
www.foamglas.cz

Ceník 2019
Ceník bez DPH platný od 1. ledna 2019.
Nahrazuje všechny předchozí ceníky.

Bloky FOAMGLAS® PERINSUL

Desky FOAMGLAS®

Spádové desky FOAMGLAS®

Desky FOAMGLAS® BOARD

Desky FOAMGLAS® READY

FOAMGLAS® Příslušenství
K DISPOZICI AŽ DO 200 MM
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TEPELNÁ IZOLACE PROVĚŘENÁ ČASEM: DLOUHODOBÁ OCHRANA

What if…
performance 

was 
everlasting.

Izolace FOAMGLAS® si v průběhu času zachovává svou pevnost, tepelně-izolační a své další výjimečné vlastnosti. 
Důkazem výše zmíněného jsou testy materiálu FOAMGLAS® ve střešních aplikacích provedené institutem FIW 

(německý výzkumný a testovací institut pro tepelné izolace). Tyto testy byly provedeny na střechách, které byly 
instalovány až před 45 lety. Vzorky byly testovány podle současných výzkumných standardů. Po řadě desetiletí 

vykazují vzorky shodné tepelně-izolační vlastnosti a jejich pevnost v tlaku zůstává stabilní.

KLÍČEM K DLOUHODOBĚ SPOLEHLIVÉ KONSTRUKCI JE IZOLACE FOAMGLAS A JEJÍ VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI
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Izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL S

 izolační bloky na přerušení tepelných mostů ve zděných konstrukcích.
 Detailní podmínky použití naleznete v materiálovém listu a v evropském technickém schválení eta.

Objednací kód výška (cm) Šířka (cm) Délka (cm) Cena za ks
počet bloků  

v balení
počet balení 

na paletě

per 0501151 5 11,5  45   248    28  21

per 0501401 5 14  45   258    23  21

per 0501751 5 17,5  45   280    16  21

per 0502001 5 20  45   318    14  21

per 0502401 5 24  45   350    12  21

per 0503001 5 30  45   382    10  21

per 0503651 5 36,5  45   456    9  18

per 1151151 11,5 11,5  45   295    12  18

per 1151401 11,5 14  45   358    9  18

per 1151751 11,5 17,5  45   391    8  18

per 1152001 11,5 20  45   427    6  18

per 1152401 11,5 24  45   459    5  18

per 1153001 11,5 30  45   668    4  18

per 1153651 11,5 36,5  45   729    4  18

Jiné formáty na vyžádání.
prodejní jednotka je 1 balení.

Izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL HL

 izolační bloky na přerušení tepelných mostů ve zděných konstrukcích se zvýšenou pevností v tlaku.
 Detailní podmínky použití naleznete v materiálovém listu a v evropském technickém schválení eta.

Objednací kód výška (cm) Šířka (cm) Délka (cm) Cena za ks
počet bloků  

v balení
počet balení 

na paletě

perHl 0501151 5 11,5  45   286    28  21

perHl 0501401 5 14  45   296    23  21

perHl 0501751 5 17,5  45   322    16  21

perHl 0502001 5 20  45   367    14  21

perHl 0502401 5 24  45   403    12  21

perHl 0503001 5 30  45   439    10  21

perHl 0503651 5 36,5  45   525    9  18

perHl 1151151 11,5 11,5  45   340    12  18

perHl 1151401 11,5 14  45   412    9  18

perHl 1151751 11,5 17,5  45   450    8  18

perHl 1152001 11,5 20  45   492    6  18

perHl 1152401 11,5 24  45   528    5  18

perHl 1153001 11,5 30  45   769    4  18

perHl 1153651 11,5 36,5  45   839    4  18

Jiné formáty na vyžádání. 
prodejní jednotka je 1 balení.

Bloky FOAMGLAS® PERINSUL

termín na vyžádání

na objednávku
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Desky FOAMGLAS®

FOAMGLAS® T3+    

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,036 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,5 [mpa]
 formát:  45 × 60 cm

  Oblasti použití **: tepelné izolace plochých střech na betonové desce, trapézovém plechu,  
dřevěném bednění; izolace stěn, spodní stavby, vnitřní izolace apod.

Objednací data
tepelný 
odpor

(m² K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

t3+ 05001 5 1,35 678,00 722,70 745,00 10 2,70 0,1350 32,40 1,6200

t3+ 06001 6 1,65 813,60 867,20 894,00 8 2,16 0,1296 25,92 1,5552

t3+ 07001 7 1,90 949,20 1011,80 1043,00 7 1,89 0,1323 22,68 1,5876

t3+ 08001 8 2,20 1084,80 1156,30 1192,00 6 1,62 0,1296 19,44 1,5552

t3+ 09001 9 2,50 1220,40 1300,80 1341,00 6 1,62 0,1458 19,44 1,7496

t3+ 10001 10 2,75 1355,90 1445,30 1490,00 5 1,35 0,1350 16,20 1,6200

t3+ 11001 11 3,05 1491,50 1589,90 1639,00 5 1,35 0,1485 16,20 1,7820

t3+ 12001 12 3,30 1627,10 1734,40 1788,00 4 1,08 0,1296 12,96 1,5552

t3+ 13001 13 3,60 1762,70 1878,90 1937,00 4 1,08 0,1404 12,96 1,6848

t3+ 14001 14 3,85 1898,30 2023,50 2086,00 4 1,08 0,1512 12,96 1,8144

t3+ 15001 15 4,15 2033,90 2168,00 2235,00 3 0,81 0,1215 9,72 1,4580

t3+ 16001 16 4,40 2169,50 2312,50 2384,00 3 0,81 0,1296 9,72 1,5552

t3+ 17001 17 4,70 2305,10 2457,10 2533,00 3 0,81 0,1377 9,72 1,6524

t3+ 18001 18 5,00 2440,70 2601,60 2682,00 3 0,81 0,1458 9,72 1,7496

t3+ 19001 19 5,25 2576,30 2746,10 2831,00 3 0,81 0,1539 9,72 1,8468

t3+ 20001 20 5,55 2711,80 2890,60 2980,00 3 0,81 0,1620 9,72 1,9440

Jiné tloušťky na vyžádání

skladem

FOAMGLAS® T3+
The Next Generation

Zjistěte více ZDE

VÝRAZNÉ 
ZLEPšENÍ

>12%

λ D 0,036 W/(m.K)
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*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)
*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)
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FOAMGLAS® T4+

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,041 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,6 [mpa]
 formát:  45 × 60 cm

  Oblasti použití **: tepelné izolace plochých střech na betonové desce, trapézovém plechu, 
dřevěném bednění; izolace stěn, podlah, spodní stavby, základových desek, vnitřní izolace apod.

Desky FOAMGLAS®

skladem

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

t4+ 04001 4 0,95 542,40 578,20 596,00 12 3,24 0,1296 38,88 1,5552

t4+ 05001 5 1,20 678,00 722,70 745,00 10 2,70 0,1350 32,40 1,6200

t4+ 06001 6 1,45 813,60 867,20 894,00 8 2,16 0,1296 25,92 1,5552

t4+ 07001 7 1,70 949,20 1011,80 1043,00 7 1,89 0,1323 22,68 1,5876

t4+ 08001 8 1,95 1084,80 1156,30 1192,00 6 1,62 0,1296 19,44 1,5552

t4+ 09001 9 2,20 1220,40 1300,80 1341,00 6 1,62 0,1458 19,44 1,7496

t4+ 10001 10 2,40 1355,90 1445,30 1490,00 5 1,35 0,1350 16,20 1,6200

t4+ 11001 11 2,65 1491,50 1589,90 1639,00 5 1,35 0,1485 16,20 1,7820

t4+ 12001 12 2,90 1627,10 1734,40 1788,00 4 1,08 0,1296 12,96 1,5552

t4+ 13001 13 3,45 1762,70 1878,90 1937,00 4 1,08 0,1404 12,96 1,6848

t4+ 14001 14 3,40 1898,30 2023,50 2086,00 4 1,08 0,1512 12,96 1,8144

t4+ 15001 15 3,65 2033,90 2168,00 2235,00 3 0,81 0,1215 9,72 1,4580

t4+ 16001 16 3,90 2169,50 2312,50 2384,00 3 0,81 0,1296 9,72 1,5552

t4+ 17001 17 4,15 2305,10 2457,10 2533,00 3 0,81 0,1377 9,72 1,6524

t4+ 18001 18 4,35 2440,70 2601,60 2682,00 3 0,81 0,1458 9,72 1,7496

t4+ 19001 19 4,60 2576,30 2746,10 2831,00 3 0,81 0,1539 9,72 1,8468

t4+ 20001 20 4,85 2711,80 2890,60 2980,00 3 0,81 0,1620 9,72 1,9440

Jiné tloušťky na vyžádání

Pěnové sklo FOAMGLAS T4+ je použito ve střešním plášti vily Tugendhat v Brně. Parotěsná a vodotěsná tepelná 
izolace je dodatečnou ochranou této památky UNESCO.

*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)
*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)
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sklademFOAMGLAS® S3

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,045 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,9 [mpa]
 formát:  45 × 60 cm

  Oblasti použití **: tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na pevnost v tlaku, 
ploché střechy (například heliporty, pojížděné střechy), podlahy, základové desky apod.

FOAMGLAS® F

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,050 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 1,6 [mpa]
 formát:  45 × 60 cm

  Oblasti použití **: tepelné izolace konstrukcí s nejvyššími požadavky na pevnost v tlaku, 
ploché střechy (například heliporty, pojížděné střechy), podlahy, základové desky apod.

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

s3 04001 4 0,85 578,80 617,00 636,00 12 3,24 0,1296 38,88 1,5552

s3 05001 5 1,10 723,50 771,20 795,00 10 2,70 0,1350 32,40 1,6200

s3 06001 6 1,30 868,20 925,40 954,00 8 2,16 0,1296 25,92 1,5552

s3 07001 7 1,50 1012,90 1079,70 1113,00 7 1,89 0,1323 22,68 1,5876

s3 08001 8 1,75 1157,60 1233,90 1272,00 6 1,62 0,1296 19,44 1,5552

s3 10001 10 2,20 1446,90 1542,30 1590,00 5 1,35 0,1350 16,20 1,6200

s3 11001 11 2,40 1591,60 1696,60 1749,00 5 1,35 0,1485 16,20 1,7820

s3 12001 12 2,65 1736,30 1850,80 1908,00 4 1,08 0,1296 12,96 1,5552

s3 13001 13 2,85 1881,00 2005,00 2067,00 4 1,08 0,1404 12,96 1,6848

s3 14001 14 3,10 2025,70 2159,30 2226,00 4 1,08 0,1512 12,96 1,8144

s3 15001 15 3,30 2170,40 2313,50 2385,00 3 0,81 0,1215 9,72 1,4580

s3 16001 16 3,50 2315,10 2467,70 2544,00 3 0,81 0,1296 9,72 1,5552

s3 18001 18 4,00 2604,50 2776,20 2862,00 3 0,81 0,1458 9,72 1,7496

s3 20001 20 4,40 2893,80 3084,60 3180,00 3 0,81 0,1620 9,72 1,9440

Jiné tloušťky na vyžádání

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

f 04001 4 0,80 760,80 811,00 836,00 12 3,24 0,1296 38,88 1,5552

f 05001 5 1,00 951,00 1013,70 1045,00 10 2,70 0,1350 32,40 1,6200

f 06001 6 1,20 1141,20 1216,40 1254,00 8 2,16 0,1296 25,92 1,5552

f 08001 8 1,60 1521,60 1621,90 1672,00 6 1,62 0,1296 19,44 1,5552

f 10001 10 2,00 1901,90 2027,30 2090,00 5 1,35 0,1350 16,20 1,6200

f 12001 12 2,40 2282,30 2432,80 2508,00 4 1,08 0,1296 12,96 1,5552

f 14001 14 2,80 2662,70 2838,30 2926,00 4 1,08 0,1512 12,96 1,8144

f 15001 15 3,00 2852,90 3041,00 3135,00 3 0,81 0,1215 9,72 1,4580

f 16001 16 3,20 3043,10 3243,70 3344,00 3 0,81 0,1296 9,72 1,5552

f 18001 18 3,60 3423,50 3649,20 3762,00 3 0,81 0,1458 9,72 1,7496

Jiné tloušťky na vyžádání

Desky FOAMGLAS®

*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)

skladem

na objednávku
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součástí technického servisu 
výrobce foamglas® 

je zpracování spádových studií 
pro vaše projekty:

https://cz.foamglas.com/cs-cz/konstrukcni-resen/spadove-desky-z-penoveho-skla-foamglas-tapered-roof-system/51-foamglas-tapered-roof-system

Spádové desky FOAMGLAS®

Typ materiálu Množství A Množství B Množství C

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m3 Kč / m3  Kč / m3

foamglas® t3+ tapereD 18 018 19 206 19 800

foamglas® t4+ tapereD 18 018 19 206 19 800

foamglas® s3 tapereD 19 383 20 661 21 300

foamglas® f tapereD 23 842 25 414 26 200

 minimální tloušťka všech typů spadových desek je 40 mm. 
objednávky spádových desek probíhají na základě předem zpracované spádové studie.

Spádové desky FOAMGLAS®

 Spádové desky FOAMGLAS® T3+ TAPERED 
 součinitel tepelné vodivosti λ

D
: ≤ 0,036 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,5 [mpa]
   
 Spádové desky FOAMGLAS® T4+ TAPERED 
 součinitel tepelné vodivosti λ

D
: ≤ 0,041 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,6 [mpa]
 

 Spádové desky FOAMGLAS® S3 TAPERED 
 součinitel tepelné vodivosti λ

D
: ≤ 0,045 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,9 [mpa]
 
 Spádové desky FOAMGLAS® F TAPERED 
 součinitel tepelné vodivosti λ

D
: ≤ 0,050 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 1,6 [mpa]
  
  Standardní spády **:  1,1%; 1,7%; 2,2%
  
   Oblasti použití ***: spádová tepelně izolační vrstva plochých střech.

 * přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
 ** Jiné spády na vyžádání
 *** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)
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Desky FOAMGLAS® BOARD

FOAMGLAS® (WALL) BOARD T3+ 

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,036 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,5 [mpa]
 formát:  120 × 60 cm

  Oblasti použití **: tepelné izolace konstrukcí bez požadavku na pevnost v tlaku, fasády, 
vnitřní izolace stěn s přizdívkou nebo sádrokartonovou předstěnou apod. 

skladem

termín na vyžádání

skladem

termín na vyžádání

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

Bt3+ 05020 5 1,35 723,50 771,20 795,00 5 3,60 0,1800 28,80 1,4400

Bt3+ 06020 6 1,65 868,20 925,40 954,00 4 2,88 0,1728 23,04 1,3824

Bt3+ 07020 7 1,90 1012,90 1079,70 1113,00 4 2,88 0,2016 23,04 1,6128

Bt3+ 08020 8 2,20 1157,60 1233,90 1272,00 3 2,16 0,1728 17,28 1,3824

Bt3+ 10020 10 2,75 1446,90 1542,30 1590,00 3 2,16 0,2160 12,96 1,2960

Bt3+ 12020 12 3,30 1736,30 1850,80 1908,00 2 1,44 0,1728 11,52 1,3824

Bt3+ 14020 14 3,85 2025,70 2159,30 2226,00 2 1,44 0,2016 11,52 1,6128

Bt3+ 15020 15 4,15 2170,40 2313,50 2385,00 2 1,44 0,2160 8,64 1,2960

Bt3+ 16020 16 4,40 2315,10 2467,70 2544,00 2 1,44 0,2304 8,64 1,3824

Bt3+ 18020 18 5,00 2604,50 2776,20 2862,00 1 0,72 0,1296 10,08 1,8144

Bt3+ 20020 20 5,55 2893,80 3084,60 3180,00 1 0,72 0,1440 8,64 1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání 

FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD T4+

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,041 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,6 [mpa]
 formát:  120 × 60 cm

   Oblasti použití **: tepelné izolace podlah, základových desek apod.

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

Bt4+ 04020 4 0,95 578,80 617,00 636,00 6 4,32 0,1728 34,56 1,3824

Bt4+ 05020 5 1,20 723,50 771,20 795,00 5 3,60 0,1800 28,80 1,4400

Bt4+ 06020 6 1,45 868,20 925,40 954,00 4 2,88 0,1728 23,04 1,3824

Bt4+ 08020 8 1,95 1157,60 1233,90 1272,00 3 2,16 0,1728 17,28 1,3824

Bt4+ 10020 10 2,40 1446,90 1542,30 1590,00 3 2,16 0,2160 12,96 1,2960

Bt4+ 12020 12 2,90 1736,30 1850,80 1908,00 2 1,44 0,1728 11,52 1,3824

Bt4+ 14020 14 3,40 2025,70 2159,30 2226,00 2 1,44 0,2016 11,52 1,6128

Bt4+ 15020 15 3,65 2170,40 2313,50 2385,00 2 1,44 0,2160 8,64 1,2960

Bt4+ 16020 16 3,90 2315,10 2467,70 2544,00 2 1,44 0,2304 8,64 1,3824

Bt4+ 18020 18 4,35 2604,50 2776,20 2862,00 1 0,72 0,1296 10,08 1,8144

Bt4+ 20020 20 4,85 2893,80 3084,60 3180,00 1 0,72 0,1440 8,64 1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání 

*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)
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Desky FOAMGLAS® BOARD

FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD F

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,050 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 1,6 [mpa]
 formát:  120 × 60 cm

   Oblasti použití **: tepelné izolace extrémně zatížených podlah, základových desek apod.

skladem

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

Bf 04020 4 0,80 815,40 869,20 896,00 6 4,32 0,1728 34,56 1,3824

Bf 05020 5 1,00 1019,20 1086,40 1120,00 5 3,60 0,1800 28,80 1,4400

Bf 06020 6 1,20 1223,10 1303,70 1344,00 4 2,88 0,1728 23,04 1,3824

Bf 08020 8 1,60 1630,80 1738,30 1792,00 3 2,16 0,1728 17,28 1,3824

Bf 10020 10 2,00 2038,40 2172,80 2240,00 3 2,16 0,2160 12,96 1,2960

Bf 12020 12 2,40 2446,10 2607,40 2688,00 2 1,44 0,1728 11,52 1,3824

Bf 14020 14 2,80 2853,80 3042,00 3136,00 2 1,44 0,2016 11,52 1,6128

Bf 15020 15 3,00 3057,60 3259,20 3360,00 2 1,44 0,2160 8,64 1,2960

Bf 16020 16 3,20 3043,10 3243,70 3344,00 2 1,44 0,2304 8,64 1,3824

Jiné tloušťky na vyžádání

skladem

termín na vyžádáníFOAMGLAS® (FLOOR) BOARD S3

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,045 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,9 [mpa]
 formát:  120 × 60 cm

   Oblasti použití **: tepelné izolace podlah, základových desek apod. s vysokými požadavky na 
pevnost v tlaku

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

Bs3 04020 4 0,85 615,20 655,80 676,00 6 4,32 0,1728 34,56 1,3824

Bs3 05020 5 1,10 769,00 819,70 845,00 5 3,60 0,1800 28,80 1,4400

Bs3 06020 6 1,30 922,80 983,60 1014,00 4 2,88 0,1728 23,04 1,3824

Bs3 08020 8 1,75 1230,40 1311,50 1352,00 3 2,16 0,1728 17,28 1,3824

Bs3 10020 10 2,20 1537,90 1639,30 1690,00 3 2,16 0,2160 12,96 1,2960

Bs3 12020 12 2,65 1845,50 1967,20 2028,00 2 1,44 0,1728 11,52 1,3824

Bs3 14020 14 3,10 2153,10 2295,10 2366,00 2 1,44 0,2016 11,52 1,6128

Bs3 16020 16 3,55 2460,70 2622,90 2704,00 2 1,44 0,2304 8,64 1,3824

Bs3 18020 18 4,00 2768,30 2950,80 3042,00 1 0,72 0,1296 10,08 1,8144

Bs3 20020 20 4,40 3075,80 3278,60 3380,00 1 0,72 0,1440 8,64 1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání

*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)
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Desky FOAMGLAS® READY BOARD

FOAMGLAS® READY BOARD T3+ 

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,036 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,5 [mpa]
 formát:  120 × 60 cm

   Oblasti použití **: pro izolace plochých střech na trapézovém plechu, technologie lepení za studena; 
izolace spodní stavby apod. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

FOAMGLAS® READY BOARD T4+

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,041 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,6 [mpa]
 formát:  120 × 60 cm

   Oblasti použití **: pro izolace plochých střech na trapézovém plechu, technologie lepení za studena; 
izolace spodní stavby apod. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

skladem

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

rDBt3+ 05020 5 1,35 723,50 771,20 795,00 5 3,60 0,1800 28,80 1,4400

rDBt3+ 06020 6 1,65 868,20 925,40 954,00 4 2,88 0,1728 23,04 1,3824

rDBt3+ 08020 8 2,20 1157,60 1233,90 1272,00 3 2,16 0,1728 17,28 1,3824

rDBt3+ 10020 10 2,75 1446,90 1542,30 1590,00 3 2,16 0,2160 12,96 1,2960

rDBt3+ 12020 12 3,30 1736,30 1850,80 1908,00 2 1,44 0,1728 11,52 1,3824

rDBt3+ 13020 13 3,60 1881,00 2005,00 2067,00 2 1,44 0,1872 11,52 1,4976

rDBt3+ 14020 14 3,85 2025,70 2159,30 2226,00 2 1,44 0,2016 11,52 1,6128

rDBt3+ 15020 15 4,15 2170,40 2313,50 2385,00 2 1,44 0,2160 8,64 1,2960

rDBt3+ 16020 16 4,40 2315,10 2467,70 2544,00 2 1,44 0,2304 8,64 1,3824

rDBt3+ 18020 18 5,00 2604,50 2776,20 2862,00 1 0,72 0,1296 10,08 1,8144

rDBt3+ 20020 20 5,55 2893,80 3084,60 3180,00 1 0,72 0,1440 8,64 1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C
Desek 

v balení
ks

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

rDBt4+ 04020 4 0,95 578,80 617,00 636,00 6 4,32 0,1728 34,56 1,3824

rDBt4+ 05020 5 1,20 723,50 771,20 795,00 5 3,60 0,1800 28,80 1,4400

rDBt4+ 06020 6 1,45 868,20 925,40 954,00 4 2,88 0,1728 23,04 1,3824

rDBt4+ 08020 8 1,95 1157,60 1233,90 1272,00 3 2,16 0,1728 17,28 1,3824

rDBt4+ 10020 10 2,40 1446,90 1542,30 1590,00 3 2,16 0,2160 12,96 1,2960

rDBt4+ 12020 12 2,90 1736,30 1850,80 1908,00 2 1,44 0,1728 11,52 1,3824

rDBt4+ 13020 13 3,15 1881,00 2005,00 2067,00 2 1,44 0,1872 11,52 1,4976

rDBt4+ 14020 14 3,40 2025,70 2159,30 2226,00 2 1,44 0,2016 11,52 1,6128

rDBt4+ 15020 15 3,65 2170,40 2313,50 2385,00 2 1,44 0,2160 8,64 1,2960

rDBt4+ 16020 16 3,90 2315,10 2467,70 2544,00 2 1,44 0,2304 8,64 1,3824

rDBt4+ 18020 18 4,35 2604,50 2776,20 2862,00 1 0,72 0,1296 10,08 1,8144

rDBt4+ 20020 20 4,35 2893,80 3084,60 3180,00 1 0,72 0,1440 8,64 1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání

*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)

skladem

termín na vyžádání
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Desky FOAMGLAS® READY

FOAMGLAS® READY (BLOCK) T3+ 

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,036 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,5 [mpa]
 formát:  45 × 60 cm

   Oblasti použití **: pro izolace plochých střech na trapézovém plechu, technologie lepení za studena; 
izolace spodní stavby apod. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

FOAMGLAS® READY (BLOCK) T4+

 součinitel tepelné vodivosti λ
D
: ≤ 0,041 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,6 [mpa]
 formát:  45 × 60 cm

   Oblasti použití **: pro izolace plochých střech na trapézovém plechu, technologie lepení za studena; 
izolace spodní stavby apod. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C

ks/pal

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

rDt3+ 05026p 5 1,35 723,50 771,20 795,00 12 bal á 10 2,70 0,1350 32,40 1,6200

rDt3+ 06026 6 1,65 868,20 925,40 954,00 80 21,60 1,2960

rDt3+ 08026 8 2,20 1157,60 1233,90 1272,00 60 16,20 1,2960

rDt3+ 10026 10 2,75 1446,90 1542,30 1590,00 48 12,96 1,2960

rDt3+ 11026 11 3,05 1591,60 1696,60 1749,00 40 10,80 1,1880

rDt3+ 12026 12 3,30 1736,30 1850,80 1908,00 40 10,80 1,2960

rDt3+ 13026 13 3,60 1881,00 2005,00 2067,00 36 9,72 1,2636

rDt3+ 14026 14 3,85 2025,70 2159,30 2226,00 32 8,64 1,2096

rDt3+ 15026 15 4,15 2170,40 2313,50 2385,00 32 8,64 1,2960

rDt3+ 16026 16 4,40 2315,10 2467,70 2544,00 28 7,56 1,2096

rDt3+ 18026 18 5,00 2604,50 2776,20 2862,00 24 6,48 1,1664

rDt3+ 20026 20 5,55 2893,80 3084,60 3180,00 24 6,48 1,2960

Jiné tloušťky na vyžádání

Objednací data
tepelný 
odpor

(m2 K/w)

Množství A Množství B Množství C

ks/pal

Obsah balení Obsah palety

objednací  
kód

tloušťka 
(cm)

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m2 Kč / m2  Kč / m2 m2 m3 m2 m3

rDt4+ 05026p 5 1,20 723,50 771,20 795,00 12 bal á 10 2,70 0,1350 32,40 1,6200

rDt4+ 06026 6 1,45 868,20 925,40 954,00 80 21,60 1,2960

rDt4+ 07026 7 1,70 1012,90 1079,70 1113,00 68 18,36 1,2852

rDt4+ 08026 8 1,95 1157,60 1233,90 1272,00 60 16,20 1,2960

rDt4+ 10026 10 2,40 1446,90 1542,30 1590,00 48 12,96 1,2960

rDt4+ 11026 11 2,65 1591,60 1696,60 1749,00 40 10,80 1,1880

rDt4+ 12026 12 2,90 1736,30 1850,80 1908,00 40 10,80 1,2960

rDt4+ 13026 13 3,15 1881,00 2005,00 2067,00 36 9,72 1,2636

rDt4+ 14026 14 3,40 2025,70 2159,30 2226,00 32 8,64 1,2096

rDt4+ 15026 15 3,65 2170,40 2313,50 2385,00 32 8,64 1,2960

rDt4+ 16026 16 3,90 2315,10 2467,70 2544,00 28 7,56 1,2096

rDt4+ 18026 18 4,35 2604,50 2776,20 2862,00 24 6,48 1,1664

rDt4+ 20026 20 4,85 2893,80 3084,60 3180,00 24 6,48 1,2960

Jiné tloušťky na vyžádání

*  přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)

skladem

na objednávku
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Další technické informace 
k výrobkům foamglas®  

naleznete na:

Spádové desky FOAMGLAS® READY

Typ materiálu Množství A Množství B Množství C

nad 40 m3 5–40 m3 pod 5 m3

Kč / m3 Kč / m3  Kč / m3

foamglas® reaDY t3+ tapereD 19 474 20 758 21 400

foamglas® reaDY t4+ tapereD 19 474 20 758 21 400

starší název těchto desek byl foamglas® reaDY BlocK tapereD.
minimální tloušťka všech typů spádových desek je 40 mm.   
objednávky spádových desek probíhají na základě předem zpracované spádové studie.

na objednávkuSpádové desky FOAMGLAS® READY (BLOCK) 

 Spádové desky FOAMGLAS® READY T3+ TAPERED
 součinitel tepelné vodivosti λ

D
: ≤ 0,036 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,5 [mpa]
   
 Spádové desky FOAMGLAS® READY T4+ TAPERED
 součinitel tepelné vodivosti λ

D
: ≤ 0,041 [w/(mK)] * 

 pevnost v tlaku: ≥ 0,6 [mpa]
 

  Standardní spády **:  1,1%; 1,7%; 2,2%
  
   Oblasti použití ***: spádová tepelně izolační vrstva plochých střech. Horní povrch upravený pro 

přímé natavování asfaltových pásů.

 * přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech pDs (product Data sheet)
 ** Jiné spády na vyžádání
 *** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních tDs (technical Data sheet)
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Další technické informace 
k výrobkům foamglas®  

naleznete na:

PC® EM

  Typ: pc® em je viskózní asfaltová emulze bez zápachu, která neobsahuje žádná ředidla.

  Použití: penetrační nátěr pc® em se používá ke zlepšení přilnavosti povrchů (beton, zdivo, omítka) 
před lepením izolačních desek foamglas®.

  Příprava: Jako penetrační nátěr pro následné použití horkého asfaltu: nařeďte 1:3 vodou 
(1 díl pc® em, 3 díly vody). Jako penetrační nátěr pro následné použití asfaltového lepidla 
PC® 56: nařeďte 1:10 vodou (1 díl pc® em, 10 dílů vody).

 Spotřeba: cca 300 g naředěné směsi na m2.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč / ks)

pc 0004 5 kg kbelík kbelík 523

PC® 3A

 Typ: pc® 3a je kapalná asfaltová směs.

  Použití: asfaltový lak pc® 3a je vhodný jako kontaktní nátěr nesavých povrchů (ocel, hliník) před 
lepením desek foamglas® horkým asfaltem.

 Příprava: pc® 3a je připraven k přímému použití.

 Spotřeba: cca 300 g na m2.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč / ks)

pc 0183 sud 10 kg sud 1 151

 

vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

FOAMGLAS® Příslušenství

Penetrační nátěry/Primery

skladem
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PC® 56

  Typ: pc® 56 je dvousložkové lepidlo bez rozpouštědel. první složka je emulze na bázi asfaltu 
a druhá složka je prášková.

  Použití: pc® 56 se používá k lepení desek foamglas® na beton nebo zdivo, ke vzájemnému 
slepování desek foamglas® nebo jako povrchová vrstva na deskách foamglas®.

  Příprava: v sudu rozmíchejte celý jeho obsah. oddělování a míchání po částech není akceptovatelné. 
váhový mísící poměr: 3 díly komponentu a, 1 díl komponentu B. pro míchání je vhodný speciální 
míchací nástavec (kód pc 0154).

 Spotřeba: 3,5 – 4,5 kg/m2 – platí pro nekašírované desky; bodové lepení: cca 2,5 kg/m2 – platí pro 
 kašírované desky BoarD; jako povrchový zátěr: cca 1,5 kg/m2; 
 jako povrchový zátěr s perlinkou: cca 2,5 kg/m2.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0056 sud 28 kg sud 2 505

PC® 56 WU

  Typ: pc® 56 wU je speciální dvousložkové lepidlo na bázi vysoce syntetické asfaltové emulze bez 
rozpouštědel. Je odolné řadě solných roztoků, vodě a slabším kyselinám.

  Použití: lepidlo pc® 56 wU je vhodné především na lepení desek foamglas® BoarD na části 
objektů z vodotěsného betonu (bílé vany). při tloušťce vrstvy 4 mm má lepidlo ve spojení s deskami 
foamglas® BoarD také schopnost přemostit trhliny do 0,6 mm.

  Příprava: mísící poměr 27,5 l emulze a 4,2 kg prášku. v sudu rozmíchejte celý jeho obsah. 
oddělování a míchání po částech není akceptovatelné. prášková složka musí být přidávána do 
kapalné složky postupně, pro míchání je vhodný speciální míchací nástavec (kód pc 0154).

 Spotřeba: Jako lepidlo: min. 4,5 l/m2; jako povrchový zátěr: cca 2 l/m2; 
 jako povrchový zátěr s perlinkou: cca 2,5 l/m2.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0080 sud 30 l sud 2 779

FOAMGLAS® Příslušenství

Lepidla na asfaltové bázi

 

vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

PC® 58

  Typ: pc® 58 je dvousložkové lepidlo na bázi modifikovaného asfaltu bez rozpouštědel. 
používá se jako lepidlo i jako povrchový zátěr.

  Použití: lepidlo pc® 58 se používá pro lepení desek foamglas® na vodorovné plochy 
z betonu nebo z podobných porézních povrchů. lze ho rovněž použít jako povrchový zátěr desek 
foamglas® před tím, než se na ně aplikují natavované nebo samolepící asfaltové pásy.

  Příprava: v sudu rozmíchejte celý jeho obsah. oddělování a míchání po částech není akceptovatelné. 
váhový mísící poměr: 24 kg komponentu a, 8 kg komponentu B. pro míchání je vhodný speciální 
míchací nástavec (kód pc 0154).

 Spotřeba: Jako lepidlo: cca 5–7 kg/ m2; jako povrchový zátěr: cca 2 kg/m2.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0058 sud 32 kg sud 2 863

skladem
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PC® 800 Aktivátor

  Typ: pc® activator spraY je vodní polymerová disperze se styren-butadienovými kopolymery.

  Použití: pro aktivaci lepidla pc® 800 ve speciálních aplikacích – např. ve vícevrstvých systémech 
nebo při lepení na (stávající) čisté asfaltové pásy.

 Aplikace: pc® activator spraY lze nastříkat běžným ručním rozprašovačem nebo pistolí.

 Spotřeba: cca 50–75 g/m2.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0228 kanystr 10 l kanystr 513

PC® 11

  Typ: pc® 11 je jednosložkové lepidlo za studena na bázi asfaltu.

  Použití: pc® 11 je určeno k lepení desek foamglas® BoarD, především pak desek foamglas® 
reaDY BoarD na trapézové plechy.

  Příprava: lepidlo přímo použitelné po vytlačení ze sudu výtlačným zařízením.

 Spotřeba: při 8 pruzích lepidla na metr: spotřeba cca 1,0 kg/m2; cca 700 g/m2 v ploše; cca 300 g/m2  
 ve spárách mezi deskami foamglas® BoarD.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena Kč za sud/karton

pc 0046 sud 28 kg sud 4 097

pc 0047 náplň 3 kg 8 náplní v kartonu 3 640

PC® 800 (nahrazuje PC® 500)

  Typ: pc® 800 je jednosložkové tixotropní polymerní lepidlo a tmel bez obsahu ředidel a vody na bázi 
přírodních olejů k přímému použití v kompaktních střešních skladbách foamglas®.

  Použití: pc® 800 se používá k celoplošnému lepení desek foamglas® (nebo desek foamglas® 
reaDY) na betonové, dřevěné nebo ocelové podklady a k vzájemnému slepování jejich spár. na 
aplikaci je vhodné použít pc® gumovou zubovou stěrku (viz strana 20).

  Příprava: lepidlo pc® 800 je jednosložkové a je připraveno k přímému použití. 
před použitím obal nařízněte.

 Spotřeba: celoplošné lepení zubovou stěrkou: cca 4–6 kg/m2.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0227 pytel 25 kg  pytel 2 751   

FOAMGLAS® Příslušenství

Lepidla na asfaltové bázi

 

vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

skladem

sklademNOVINKA
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PC® FINISH 2,5 (nahrazuje PC® 78 zrnitost 3)

  Typ: pc® finisH 2,5 je pevná stěrka se zrnitostí 2,5 mm pro vnitřní i vnější použití na bázi mramorového 
písku, hydratovaného vápna, bílého cementu a aditiv.

  Použití: pc® finisH 2,5 se používá jako pevná povrchová vrstva omítky na již provedenou výztužnou vrstvu. 
má zrnitost 2,5 mm a lze ji použít na hladké i texturované povrchy.

  Příprava: Do čisté nádoby na maltu nalijte cca 6,5 až 7 litrů čisté studené vody a pomalu přidávejte obsah 
balení pc® finisH 2,5 (25 kg). míchejte silnou míchačkou s pomalými otáčkami, až vznikne hmota zcela bez 
hrudek. po 10 minutách v klidu ještě jednou promíchejte. pokud je to zapotřebí, přidejte malé množství vody.

 Spotřeba: tloušťka vrstvy: cca 2,5 mm, cca 4 kg / m² = cca 6,3 m² / balení 25 kg.  
 

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0219 pytel 25 kg pytel 2 428

PC® FINISH 1 (nahrazuje PC® 78 zrnitost 1)

  Typ: pc® finisH 1 je pevná stěrka se zrnitostí 1 mm pro vnitřní i vnější použití na bázi mramorového 
písku, hydratovaného vápna, bílého cementu a aditiv.

  Použití: pc® finisH 1 se používá jako pevná povrchová vrstva omítky na již provedenou výztužnou 
vrstvu. má zrnitost 1 mm a lze ji použít na hladké i texturované povrchy.

  Příprava: Do čisté nádoby na maltu nalijte cca 6,5 až 7 litrů čisté studené vody a pomalu přidávejte obsah 
balení pc® finisH 1 (25 kg). míchejte silnou míchačkou s pomalými otáčkami, až vznikne hmota zcela bez 
hrudek. po 10 minutách v klidu ještě jednou promíchejte. pokud je to zapotřebí, přidejte malé množství vody.

 Spotřeba: tloušťka vrstvy: cca 1 mm, cca 1,9 kg / m² = cca 13,1 m² / balení 25 kg.  
 

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0218 pytel 25 kg pytel 2 428

PC® FINISH 0 (nahrazuje PC® 140, spolu s PC® 310)

  Typ: pc® finisH 0 je jemná stěrka pro vnitřní použití na bázi hydratovaného vápna 
s přídavkem bílého cementu.

  Použití: pc® finisH 0 se používá jako vnitřní zátěr povrchu desek foamglas® nebo jako povrchová vrstva 
hladké vnitřní omítky na již provedenou výztužnou vrstvu. následně lze aplikovat malbu nebo tapety.

  Příprava: Do čisté nádoby nalijte cca 7 litrů čisté studené vody a pomalu přidávejte obsah balení 
pc® finisH 0 (20 kg). rozmíchejte, až vznikne zcela homogenní hmota. namíchanou stěrku je nutné 
zpracovat nejpozději do 2 hodin (v závislosti na teplotě).

 Spotřeba: tloušťka vrstvy: max. 2 mm, cca 2,0 kg / m² = cca 10,0 m² / balení 20 kg. 
 

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0217 pytel 20 kg pytel 1 943

FOAMGLAS® Příslušenství

Materiály pro systémové skladby

 

vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

PC® 74A1 (nahrazuje PC® 74A2)

  Typ: pc® 74a1 je minerální produkt, který se používá na lepení nebo jako povrchový zátěr desek 
foamglas®.

  Použití: pc® 74a1 se používá především jako nehořlavá povrchová úprava na deskách 
foamglas®, například ve vzduchotechnických kanálech, potrubích a dvojitých podlahách.

  Příprava: Do čisté nádoby na maltu nalijte cca 10 litrů čisté studené vody a pomalu přidávejte obsah balení 
pc® 74a1 (20 kg). míchejte silnou míchačkou s pomalými otáčkami, až vznikne hmota zcela bez hrudek. 
po chvíli v klidu ještě jednou promíchejte. pokud je to zapotřebí, přidejte malé množství vody.

  Spotřeba: cca 9–10 kg/m² při tloušťce vrstvy 10 mm (lepidlo a vyztužená podkladní vrstva), 
cca 2,0 m²/balení (20 kg). 

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0216 pytel 20 kg pytel 1 130

skladem
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PC® 164

  Typ: pc® 164 je jednosložková stěrková hmota a lepidlo na bázi syntetických pryskyřic 
bez rozpouštědel, speciálně navržená pro aplikaci s deskami foamglas®.

  Použití: pc® 164 se používá v interiéru jako povrchový zátěr desek foamglas® na stěnách 
a podhledech. materiál pc® 164 je možné použít na lepení desek foamglas® v interiéru i exteriéru.

  Příprava: Hmota pc® 164 je připravena k přímému použití a před použitím se pouze promíchá. 
Do hmoty pc® 164 není dovoleno přidávat žádné přísady.

 Spotřeba: Jako povrchový zátěr: cca 2–3 kg/m², celoplošné lepení zubovou stěrkou: cca 3,5 kg/m2.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0009 sud 25 kg sud 2 131

FOAMGLAS® Příslušenství

Materiály pro systémové skladby

 

vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

skladem

PC® 130

  Typ: pc® 130 je bílý uzavírací nátěr na bázi pryskyřic odolávající zmýdelnění.

  Použití: používá se jako uzavírací vrstva proti vlhkosti na vyzrálé stěrce pc® 164 nebo 
pc® 74a1 před aplikací omítky.

  Příprava: pc® 130 je připravený k přímému použití.

 Spotřeba: cca 250 ml/m2 ~ 400 g/m² jako uzavírací nátěr.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0155 kbelík 10 kg kbelík 5 776
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PC® 150

  Typ: pc® 150 je alkáliím odolná skelná síťka se styren-akrylem.

  Použití: perlinka na vyztužení povrchových úprav na izolaci foamglas®.

  Příprava: perlinku pc® 150 nastříhejte na požadované díly a rozměry s uvážením nutnosti 10 cm 
přesahu ve všech spojích. Doporučeno je stříhání nůžkami.

 Spotřeba: 1,1 m2/m2. Z důvodu nutných přesahů je potřeba plánovat spotřebu s rezervou min. 10 %.

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0039 role šířky 1 m, délka 50 m role 50 m2 3 528

FOAMGLAS® Příslušenství

Výztuže omítky, tmel

 

vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

skladem

Armanet (D) Distanet

  Typ: panel z pevné sítě z pozinkovaného drátu s distančními body.

  Použití: Jako samonosná výztuž jádrové omítky v interiéru nebo exteriéru. pravidelné lokální ohyby 
vytváří na síti distanční body, díky kterým má síť přesně stanovený odstup od podkladu.

 Typ  60/200  
 Rozměry v cm:  60 × 200 
 m2 ve svazku:  24 
 Velikost oka:  16 × 16 mm 
 Panelů ve svazku:  20  

Objednací kód Typ Prodejní jednotka Cena (Kč za m2)

pc 0171 60/200 svazek = 20 panelů = 24 m2 277

pc 0172 100/200 svazek = 20 panelů = 40 m2 266

Typ  100/200 
Rozměry v cm:  100 × 200 
m2 ve svazku:  40 
Velikost oka:  16 × 16 mm 
Panelů ve svazku:  20

Tmel PITTSEAL® 444N

  Typ: pittseal® 444n je jednosložkový netvrdnoucí butylový tmel.

  Použití: tmel pittseal® 444n se používá na:  
utěsnění spár mezi deskami nebo tvarovkami foamglas®; na utěsnění prostupů nebo přesahů 
oplechování; na utěsnění spojů mezi izolacemi stěn, stěny a stropu nebo podlahy a stěny;‐jako 
těsnící kluzná vrstva v dilatačních spojích; jako roznášecí vrstva mezi izolací foamglas®  
a potrubím nebo zařízením.

  Příprava: tmel je připraven k přímému použití.

 Spotřeba: Jako povrchový zátěr: cca 5,2 kg/m² (tloušťka vrstvy 3 mm); jako utěsnění spár: 0,25 kg/m 
 (pro 3 mm tlustou spáru šířky 50 mm).

Objednací kód Balení Prodejní jednotka Cena Kč za sud/karton

pc 0002 20 l sud 6 634

pc 0003 kartuše 310 ml karton = 12 kartuší 2 184
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Kotvy PC® Anchor F

   

    

   

Objednací kód Výška stojiny Tloušťka izolace Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0068          typ 0 20 mm 40 mm 100 ks v kartonu 42

pc 0069          typ 1 30 mm 50–80 mm 100 ks v kartonu 47

pc 0070          typ 2 60 mm od 90 mm 100 ks v kartonu 58

Kotevní plechy PC® SP 200/200

  

  

 

   
  1 nosná konstrukce 
  2 Desky foamglas® přilepené na konstrukci 
  3 asfaltový zátěr povrchu 
  4 Kotevní plechy pc® sp 200/200 
  5 modifikovaný asfaltový pás 
  6 Klipsy pro upevnění plechové krytiny 
  7 velkoformátová plechová krytina

Objednací kód Rozměr v mm Otvor v mm Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0111 200 × 200 bez otvoru 25 ks v kartonu 60

Kotevní plechy PC® SP 150/150

 

  

   
 

  1 Desky foamglas® s asfaltovým zátěrem 
  2 Kotevní plechy pc® sp 150/150 
  3 modifikovaný asfaltový pás 
  4 příponky plechové krytiny 
  5 samořezné šrouby  

Objednací kód Rozměr v mm Otvor v mm Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0034 150 × 150 bez otvoru 50 ks v kartonu 49

pc 0128 150 × 150 10,2 50 ks v kartonu 49

pc 0123 150 × 150 14 50 ks v kartonu 49

FOAMGLAS® Příslušenství

Mechanické kotvení

 

vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

 Typ: pozinkované kotevní plechy.

Použití: Kotevní plechy pc® sp 150/150 se používají k odstranění tepelných mostů 
při montáži falcovaných plechových krytin do izolace foamglas® a k odstranění 
tepelných mostů při montáži fasádních systémů z izolace foamglas®.

Spotřeba: Dle kotevního plánu.

1

3

4

5

2

 Typ: pozinkované kotevní plechy.

Použití: Kotevní plechy pc® sp 200/200 se používají k odstranění 
tepelných mostů při montáži velkoformátových plechových krytin 
do izolace foamglas®.

Spotřeba: Dle kotevního plánu.

1

2

5

6 7

34

 Typ: spárové kotvy z nerezové oceli.

Použití: Kotvení desek foamglas® na stěny a podhledy bez tepelných 
a difúzních mostů.

Spotřeba: při montáži na stěnách: cca 2 ks/m2;  
při montáži na podhledech: cca 4 ks/m2.

skladem
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FOAMGLAS® Příslušenství

Nářadí

PC® Pilový list

  Typ: pilový list z rychlořezné oceli legované molybdenem.

  Použití: Řezání desek foamglas® a foamglas® BoarD.

Objednací kód Rozměry (mm) Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0165 575/6 1 ks 640

PC® Gumová zubová stěrka

  Typ: gumová zubová stěrka pro montáž na násadu.

  Použití: nanášení lepidla pc® 800.

Objednací kód Pro spotřebu lepidla Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0168 4 kg/m2 1 ks 847

pc 0110 6 kg/m2 1 ks 1 099

Pneumatická ruční pumpa na PC®11

  Typ: ruční výtlačné zařízení poháněné stlačeným vzduchem (nutný kompresor).

  Použití: aplikace 3 kg náplní lepidla pc®11 na trapézový plech.

Objednací kód Typ náplně Prodejní jednotka Cena (Kč za ks)

pc 0160 náplň 3 kg pc®11 1 ks Na vyžádání

Míchací nástavec

  Typ: míchací nástavec do vrtačky/míchadla s otáčkami min 800/min.

  Použití: míchání dvousložkových lepidel v systémech foamglas®.  

Objednací kód Prodejní jednotka Cena (Kč za ks) 

pc 0154 1 ks 570

skladem
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Dodací podmínky a služby

Ceny:

všechny ceny v ceníku jsou uvedené bez DpH. Základní ceny jsou značeny jako ceny c. 

ceny a a B zahrnují množstevní slevu, která je platná, pokud objem jedné dodávky leží v uvedeném intervalu objemu a nebo B.

Dodávky materiálu:

všechny obchodní případy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti pittsburgh corning cr, s.r.o.  
Základní dodací místo je výrobní závod pittsburgh corning cr, s.r.o., ip verne, průmyslová 3, 431 51 Klášterec nad ohří.

pro dodávky objemu a nebo B je v ceně materiálu zahrnuta jednorázová doprava nákladním vozidlem na jednu dodací adresu 
na území České republiky.

pro dodávku přesahující objem 56 palet jsou v ceně materiálu zahrnuty všechny celokamionové dopravy (po 56 paletách) 
+ jednorázová doprava zbytkového množství nákladním vozidlem na území České republiky.

pro dodávky bloků perinsUl v množství ≥ 1 plná paleta je v ceně materiálu zahrnuta jednorázová doprava nákladním vozidlem 
na jednu dodací adresu na území České republiky.

vykládka materiálu není zahrnuta v ceně a odběratel je vykládku povinen zajistit. 

vyhrazujeme si právo účtovat všechny dopravy nad rámec těchto dodacích podmínek a dobu čekání na vykládku přesahující 1 hodinu.

Minimální množství odběru:

Desky foamglas® a foamglas® BoarD – 1 balení
Desky foamglas® reaDY – 1 balení (50 mm) nebo jednotlivé desky na paletě.
Bloky foamglas® perinsUl – 1 balení
příslušenství – 1 prodejní jednotka

Balení a palety:

materiál foamglas® je standardně dodáván na nevratných dřevěných paletách 100 × 120 cm.  
na paletě je obvykle 12 balení nekašírovaných desek foamglas® nebo 8/6 balení desek foamglas® BoarD. 

přesné množství materiálu v balení a na paletě je uvedeno v ceníku. 

velikost standardní palety je obvykle 102 × 122 × 145 cm (může se drobně lišit dle tloušťky desek). 
Hmotnost palety 180–230 kg. Jiné varianty balení lze konzultovat s výrobcem.

Hmotnost materiálu: kg/m3 Hmotnost materiálu: kg/m3 Hmotnost balení:

Desky foamglas®t3+ 100 foamglas® BoarD t4+ 120 Desky foamglas® cca 20 kg

Desky foamglas® t4+ 120 foamglas® BoarD s3 135 foamglas® BoarD cca 30 kg

Desky foamglas® s3 135 foamglas® BoarD f 165

Desky foamglas® f 165 foamglas® reaDY BoarD t4+ 120
    
Orientační termíny dodání:

skladem materiály na skladě. termín dodání 2–7 pracovních dnů.
termín na vyžádání termín dodání na vyžádání 2–4 týdny.
na objednávku materiály vyráběné na objednávku 2–4 týdny.

Technické podklady:

technické listy materiálů, technické specifikace izolačních systémů, instruktážní videa a další technické informace pro navrhování 
a aplikaci materiálu a izolačních systémů foamglas® jsou ke stažení na www.foamglas.cz.
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Všeobecné obchodní podmínky pro použití 
v obchodním styku vůči podnikatelským subjektům

Obecná ustanovení

Článek 1

(1) tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veške-
ré závazky, jejichž předmětem je dodávka zboží společností pittsburgh corning 
cr, s.r.o. se sídlem ip verne, průmyslová 3, 431 51 Klášterec nad ohří, iČo: 261 
99 394 (dále jen „prodávající“) a tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené 
mezi prodávajícím a kupujícím, není-li písemně ujednáno jinak. obchodní podmínky 
kupujícího se stávají součástí smlouvy jen po jejich výslovném předchozím písemném 
potvrzení učiněném prodávajícím ve vztahu k příslušné dodávce, nikoliv ústně, kon-
kludentně či dodáním zboží. Zvláštní ustanovení odlišná od podmínek (tj. obchod-
ních podmínek prodávajícího) jsou platná jen tehdy, pokud byla výslovně a písemně 
dohodnuta. pokud budou pro určité objednávky ujednány zvláštní podmínky, platí 
zároveň i tyto podmínky, a to do té míry, ve které nebudou výslovně vyloučeny zvlášt-
ními ujednáními. v případě rozporu mezi zvláštními podmínkami určité objednávky 
a těmito podmínkami mají přednost zvláštní podmínky objednávky.

(2) Žádná ústní vedlejší ujednání ke kupní smlouvě se nesjednávají. vedlejší ujednání, 
doplňky nebo změny vyžadují ke své platnosti písemnou formu. odchýlit se od toho-
to ujednání je možné jen písemnou dohodou.

(3) Kupující není oprávněn převést, ani zčásti, práva a povinnosti z kupní smlouvy a/nebo 
s ní související na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

(4) pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek nebo doplňujících ujednání byla 
zcela či částečně neplatná či neúčinná nebo pokud by se stala zcela či částečně ne-
platnými či neúčinnými později, nebude tím nijak dotčena platnost a účinnost zbýva-
jících ustanovení těchto podmínek nebo doplňujících ujednání. namísto ustanovení, 
které je nebo které se stalo zcela či částečně neplatným či neúčinným, se smluvní 
strany dohodnou o vložení ustanovení, které by smluvní strany od začátku přijaly, 
pokud by věděly o takové neplatnosti či neúčinnosti, aby dosáhly účelu a funkce 
ustanovení, které je nebo se stalo neplatným či neúčinným.

(5) prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Dojde-li k takovéto změně, 
bude o ní kupující informován na e-mailovou adresu, kterou uvedl při sjednávání 
kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující má právo změnu podmínek bez zbytečného 
odkladu odmítnout s tím, že v takovém případě prodávající dodá zboží na základě 
do té doby potvrzených objednávek kupujícího a kupující je povinen za takto doda-
né zboží zaplatit a tím dojde k ukončení kupní nebo jiné smlouvy mezi kupujícím a 
prodávajícím a další objednávky nebudou prodávajícím akceptovány, nedohodnou-li 
se smluvní strany písemně jinak. 

Nabídky a objednávky

Článek 2

(1) nabídky jsou vždy nezávazné. objednávky kupujícího se stávají pro prodávajícího zá-
vaznými teprve jejich písemným potvrzením prodávajícím, o kterém bude prodávající 
kupujícího informovat.

(2) Kupující je povinen uvést všechny potřebné údaje pro řádné zaslání objednaného 
zboží, a je povinen odebrat objednané zboží nejpozději do 90 dnů od okamžiku 
potvrzení objednávky prodávajícím.

(3) Kupující může svoji objednávku potvrzenou prodávajícím zrušit nebo změnit pou-
ze písemně se souhlasem prodávajícího. Zrušením objednávky je kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu očekávané a řádně vynaložené výdaje, které prodávajícímu 
vznikly v souvislosti se zrušením objednávky. v případě zakázkového zboží není ku-
pující oprávněn prodávajícím potvrzenou objednávku měnit a v případě neodebrání 
takového zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu plnou cenu zboží včetně 
všech nákladů s tím spojených.

Dodávka a přechod nebezpečí škody na věci

Článek 3

(1) Dodávka se uskuteční v rámci České republiky podle volby kupujícího, a to prostřed-
nictvím nákladní automobilové dopravy na staveniště, popř. do skladu kupujícího. 
náklady na dopravu nad rámec dodacích podmínek prodávajícího, se kterými byl 
kupující seznámen, budou prodávajícím účtovány a fakturovány podle jeho aktuálně 
platného ceníku nebo jeho nabídky.

(2) nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupující-
mu, resp. osobě kupujícím určené k provedení přepravy, nebo okamžikem umožnění 
kupujícímu, resp. takové osobě se zbožím nakládat. Kupující nese nebezpečí škody 
na zboží při vykládce a vykládka zboží je výlučně na náklady kupujícího. vykládka je 
výhradní záležitostí kupujícího. Je-li dohodnuta dodávka „ex works“ dle incoter-
ms 2010, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího okamžikem připravení 
zboží k odebrání u prodávajícího.

Článek 4

(1) Údaje o termínech a dodacích lhůtách jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně 
dohodnuto jinak. Uváděné termíny a dodací lhůty jsou předpokládané a orientační, 
nicméně budou podle možností dodrženy. Dodací lhůta je považovaná za dodrže-
nou, pokud k zaslání zboží nebo jeho připravení k odebrání dojde 8 dní před nebo po 
předpokládané lhůtě dodání. v případě prodlení nebo jinak vadného plnění prodá-
vajícího je kupující vždy povinen prodávajícího písemně upozornit na vadné plnění a 
poskytnout mu dodatečnou lhůtu ke zjednání nápravy v délce alespoň 30 pracovních 
dnů. až po marném uplynutí dodatečné lhůty k plnění je kupující uplatnit práva z 
vadného plnění.

(2) prodávající odpovídá podle zákonných ustanovení za prodlení s plněním či za doda-
tečnou nemožnost plnění v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany prodá-
vajícího, jeho zástupce nebo zprostředkovatele. avšak odpovědnost prodávajícího je 
v případě hrubé nedbalosti omezena na předvídatelné a ve smluvním styku obvyklé 
škody. vyjma případů uvedených v první větě tohoto odstavce je odpovědnost pro-
dávajícího co do povinnosti náhrady škody a náhrady marně vynaložených nákladů 

v důsledku prodlení s plněním či dodatečné nemožnosti plnění omezena v případě 
prodlení s plněním celkem na 5% hodnoty předmětu dodávky a v případě dodateč-
né nemožnosti plnění celkem na 10% hodnoty předmětu dodávky. Jakékoliv další 
nároky kupujícího vznikající z důvodu nemožnosti plnění dodávky jsou vyloučeny, 
nejedná-li se o nároky podle zákonných ustanovení, od nichž se není možné odchýlit. 
výše uvedená omezení se nevztahují na odpovědnost za újmu na životě nebo na 
zdraví. právo kupujícího odstoupit od smlouvy v souladu se smlouvou a těmito pod-
mínkami zůstává nedotčeno. výše uvedená pravidla nemají za následek přenesení 
důkazního břemene v neprospěch kupujícího.

(3) výše uvedené odstavce platí v odpovídajícím rozsahu rovněž při dílčím prodlení a čás-
tečné nemožnosti plnění, avšak s tím, že náhrada škody pro nesplnění se poskytne jen 
tehdy, pokud částečné plnění pro kupujícího nemá význam, což kupující musí prokázat. 

(4) Způsobí-li kupující prodlení prodávajícího s odesláním zboží nebo je-li v prodlení s přejím-
kou zboží, anebo pokud kupující změní či zruší svůj příkaz k odeslání zboží bez souhlasu 
prodávajícího, může prodávající po uplynutí 3 dnů od původně dohodnutého termínu 
dodání oznámit kupujícímu, že je zboží připraveno k odeslání. ode dne doručení to-
hoto oznámení přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího. prodávající je opráv-
něn uskladnit zboží připravené k odeslání na nebezpečí a náklady kupujícího nebo ho 
předat dopravci či zasílateli; zboží je pak považováno za řádně dodané a bude vyfaktu-
rováno ke dni, kdy bylo připraveno k odeslání. náklady související s takovým zpoždě-
ným vyexpedováním zboží jdou k tíži kupujícího.

(5) Dílčí dodávky jsou přípustné, ledaže by nebyly pro kupujícího přijatelné. o nepřijatelnosti 
dílčích dodávek je kupující povinen prodávajícího bezodkladně písemně informovat.

Nemožnost dodávek

Článek 5

v případě vyšší moci, stávky, výluky, zničení podstatné části výrobního zařízení, při narušení 
provozu v důsledku nedostatečných dodávek surovin a energií ze strany třetích osob či 
jiných poruchách provozu a v případě dopravních uzavírek či jiných omezení přepravy, 
zásazích veřejné moci, či pokud nastanou jiné okolnosti, které povedou k přerušení, ome-
zení nebo zastavení výroby nebo dodávek, je prodávající zproštěn povinnosti dodat zboží 
v předpokládané dodací lhůtě, a to alespoň po dobu trvání některého z výše uvedených 
důvodů a dále po přiměřenou dobu náběhu. v těchto případech je prodávající též opráv-
něn odstoupit od kupní smlouvy. na žádost kupujícího je prodávající povinen sdělit, zda 
odstupuje od smlouvy nebo zda v přiměřené lhůtě zboží dodá (obnoví dodávky). pokud 
prodávající tuto skutečnost nesdělí ani po uplynutí přiměřené lhůty po té, co byl  k tomu 
kupujícím vyzván, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Kupujícímu však v takovém 
případě nevznikají žádné další nároky vůči prodávajícímu, kupující zejména nemá nárok 
na náhradu škody.

Cena

Článek 6

ceny vyplývají z ceníků prodávajícího. rozhodná je cena platná v den doručení objednávky 
kupujícího prodávajícímu. pokud však k vyexpedování zboží dojde později než po čtyřech 
měsících ode dne doručení objednávky, uplatní se od tohoto okamžiku cena podle ceníku 
platného při vyexpedování.

Splatnost

Článek 7

(1) celá kupní cena je obecně splatná okamžikem dodání, popř. převzetí zboží, není-li 
mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto písemně výslovně jinak. 

(2) prodávající nemá povinnost přijímat směnky a šeky.

(3) Došlé platby kupujícího se započtou nejprve na závazek nejdříve vzniklý a splatný 
a dále na závazky v pořadí dle jejich vzniku a splatnosti, což je třeba zohlednit při 
poskytnutí případné slevy.

(4) právo odepřít plnění (§ 1912 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v plat-
ném znění (dále jen „občanský zákoník“)), zadržovací právo a právo na započtení 
náleží kupujícímu pouze ohledně nároků přiznaných pravomocným rozhodnutím 
soudu.

(5) v případě prodlení kupujícího s platbou je prodávající oprávněn žádat úroky z prodle-
ní ve výši dle zákonné sazby zvýšené o 9 procentních bodů.

 (6) pokud dojde k podstatnému zhoršení majetkových poměrů kupujícího nebo pokud 
byly majetkové poměry kupujícího špatné již při uzavření kupní smlouvy a prodávající 
se o skutečných poměrech dozvěděl až po uzavření takové smlouvy, nastává splatnost 
kupní ceny za již dodané zboží okamžitě dle požadavku prodávajícího, byla-li sjednána 
delší splatnost v souladu s odst. (1) tohoto článku 7. Kupující rovněž bere na vědomí, 
že kupní cena za dodané zboží se stává okamžitě splatnou ke dni, kdy byl proti kupují-
címu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. prodávající je oprávněn další plnění 
svých dodavatelských závazků vyplývajících z kupní smlouvy podmínit poskytnutím 
zajištění ze strany kupujícího. nebude-li ve lhůtě do 8 dnů po splatnosti kupní ceny 
uhrazena kupujícím, na kterého dopadá tento odstavec, kupní cena, ani poskytnuto 
dostatečné zajištění, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

(7) Dodávky se uskuteční maximálně do výše úvěrového limitu dohodnutého mezi pro-
dávajícím a kupujícím. prodávající je oprávněn další dodávky zastavit, pokud dojde 
k překročení tohoto úvěrového limitu, třebaže se faktury vydané v rámci úvěrového 
limitu ještě nestaly splatnými, popř. stávající objednávky ještě nebyly vyexpedovány 
v plném rozsahu.

(8) Každá dílčí dodávka bude pro účely fakturace považována za samostatnou dodávku, 
bude vyfakturována zvlášť a musí být uhrazena podle výše uvedených podmínek.

(9) obchodní zástupci prodávajícího nejsou oprávněni přijímat peníze od kupujícího bez 
písemného zmocnění prodávajícího.

(10) veškeré platby za dodané zboží budou prováděny bezhotovostním převodem, při-
čemž platba se považuje za uhrazenou v momentě připsání na účet prodávajícího.
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Výhrada vlastnictví

Článek 8

(1) předmět dodávky zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do splnění veškerých závaz-
ků kupujícího vůči prodávajícímu vyplývajících z právního vztahu mezi prodávajícím a 
kupujícím, včetně úplné úhrady kupní ceny.

(2) v případě porušení povinností kupujícím, zejména při prodlení s platbou, je prodá-
vající oprávněn, i bez stanovení dodatečné lhůty k plnění, žádat okamžité vrácení 
předmětu dodávky a/nebo odstoupit od kupní smlouvy; kupující je v takovém přípa-
dě povinen předmět dodávky neprodleně vydat. výzvu k vrácení předmětu dodávky 
nelze považovat za prohlášení prodávajícího o tom, že odstupuje od kupní smlouvy, 
ledaže by tato skutečnost (odstoupení) jím byla ve výzvě výslovně vyjádřena.

Ochranné známky

Článek 9

(1) Kupující není oprávněn odstranit ochrannou známku nebo jiné označení prodávajícího, 
které se nachází na zboží (předmětu dodávky) nebo na obalu, ani prodávat zboží do-
dané prodávajícím dále pod jinou ochrannou známkou nebo pod jiným označením, 
ledaže jej k tomu opravňuje písemný souhlas prodávajícího.

(2) Kupující není oprávněn zboží dodané prodávajícím zpracovat či spojit s jiným výrobkem za 
účelem dalšího prodeje bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, zejmé-
na kdyby takovým zpracováním či spojením mohlo dojít k poškození dobrého jména 
a pověsti prodávajícího a jeho výrobků nebo kdyby takovým jednáním mohlo dochá-
zet ke klamavému označení zboží nabízeného kupujícím, parazitování na pověsti 
prodávajícího či jiné formě nekalosoutěžního jednání ze strany kupujícího.

Práva z vadného plnění

Článek 10

(1) Kupující je povinen zboží ihned po jeho přijetí zkontrolovat. případné reklamace musí 
být uplatněny písemně s uvedením důvodů a bez zbytečného odkladu po převzetí 
zboží, jinak k nim nebude přihlíženo. nároky vyplývající ze zjevných vad však musí 
být uplatněny písemně nejpozději ve lhůtě 8 dnů od obdržení zboží; postačí ode-
slání oznámení v této lhůtě. přitom je nutné, aby kupující popsal vady co možná 
nejpodrobněji. Jakékoli nároky vyplývající z vad zboží nebo z vadného obalu jsou 
vyloučeny, pokud dojde k použití či distribuci zboží, které omezí – byť jen částečně 
– možnost dalšího nakládání se zbožím ze strany prodávajícího. prodávající nenese 
žádné náklady, které by v důsledku použití / distribuce zboží údajně vykazujícího vady 
mohly kupujícímu vzniknout či vznikly.

(2) nároky a práva vyplývající z vad předmětů dodávky – ať již z jakéhokoli právního 
důvodu – se promlčují ve lhůtě jednoho roku. pro jiná práva a nároky se uplatní 
zákonná promlčecí doba, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak.

(3) Jednoroční promlčecí lhůta platí i pro veškeré nároky vůči prodávajícímu na náhradu 
škody, která kupujícímu vznikne v důsledku  vady dodávaného zboží, bez ohledu na 
právní základ nároku. pro jiné nároky na náhradu škody vůči prodávajícímu, tj. práva 
na náhradu škody, která nesouvisejí s vadou dodaného zboží, platí rovněž jednoroční 
promlčecí lhůta. 

(4) promlčecí lhůty podle odst. (2) a (3) se řídí následujícími pravidly:

 (a) tyto promlčecí lhůty zásadně neplatí v případě úmyslného jednání nebo lstivého 
zamlčení vady.

 (b) tyto promlčecí lhůty neplatí pro práva na plnění vyplývající z újmy na svobodě, 
životě nebo zdraví. 

(5) promlčecí lhůta počíná běžet u všech nároků okamžikem dodání, a není-li to z pova-
hy věci možné, pak ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

(6) pokud není výslovně určeno jinak, nejsou dotčena zákonná ustanovení o začátku, 
stavení, přerušení, novém začátku a uplynutí promlčecí lhůty.

(7) výše uvedená pravidla nemají za následek obracení důkazního břemene v nepro-
spěch kupujícího.

(8) Kupující není oprávněn uplatnit nároky vyplývající z vad v případě nepatrné odchylky 
od smluvených vlastností nebo v případě poškození zboží, které nebrání jeho použití 
při zachování jeho funkčních vlastností.

(9) v případě odůvodněné reklamace vad je prodávající povinen vadné zboží bezplat-
ně odebrat zpět. prodávajícímu vždy přísluší právo volby mezi odstraněním vad a 
dodávkou nového zboží na příslušné místo určení. pokud však nebude splněno ani 
takovým následným dodatečným plněním, potom má kupující dle své vlastní volby 
právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. tímto ustanovením není 
dotčeno zákonné právo prodávajícího na uplatnění práv z vad nebo na náhradu 
škody vůči tomu, kdo mu vadné zboží dodal. oprava je považována za bezvýslednou 
teprve po druhém neúspěšném pokusu o opravu. Kupující je oprávněn uplatnit veš-
keré nároky z vad plnění pouze ve lhůtě šesti měsíců od převzetí zboží.

(10) veškeré informace či sdělení prodávajícího nebo jeho zástupců v souvislosti s technic-
kým poradenstvím ohledně používání a zacházení s výrobky, jakož i ohledně manipula-
ce s nimi nebo zpracování jsou nezávazné a takováto informace či sdělení nezakládají 
žádnou odpovědnost prodávajícího. Ústní přísliby v souvislosti s technickým poraden-
stvím ohledně používání a zacházení s výrobky a jejich manipulace nebo zpracování 
nepředstavují ujištění o vlastnostech ve smyslu občanského zákoníku, a nelze k nim 
nikterak přihlížet. Je-li plnění popsáno v kupní smlouvě, pak jsou vlastnosti předmětu 
dodávky komplexně a s konečnou platností definovány popisem plnění.

(11) Kupující není oprávněn zaslat reklamované zboží zpět, aniž by o vadě předem písem-
ně informoval prodávajícího a poskytl mu dostatečnou možnost pro přezkoumání 
tvrzené vady, ledaže prodávající kupujícího výslovně vyzve, aby reklamované zboží 
zaslal zpět za účelem posouzení.

Technické prodejní podmínky

Článek 11

technické prodejní podmínky, zejména ohledně rozměrů zboží a jejich výpočtu, přepravy 
zboží, stanovení ceny, obalů, tloušťky atd., vyplývají z obchodních zvyklostí, resp. z aktu-
álního ceníku nebo ze zvláštních nabídek prodávajícího. v tomto rozsahu je nutné takové 
technické prodejní podmínky považovat za součást těchto podmínek jakožto jejich doplnění.

Následky porušení povinností

Článek 12

(1) v případě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti prodávajícího, jeho zástup-
ce nebo zprostředkovatele odpovídá prodávající podle zákonných ustanovení. 
v ostatních případech odpovídá prodávající pouze za škodu způsobenou vadou vý-
robku ve smyslu ust. § 2939 a násl. občanského zákoníku, a to za újmu na životě 
nebo zdraví anebo za škodu v důsledku zaviněného porušení podstatných smluvních 
povinností. nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení podstatných smluv-
ních povinností prodávajícím je však omezen toliko na předvídatelné a pro daný ob-
chodněsmluvní vztah obvyklé škody, není-li zároveň splněna jiná výjimka uvedená v 
první či druhé větě tohoto odstavce (1). odpovědnost prodávajícího je však omezena 
i v případech hrubé nedbalosti na předvídatelné a pro daný obchodněsmluvní vztah 
obvyklé škody, není-li zároveň splněna jiná výjimka uvedená ve druhé větě tohoto 
odstavce (1).

(2) Ustanovení předchozího odstavce (1) se vztahuje na všechny nároky na náhradu 
škody, a to z jakéhokoliv právního důvodu, zejména z vad, porušení smluvních po-
vinností či protiprávního jednání. rovněž se vztahuje na nárok na náhradu marně 
vynaložených nákladů. odpovědnost za prodlení a nemožnost plnění se však řídí 
článkem 4.

(3) výše uvedená pravidla nemají za následek obracení důkazního břemene v nepro-
spěch kupujícího.

(4) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech výslovně uvedených 
v těchto podmínkách a kupní smlouvě. Kupující je však vždy povinen v přiměřené lhů-
tě písemně vyzvat prodávajícího k dodatečnému splnění ve lhůtě minimálně 30 pra-
covních dnů. v případě uplynutí přiměřené doby k dodatečnému plnění od doručení 
tohoto vyzvání prodávajícímu, během níž nedošlo k nápravě ze strany prodávajícího, 
je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu, zda odstupuje z důvodu podstat-
ného porušení jeho povinností od kupní smlouvy nebo zda trvá na dodání zboží.

(5) Kupující je povinen zajistit, aby omezení odpovědnosti prodávajícího podle tohoto 
článku bylo účinné i vůči odběratelům kupujícího.

 

Smluvní pokuta, náhrada škody a podobná plnění

Článek 13

(1) odstoupí-li kupující od smlouvy, aniž by k tomu byl ze zákona, resp. podle těchto 
podmínek oprávněn, nebo neodebere-li zboží navzdory opakovanému oznámení 
prodávajícího o připravenosti zboží k převzetí, resp. výzvě k převzetí a/nebo odstoupí-
li prodávající oprávněně od kupní smlouvy, má prodávající právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 20 % celkové kupní ceny brutto. v případě neodebrání zboží objed-
naného jako zakázková výroba je kupující povinen prodávajícímu zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 100% hodnoty takového zboží vyrobeného na zakázku brutto.

(2) pokud na přání kupujícího dojde k posunu termínu odeslání zboží o více než dva 
týdny od původně dohodnutého termínu dodání nebo od okamžiku oznámení pro-
dávajícího o tom, že zboží je připraveno k odeslání, v případě, že nebyl dohodnut 
konkrétní termín dodání, může prodávající kupujícímu účtovat poplatek za uskladně-
ní zboží v paušální výši 0,5 % kupní ceny předmětu dané dodávky za každý započatý 
měsíc uskladnění, maximálně však 5 % z této kupní ceny.

(3) v případě, že kupující poruší povinnost nezpracovat či nespojit prodávajícím dodané 
zboží s jiným výrobkem / materiálem za účelem dalšího prodeje bez předchozího 
písemného souhlasu prodávajícího a v případě, že kupující účinně nezajistí, aby ome-
zení odpovědnosti prodávajícího podle článku 12 těchto podmínek bylo účinné i 
vůči odběratelům kupujícího, bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 1,000,000,- Kč za každé jednotlivé porušení. vedle smluvní pokuty 
bude kupující povinen nahradit prodávajícímu i škodu, která prodávajícímu v důsled-
ku takového jednání kupujícího vznikne, a to v plné výši. 

(5) prodávající má právo na náhradu škody v plné výši, která mu vznikne porušením 
povinností kupujícího podle tohoto článku 13 vedle práva na smluvní pokutu, která 
se vztahuje ke stejné povinnosti kupujícího.

Prohlášení jiných osob

Článek 14

externí spolupracovníci prodávajícího (zejména specialisté v oblasti prodeje, marketingu a 
styku s veřejností) mohou uzavírat dohody nebo vydávat prohlášení, která by se odchylova-
la od těchto podmínek, jenom tehdy, pokud k tomu byli písemně zmocněni prodávajícím, 
resp. odpovědnou osobou v rámci struktury prodávajícího, přičemž pro každý jednotlivý 
případ takového odchýlení je vyžadováno zvláštní zmocnění.

Místo plnění, soudní příslušnost

Článek 15

(1) místem plnění je sídlo prodávajícího, tj. výrobní závod pittsburgh corning cr, s.r.o., 
není-li sjednáno dle dodacích podmínek výslovně jinak.

(2) pro případ sporu se prodávající a kupující dohodli na místní příslušnosti okresního 
soudu v chomutově, případně Krajského soudu v Ústí nad labem, coby soudu prv-
ního stupně podle příslušných procesních právních předpisů. 
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zolace s vysokým potenciálem
 recyklace

Zelené řešení aktuálně 
s 60 % recyklovaného skla


