
Ceny platné ke dni 6. 11. 2020, bez DPH | Cenové a technické změny vyhrazeny.

Chemicko-technické produkty 
BEKO
2021



call centrum:
Hostivice - Praha západ prodejní a poradenské centrum 

otevírací hodiny prodejní centra:

tel.  +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

tel.  +420 244 001 316 interiérové vybavení

e-mail: prodej@schachermayer.cz

po.-čt. 7:30-17:00, pá. 7:30-13:00  (prodejna Hostivice pá. do 15:00)

středa 17:00 - 20:00

Stačí si minimálně 24 hodin předem telefonicky rezervovat 

přesný termín. Při vaší návštěvě se Vám bude plně věnovat 

konkrétní odborný prodejce. Rezervujte si termín  

na telefonu +420 543 420 601-604.

SLUŽBA
pro Vás !

služba v SCH prodejním centru v Brně:

Brno - H-park prodejní a poradenské centrum 

tel.  +420 543 420 609

e-mail: prodej@schachermayer.cz

Opava telefonní prodejní centrum 
 
tel.  +420 553 623 849

e-mail: prodej@schachermayer.cz
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Čištění a odmašťování beze zbytků v oblasti H1. Pro čištění strojů, pracovních 
ploch a nástrojů v potravinářském průmyslu, nebo pro obor volnočasových aktivit, 
případně v domácnosti.

Pro čištění kovových povrchů v oblastech, kde je nežádoucí použití fyziologicky 
škodlivých čisticích prostředků s kritickými přísadami, nebo rozpouštědly. Odstraňuje 
nečistoty, oleje atd. Odstraňuje dokonce i extrémní rezidua tuku. Fyziologicky a ekolo-
gicky neškodný. Bez acetonu a silikonu. Dobrá kompatibilita materiálu.

Výhody
• profesionální kvalita
• schválení NSF
• čištění a odmašťování v rozsahu H1
• bez acetonu a silikonu
• dobrá kompatibilita materiálu
• ventil 360°
• univerzálně použitelný

Aplikace:
Plochy určené k čištění nastříkejte čističem H1 ve vzdálenosti cca 20 cm od plochy 
a nechte je zaschnout. Díky prodloužené trysce je možná cílená aplikace. Čistič H1 
vytváří krátkou dobu po aplikaci ochranný film, který se však bez zbytků odpaří.

 
Obj. č. Obsah ml Balení Registrace Bal. MJ Cena CZK za

110 642 232 400 dóza NSF 12 KS 544,01 1 KS

Produktová skupina D00 D34

Čistič - pro gastro provozy

 

Beko odstraňovač zelených řas bez námahy odstraňuje řasy, lišejníky a spóry, 
aktivně čistí, je šetrný k materiálům, má trvalý účinek proti opětovnému znečištění 
a opětovnému zamoření, tenzidy biologicky rozložitelné (zcela podle přílohy III, deter-
genty VO), bez chloru, bez kyselin, bez fosfátů, pH-neutrální, BAuA-registrační číslo 
N-44011.

Výhody:
• bez chloru, bez kyselin, bez fosfátů
• pH-neutrální
• jednoduché zpracování, snadná aplikace pomocí zavlažovače nebo nízkotlakého 

rozstřikovače
• účinek je patrný již po 1 až 2 dnech

Použití:
Terasy, schody, cesty, stěny, fasády domů a garáží, tenisové kurty, fontány, sochy, 
náhrobky, ploty, střechy, balkóny, markýzy, mobilní domy, lodě a mnoho dalšího, 
na přírodní a umělý kámen, beton, vápenec, cihla, sklo, dřevo a plasty.

Poznámka:
V závislosti na znečištění zředit vodou 1: 5 až 1:10.

 
Obj. č. Obsah l Balení Barva Hodnota 

pH
Bal. MJ Cena CZK za

110 642 230 1 lahev transparentní cca. 7 6 KS 571,64 1 KS

Produktová skupina D00 D34

Odstraňovač zelených řas - koncentrát

call centrum:
Hostivice - Praha západ prodejní a poradenské centrum 

otevírací hodiny prodejní centra:

tel.  +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

tel.  +420 244 001 316 interiérové vybavení

e-mail: prodej@schachermayer.cz

po.-čt. 7:30-17:00, pá. 7:30-13:00  (prodejna Hostivice pá. do 15:00)

středa 17:00 - 20:00

Stačí si minimálně 24 hodin předem telefonicky rezervovat 

přesný termín. Při vaší návštěvě se Vám bude plně věnovat 

konkrétní odborný prodejce. Rezervujte si termín  

na telefonu +420 543 420 601-604.

SLUŽBA
pro Vás !

služba v SCH prodejním centru v Brně:

Brno - H-park prodejní a poradenské centrum 

tel.  +420 543 420 609

e-mail: prodej@schachermayer.cz

Opava telefonní prodejní centrum 
 
tel.  +420 553 623 849

e-mail: prodej@schachermayer.cz
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Beko speciální odvápňovač je rychle působící odvápňovač s vysokou schopností 
rozpouštění kamence díky silné, organické a biologicky odbouratelné kyselině.

Pro chemické čištění vodních systémů a zařízení:
jako např. ohřívačů vody, vytápění, bojlerů, chladicích systémů, výměníků tepla, 
kondenzátorů, chladičů oleje, vstřikolisů, vyfukovacích forem, chlazení extruderů, 
potrubí, klimatizací, autochladičů, části vodotrysků, plynových kotlů, pro instalace 
a sanitu.

Vhodné také pro:
železo, ocel, litinu, cín, chromniklovou ocel, měď, mosaz a hliník, stejně jako polye-
thylen, polypropylen, PVD, polystyren, PTFE, silikon a nenasycené polyesterové 
pryskyřice vyztužené skelnými vlákny do +60 °C.

Výhody: 
• rychle a důkladně rozpustí vápenec, rez a řasy
• vysoká ochrana i při použití na hliníku
• hygienicky a důkladně čistí
• menší narušení a poškození zařízení v důsledku inkrustace
• šetří energii díky lepšímu přenosu tepla
• biologicky rozložitelná organická kyselina
• vysoce kvalitní kombinace širokopásmových inhibitorů umožňuje použití 

i u barevných kovů
• připraveno k použití
• snadné zpracování

Upozornění:
Speciální odvápňovač beko nelze použít na kovy ze zinku a magnezia, dále na plasty 
vyrobené z polyamidu, polykarbonátu, PVC > + 40 °C, polyacetalu a styren-akrylonitrilu. 
Nevhodné pro uretan, viton, fluorosilikon a přírodní kaučuk.

Koncentrát vytváří kyselé páry. Dodržujte bezpečnostní list!

Teplota při zpracování: +5 do +60 °C

Obj. č. Obsah l Balení Barva Poznámka Bal. MJ Cena CZK za

110 642 231 1 lahev načervenalá 1 l rozpouští 
asi 900 g 
vápna

6 KS 699,65 1 KS

Produktová skupina D00 D34

Speciální odvápňovač
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Univerzální konstrukční lepidlo

Výhody:
• spojuje téměř všechny materiály
• jednosložkové
• snadná manipulace
• bez rozpouštědel
• odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí
• odolné vůči mnoha chemikáliím
• mrazuvzdorné
• rychle tuhne
• vytvrzování se urychlí rozprašovanou vodou
• použitelné bez základního nátěru
• lze přetírat a lakovat
• použitelné uvnitř i venku
 
Použití: 
Spojování dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek, MDF, povrstvených desek, 
kovů, hliníku, přírodního, umělého kamene, betonu, mramoru, keramiky, plastů, sádro-
kartonu, pěny (EPS), tvrdé pěny, akrylu, izolace a mnoha dalších materiálů. Lepení 
soklových lišt a kovových prahů. Upevnění krytů. Pro montáž kabelových kanálů. 
K vyrovnání malých nerovností. Pro opravy vytržených šroubů, závěsů atd. Pro lepení 
dřeva. Lepení pěny (EPS), např. vanových nosičů a izolačních stavebních hmot. 
 

• doba použitelnosti 18 měsíců, trvanlivost otevřeného výrobku cca 10 měsíců
• doba zpracovatelnosti: cca 3 minuty v normální atmosféře (+23 °C/ 50% relativní 

vlhkosti)

Není vhodné pro:
skleněné, asfaltové a voskovité povrchy, PE, PP, PA, EPDM, PTFE a lepení pod vodou

 
Obj. č. Typ Barva Obsah 

ml
Balení Poz-

námka
Bal. MJ Cena CZK za

110 611 316 Allcon 10 béžová 150 kartuše  20 KS 456,73 1 KS

110 611 317 Allcon 10 béžová 310 kartuše  12 KS 730,19 1 KS

110 611 318 n Allcon 10 
plus

šedá 310 kartuše plus 12 KS 824,74 1 KS

Produktová skupina D45

Montážní, konstrukční lepidlo Alcon 10
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Výhody:
• kovový efekt
• optický 3D povrch
• dobrá odolnost vůči UV záření 
• neobsahuje silikon  
• bez rozpouštědel
• odolné vůdči chemikáliím
• odolný proti povětrnostním vlivům
• velmi malé smrštění
• povrch podobný svaru

Použití:
Pro lepení a těsnění nosných konstrukcí v automobilovém průmyslu, těsnění nerezových 
bazénů a okapů, pro použití na pozinkovanou ocel, eloxovaný hliník, lakované povrchy, 
práškové barvy.

 
Obj. č. Barva Obsah g Balení Bal. MJ Cena CZK za

110 601 801 metalická 
stříbrná

305 kartuše 20 KS 593,46 1 KS

Produktová skupina D45

Elastické lepidlo Metallic-Flex

 

Hlavní oblast použití:
sanitární prostředí a zasklívání

Výhody:
• snadná manipulace
• odolnost vůči stárnutí
• vysoká přilnavost
• trvale elastický
• fungicidní, antifungální
• dostupné v mnoha barvách
• dobré dávkování
• snadné zpracování
• velmi vhodný pro opravy

Použití:
zasklívání, utěsnění, opravy v sanitárních prostorách, spárování

Není vhodné pro:
lepení akvárií a pro použití na mramor nebo přírodní kámen.

Upozornění:
Silikon není přetíratelný.

 
Obj. č. Barva Balení Obsah ml Bal. MJ Cena CZK za

110 612 107 transparentní kartuše 310 20 KS 139,35 1 KS

110 612 108 bílá kartuše 310 20 KS 139,35 1 KS

Produktová skupina D45

Sanitární silikon acetát
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Hlavní oblast použití:
sanitární prostředí a zasklívání

Výhody:
• vysoce průhledná těsnicí hmota
• dobré dávkování
• snadné zpracování
• vysoká přilnavost
• trvale elastický
• fungicidní, antifungální
• dobrá odolnost vůči stárnutí, zvětrávání a UV záření

Použití:
zasklívání, těsnění, v sanitárním prostoru, spárování

Není vhodné pro:
lepení akvárií a pro použití na mramor nebo přírodní kámen.

Upozornění:
Silikon není přetíratelný.

 
Obj. č. Barva Balení Obsah ml Bal. MJ Cena CZK za

110 601 069 křišťálově čirý kartuše 310 20 KS 207,71 1 KS

Produktová skupina D45

Sanitární silikon křišťálově čirý
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Neutrální zesíťovaný prémiový silikon. 
Univerzálně použitelný, protiplísňový, neutrální vytvrzující silikon, který přilne k různým 
podkladům. Vhodné pro stavebnictví, dřevo, sanitu a přírodní kámen.

Výhody: 
• profesionální kvalita
• vybaven fungicidem (antifungální)
• bez zbarvení okrajové zóny (přírodní kámen)
• odolný vůči UV záření, stárnutí a barevně stálý
• testováno podle DIN 18545/ISO 11600
• test VSG podle směrnice ift DI-02/1
• testováno pro použití v čistých prostorách
• bez odpadního prořezu
• bez změkčovadel
• vysoká přilnavost, trvale měkká pružnost
• vynikající pružnost
• přilne bez základního nátěru na mnoha podkladech
• použitelné uvnitř a venku

Použití: 
Zasklení oken a dveří (dřevo a plast). Spojení spár v koupelnách a kuchyních. Vhodný 
jako lepidlo na zrcadla. Těsnění mezi betonovými a fasádními prvky. Dilatační spáry 
na přírodním kameni. Vhodný pro vinylové podlahy, parkety a dvojité desky z plexiskla.

Upozornění: 
Silikon není přetíratelný. 
 

Obj. č. Typ Barva Balení Obsah 
ml

Bal. MJ Cena CZK za

110 601 900 pro4 transparentní kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 901 pro4 bílá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 902 pro4 světle šedá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 903 pro4 manhattan kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 904 pro4 betonově šedá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 905 pro4 jasmínová / javor kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 906 pro4 bahama béžová kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 907 n pro4 světle hnědá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 908 pro4 tmavě šedá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 909 pro4 černá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 910 pro4 středně hnědý kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 911 n pro4 karamelová kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 912 pro4 stříbrná kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 913 pro4 antracitová kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 914 pro4 hliníkově šedá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 915 n pro4 terakota kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 916 n pro4 šedivá transparentní kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 917 pro4 stará bílá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 918 pro4 pergamon kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 919 pro4 cementově šedá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 920 n pro4 čedič kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 921 pro4 dub kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 922 n pro4 kaštan kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 923 n pro4 ořechová kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 924 n pro4 bronz kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 925 pro4 tmavě šedá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

110 601 926 pro4 sanitární šedá kartuše 310 20 KS 262,11 1 KS

Produktová skupina D45

Silikon Premium pro4



schachermayer BEKO | 2021

Chemicko-technické produkty BEKO

9

  
Obj. č. Poznámka MJ Cena CZK za

110 691 025 pro4 KS 64,31 1 KS

Produktová skupina 4AV

Vzorník barev silikonu

 

           

Neutrální silikonový tmel.
Snadná manipulace, nestárnoucí, bez zápachu, vysoká přilnavost, trvale elastická 
odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření.

Výhody:
• velmi dobré vyhlazení
• snadné zpracování
• dobré dávkování
• vhodný na: kámen, sklo, dřevo, keramika, ocel, tvrdé PVC, ABS a beton

Použití:
zasklívání, utěsnění, opravy, spoje

Upozornění:
Silikon není přetíratelný.

 
Obj. č. Barva Balení Obsah ml Bal. MJ Cena CZK za

110 612 110 transparentní kartuše 310 20 KS 142,84 1 KS

110 612 111 bílá kartuše 310 20 KS 142,84 1 KS

Produktová skupina D45

Neutrální silikon
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Tepelně odolný speciální tmel.
Vhodné pro utěsnění spár kotlů a krbů, dále na pecích a dalších oblastech s vysokými 
teplotami. Protipožární těsnění mezi komponenty.

Výhody: 
• jednosložkový
• připraven k použití
• extrémně odolný vůči teplu, až do +1500 °C
• široké spektrum přilnavosti
• po vytvrzení nedochází k praskání
• rychlá přilnavost
• odolný vůči stárnutí
• neobsahuje rozpouštědlo, silikon, azbest

Upozornění:
Nepřilne na PP, PE a PTFE.
Při trvale vysokých teplotách může barva vyblednout.

Tepelná odolnost: do +1.500 °C

Obj. č. Barva Balení Obsah ml Bal. MJ Cena CZK za

110 623 825 černá kartuše 310 12 KS 648,74 1 KS

Produktová skupina D00 D01

Tepelně odolný tmel do +1.500 °C

Hlavní oblast použití:
Pro vyplnění trhlin a opravy poškození konstrukčních abrazivních omítek.

Strukturální akrylátový tmel, který díky své struktuře dosahuje omítkového vzhledu. 
Použitelné pro vnitřní i venkovní použití, vysoká přilnavost i na vlhkém a savém povrchu.

Výhody:
• plastický a elastický
• omítkový vzhled
• EMICODE EC 1 Plus - velmi nízké emise
• přetíratelný
• bez rozpouštědel a silikonů
• bez obsahu ftalátů a halogenů
• odolné vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
• propustný pro vodní páry
• dostupné v různých velikostech zrna

Použití:
Uzavření a utěsnění trhlin v pórobetonu, vláknitém cementu, omítce, zdivu a dřevu. 
Utěsnění fasád, utěsnění spojů na dveřích a oknech do betonu, zdiva a omítek.
Nevhodné pro dilatační spáry v oblasti s kontaktem s vodou (např. venkovní spáry 
v blízkosti podlahy, v sanitární oblasti a pod vodou).

Upozornění:
Spoje, které vyžadují těsnění elastickou hmotou (dilatační spáry), by obecně neměly být 
natřeny. Natahovací a kompresní pohyby materiálu by v takových případech přemohly 
jakýkoliv nátěrový systém.

 
Obj. č. Barva Balení Obsah 

ml
Poznám-
ka

Zrni-
tost 
mm

Bal. MJ Cena CZK za

110 602 041 n bílá kartuše 310 jemný 0,7 20 KS 126,26 1 KS

110 602 042 bílá kartuše 310 střední 1,0 20 KS 126,26 1 KS

110 602 043 n bílá kartuše 310 hrubý 1,2 20 KS 126,26 1 KS

Produktová skupina D45

Strukturální akryl 15%
           



schachermayer BEKO | 2021

Chemicko-technické produkty BEKO

11

           

Hlavní oblast použití: 
Těsnění a lepení na krby, střešní okna a střešní membrány.

Výhody:
• optimální přilnavost na asfaltové, plechové, zinkové, hliníkové, olovnaté a vláknité 

cementové desky
• vysoký obsah hliníku
• trvale elastický
• roztažný
• odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
• rychlá tvorba povlaku
• ihned odolný proti dešti
• odolný vůči stárnutí
• teplotně odolný
• lze roztírat a stěrkovat
• bez silikonu

Použití:
Pro utěsnění spojů a otvorů ve střeše, stěně a podlaze, pro utěsnění a lepení netěsností 
střešní lepenky, spolehlivé provedení „nouzových oprav“.

Není vhodné pro:
akvarijní konstrukce, použití na mramoru nebo přírodním kameni a pro těsnění skla.

Upozornění:
Není nutné zahřívat - zpracovatelný za studena.

 
Obj. č. Barva Balení Obsah ml Bal. MJ Cena CZK za

110 602 025 stříbrná kartuše 310 12 KS 276,66 1 KS

110 602 026 černá kartuše 310 25 KS 204,22 1 KS

Produktová skupina D45

Bitumenový tmel Bitu

 

Rychleschnoucí spojovací a plnicí tmel. Vhodný pro plnění spár a otvorů v interiérech, 
na podklady jako jsou dekorativní desky, sádrokartonové desky, cementovláknité 
desky, omítky a betonové podklady, cihla, dřevo atd.

Výhody: 
• EMICODE EC 1 Plus - velmi nízké emise
• rychlé schnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy)
• bez zápachu
• lze brousit
• lze přetírat
• téměř se nesmršťuje = bez trhlin
• neobsahuje rozpouštědlo
• již po krátké době lze přetírat akrylem, alkydovými pryskyřicemi bez aromátů 

a disperzními barvami
 
Aplikace: 
• spojovací a plnicí tmel beko a vyhlaďte stěrkou
• po 10 až 20 minutách možno přetírat disperzní barvou
• vytvrzování cca 2 mm během jedné hodiny
• u vyšší vrstvy a nižší teploty do 8 hodin
• po vytvrzení je tmel dobře brousitelný

Upozornění: 
Není vhodný pro dilatační spáry.
Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

 
Obj. č. Barva Obsah ml Balení Bal. MJ Cena CZK za

110 602 119 bílá 310 kartuše 12 KS 208,58 1 KS

Produktová skupina D45

Spojovací a plnicí tmel



12 www.schachermayer.czBEKO | 2021

  
Obj. č. Délka mm Použití Bal. MJ Cena CZK za

110 665 104 105 kartuše 150/310 ml 10 KS 88,44 1 KS

110 665 105  fóliové sáčky "salámy" 
400/600ml

10 KS 83,78 1 KS

110 665 107 105 kartuše 150/310 ml 10 KS 33,75 1 KS

Produktová skupina D00 D02

Náhradní špičky

 

110 665 105 110 665 107110 665 104

 

Univerzální vyhlazovací stěrky pro tmely. Vyrobeno z pružného plastu pro čistý a rovný 
povrch.
Rádius: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20 mm.

 
Obj. č. Typ Barva Materiál Obsah KS MJ Cena CZK za

101 192 249 2003 CE modrá plast 4 KS 556,28 1 KS

Produktová skupina A00 A05 A07

Sada stěrek pro tmely

 

Univerzální vyhlazovací stěrky pro tmely. Vyrobeno z pružného plastu pro čistý a rovný 
povrch.

 
Obj. č. Typ MJ Cena CZK za

101 192 248 200 KS 356,92 1 KS

Produktová skupina A00 A05 A07

Hladká stěrka
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Beko Hydro-stop je jednosložkový tekutý tmel, který lze okamžitě zpracovat 
válečkem, špachtlí nebo štětcem.
Vhodné pro utěsnění průchodů, teras a balkonů. Je vhodný také pro utěsnění střech, 
malé opravy nebo opravy podle seznamu stavebních norem C, poř. č. 7.6.

Výhody: 
• částečně tekutý
• překrytí trhliny do 5 mm
• lze použít na mírně vlhkých minerálních podkladech (beton atd.)
• vysoce flexibilní tmel
• velmi nízké emise (podle GEV-EMICODE EC1)
• testováno podle DIN 18195
• bez silikonu, bitumenu a rozpouštědel
• odolnost proti povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření
• nanášení válečkem, stěrkou nebo štětcem
• lze používat jako spojovací plnivo
Pro hydroizolaci budov dle DIN 18195:
• část 4 proti vlhkosti půdy a nezadržované průsakové vodě
• část 5 proti netlakové vodě na stropních plochách a v mokrých místnostech
• část 6 proti tlakové vodě zvenčí a zadržované průsakové vodě

Upozornění:
beko Hydro-stop není vhodný pro utěsnění dělicích spár budov. Povrch těsnění by měl 
být chráněn před vlhkostí během vytvrzování.
Na vyžádání k dispozici také v 7 kg nebo 14 kg kbelíku.

Tepelná odolnost: -40 do +90 °C

Obj. č. Barva Obsah 
kg

Balení Poznámka Provedení Bal. MJ Cena CZK za

110 602 027 šedá 1 dóza částečně 
tekutá

povlaková 
hmota

6 KS 1 005,10 1 KS

Produktová skupina D00 D24

Hydro-Stop těsnicí / povlaková hmota

 

B2
           

Produktové informace:
• kvalita dle DIN 4102 B2
• bez plynové provedení, bez formaldehydu a PCB
• rychlá a beztlaková montáž zárubní
• lze řezat po 240 sekundách
• vydatnost až 4,5 l
• po 20 min. možnost odstranění rozpěr
• teplota zpracování: +5 °C až +25 °C

Použití:
Tato dvousložková polyuretanová rychletuhnoucí pěna je vhodná zejména pro montáž 
dveřních zárubní, upevňovací schodnic a
parapetů, vypěnění spojovací spáry, výplnění dutin, vypěnění otvorů u potrubí a elektro-
instalací, utěsnění v oblastech střech a stěn.

Obor použití:
Montážní firmy, renovace starých budov, tesařství, dřevěné konstrukce, stavby, 
klempířské práce.

Upozornění:
Při zpracování vždy noste pracovní rukavice a ochranu očí!

Třída požární ochrany: B2

Obj. č. Barva Obsah ml Vypěnění cca l Bal. MJ Cena CZK za

110 651 055 béžová 210 4.5 16 KS 315,64 1 KS

Produktová skupina D00 D18

2K-Speed rychletuhnoucí pěna na zárubně
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Výhody:
• extrudované lepidlo bez nosiče reagující na tlak
• vysoká nosnost
• vynikající vazná síla
• snadné zpracování
• lze beze zbytků opět uvolnit ze všech hladkých povrchů

Použití:
Pomůcka k fixaci ne ihned tuhnoucích lepidel, přichycení fólií a kartonů, lepení 
montážních dílů, upevnění lišt a profilů.

Skladovatelnost při 20 °C: 12 měsíců

Barva: transparentní
Teplota při zpracování: -10 °C do +40 °C

Obj. č. Tloušťka pásky 
mm

Šířka pásku 
mm

Délka pásku 
m

Bal. MJ Cena CZK za

110 631 040 0.25 12 30 25 KS 1 416,75 1 KS

Produktová skupina D00 D10

Oboustranná lepicí páska Stripfix

 

Impregnační sprej na tkaniny a kůži.
Impregnuje a chrání textilní sportovní a rekreační obuv, klobouky, čepice, sportovní 
bundy, teplákovky, textilní tašky, deštníky, kempingový nábytek, markýzy, stany, obuv, 
oděv z broušené kůže atd. Také vhodný pro moderní, prodyšné TEX-materiály.

Výhody: 
• odpuzuje vodu
• odpuzuje nečistoty
• odpuzuje olej
• chrání tkaninu a kůži
• udržuje povrch pružný a prodyšný
• otočný ventil 360°

Upozornění:
Před použitím vyzkoušejte stálost barev na neviditelném místě.
Optimální ochrany je dosaženo po cca 30 minutách.

 
Obj. č. Obsah ml Barva Bal. MJ Cena CZK za

110 642 233 400 bezbarvý 12 KS 538,19 1 KS

Produktová skupina D00 D34

Impregnační sprej TecLine
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řany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku 
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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 kaž-
dého 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 kupu-
jící 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 před-
nost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jedno-
stranně 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 doru-
čení výpovědi prodávajícímu.
3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti
Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané buď samo-
statně, nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi 
stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího 
adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poš-
tou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně pro-
dávajícího. 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 označení požadova-
ného 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 objednáv-
ky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu 
změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracov-
ních 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 objed-
návky 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 prodávajícího bez jím 
potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli ná-
roky 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 specifikova-
ná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží pře-
vezme 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 mís-
ta 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 do-
dávce 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 za-
vazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového 
dokladu strany, která náklad vynaložila. 
Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) po-
tvrdí 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 přeprav-
ního 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 pře-
jde 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 exi-
stovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo)  
a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny plateb-
ní 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 ku-
pujícího 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 dodacích listů vystavených prodáva-
jícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečně-
ných 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 po-
kladně 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 fi-
nanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% den-
ně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákon-
ných 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 za-
placení.
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 zci-
zováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu pro-
dávající 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 zaháje-
no 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 vzta-
hem 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 sub-
jektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spo-
třebitelům, 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 uza-
vření 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 ode-
sílatele 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 souhla-
su prodávajícího. V předem dojednaných, nebo prodávajícím potvrzených 
případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí 
prodávajícímu 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. Infor-
mace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zása-
dách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/
datenschutz. Pro zasílání 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 for-
muláři 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 ustanoveními 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 velkou pozornost kvalitě své práce 
i kvalitě prodávaných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovaný-

mi 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 reklamač-
ních 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 zjev-
né 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 ku-
pujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r. o., a to nejpozději do 
24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množ-
ství 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 fo-
todokumentaci:

• 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 výrob-
cem, 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 spo-
lečnosti 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 vol-
bu 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 zaměstna-
nec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných 
a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem 
předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace event. ve 
lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné opráv-
něnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení rekla-
mace. 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 ku-
pujícího:
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 kup-
ní 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 Schacher-
mayer, 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 zpět-
nému 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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