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• Doporučené prodejní ceny bez dopravy a DPH
• Korektury cen, aktualizace i opravy vyhrazeny
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pokládací	malty	(řada	100)
název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 Jb	 min.	 min.	 Cena	 mJ	 Cena
	 výrobku	 		 	 odběr	 Jm	 min.	Jm	 		 Kč/mJ

Gb	100	
drenážní	vodopropustná	pokládací	malta	
určená	pro	lehké	a	střední	zatížení	 	 	 	 	 	 	 	
Zrnitost: 0 – 4 mm        
Spotřeba: cca 20 kg/m2 při tloušťce vrstvy 10 mm        
Barva: šedá        
Tloušťka vrstvy při pokládce: 30 – 60 mm        
Doba zpracování: cca 120 minut          
Mrazuvzdorná směs        
Vodopropustnost: cca 2500 l/h/m2        
        
Pytel 40 kg 00193394 5413503556267 paleta/25 1 40 kg 242,00 t 6 050,00

Gb	110	
drenážní	vodopropustná	pokládací	malta	
určená	pro	střední	a	těžké	zatížení
Zrnitost: 0 – 8 mm         
Spotřeba: cca 20 kg/m2 při tloušťce vrstvy 10 mm        
Barva: šedá        
Tloušťka vrtvy při pokládce: 30 – 60 mm        
Doba zpracování: cca 120 minut          
Mrazuvzdorná směs        
Vodopropustnost: cca 2600 l/h/m2        
        
Pytel 40 kg 00193395 5413503556274 paleta/25 1 40 kg 244,00 t 6 100,00

Gb	1�0	
minerální	adhezní	můstek	pro	vylepšení
soudržnosti	vrstev	při	pokládce	dlažeb	 	 	 	 	 	 	 	
Zrnitost: 0 – 0,5 mm         
Spotřeba: cca 1,5 kg/m2        
Barva: šedá        
Doba zpracování: cca 90 minut          
Mrazuvzdorná směs        
        
Pytel 25 kg 00193400 5413503556298 paleta/42 1 25 kg 590,00 t 23 600,00

Gb	1�0	  	 nOVInKa
zahradní	beton	–	betonová	směs	pro	osazování		
zahradních	obrubníků	a	nenáročné	betonářské		
práce	na	zahradě	a	při	pracích	okolo	domu	 	 	 	 	 	 	 	
Zrnitost: 0 – 8 mm
Spotřeba: 1,95 kg/dm3

Barva: šedá
Doba zpracování: cca 45 minut
Mrazuvzdorný
        
        
Pytel 25 kg 00206472 8590408100072 paleta/42 1 25 kg 91,75 t 3 670,00

poznámka:
 Zboží na objednávku, termín dodání 1 týden.
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Spárovací	malty	(řada	�00)
název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 Jb	 min.	 min.	 Cena	 mJ	 Cena
	 výrobku	 		 	 odběr	 Jm	 min.	Jm	 		 Kč/mJ

Gb	�00	
jednosložková	minerální	rychletuhnoucí		
spárovací	malta,	vodonepropustná	 	 	 	 	 	 	 	
Zrnitost: 0 – 1 mm
Šířka spáry: 3 – 25 mm         
Spotřeba: viz tabulka spotřeb         
Doba zpracování: cca 20 minut, pochozí po 3 hodinách        
Plně zatížitelná po 7 dnech        
Pevnost v tlaku > 40 N/mm2, v tahu za ohybu > 7 N/mm2        
Mrazuvzdorná směs, odolná působení posypových solí        
Po zavadnutí vytvoří hladký povrch spáry
        
Pytel 25 kg        
        
šedá 00193403 5413503556304 paleta/42 1 25 kg 485,00 t 19 400,00
tmavě šedá 00193410 5413503556328 paleta/42 1 25 kg 480,00 t 19 200,00
písková 00193415 5413503556373 paleta/42 1 25 kg 565,00 t 22 600,00
antracit 00193416 5413503556380 paleta/42 1 25 kg 654,00 t 26 160,00

Gb	�10	 	
jednosložková	minerální	rychletuhnoucí	
spárovací	malta,	vodonepropustná
Zrnitost: 0 – 2 mm
Šířka spáry: 8 – 50 mm         
Spotřeba: viz tabulka spotřeb         
Doba zpracování: cca 20 minut, pochozí po 5 hodinách          
Plně zatížitelná po 7 dnech        
Pevnost v tlaku > 40 N/mm2, v tahu za ohybu > 7 N/mm2        
Mrazuvzdorná směs, odolná působení posypových solí        
Po zavadnutí vytvoří hladký povrch spáry
        
Pytel 25 kg        
        
šedá 00193419 5413503556410 paleta/42 1 25 kg 464,00 t 18 560,00
tmavě šedá 00193426 5413503556458 paleta/42 1 25 kg 480,00 t 19 200,00
písková 00193468 5413503556489 paleta/42 1 25 kg 480,00 t 19 200,00
antracit 00195449 5413503556816 paleta/42 1 25 kg 590,00 t 23 600,00

Gb	��0	
jednosložková	minerální	rychletuhnoucí	
spárovací	malta,	vodonepropustná
Zrnitost: 0 – 2 mm
Šířka spáry: 6 – 30 mm         
Spotřeba: viz tabulka spotřeb
Doba zpracování: cca 60 minut, pochozí po 5 hodinách        
Plně zatížitelná po 7 dnech        
Pevnost v tlaku > 25 N/mm2, v tahu za ohybu > 5 N/mm2        
Mrazuvzdorná směs, odolná působení posypových solí        
Po zavadnutí vytvoří rustikální povrch spáry
        
Pytel 25 kg        
        
šedá 00193471 5413503556519 paleta/42 1 25 kg 509,00 t 20 360,00

poznámka:
 Zboží na objednávku, termín dodání 1 týden.
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Spárovací	malty	(řada	�00)
název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 Jb	 min.	 min.	 Cena	 mJ	 Cena
	 výrobku	 		 	 odběr	 Jm	 min.	Jm	 		 Kč/mJ

Gb	��0	
jednosložková	vodopropustná	spárovací	malta	
na	kamennou	a	cihelnou	dlažbu	určená	pro	lehké	zatížení
Zrnitost: do 1,2 mm
Šířka spáry: min. 8 mm, hloubka min. 30 mm         
Spotřeba: viz tabulka spotřeb         
Doba zpracování: cca 30 minut, pochozí po 24 hodinách          
Plně zatížitelná po 7 dnech        
Mrazuvzdorná směs, odolná působení posypových solí        
Vodopropustnost: 2100 l/h/m2        
        
Kbelík 25 kg         
šedá 00193472 5413503556526 paleta/24 1 25 kg 1 750,00 t 70 000,00
písková 00193474 5413503556533 paleta/24 1 25 kg 1 750,00 t 70 000,00
antracit 00193475 5413503556540 paleta/24 1 25 kg 1 750,00 t 70 000,00
kamenná šedá 00193477 5413503556557 paleta/24 1 25 kg 1 750,00 t 70 000,00

Gb	��0	
dvousložková	reakční	vodopropustná	spárovací	malta	
na	kamennou	dlažbu	určená	pro	střední	zatížení
Zrnitost: do 1,2 mm
Šířka spáry: min. 5 mm, hloubka min. 30 mm         
Spotřeba: viz tabulka spotřeb         
Doba zpracování: cca 30 minut, pochozí po 24 hodinách        
Plně zatížitelná po 7 dnech        
Mrazuvzdorná směs, odolná působení posypových solí        
Vodopropustnost: 2400 l/m2/h        
Pevnost v tlaku po 7 dnech cca 30 N/mm2         
Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech cca 12 N/mm2        
        
Kbelík 25 kg        
šedá 00194574 5413503556700 paleta/24 1 25 kg 1 863,00 t 74 520,00
písková 00193513 5413503556564 paleta/24 1 25 kg 1 750,00 t 70 000,00
antracit 00193514 5413503556571 paleta/24 1 25 kg 1 750,00 t 70 000,00
kamenná šedá 00193515 5413503556588 paleta/24 1 25 kg 1 750,00 t 70 000,00

poznámka:
 Zboží na objednávku, termín dodání 1 týden.

Druh	dlažby rozměr	(cm) min.	šířka	spáry	(mm) min.		hloubka	spáry	(mm) Vydatnost	(kg/l) Spotřeba	cca	(kg/m�)
Velkoformátová 

dlažba 14 × 17 8 30 1,7 cca 5,5
15 cca 9,5

Maloformátová 
dlažba

8 × 9 8 30 1,7 cca 9,0
10 × 11 cca 7,5

Mozaika 5 × 7 8 30 1,7 cca 12,5
3 × 7 cca 16,0

Spotřeba	–	spárovací	hmoty	Knauf	Gb	��0,	��0

Druh	dlažby
rozměr	
(cm)

minimální	šířka	
spáry	(mm)

minimální		hloubka	
spáry	(mm)

Vydatnost	(kg/l) Spotřeba	cca	(kg/m�)

Gb	�00 Gb	�10;	��0 Gb	�00 Gb	�10;	��0

Velkoformátová
dlažba

14 × 17
8

40 1,6 1,8
6,5 –

10 8 9
15 11,5 13

Maloformátová
dlažba

8 × 9
3

40 1,6 1,8

4,5 –
6 8,5 –

10 13,5 15,5

10 × 11
3 4 –
6 7 –

10 11 13

Mozaika

5 × 7
3

40 1,6 1,8

6,5 –
6 12 –

10 19 21

3 × 7
3 8,5 –
6 16 –

10 24 27

Spotřeba	–	spárovací	hmoty	Knauf	Gb	�00,	�10,	��0
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Zdicí	malty	(řada	�00)

rychlokotevní	malty	(řada	�00)

Flexibilní	lepicí	malty	(řada	�00)

název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 Jb	 min.	 min.	 Cena	 mJ	 Cena
	 výrobku	 		 	 odběr	 Jm	 min.	Jm	 		 Kč/mJ

Gb	�00	
jednokroková	zdicí	a	spárovací	malta	na	zdění
pohledového	zdiva	a	lícových	cihel	a	kamene	 	 	 	 	 	 	 	
Zrnitost: 0 – 4 mm        
Spotřeba: cca 45 – 55 kg/m2 v závislosti na formátu zdicího materiálu a šířce vyzdívky       
Barva: šedá        
Mrazuvzdorná směs, odolná působení posypových solí        
Pevnost v tlaku po 28 dnech cca 10 N/mm2         
Doba zpracování: cca 60 minut, v závislosti na teplotě při zpracování
        
Pytel 40 kg 00193518 5413503556618 paleta/25 1 40 kg 232,00 t 5 800,00

Gb	��0	  	 nOVInKa
Jednokroková	mrazuvzdorná	zdicí	a	spárovací	malta		
na	pohledové	zdivo	ze	štípaných	betonových	bloků
o	vysoké	nasákavosti	splňující	požadavky	na	konkstrukční		
zdicí	maltu	dle	en	998–�.
Zrnitost: 0 – 4 mm        
Doba zpracovatelnosti: 30 minut
Spotřeba: 40 – 50 kg/m2 v závislosti na formátu zdicích tvarovek
Pevnost v tlaku: > 10 Mpa

Pytel 40 kg 00219380 8590408300076 paleta/25 1 40 kg 95,60 t 2 390,00

Gb	�00	
rychlokotevní	betonová	směs	určená	ke	
spěšnému	kotvení	sloupků,	držáků,	kotev	
a	jiných	nosných	elementů,	všeobecné	využití
Zrnitost: 0 – 4 mm        
Spotřeba, vydatnost: 1,9 kg suché hmoty na 1 l tekuté směsi       
Barva: šedá        
Mrazuvzdorná směs        
Doba zpracování: cca 10 minut, pochozí po 3 hodinách
Plně zatížitelná po 24 hodinách
        
Pytel 25 kg 00193519 5413503556625 paleta/42 1 25 kg 167,25 t 6 690,00

Gb	�00	
flexibilní	mrazuvzdorná	lepicí	malta	pro	lepení	
keramických,	cihelných	a	kamenných	obkladů	
a	dlažeb	na	tepelně	namáhaných	podkladech	 	 	 	 	 	 	
Zrnitost: 0 – 0,6 mm        
Spotřeba: 3 kg/m2/vrstvy při velikosti zubu 6 mm         
Kvalitativní kategorie dle EN 12 004 – C2T S1        
Barva: šedá
Doba zpracování: cca 40 minut
       
Pytel 25 kg 00193520 5413503556632 paleta/42 1 25 kg 342,50 t 13 700,00
Pytel 5 kg 00193521 5413503556649 paleta/100 1 5 kg 110,40 t 22 080,00

poznámka:
 Zboží na objednávku, termín dodání 1 týden.
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Flexibilní	spárovací	malty	(řada	�00)
název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 Jb	 min.	 min.	 Cena	 mJ	 Cena
	 výrobku	 		 	 odběr	 Jm	 min.	Jm	 		 Kč/mJ

SpeZIaLFuGe	bODenFLIeSen
Spárovací	hmota
Flexibilní spárovací hmota pro spárování dlažby,        
přírodního kamene, pro šíři spár 5 – 50 mm.        
Pro vnitřní i vnější použití.        
Spotřeba: při velikosti dlažby        
40 × 40 cm a šíři spáry 7 mm: 5 kg/7 m2        
        
Zementgrau        
Pytel 5 kg 00056611 4006379058044 paleta/200 1 5 kg 219,00 t 43 800,00
Pytel 20 kg 00056609 4006379058037 paleta/42 1 20 kg 569,00 t 28 450,00

perL	eFeKt	betOnu

SnÍŽÍ	ZaŠpInĚnÍ	teraS

Čisticí	a	impregnační	prostředky	
Název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 mJ	 balení	 Kusů/paleta	 Cena
	 výrobku	 	 	 	 	 Kč/mJ

SteInreInIGer
Čistič	kamene
Vysoce aktivní čisticí prostředek pro 
odstraňování zbytků betonu a malty, 
přísad vystoupených na povrch, vápenných 
usazenin a usazenin korozních produktů 
a především pro čištění silně znečištěných 
zahradních zdí a dlaždic chodníku.
Spotřeba: cca 1 l/10-15 m2

dóza 1 l 00081840 9002943075184 ks 10 ks 480 131,00

baLKOn-	unD	terraSSen-ImprÄGnIerunG
Impregnace	na	balkony	a	terasy
Pro vytvoření vodoodpudivé impregnace na savých  
plochách z obkladaček, kamene a betonu. Zajišťuje  
nepropustnost balkonů a teras proti dešťové vodě.
Spotřeba: 200-300 ml/1 m2

dóza 1 l 00037323 4006379052189 ks 10 ks 400 218,00

ODStranÍ	I	LepIDLO	Z	DLaŽbY	a	ObKLaDŮ

VYČÍStÍte	I	nÁŘaDÍ	OD	CementOVÝCH	ZbYtKŮ

Speciální	malty	(řada	800)	
Název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 mJ	 balení	 Kusů/paleta	 Cena
	 výrobku	 	 	 	 	 Kč/mJ

FeuerFeStmÖrteL
malta	ohnivzdorná	 	 	 	 	 	 	 	
Určená pro vyzdění sporáků, kamen, krbů, otevřených 
krbů a otevřených ohnišť šamotovými cihlami, 
pro opravy poškozených míst i vsazování zárubní.
 
Zrnitost: 0 – 1 mm        
Teplotní odolnost: 1100 °C        
Plné teplotní zatížení po: 24 hodinách        
        
Pytel 2 kg 00006307 4006379028894 paleta/420 1 2 kg 180,00 t 90 000,00
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Čisticí	a	impregnační	prostředky	
Název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 mJ	 balení	 Kusů/paleta	 Cena
	 výrobku	 	 	 	 	 Kč/mJ

SCHImmeLVernICHter
Odstraňovač	plísní
Dezinfekční přípravek pro důkladné odstranění 
plísní, hub, mechu a řas. Určený pro ošetřování
zdiva, přírodního a umělého kamene, dřeva, 
plastu, silikonových spárovacích hmot a cementu.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: cca 500 ml/5 m2

dóza 500 ml 00006189 4006379018376 ks 10 ks 480 153,00

mOOS-	unD	aLGenFreI
Odstraňovač	mechu	a	řas
Bez obsahu kyselin a chlóru odstraňuje mech,  
řasy, houby s dlouhodobým účinkem. Pro čištění  
teras, cest, schodišť, zdí, střech i náhrobků.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: cca 1 l/40 m2

dóza 1 l 00074970 9002943074668 ks 10 ks 420 183,00

marmOr	unD	GranIt-FarbVertIeFer
Zvýrazňovač	barevné	struktury	mramoru
a	přírodního	kamene
Ošetřené plochy jsou lépe chráněny proti  
vnějším vlivům a snadněji se udržují.  
Vnitřní i venkovní použití. 
Spotřeba: cca 1 l/5-10 m2

dóza 1 l 00170854 9002943077362 ks 10 ks 480 299,00

marmOr	unD	GranIt-reInIGer
Základní	čistič	na	mramor
Jemný, alkalický čisticí přípravek bez obsahu 
kyselin k odstraňování zbytků oleje, tuků,
vosků a čisticích prostředků, sazí, skvrn 
po gumě a asfaltu.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: cca 1 l/5-20 m2

dóza 1 l 00170856 9002943077386 ks 10 ks 420 168,00

OKamŽItÝ	ÚČIneK

DLOuHODObÉ	ODStranĚnÍ

perFeKtnÍ	CararSKÝ	mramOr	I	u	VÁS	DOma

perL	eFeKt	mramOru

OKamŽItĚ	ODStranÍ	ČernOu	pLÍSeŇ	
V	KOuteCH	a	rOZÍCH

na	prOmrZaJÍCÍ	mÍSta	ZDIVa	tam,	
KDe	KOnDenZuJe	VLHKOSt
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Čisticí	a	impregnační	prostředky	
Název	výrobku	 Číslo	 ean	kód	 mJ	 balení	 Kusů/paleta	 Cena
	 výrobku	 	 	 	 	 Kč/mJ

KLInKerÖL
Klinkerový	olej
Pro ošetření kabřincového obkladu apod.
Vydatnost: cca 5-10 m2/l

dóza 1 l 00081815 9002943075191 ks 10 ks 480 181,00

ZementSCHLeIer-entFerner
Odstraňovač	cementového	povlaku
Pro odstraňování zbytků cementu, malty, obtížně  
odstranitelných vápenných usazenin a nečistot,  
přísad vystoupených na povrch 
a korozních produktů.   
Vnitřní i venkovní použití. 
Spotřeba: 1 l/cca 10-15 m2

dóza 1 l 00081838 9002943075160 ks 10 ks 420 122,00 
dóza 2,5 l 00071273 4006379024506 ks 10 ks 192 299,00 

SteInSIeGeL
Glazura	na	kámen
(„mokrý vzhled“), usnadňuje ošetření přírodního 
a umělého kamene, mramoru, břidlice, teraca, atd. 
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: 1 l/cca 5-10 m2

dóza 1 l 00081837 9002943075153 ks 10 ks 480 274,00

LaK	na	KÁmen

uKÁŽe	CeLOu	HLOubKu	Kamene

VHODnÉ	I	prO	OČIŠtĚnÍ	parapetŮ

ODStraŇuJe	ZbYtKY	Cementu

ZVÝraZnÍ	CIHeLnOu	StruKturu

ObnOVÍ	ZaŠLOu	KrÁSu	
CIHeL,	ŘÍmS	a	KamenŮ
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Prodejní a dodací podmínky SOMS 
a stavební chemie

Prodejní a dodací podmínky SOMS a stavební chemie (dále jen Podmínky) upravují prodej stavebního materiálu firmy KNAUF – suchých maltových a omítkových 
směsí (dále jen SOMS) a stavební chemie obchodní firmy KNAUF Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha 9, Kbely, Mladoboleslavská č. p. 949, PSČ 197 00, IC: 161 91 102 
(dále jen Prodávající) třetí osobě jako kupujícímu (dále jen Kupující) a platí pro všechny kupní smlouvy mezi nimi uzavřené. Tyto Podmínky platí přiměřeně i pro jiné 
smlouvy, pokud se na nich Prodávající a Kupující dohodnou.

I. 
Uzavření kupní smlouvy

1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem Potvrzení objednávky , nebo okamžikem zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
2. Požadavek na dodávku SOMS a stavební chemie uplatňuje Kupující písemně formou objednávky.

II. 
Podmínky pro uskutečnění dodávky zboží

1. Dodávky SOMS a stavební chemie se uskutečňují na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy a za podmínek v ní stanovených, nebo bez uzavření Rámcové kupní smlouvy 
přímým odběrem s platbou Kupujícího hotově do pokladny Prodávajícího za ceny stanovené platným Ceníkem výrobků Knauf bez jakéhokoliv cenového zvýhodnění.

2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad za objednané zboží nejdříve v den, kdy bylo zboží předáno k přepravě do místa určení Kupujícího, nebo v týž den, 
kdy Kupující zboží převzal v jeho sídle.

      
III. 

Množstevní jednotky   

1. Dodávanou jednotkou je paleta, tuna, m1 nebo kus.
2. U pytlovaných SOMS a příslušenství je minimální objednací množství specifikováno platným Ceníkem výrobků Knauf.
3. U volně ložených SOMS (dále jen VL SOMS) je minimálním objednacím množstvím 10 tun nebo 10 m3.

IV. 
Objednávka a způsob objednání

1. Veškeré dodávky zboží na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy jsou uskutečňovány pouze na základě písemné objednávky.
2. Objednávka musí obsahovat:
- základní údaje o Kupujícím
- způsob dopravy (při dodávce včetně dopravy musí obsahovat také místo vykládky, počet vykládek, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, která je oprávněna 

dodávku přijmout)
- termín vykládky
- specifikaci zboží (název výrobku, číslo výrobku, množství)
3. Objednávku SOMS na určitý požadovaný termín je nutné doručit Prodávajícímu nejpozději:
- u VL SOMS do 14.00 hod. běžného pracovního dne s tím, že dodávka bude realizována nejpozději v dalším následujícím pracovní dni
- u pytlovaných SOMS v případě odběru zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího do 18.00 hod. pracovního dne s tím, že dodávka bude připravena k odběru následující 

pracovní den
- u pytlovaných SOMS v případě přepravy zajišťované Prodávajícím do 12.00 hod. pracovního dne s tím, že dodávka bude realizována nejpozději do dvou 

následujících pracovních dnů
4. Objednávka pytlovaných SOMS a nebo více objednávek SOMS, které Kupující požaduje zaslat jako jednu zásilku, musí obsahovat zboží o objednávané minimální 

hmotnosti 20 tun a maximální hmotnosti 24 tun.

Kontaktní možnosti pro podávání objednávek:

a) na adresu sídla Prodávajícího:
 KNAUF Praha, spol. s r. o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 fax: 272 110 335 e-mail: objednavky@knauf.cz 

b) na adresu regionálního obchodního zastoupení: 
 region Praha: tel.: 272 110 124, 126 e-mail: praha@knauf.cz
 region Morava: tel.: 272 110 127, 128 e-mail: morava@knauf.cz
 region Čechy: tel.: 272 110 123, 129 e-mail: cechy@knauf.cz
  fax: 272 110 333-334

K objednávání je možné používat Objednávkový formulář Knauf, který je možné získat v písemné či elektronické podobě na příslušném regionálním zastoupení Prodávajícího.

V. 
Realizace dodávek

1. Dnem dodání zboží je den jeho předání Kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Závazek Prodávajícího k dodání zboží je splněn řádně 
a včas, bylo-li prvnímu dopravci umožněno převzít dodávané zboží, ale k převzetí zboží bez zavinění Prodávajícího nedošlo.
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2. Okamžikem přechodu nebezpečí nahodilé zkázy a škody na zboží je vždy den předání zboží Kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a to tím 
okamžikem, který nastane dříve.

3. Kupující je povinen převzít dodané zboží na místě určení nebo ve skladu Prodávajícího a podrobit jej bez prodlení odborné prohlídce. Nepřevezme-li Kupující zboží, 
je Prodávající oprávněn kromě kupní ceny zboží účtovat i smluvní pokutu a to ve výši 5 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý započatý kalendářní týden, 
v němž je Kupující v prodlení s převzetím zboží od Prodávajícího. Zároveň si Prodávající vyhrazuje právo zadržovat předmětné zboží, dokud Kupující neuhradí 
kupní cenu zboží a vyčíslené smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

4. Dodávka VL SOMS na místo určené Kupujícím:
- VL SOMS jsou dodávány v mobilních silech Prodávajícího, jejichž typ a velikost závisí na objednaném druhu VL SOMS. Doplňování mobilních sil VL SOMS 

je prováděno z automobilních cisteren o celkové hmotnosti až 40 tun.
- pro závoz a pronájem mobilních sil platí podmínky uvedené ve Smlouvě o podnikatelském nájmu strojního zařízení včetně příslušenství 2010. Při vrácení sila 

Prodávajícímu je zbytek materiálu v sile do 4 tun dobropisován Kupujícímu, nad 4 tuny zůstává majetkem Prodávajícího.
- technické podmínky pro závozy a pronájmy mobilních sil a jejich doplňování jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí sila a v Podmínkách pro postavení 

a zásobováni sil na staveništi, které jsou součástí Ceníku výrobků Knauf.
5. Dodávka pytlovaných SOMS:
- dodávkou pytlovaných SOMS se rozumí odběr objednaného SOMS ze skladu Prodávajícího.
- Prodávající zajišťuje dodávku do skladu Kupujícího pouze za podmínek specifikovaných v či. III., odst. 3. Podmínek.
6. Dodávka SOMS je prováděna výhradně na paletách EUR, odebrané palety EUR jsou účtovány fakturou společně se SOMS v hodnotě 265,- Kč za kus. Dobropis 

za vrácené nepoškozené palety EUR vystaví Prodávající Kupujícímu do 14 dnů od jejich navrácení a to v hodnotě 220,- Kč za kus. Účtované palety EUR jsou při 
fakturaci oboustranně zatíženy DPH. 

7. Jiné palety než palety EUR nebudou Prodávajícím přijaty. Prodávající je povinen převzít pouze palety, které splňují normy ČSN, a to ve svém závodě 
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9. Prodávající je povinen převzít pouze EUR palety řádně urovnané. Dopravce Kupujícího odpovídá za stav odebíraných palet 
EUR od Prodávajícího. Systém výkupu EUR palet se řídí dle přílohy č. 1 Výkup palet EUR.

8. Na základě písemné výzvy Kupujícího, která musí obsahovat počty EUR palet, odveze Prodávající bezplatně palety od Kupujícího v dohodnutém termínu, nejpozději 
však do 14 dnů. Kupující vyzve Prodávajícího k odvozu minimálně 80 ks palet.

9. Palety, které odebral Kupující vlastní dopravou, nepodléhají bezplatnému odvozu Prodávajícím a Kupujíc je povinen zajistit jejich vrácení Prodávajícímu na své náklady.
10. Pro odběr SOMS od Prodávajícího musí Kupující vybavit dopravce, nebo jinou osobu, která odběr provádí, písemnou plnou mocí. V případě dopravy, zajišťované 

Prodávajícím je Kupující povinen určit oprávněnou osobu, jejíž jméno je čitelně uvedeno na objednávce, k převzetí SOMS na místě určeném Kupujícím. Pro odběr 
VL SOMS musí Kupující zajistit v době dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím přítomnost odpovědné osoby na místě určeném k převzetí SOMS.

VI. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje záruku na dodávané SOMS v délce uvedené u jednotlivých výrobků a to v závislosti na vlastotech jednotlivých výrobků uvedených v technických listech 
nebo na ty vlastnosti, které jsou při odborném a účelném používání kladeny na SOMS a stavební chemii. Zvláštní nároky na kvalitu musí být Kupujícím uplatněny písemně 
v objednávce a Prodávající je musí potvrdit. Ve sporných případech se k rozhodnutí o kvalitativních vlastnostech použijí atesty příslušných úředně uznávaných zkušeben.

2. Kupující je povinen řádně zkontrolovat dodané SOMS a zjištěné závady neprodleně písemně uplatnit u Prodávajícího. Pokud Kupující zjistí vadu při zpracovávaní SOMS je 
povinen zpracovávání materiálu okamžitě zastavit a Prodávajícího neprodleně informovat. Při uplatňování reklamace je Kupující povinen SOMS přijmout, odborně složit 
a uskladnit, přičemž se zbožím nesmí nakládat způsobem, který by ztížil nebo znemožnil přezkoumávání reklamované vady.

3. Záruka stanovená u jednotlivých výrobků zaniká, jestliže Kupující, nebo jím zmocněná osoba, provede bez písemného svolení Prodávajícího změny nebo opravy na dodaném zboží.
4. V rámci uplatňované reklamace má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy pouze tehdy, pokud prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo 

oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní.
 

VII. 
Závěrečná ustanovení

1. Všechny spory vznikající z těchto Podmínek, Rámcové kupní smlouvy, Potvrzení objednávky a Dodacího listu, Rámcové objednávky a Dilčí objednávky nebo v souvis-
losti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK CR a AK CR podle jeho Rádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou 
rozhodčího soudu.

2. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.
3. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolností zabraňující plnění povinností Prodávajícího z kupní smlouvy, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být 

Prodávajícím a ani Kupujícím odvráceny. Pokud nastanou okolnosti s povahou vyšší moci a znemožní tak plnění smluvních povinností Prodávajícího, má Prodávající 
nezadatelné právo prodloužit dodací lhůty dodávky zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit a to v obou případech bez povinností k náhradě škody. Povinností 
Kupujícího k řádnému plnění peněžních závazků se nelze zprostit odkazem na vyšší moc.

4. Žádné z práv nebo povinností Kupujícího z kupní smlouvy nesmí být postoupeno nebo převedeno na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. 
Tím není dotčena možnost Kupujícího a Prodávajícího používat k přepravě zboží třetích osob jako smluvně dohodnutých dopravců. V případě, že Kupující neza-
placený stavební materiál prodá, či jinak převede na třetí osobu, postupuje tímto Prodávajícímu takto vzniklou pohledávku za třetí osobou, a to až do výše svého 
dlužného plnění vůči Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn při nezaplacení kupní ceny stavební materiál Kupujícímu k tíži jeho nákladů odebrat. Kupující proto 
podpisem této smlouvy Prodávajícího zmocňuje a opravňuje ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se tento nezaplacený a dodaný stavební materiál nachází.

5. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas k tomu, aby údaje uvedené v Rámcové kupní smlouvě mohly být použity pro obchodní a marketingové potřeby Prodávajícího.

Tyto Podmínky platí od 1.1.2011
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poznámky

Výkup	palet	eur
Příloha Prodejních a dodacích podmínek SOMS a stavební chemie

Touto přílohou je stanovena úprava prodejních a dodacích podmínek pro výkup polet EUR. Prodávající přijímá pouze palety dobré na základě jejich kvalitativního 
posouzení. Dobrou paletou se rozumí paleta EUR odpovídající normě CSN 269110, která nevykazuje žádné mechanické vady, není napadena plísní, znečištěna nebo 
jinak znehodnocena. Za mechanické poškození palety bude považováno zlomení nebo uštípnutí krajních přířezů, svlaků a špalíků, nebo viditelné šroubové hřebíky. 
Dobré palety budou vykupovány za 220,- Kč bez DPH. Palety špatné, neodpovídající normě CSN, nejsou vykupovány. Pokud Kupující využívá dopravních služeb 
Prodávajícího o s tím spojený „svoz palet zdarma“, obdrží vždy od řidiče svážejícího palety potvrzení o převzetí polet, které odpovídají normě ČSN. Dopravce je 
kompetentní ke  valitativní přejímce palet a je povinen tuto přejímku provést za součinnosti pracovníků Kupujícího. Na základě dokladu „Paletová stvrzenka“, který 
obdrží Kupující od dopravce, bude vystaven dobropis na odpovídající množství palet bez výjimky. V případě, že palety vrací Kupující vlastní dopravou, bude přejímka palet 
provedena přímo v závodech Prodávajícího. Palety špatné nebudou přijímány a budou ponechány na autě dopravce. Prodávající stanovuje možnost výkupu poškozených 
palet s odpovídajícím poplatkem za poškození, který bude stanoven podle rozsahu poškození palet. 
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Poradenské služby po celý den
• Společnost Knauf poskytuje
 zájemcům o produkty ze svého
 širokého sortimentu kvalitní
 servis a technickou podporu.
 S případnými dotazy je možné
 se obracet na centrální
 SERVIS HOTLINE
 po – čt 7.00–16.00 h
 pátek 7.00–13.30 h
 
• Na této lince si dále můžete   
 vyžádat poskytnutí podrobnějších   
 podkladů, jako jsou prospekty,   
 informační brožury, technické listy,
 CD...v tiskové či elektronické podobě

Knauf Praha, spol. s r. o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9
Tel.: 272 110 111
Fax: 272 110 301

E-mail: info@knauf.cz
www.knauf.cz


