah balení m² CZK/m2

111 724 208 beton přírodní wave cca 0,55 10 595 285 1,02 1 299,00

111 720 732 mramor macarena wave cca 0,55 10 595 285 1,02 1 299,00

111 725 955 kámen Beta wave cca 0,55 10 595 285 1,02 1 299,00

111 720 813 břidlice přírodní wave cca 0,55 10 595 285 1,02 1 299,00

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 723 693 beton přírodní KS 406,00

111 723 691 mramor macarena KS 406,00

111 723 701 kámen Beta KS 406,00

111 723 692 břidlice přírodní KS 406,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2400 mm

břidlice  
přírodní

mramor  
macarena

beton  
přírodní

kámen  
Beta

Kč 1 299,-

Kč 406,-
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Vícevrstvá skladba. Vysoká trvanlivost 
a odolnost se silnou vinylovou nášlapnou 
vrstvou.

Vaše plus  
pohodlí 

Designová- 
vinylová podlaha 
Robusto 

• dřevovláknitá deska s redukovanou 
nasákavostí

• korek - kročejový útlum
• spoje FIX, pokládka plovoucím 

způsobem bez lepidel
• vhodné pro podlahové vytápění

23

NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním využíváním.

dub  
Westside
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Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva mm Tloušťka mm Délka mm Šířka mm Obsah balení m² CZK/m2

111 724 230 dub Westside synchron cca 0,55 10 1205 210 1,52 1 268,00

111 724 221 dub Montblanc synchron cca 0,55 10 1205 210 1,52 1 268,00

111 724 223 dub Cognac synchron cca 0,55 10 1205 210 1,52 1 268,00

111 725 967 dub Nox kartáčovaný, 
bez fáze

cca 0,55 10 1205 210 1,52 1 206,00

111 724 467 dub Vintage synchron cca 0,55 10 1205 210 1,52 1 268,00

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 723 673 Westside KS 406,00

111 723 670 Montblanc KS 406,00

111 723 671 Cognac KS 406,00

111 723 650 Nox KS 406,00

111 723 683 Vintage KS 406,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2400 mm

dub  
Westside

dub  
Montblanc

dub  
Cognac

dub  
Nox

dub  
Vintage

Kč 406,-

od
Kč 1 206,-
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Vícevrstvá skladba, vinylový nosič 
Rigid Board.

Vaše plus  
pohodlí 

Designová- 
vinylová podlaha 
SPA 

• 100% voděodolná, vhodná pro 
vlhké prostory

• vinylový protitah
• spoje FIX, pokládka plovoucím 

způsobem bez lepidel
• vhodné pro podlahové vytápění 

bez
fáze

mramor  
Macarena

23

NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním využíváním.
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Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka mm Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 725 262 mramor Macarena wave cca 0,55 5,5 610 305 1,49 1 578,00

111 725 263 beton přírodní wave cca 0,55 5,5 610 305 1,49 1 578,00

111 725 250 dub Nox kartáčovaný, bez fáze cca 0,3 5,3 1220 180 1,76 1 237,00

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 723 691 mramor Macarena KS 406,00

111 723 693 beton přírodní KS 406,00

111 723 650 dub Nox KS 406,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2400 mm

mramor  
Macarena

beton  
přírodní

dub  
Nox

Kč 406,-

od
Kč 1 237,-
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Odolná podlaha v dubovém dekoru. 
S kartáčovaným povrchem.

• trvanlivost
• měkká, tichá a teplá na dotek
• rychlá pokládka díky FIX spojům
• korek - kročejový útlum
• vhodné pro podlahové vytápění

Vaše plus  
pohodlí 

Designová- 
vinylová podlaha 

23

NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním využíváním.

bez
fáze

dub  
Seattle 
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Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva mm Tloušťka mm Délka mm Šířka mm Obsah balení m² CZK/m2

111 720 877 dub Seattle kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 926,00

111 720 875 dub Buffalo kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 926,00

111 720 876 dub Miami kartáčovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 926,00

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 724 029 Seattle KS 353,00

111 724 018 Bufallo KS 400,00

111 724 019 Miami KS 406,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 16x50 mm
Délka 2400 mm

dub 
Miami

dub 
Buffalo

dub 
Seattle

Kč 926,-

od
Kč 353,-
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Vícevrstvá skladba. Vinylový povrch 
s autentickou strukturou.

Vaše plus  
pohodlí 

Vinylová  
podlaha 
Eco Line

• nosný materiál - dřevovláknitá deska 
HDF s redukovanou nasákavostí

• Click-systém, pokládka plovoucím 
způsobem bez lepidel (nevhodné pro 
celoplošné lepení)

• vhodné pro podlahové vytápění

bez
fáze

dub  
Fossil

23

NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním využíváním.
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Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 725 021 dub Fossil kartáčovaný cca 0,30 9,5 1235 230 1,70 1099,00

111 725 025 dub Vita kartáčovaný cca 0,30 9,5 1235 230 1,70 1099,00

111 725 020 kaštan Living kartáčovaný cca 0,30 9,5 1235 230 1,70 1099,00

111 725 054 oliva Honig kartáčovaný cca 0,30 9,5 1235 230 1,70 1099,00

111 725 022 dub Champagne kartáčovaný cca 0,30 9,5 1235 230 1,70 1099,00

dub  
Vita

kaštan  
Living

dub  
Fossil

oliva  
Honig

dub  
Champagne

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 725 516 dub Fossil KS 308,00

111 725 515 dub Vita KS 308,00

111 725 517 kaštan Living KS 308,00

111 725 527 oliva Honig KS 308,00

111 725 523 dub Champagen KS 308,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 18x50 mm
Délka 2000 mm

Kč 1 099,-

Kč 308,-
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Vícevrstvá skladba. Vinylový povrch 
s autentickou strukturou.

Vaše plus  
pohodlí 

Vinylová  
podlaha 
Clever/Fashion

• vícevrstvá skladba
• dřevovláknitá deska HDF  

s redukovanou nasákavostí
• kročejový útlum
• Click-spoje
• pokládka plovoucím způsobem
• vhodné pro podlahové vytápění

dub  
Trentino

bez
fáze

23

NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním využíváním.
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Obj. č. Dekor Povrch Nášlapná vrstva 
mm

Tloušťka 
mm

Délka 
mm

Šířka 
mm

Obsah balení 
m²

CZK/m2

111 725 196 dub Forest hladký cca 0,30 8,2 1235 230 1,99 957,00

111 725 061 dub Trentino kartáčovaný cca 0,30 8,5 1235 230 1,99 1050,00

111 725 058 jádrový buk Vita kartáčovaný cca 0,30 8,5 1235 230 1,99 1050,00

Obj. č. Dekor MJ CZK 

111 725 515 dub Forest KS 308,00

111 725 508 dub Trentino KS 308,00

111 725 507 jádrový buk  Vita KS 308,00

Soklová lišta  
MDF - fóliovaná
Krycí rozměr 18x50 mm
Délka 2000 mm

jádrový buk 
Vita

dub 
Trentino

dub 
Forest

Kč 308,-

od
Kč 957,-
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Pohodlná designová podlaha 
s vícevrstvou skladbou. Také 
vhodná do vlhkých prostor.

Vaše plus  
pohodlí 

Disano  
Classic Aqua 
selská prkna

• mimořádně pohodlná a odolná
• XL-formát selských prken s fází na všech 

4 stranách
• jednoduchá pokládka díky Top Connect 

spojovacímu systému
• vysoce komprimovaný korkový tlumicí 

podklad
• vhodná pro pokládku plovoucím 

způsobem. Celoplošné lepení je rovněž 
možné.

dub 
pískový
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Obj. č. Druh dřeva/třídění Povrch Tloušťka mm Délka mm Šířka mm Obsah balení m² CZK/m2

111 720 187 dub kamenný krémový strukturovaný 9,3 2035 235 2,39 1 165,00

111 720 193 dub pískový strukturovaný 9,3 2035 235 2,39 1 165,00

111 720 199 dub horský strukturovaný 9,3 2035 235 2,39 1 165,00

Obj. č. Druh dřeva MJ CZK 

111 731 393 dub kamenný 
krémový

KS 357,00

111 731 392 dub pískový KS 357,00

111 731 387 dub horský KS 357,00

Soklová lišta  
masivní / fóliovaná
Krycí rozměr 19x58 mm
Délka 2200 mm

dub 
horský

dub 
pískový

dub 
kamenný

Kč 1 165,-

Kč 357,-
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vhodné pro podlahové vytápění, třída požární odolnosti Efl-s1
Tepelný odpor 0,01 m2K/W
Kročejová izolace = cca 20 dB

Přířez není možný. 
Výdej jen v celých balicích jednotkách.

Obj. č. Šířka mm Tloušťka mm Obsah m2 MJ CZK 

111 721 005 1000 3,2 5 m² 282,00

Universol izolační podložka
Vhodná pro podlahové vytápění, snižuje 
kročejový hluk.
Tepelná vodivost = 0,057 W/mK

Přířez není možný. 
Výdej jen v celých balicích jednotkách.

SCH-izolační podlahová podložka

Tepelná vodivost = 0,041 W/mK
Kročejový útlum = cca 17 dB
Vhodné pro podlahové vytápění

Přířez není možný. 
Výdej jen v celých balicích jednotkách.

Lisovaný korek
Balení obsahuje:
1 dorážecí hranol
1 dorážecí hák
8 klínků

Obj. č. Použití MJ CZK 

111 731 696 sada pro pokládku podlah KS 633,00

Sada pro pokládku podlah

Obj. č. Šířka mm Tloušťka mm Obsah m2 MJ CZK 

111 721 016 950 2 30 m² 38,00

Obj. č. Šířka mm Tloušťka mm Obsah m2 MJ CZK 

111 721 101 1000 2 30 ROL 3  373,00

Kč 282,-

Kč 3 373,-

Kč 38,-

Kč 633,-



OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 
143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kontakt:
Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +420 244 001 340
Online: http://www.schachermayer.cz/kontakt/all/
Korespondeční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice
   
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného 
mezi prodávajícím - dodavatelem (Schachermayer, spol. s r. o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická 
osoba).
2. Rozsah platnosti
Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r. o.. OP platí v plném rozsahu, pokud 
se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním 
vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před 
těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy 
je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit, nebo je povinen 
tyto uveřejnit na svých www stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní 
vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, po doručení 
výpovědi prodávajícímu.
3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti
Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané buď samostatně, nebo v návaznosti na Rámcovou 
kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresova-
ných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně  
v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje 
dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné ozna-
čení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené 
oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce 
písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednáv-
ka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních 
dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne bude vznik smluvního vztahu 
předmětem jednání a nebo smluvní vztah nevznikne. 
V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním 
prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické 
podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany pro-
dávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného 
termínu dodání zboží
4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou
Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo pro-
dávajícího, odkud si kupující zboží převezme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepravním) 
listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla 
kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je 
místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje 
dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí 
dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré 
náklady mu tím vzniklé. 
Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané dodávce zásilkovou službou bude u objednávek 
s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7.500,-Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 235.- Kč bez 
DPH. Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje ani cenu za vykládku a manipulaci se zbožím 
a kupující se zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která 
náklad vynaložila. 
Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při 
převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí. 
V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je 
zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. 
Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen 
prohlédnout zboží podle možností co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí škody 
na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad 
zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve
5. Cena
Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny 
upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká 
koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté 
všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den 
zániku této měny
6. Platební podmínky
a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu, anebo v den osobního 
převzetí zboží resp. v den prodlení kupujícího s převzetím zboží.
b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě.
c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě do-
dacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze 
skladů prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.
d. Za uskutečněnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet 
prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně 

prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.
e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované 
plnění na dodávku zboží okamžitě odepřít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.
Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných 
úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením 
kupní ceny, až do dne zaplacení.
7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. 
Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení  
v hotovosti do pokladny prodávajícího. 
Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zcizováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako 
ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále zcizeno, 
prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku 
ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, nebo je-li 
ukončena kupní smlouva z jeho viny, nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném 
znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného 
zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu 
přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím. 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání), 
nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek 
tím, že zboží nepřevezme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající 
předá toto zboží prvnímu dopravci. 
Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu 
v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše 
do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího 
neplatí pro případy způsobené újmy člověku na jeho přirozených právech, anebo pro případy újmy způsobené 
úmyslně či z hrubé nedbalosti.
8. Záruční doby a odpovědnost za vady zboží
Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to
a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od 
převzetí zboží
b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejméně 24 měsíců 
od převzetí zboží
c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí 
zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP. 

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím 
k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. 
Vrácení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobírku. Při vrácení 
zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení, nebo zboží nařezané podle 
přání kupujícího není přijímáno zpět. 
Storno, nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných, 
nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodá-
vajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15% z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300,-Kč (bez DPH).

9. Ochrana osobních údajů a zasílání novinek
Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou 
obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/datenschutz. Pro za-
sílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, 
spol. s r. o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je 
možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Tento 
souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online 
formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.
10. Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou se řídí příslušnými ustano-
veními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou 
cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud  
s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz 

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti. 

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r. o. dne 10. 1. 2019

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Naše obchodní společnost věnuje vel-
kou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodávaných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými 
dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravováni na manipulaci se zbožím  
i na spolupráci se zákazníkem. 

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu 
postupoval dle těchto reklamačních podmínek: 

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby
• Ihned při přejímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo 
obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného 
s prodávajícím.
• Ihned při přejímce zboží při dodávce spediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů 
nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit 
s řidičem spediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží 
je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r. o., a to nejpozději do 24 hodin od 
převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit 
prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží. 
»» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení 
reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:

• foto etikety na poškozené zásilce
• celkový pohled poškozené zásilky
• celkový pohled poškozené položky
• foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
• (pozor sklo, manipulační šipky atd…)
• poškozené místo obalu
• pohled do rozbalené zásilky

• Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady, nebo funkční 
vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.
• Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách 
společnosti Schachermayer, spol. s r. o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti 
Schachermayer, spol. s r. o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku 
s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího 
ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění 
reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.
b. Posouzení reklamace
Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od 
uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmět-
ného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. 
V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě 
zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.
c. Vyřízení oprávněné reklamace
V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:
1. dodáním chybějícího zboží, nebo
2. opravou zboží, nebo
3. přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má 
kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti 
jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže byt uznána v případě 
stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím 
kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující. 

Jde zejména o tyto případy:
• umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě 
• (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
• zanedbání odborné péče o zboží
• nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
• nevhodná přeprava či manipulace
• nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
• neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněně vrácené zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r. o.
Dojde-li při kontrole vraceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném 
„potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese 
známky opotřebení, je poškozeno apod.) budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

-  kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
- kupující si může toto neoprávněně jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na 
pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události tj. 
neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující. 

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r. o. 

Schachermayer, spol. s r. o.
V Praze dne 1. 5. 2018
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www.schachermayer.cz
e-mail: info@schachermayer.cz

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice
Průmyslová 1369
CZ 253 01 Hostivice
Telefon +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
Telefon +420 244 001 316 interiérové vybavení
praha@schachermayer.cz

Brno
Heršpická  1013/11 D
CZ 639 00 Brno
Telefon +420 543 420 609
brno@schachermayer.cz

Telefonní prodejní centrum

Opava
Telefon +420 553 623 849
opava@schachermayer.cz

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko
Chorvatsko - Polsko - Bosna&Hercegovina
Rumunsko - Srbsko - Itálie - Černá Hora - Německo
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