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       Druh výrobku 

Škridla
1 Základná škridla 1/1

Základná škridla 1/1
2 Základná škridla polovičná 1/2

Krajná škridla
3 Krajná škridla ľavá
4 Krajná škridla pravá

Pultová škridla
5 Pultová škridla 1/1
6 Pultová škridla polovičná 1/2
7 Pultová škridla rohová ľavá
8 Pultová škridla rohová pravá
9 Manzardová škridla základná 1/1

10 Manzardová škridla krajná ľavá
11 Manzardová škridla krajná pravá
12 Manzardová škridla polovičná 

Prvky pre hrebeň a nárožie
13 Hrebenáč 
14 Hrebenáč na ukončenie nárožia
15 Rozdeľovací hrebenáč
16 Rozdeľovací hrebenáč T
17 Rozdeľovací hrebenáč X
18 Rozdeľovací hrebenáč XS

Protisnehová ochrana 
19 Protisnehová škridla
20 Škridla sneholamu

Prvky pre odvetranie strechy
21 Odvetrávacia škridla

Prestupy v strešnej krytine
22 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
23 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
24 Sada DuroVent pre anténu a satelit
25 Sada DuroVent pre odvod spalín

Pochôdzna strecha
26 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)

Presvetlenie strechy
27 Plexi škridla

Bleskozvody
28 Bleskozvodová škridla 1/1 
29 Bleskozvodový hrebenáč 
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Bramac Adria  

Spotreba Jednotka Farba Cena za jednotku množstva 

   približne množstva 

 Druh výrobku bez DPH s DPH 20%
 um

br
a

m
ag

ic
o

€ € € €

Škridla

Základná škridla 1/1 10 ks/m2 1 ks • • 1,38 1,25 1,66 1,50

Základná škridla 1/1 cena od: m2 13,80 12,50 16,56 15,00

Základná škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • 1,90 1,71 2,28 2,05

Krajná škridla

Krajná škridla ľavá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • 6,03 5,40 7,24 6,48

Krajná škridla pravá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • 6,03 5,40 7,24 6,48

Prvky pre hrebeň a nárožie

Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • 4,52 4,07 5,42 4,88

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • • 10,59 9,53 12,71 11,44

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa  
s 2 nárožiami 1 ks • • 15,04 13,54 18,05 16,24

Protisnehová ochrana 

Protisnehová zábrana podľa potreby 1 ks • • 0,77 0,77 0,92 0,92

Prvky pre odvetranie strechy

Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • • 8,29 7,46 9,95 8,95

Prestupy v strešnej krytine**

Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 sada • • 46,67 46,67 56,00 56,00

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • • 39,35 39,35 47,22 47,22

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 sada • • 27,40 27,40 32,88 32,88

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • • 34,41 34,41 41,29 41,29

Pochôdzna strecha

Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny) 2 ks/1 plošina 1 ks • • 12,81 11,53 15,37 13,83

Presvetlenie strechy

Plexi škridla podľa potreby 1 ks 10,87 13,04

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23 

• pre model Bramac Adria v oboch farebných verziách odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe
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Bramac Montero (Protector)  

Spotreba Jednotka Farba Cena za jednotku 

   približne množstva  množstva

 Druh výrobku  bez s DPH

    DPH               20%ru
bí

no
vá

 č
er

ve
ná

ca
ny

on

gr
an

ito
vá

 č
ie

rn
a

€ €

Škridla

Základná škridla 1/1 10 ks/m2 1 ks • • • 1,11 1,33

Základná škridla 1/1 cena od: m2 11,10 13,32

Základná škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • 1,12 1,34

Krajná škridla

Krajná škridla ľavá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 3,48 4,18

Krajná škridla pravá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 3,48 4,18

Prvky pre hrebeň a nárožie

Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • • 2,71 3,25

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • • • 6,52 7,82

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa  
s 2 nárožiami 1 ks • • • 10,46 12,55

Protisnehová ochrana 

Protisnehová škridla podľa potreby 1 ks • • • 1,98 2,38

Škridla sneholamu podľa potreby 1 ks • • • 21,72 26,06

Prvky pre odvetranie strechy

Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • • • 5,79 6,95

Prestupy v strešnej krytine**

Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 sada • • • 41,07 49,28

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • • • 33,75 40,50

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 sada • • • 21,80 26,16

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • • • 28,81 34,57

Presvetlenie strechy

Plexi škridla podľa potreby 1 ks 10,07 12,08

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23 

• pre model Bramac Montero rubínová červená odporúčame použitie príslušenstva v tehlovočervenej farbe

• pre model Bramac Montero canyon odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe

• pre model Bramac Montero granitová čierna odporúčame použitie príslušenstva v čiernej farbe
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 Rímska škridla Spotreba Farba Cena za jednotku

(Protector PluS) približne  množstva

 Druh výrobku   bez DPH s DPH 20 %te
hl

ov
oč

er
ve

ná

tm
av

oh
ne

dá

eb
en

ov
á č

ie
rn

a

an
tik

Je
dn

ot
ka

m
no

žs
tv

a

€ € € €
Škridla
Základná škridla 1/1 10 ks/m2 1 ks • • • • 1,09 1,20 1,31 1,44

Základná škridla 1/1 cena od: m2 10,90 12,00 13,08 14,40

Základná škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • • 1,18 1,26 1,42 1,51

Krajná škridla
Krajná škridla ľavá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 3,54 3,81 4,25 4,57

Krajná škridla pravá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 3,54 3,81 4,25 4,57

Pultová škridla
Pultová škridla 1/1 3,3 ks/1 bm 1 ks • • • • 5,63 6,19 6,76 7,43

Pultová škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • • 5,63 6,19 6,76 7,43

Pultová škridla rohová ľavá podľa potreby 1 ks • • • • 10,62 11,69 12,74 14,03

Pultová škridla rohová pravá podľa potreby 1 ks • • • • 10,62 11,69 12,74 14,03

Prvky pre hrebeň a nárožie
Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • • • 2,48 2,89 2,98 3,47

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1  ks • • • • 6,30 7,27 7,56 8,72

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa  
s 2 nárožiami 1 ks • • • • 10,26 11,48 12,31 13,78

Rozdeľovací hrebenáč XS* 1 ks/pre spoj. 4 nároží 1 ks • 12,32 14,78

Protisnehová ochrana 
Protisnehová škridla podľa potreby 1 ks • • • • 1,87 2,06 2,24 2,47

Škridla sneholamu (bez držiaku a mreže) podľa potreby 1 ks • • • • 26,90 26,90 32,28 32,28

Prvky pre odvetranie strechy
Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • • • • 5,72 6,38 6,86 7,66

Prestupy v  strešnej krytine**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 sada • • • • 46,67 46,67 56,00 56,00

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • • • • 39,35 39,35 47,22 47,22

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 sada • • • • 27,40 27,40 32,88 32,88

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • • • • 34,41 34,41 41,29 41,29

Pochôdzna strecha
Nosná škridla 
(bez držiaku a stúpacej plošiny) 2 ks/1 plošina 1 ks • • • • 6,01 6,62 7,21 7,94

Presvetlenie strechy
Plexi škridla podľa potreby 1 ks 10,87 10,87 13,04 13,04

Bleskozvodové riešenie

Bleskozovodová škridla podľa potreby 1 ks • • • 5,73 6,31 6,88 7,57

Bleskozvodový hrebenáč podľa potreby 1 ks • • • 5,99 6,85 7,19 8,22

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách  22 – 23

•  pre model Rímska škridla antik odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe
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Bramac Klasik (Protector)

 Spotreba Farba   Cena za jednotku
   približne  množstva

 Druh výrobku   bez    s DPH

     DPH    20 %te
hl

ov
oč

er
ve

ná

če
rv

en
oh

ne
dá

tm
av

oh
ne

dá

eb
en
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á 

či
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na

€ €
Škridla
Základná škridla 1/1 10 ks/m2 1 ks • • • • 1,05 1,26

Základná škridla 1/1 cena od: m2 10,50 12,60

Základná škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • • 1,14 1,37

Krajná škridla
Krajná škridla ľavá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 3,37 4,04

Krajná škridla pravá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 3,37 4,04

Pultová škridla
Pultová škridla 1/1 3,3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 5,42 6,50

Pultová škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • • 5,42 6,50

Pultová škridla rohová ľavá podľa potreby 1 ks • • • • 10,23 12,28

Pultová škridla rohová pravá podľa potreby 1 ks • • • • 10,23 12,28

Manzardová škridla základná 1/1*** 3,3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 5,42 6,50

Manzardová škridla krajná ľavá*** podľa potreby 1 ks • • • • 10,23 12,28

Manzardová škridla krajná pravá*** podľa potreby 1 ks • • • • 10,23 12,28

Manzardová škridla polovičná*** podľa potreby 1 ks • • • • 10,23 12,28

Prvky pre hrebeň a nárožie
Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • • • 2,48 2,98

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • • • • 6,30 7,56

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa 
s 2 nárožiami 1 ks • • • • 10,26 12,31

Rozdeľovací hrebenáč T* 1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov 1 ks • • • • 9,62 11,54

Rozdeľovací hrebenáč X* 1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov 1 ks • • • • 11,16 13,39

Rozdeľovací hrebenáč XS* 1 ks/pre spoj. 4 nároží 1 ks • • • • 11,16 13,39

Protisnehová ochrana 
Protisnehová škridla podľa potreby 1 ks • • • • 1,80 2,16

Škridla sneholamu podľa potreby 1 ks • • • • 21,72 26,06

Prvky pre odvetranie strechy
Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • • • • 5,51 6,61

Prestupy v strešnej krytine**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 sada • • • • 41,07 49,28

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • • • • 33,75 40,50

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 sada • • • • 21,80 26,16

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • • • • 28,81 34,57

Pochôdzna strecha
Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny) 2 ks/1 plošina 1 ks • • • • 5,79 6,95

Presvetlenie strechy
Plexi škridla podľa potreby 1 ks 10,07 12,08

Bleskozvody
Bleskozvodová škridla 1/1 podľa potreby 1 ks • • • • 5,52 6,62

Bleskozvodový hrebenáč podľa potreby 1 ks • • • • 5,99 7,19

*     v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
**   rozpis jednotlivých sád pozri na stranách  22 – 23
*** neštandardný program na objednávku s dobou dodania 3-4 týždne

Je
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Bramac Tectura (Protector)

 Spotreba   Farba Cena za jednotku 
   približne   množstva

 Druh výrobku  bez DPH s DPH 20%

eb
en

ov
á 

či
er

na

an
tik

€ € € €

Škridla

Základná škridla 1/1 11 ks/m2 1 ks • • 0,96 1,09 1,15 1,31

Základná škridla 1/1 cena od: m2 10,56 11,99 12,67 14,39

Základná škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • 1,04 1,23 1,25 1,48

Krajná škridla

Krajná škridla ľavá 1/1 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • 4,06 4,71 4,87 5,65

Krajná škridla pravá 1/1 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • 4,06 4,71 4,87 5,65

Prvky pre hrebeň a nárožie

Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • 2,48 2,89 2,98 3,47

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1ukončenie nárožia 1 ks • • 6,30 7,27 7,56 8,72

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa 
s 2 nárožiami 1 ks • • 10,26 11,48 12,31 13,78

Rozdeľovací hrebenáč T* 1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov 1 ks • 9,62 11,54

Rozdeľovací hrebenáč X* 1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov 1 ks • 11,16 13,39

Rozdeľovací hrebenáč XS* 1 ks/pre spoj. 4 nároží 1 ks • • 11,16 12,32 13,39 14,78

Protisnehová ochrana 

Protisnehová zábrana podľa potreby 1 ks • • 0,77 0,77 0,92 0,92

Prvky pre odvetranie strechy

Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • • 5,93 7,02 7,12 8,42

Prestupy v strešnej krytine**

Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 ks • • 56,29 56,29 67,55 67,55

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 ks • • 48,98 48,98 58,78 58,78

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 ks • • 37,02 37,02 44,42 44,42

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 ks • • 44,04 44,04 52,85 52,85

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23

•   pre model Bramac Tectura antik odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe

Je
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ka
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a
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Bramac Reviva (Protector)

 Spotreba Farba Cena za jednotku

   približne  množstva

 Druh výrobku   bez DPH  s DPH 20 % 

te
hl

ov
oč

er
ve

ná

eb
en

ov
á 

či
er

na

an
tik

€ € € €

Škridla

Základná škridla 1/1 11 ks/m2 1 ks • • • 0,96 1,09 1,15 1,31

Základná škridla 1/1 cena od: m2 10,56 11,99 12,67 14,39

Základná škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • 1,04 1,23 1,25 1,48

Krajná škridla

Krajná škridla ľavá 1/1 1,5 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 4,06 4,71 4,87 5,65

Krajná škridla pravá 1/1 1,5 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 4,06 4,71 4,87 5,65

Krajná škridla ľavá 3/4 1,5 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 3,84 4,42 4,61 5,30

Krajná škridla pravá 3/4 1,5 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 3,84 4,42 4,61 5,30

Prvky pre hrebeň a nárožie

Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • • 2,48 2,89 2,98 3,47

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • • • 6,30 7,27 7,56 8,72

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa 
s 2 nárožiami 1 ks • • • 10,26 11,48 12,31 13,78

Rozdeľovací hrebenáč T* 1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov 1 ks • • 9,62 11,54

Rozdeľovací hrebenáč X* 1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov 1 ks • • 11,16 13,39

Rozdeľovací hrebenáč XS* 1 ks/pre spoj. 4 nároží 1 ks • • • 11,16 12,32 13,39 14,78

Prvky pre odvetranie strechy

Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • • • 5,93 7,02 7,12 8,42

Protisnehová ochrana

Protisnehová zábrana podľa potreby 1 ks • • • 0,77 0,77 0,92 0,92

Škridla sneholamu (bez držiaku a mreže) podľa potreby 1 ks • • • 38,65 39,40 46,38 47,28

Prestupy v strešnej krytine**

Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 ks • • • 56,29 56,29 67,55 67,55

Sada DuroVent pre kanalizačné  odvetranie podľa potreby 1 ks • • • 48,98 48,98 58,78 58,78

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 ks • • • 37,02 37,02 44,42 44,42

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 ks • • • 44,04 44,04 52,85 52,85

Pochôdzna strecha
Nosná škridla kovová 
(bez držiaku a stúpacej plošiny) 2 ks/1 plošina 1 ks • • • 52,83 52,83 63,40 63,40

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23

•   pre model Bramac Reviva antik odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe
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Bobrovka (Protector)

 Spotreba  Farba Cena za jednotku 
   približne  množstva

 Druh výrobku  bez DPH s DPH 20 %
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€ € € €

Škridla
Základná škridla Bobrovka 1/1 35 – 37 ks/m2 1 ks • • • 0,53 0,57 0,64 0,68

Základná škridla Bobrovka 1/1 cena od: m2 • • • 18,55 19,95 22,26 23,94

Základná škridla dvojitá Bobrovka 2/1 17 – 19 ks/m2 1 ks • • • 1,02 1,10 1,22 1,32

Základná škridla dvojitá Bobrovka 2/1 cena od: m2 • • • 17,34 18,70 20,81 22,44

Odkvapová škridla 6 ks/1 bm odkvapu 1 ks • • • 0,80 0,81 0,96 0,97

Krajná škridla
Krajná škridla 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 1,42 1,53 1,70 1,84

Krajná škridla lomená univerzálna 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 5,22 5,48 6,26 6,58

Prvky pre hrebeň a nárožie
Koncová škridla hrebeňová 12 ks/bm hrebeňa obojstr. 1 ks • • • 0,80 0,84 0,96 1,01

Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • • 2,48 2,89 2,98 3,47

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • • • 6,30 7,27 7,56 8,72

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa 
s 2 nárožiami 1 ks • • • 10,26 11,48 12,31 13,78

Rozdeľovací hrebenáč T* 1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov 1 ks • • 9,62 11,54

Rozdeľovací hrebenáč X* 1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov 1 ks • • 11,16 13,39

Rozdeľovací hrebenáč XS* 1 ks/pre spoj. 4 nároží 1 ks • • • 11,16 12,32 13,39 14,78

Protisnehová ochrana 
Škridla sneholamu plochá (bez držiaku a mreže) podľa potreby 1 ks • • • 28,10 28,10 33,72 33,72

Protisnehová zábrana podľa potreby 1 ks • • • 0,77 0,77 0,92 0,92

Prvky pre odvetranie strechy
Odvetrávacia škridla 25 ks/100 m2 strechy 1 kompl. • • • 7,37 7,73 8,85 9,28

a) Odvetrávací prvok 1 ks • • • 3,91 4,11 4,69 4,93

b) Vrchná časť 1 ks • • • 1,73 1,81 2,08 2,17

c) Spodná časť 1 ks • • • 1,73 1,81 2,08 2,17

Prestupy DuroVent v strešnej krytine**
Sada DuroVent pre sanitárne  odvetranie podľa potreby 1 sada • • • 56,29 56,29 67,55 67,55

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • • • 48,98 48,98 58,78 58,78

Sada DuroVent pre prestup antény podľa potreby 1 sada • • • 37,02 37,02 44,42 44,42

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • • • 44,04 44,04 52,85 52,85

Pochôdzna strecha
Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny) 2 ks/1 plošina 1 ks • • • 63,47 63,47 76,16 76,16

Presvetlenie strechy
Plexi škridla – plochá podľa potreby 1 ks 13,00 13,00 15,60 15,60

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23 

•   pre model Boborovka antik odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe

Model Bobrovka je neštandardný program na objednávku s dobou dodania 3-4 týždne.
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Moravská škridla (Novo)

 Spotreba         Farba Cena za jednotku 
   približne množstva 

 Druh výrobku  bez DPH s DPH 20%
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Škridla
Základná  škridla 1/1 10 ks/m2 1 ks • • • • 0,82 0,98

Základná  škridla 1/1 cena od: m2 8,20 9,84

Základná  škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • • 0,84 1,01

Krajná škridla
Krajná škridla ľavá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 3,14 3,77

Krajná škridla pravá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 3,14 3,77

Pultová škridla
Pultová škridla 1/1 3,3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • • 5,04 6,05

Pultová škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • • 5,04 6,05

Pultová škridla rohová ľavá podľa potreby 1 ks • • • • 9,51 11,41

Pultová škridla rohová pravá podľa potreby 1 ks • • • • 9,51 11,41

Prvky pre hrebeň a nárožie
Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • • • 2,42 2,90

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie  
nárožia 1 ks • • • • 6,25 7,50

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj.  
1 hrebeňa s 2 nárožiami 1 ks • • • • 10,20 12,24

Protisnehová ochrana 
Protisnehová škridla podľa potreby 1 ks • • • • 1,72 2,06

Škridla sneholamu podľa potreby 1 ks • • • • 21,72 26,06

Prvky pre odvetranie strechy
Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2  

strechy 1 ks • • • • 5,05 6,06

Prestupy v  strešnej krytine**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 sada • • • • 41,07 49,28

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • • • • 33,75 40,50

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 sada • • • • 21,80 26,16

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • • • • 28,81 34,57

Pochôdzna strecha
Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny) 2 ks/1 plošina 1 ks • • • • 5,67 6,80

Presvetlenie strechy
Plexi škridla podľa potreby 1 ks 10,07 12,08

Bleskozvodové riešenie
Bleskozvodová škridla 1/1 podľa potreby 1 ks • • • • 5,08 6,10

Bleskozvodový hrebenáč podľa potreby 1 ks • • • • 5,52 6,62

*     v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
**   rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23
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Bramac Klasik (Novo)

 Spotreba Farba Cena za jednotku 
   približne množstva 

 Druh výrobku    bez s DPH 

       
DPH
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Škridla
Základná  škridla 1/1 10 ks/m2 1 ks • 0,89 1,07

Základná  škridla 1/1 cena od: m2 8,90 10,68

Základná  škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • 0,91 1,09

Krajná škridla
Krajná škridla ľavá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • 3,25 3,90

Krajná škridla pravá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • 3,25 3,90

Prvky pre hrebeň a nárožie
Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • 2,42 2,90

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • 6,25 7,50

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami 1 ks • 10,20 12,24

Protisnehová ochrana 
Protisnehová škridla podľa potreby 1 ks • 1,77 2,12

Škridla sneholamu podľa potreby 1 ks • 21,72 26,06

Prvky pre odvetranie strechy
Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • 5,23 6,28

Prestupy v  strešnej krytine**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 sada • 41,07 49,28

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • 33,75 40,50

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 sada • 21,80 26,16

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • 28,81 34,57

Presvetlenie strechy
Plexi škridla podľa potreby 1 ks 10,07 12,08

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23

• pre model Bramac Klasik Novo rubínová červená odporúčame použitie príslušenstva v tehlovočervenej farbe
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Rímska škridla (Novo)

 Spotreba Farba   Cena za jednotku 
   približne množstva 

 Druh výrobku  bez DPH s DPH 20 %

ru
bí

no
vá

 če
rv

en
á

Je
dn

ot
ka

m
no

žs
tv

a

€ €
Škridla
Základná  škridla 1/1 10 ks/m2 1 ks • 0,92 1,10

Základná  škridla 1/1 cena od: m2 9,20 11,04

Základná  škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • 0,94 1,13

Krajná škridla
Krajná škridla ľavá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • 3,36 4,03

Krajná škridla pravá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • 3,36 4,03

Prvky pre hrebeň a nárožie
Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • 2,42 2,90

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • 6,25 7,50

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami 1 ks • 10,20 12,24

Protisnehová ochrana 
Protisnehová škridla podľa potreby 1 ks • 1,78 2,14

Škridla sneholamu podľa potreby 1 ks • 26,90 32,28

Prvky pre odvetranie strechy
Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • 5,48 6,58

Prestupy v  strešnej krytine**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 sada • 46,67 56,00

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • 39,35 47,22

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 sada • 27,40 32,88

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • 34,41 41,29

Presvetlenie strechy
Plexi škridla podľa potreby 1 ks 10,07 12,08

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23

• pre model Rímska škridla Novo rubínová červená odporúčame použitie príslušenstva v tehlovočervenej farbe



16

 
Bramac Natura

 Spotreba Farba Cena za jednotku 

   približne  množstva

 Druh výrobku  bez DPH  s DPH 20%
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€ €

Škridla

Základná  škridla 1/1 10 ks/m2 1 ks • 0,75 0,90

Základná  škridla 1/1 cena od: m2 7,50 9,00

Základná  škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • 0,81 0,97

Krajná škridla

Krajná škridla ľavá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • 2,80 3,36

Krajná škridla pravá 3 ks/1 bm hrany 1 ks • 2,80 3,36

Prvky pre hrebeň a nárožie

Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • 1,95 2,34

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • 5,45 6,54

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa 
s 2 nárožiami 1 ks • 8,90 10,68

Protisnehová ochrana 

Protisnehová zábrana podľa potreby 1 ks • 0,77 0,92

Prvky pre odvetranie strechy

Odvetrávacia škridla min. 10 ks/100 m2 strechy 1 ks • 4,68 5,62

Prestupy v strešnej krytine**

Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby 1 sada • 41,07 49,28

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • 33,75 40,50

Sada DuroVent pre anténu a satelit podľa potreby 1 sada • 21,80 26,16

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • 28,81 34,57

Presvetlenie strechy

Plexi škridla podľa potreby 1 ks 10,07 12,08

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23

•  pre model Bramac Natura prírodne hnedá odporúčame použitie príslušenstva v červenohnedej farbe.
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Bramac Natura

 Spotreba Farba Cena za jednotku 

   približne  množstva

 Druh výrobku  bez DPH  s DPH 20%

 
Bramac MAX 7°

 Spotreba Farba    Cena za jednotku
   približne množstva

  Druh výrobku    bez      s DPH 
       DPH      20 %
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Škridla
Základná  škridla 1/1 8,1 ks/m2 1 ks • • • 1,30 1,56

Základná  škridla 1/1 cena od: m2 10,53 12,64

Základná  škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • 1,48 1,78

Krajná škridla
Krajná škridla ľavá 2,6 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 6,50 7,80

Krajná škridla pravá 2,6 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 6,50 7,80

Pultová škridla
Pultová škridla 1/1 3 ks/1 bm hrany 1 ks • • • 7,00 8,40

Pultová škridla polovičná 1/2 podľa potreby 1 ks • • • 7,00 8,40

Pultová škridla rohová ľavá podľa potreby 1 ks • • • 14,14 16,97

Pultová škridla rohová pravá podľa potreby 1 ks • • • 14,14 16,97

Prvky pre hrebeň a nárožie
Hrebenáč 2,5 ks/1 bm 1 ks • • • 2,36 2,83

Hrebenáč na ukončenie nárožia* 1 ks/na 1 ukončenie nárožia 1 ks • • • 6,23 7,48

Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/ pre spoj. 1 hrebeňa 
s 2 nárožiami 1 ks • • • 10,15 12,18

Protisnehová ochrana 
Protisnehová škridla podľa potreby 1 ks • • • 2,45 2,94

Prvky pre odvetranie strechy
Odvetrávacia škridla podľa potreby 1 ks • • • 7,88 9,46

Prestupy DuroVent v strešnej krytine**
Sada DuroVent pre sanitárne  odvetranie podľa potreby 1 sada • • • 41,07 49,28

Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby 1 sada • • • 33,75 40,50

Sada DuroVent pre prestup antény podľa potreby 1 sada • • • 21,80 26,16

Sada DuroVent pre odvod spalín podľa potreby 1 sada • • • 28,81 34,57

Pochôdzna strecha
Nosná škridla ( bez držiaku a stúpacej 
plošiny) 2 ks/1 plošina 1 ks • • • 7,60 9,12

Bleskozvody
Bleskozvodová škridla 1/1 podľa potreby 1 ks • • • 8,20 9,84

Bleskozvodový hrebenáč podľa potreby 1 ks • • • 5,94 7,13

*   v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 22 – 23
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NOvINka

  
Príslušenstvo – univ. prvky

 Spotreba Farba Cena za jedn. 
   približne množstva 
    bez s DPH
   Druh výrobku  DPH 20 %
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Prvky pre hrebeň a nárožie

1Aerofirst – vetrací pás hrebeňa 0,98 ks/1 bm 1 ks • • • • 7,98 9,58

2Metalroll – univerzálny vetrací pás pre hrebeň a nárožie 1 bal/5 m 1 bal • • • • 54,30 65,16

3Figaroll Plus – univerzálny vetrací pás pre hrebeň a nárožie 1 bal/5 m 1 bal • • • 42,40 50,88

4Basicroll – univerzálny vetrací pás pre hrebeň a nárožie 1 bal/5 m 1 bal • • • 33,90 40,68

5Ecoroll – univerzálny vetrací pás pre hrebeň a nárožie 1 bal/5 m 1 bal • • • 22,75 27,30

6Ukončenie hrebeňa s povrchovou úpravou PMMA 1 ks/1 ukonč. hrebeňa 1 ks • • • 7,74 9,29

7Uzáver hrebeňa z PVC 1 ks/1 ukonč. hrebeňa 1 ks • • • • 1,21 1,45

8Príchytka hrebenáča 1 ks/1 hrebenáč 1 ks • • 0,33 0,40

9Príchytka rezaných škridiel nárožia a úžľabia podľa potreby 1 ks 0,88 1,06

10Držiak laty hrebenáča univerzálny podľa potreby 1 ks 1,79 2,15

11Držiak laty hrebenáča s klincom dl. 22 cm podľa potreby 1 ks 1,45 1,74

12Utesňovací vrut podľa potreby 1 ks 0,43 0,52

Ochrana proti vetru a snehu
13Protisnehová zábrana podľa potreby 1 ks • • • • 0,77 0,92

14Držiak mreže sneholamu podľa potreby 1 ks • • • • 10,33 12,40

15Mreža sneholamu podľa potreby 1 ks/3 m • • • • 57,91 69,49

16Spojka mreže sneholamu 2 ks/spoj 1 ks • 1,01 1,21

17Držiak guľatiny podľa potreby 1 ks 10,39 12,47

18Príchytka škridly pozinkovaná 70 mm, 80 mm 0,12 0,14

19Príchytka pre škridlu Bramac Reviva podľa potreby 1 ks 0,23 0,28

20Príchytka Bobrovky

a) na latovanie 30 × 50 mm podľa potreby 1 ks 0,34 0,41

b) na latovanie 40 × 60 mm podľa potreby 1 ks 0,38 0,46

21Klinec pozinkovaný 

a) o 2,5; 45 mm podľa potreby 1 kg 2,94 3,53

b) o 3,1; 80 mm podľa potreby 1 kg 3,07 3,68

22Vrut 

a) o 4,5/40 mm podľa potreby 500 ks 7,60 9,12

b) o 4,5/70 mm podľa potreby 500 ks 12,12 14,54

Prvky pre odvetranie strechy
23Ochranná mriežka 1 ks/1 bm 1 ks • 1,00 1,20

24Combi mriežka 1 ks/1 bm 1 ks • 2,97 3,56

25Vetrací pás 5m 1 bal/5 m 1 bal • • 7,29 8,75

26Vetrací pás 50m 1 bal/50 m 1 bal • • 63,58 76,30

27Odkvapový plech pod fóliu Bramac 7° dl. 2m podľa potreby 1 ks • • 8,48 10,18

28Odkvapový plech pod škridlu Bramac 7° dl. 2m podľa potreby 1 ks • • 7,58 9,10

29Odkvapový plech – farebný pozinkovaný dl. 185 cm podľa potreby 1 ks • 7,19 8,63

Pochôdzna strecha
30Držiak stúpacej plošiny 2 ks/1 plošina 1 ks • 7,18 8,62

31Držiak stúpacej plošiny pre sklon menší ako 15° 2 ks/1 plošina 1 ks • 11,44 13,73

32Stúpacia plošina š. 88 cm podľa potreby 1 ks • 49,28 59,14

33Stúpacia plošina š. 41 cm podľa potreby 1 ks • 30,98 37,18

Presvetlenie strechy
34Univerzálne strešné okno Luminex Univerzál 47,5 x 52 cm podľa potreby 1 ks • • • • 113,37 136,04

35Univerzálne strešné okno Luminex Univerzál 52 x 60 cm (MAX) podľa potreby 1 ks • • • 150,87 181,04

36Výstupné strešné okno Luminex ALU  22, 42 x 52 cm podľa potreby 1 ks • 115,85 139,02

37Náhradná výplň univerzálneho strešného okna Luminex Uni. 
(bez obr.) podľa potreby 1 ks 59,25 71,10

38Náhradná výplň strešného okna Luminex ALU 22 (bez obr.) podľa potreby 1 ks 69,00 82,80
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Príslušenstvo – univ. prvky

 Spotreba Farba Cena za jedn.  
   približne množstva
    bez s DPH 
  Druh výrobku DPH 20 %
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€ €

Ochranné fólie a pásky
39 Bramac Veltitech 120. Poistná hydroizolačná fólia, difúzne podľa potreby 1 bal/75 m2 57,00 68,40

uzatvorená. m2 0,76 0,91

40 Bramac EcoTec 110. Poistná hydroizolačná fólia, podľa potreby 1 bal/75 m2 82,50 99,00

vysoko difúzne otvorená. m2 1,10 1,32

41 Bramac Pro Plus. Poistná hydroizolačná fólia, podľa potreby 1 bal/75 m2 101,25 121,50

vysoko difúzne otvorená. m2 1,35 1,62

42 Bramac Univerzál. Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne podľa potreby 1 bal/75 m2 144,00 172,80

otvorená, s použitím od 17° sklonu strechy. m2 1,92 2,30

43 Bramac Univerzál 2S. Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne podľa potreby 1 bal/75 m2 172,50 207,00

otvorená, s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od sklonu 15°. m2 2,30 2,76

44 Bramac Top RU. Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne podľa potreby 1 bal/75 m2 287,25 344,70

otvorená, s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od 7° sklonu strechy. m2 3,83 4,60

45 Divotape – jednostranná páska

pre lepenie spojov a trhlín na fólii (šírka 60 mm) 1 ks/25 m 1 ks 20,28 24,34

46 Duorol – obojstranne lepiaca páska

pre lepenie spojov (šírka 40 mm) 1ks/50 m 1 ks 50,28 60,34

47 Flexirol – pružný pás 

pre vodotesné spojenie fólie s prestupovými prvkami (šírka 88 mm) 1 ks/5 m 1 ks 20,28 24,34

48 Butylband – obojstranná ochranná páska

pod kontralaty (šírka 50 mm) 1 ks/25 m 1 ks 22,41 26,89

49 Tesniaci tmel pod kontralaty od 7° podľa potreby 1 ks 28,88 34,66

50 Lepiaca hmota pre vodotesné napojenie fólií od 7° podľa potreby 1 ks 9,59 11,51

Prvky pre úžľabie
51 Hliníkový pás úžľabia šírky 640 mm 1 ks/1,5 m 1 ks • • 46,04 55,25

52 Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm 1 ks/1,5 m 1 ks • • 19,90 23,88

53 Hliníkový pás úžľabia 500 mm so stred. stojatou vodnou 
drážkou dl. 2m 1ks/2m 1 ks • 30,34 36,41

54 Príchytka hliníkového pásu úžľabia 6 ks/1,5 m úžľabia 1 ks • 0,42 0,50

55 Upevňovací samolepiaci pás úžľabia podľa potreby 1 m • • 12,80 15,36

56 Compriband – klin 30/60 mm samolepiaci 2 ks/1 bm úžľabia 1 ks • 1,79 2,15

Wakaflex
57 Wakaflex – univerzálny prvok pre ukončenie strešnej krytiny 1 bal/5 m 1 bal • • • 77,85 93,42

58 Krycia lišta Wakaflexu (dĺžka 2,4 m) podľa potreby 1 ks • • 9,98 11,98

59 Skrutka k lište Wakaflexu 12 ks/ 1 krycia lišta 1 ks 0,34 0,41

60 Tmel pre Wakaflex 1 ks/ 5 m lišty 1 ks 12,74 15,29

Ostatné príslušenstvo
61 Ozdobný kohút vrátane príslušenstva podľa potreby 1 ks • • 146,71 176,05

62 Modulová nosná zostava bez škridly 1 ks/škridla sneholamu 1 ks • • • 13,51 16,21

sneholamu (modulová podpora, sada skrutiek)

63 Anténny držiak univerzálny podľa potreby 1 ks 67,04 80,45

64 Bezpečnostný hák (sada pre montáž) podľa potreby 1 ks • • • 70,59 84,71

65 Nadstavec pre priečne vedenie bleskozvodu podľa potreby 1 ks 1,42 1,70

NOvINka
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Riešenie k prestupom  
v strešnej krytine
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  Riešenie k prestupom Farba Cena za jednotku 
  v strešnej krytine množstva
  
  Druh výrobku bez DPH s DPH 20 %
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1
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie 
(Montero, Klasik, MŠ, Nat., MAX 7°)

1 sada • • • • 41,07 49,28

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 12,44 14,93

b) Nadstavec sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 16,80 20,16

c) Kryt sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 5,09 6,11

d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm 1 ks • 6,74 8,09

2 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie Adria, RŠ 1 sada • • • • 46,67 56,00

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 18,04 21,65

3
Sada DuroVent pre kanaliz. odvetranie 
(Montero, Klasik, MŠ, Nat., MAX 7°)

1 sada • • • • 33,75 40,50

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 12,44 14,93

b) Nadstavec kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 10,17 12,20

c) Kryt kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 4,41 5,29

d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm 1 ks • 6,74 8,09

4 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie Adria, RŠ 1 sada • • • • 39,35 47,22

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 18,04 21,65

5
Sada DuroVent pre anténu a satelit 
(Montero, Klasik, MŠ, Nat., MAX 7°)

1 sada • • • • 21,80 26,16

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 12,44 14,93

b) Nadstavec antény DuroVent, DN od 22 mm do 110 mm 1 ks • • • • 9,36 11,23

6 Sada DuroVent pre anténu a satelit Adria, RŠ 1 sada • • • • 27,40 32,88

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 18,04 21,65

7
Sada DuroVent pre odvod spalín 
(Montero, Klasik, MŠ, Nat., MAX 7°)

1 sada • • • • 28,81 34,57

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 12,44 14,93

b) Nadstavec pre odvod spalín pre rúru DN 116 mm a 128 mm 1 ks • • • • 16,38 19,66

8 Sada DuroVent pre odvod spalín Adria, RŠ 1 sada • • • • 34,41 41,29

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • • 18,04 21,65

9
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie 
plochá Bobrovka, Reviva, Tectura

1 sada • • • 56,29 67,55

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm (bez obr.) 1 ks • • • 27,66 33,19

b) Nadstavec sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • 16,80 20,16

c) Kryt sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • 5,09 6,11

d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm 1 ks • 6,74 8,09

10
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie 
plochá Bobrovka, Reviva, Tectura

1 sada • • • 48,98 58,78

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm (bez obr.) 1 ks • • • 27,66 33,19

b) Nadstavec kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • 10,17 12,20

c) Kryt kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • 4,41 5,29

d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm 1 ks • 6,74 8,09

11 Sada DuroVent pre prestup antény Bobrovka, Reviva, Tectura 1 sada • • • 37,02 44,42

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • 27,66 33,19

b) Nadstavec antény DuroVent, DN od 22 mm do 110 mm 1 ks • • • 9,36 11,23

12 Sada DuroVent pre odvod spalín Bobrovka, Reviva, Tectura 44,04 52,85

a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm 1 ks • • • 27,66 33,19

b) Nadstavec pre odvod spalín pre rúru DN 116 mm a 128 mm 1 ks • • • 16,38 19,66

Doplnky k sadám
13 Pružná spojka odvetrania, DN 100 mm a 125 mm* 1 ks 16,46 19,75

14 Redukčný prvok 100/70* 1 ks 4,78 5,74

15 Prípojná sada DuroVent, DN 100 mm a 125 mm* 1 ks 3,99 4,79

* univerzálne prvky pre všetky sady
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Odkvapový systém
Bramac StabiCor – M
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€ € € €

Žľaby

1 Odkvapový žľab á 4 m 1 ks • • • • 16,49 19,79 20,98 25,18

2 Spojka žľabu so spevňovacím profilom 1 ks • • • • 4,90 5,88 5,90 7,08

3 Vnútorný roh žľabu 90° 1 ks • • • • 10,10 12,12 10,75 12,90

4 Vonkajší roh žľabu 90° 1 ks • • • • 10,10 12,12 10,75 12,90

5 Špeciálny roh žľabu – uhol na objednávku* 1 ks • • • • 59,80 71,76 59,80 71,76

6 Ukončenie žľabu s tesnením 1 ks • • • • 2,20 2,64 2,90 3,48

7 Držiak žľabu štandardný 1 ks • • • • 2,90 3,48 2,95 3,54

8 Držiak žľabu krátky 1 ks • • • • 2,80 3,36 2,85 3,42

9 Hrdlo žľabu s odtokom 80 mm 1 ks • • • • 8,15 9,78 – –

10 Hrdlo žľabu s odtokom 100 mm 1 ks • • • • – – 8,60 10,32

Zvody

11 Odkvapová rúra 3 m 1 ks • • • • 13,65 16,38 16,20 19,44

12 Odkvapová rúra 1 m 1 ks • • • • 4,35 5,22 5,15 6,18

13 Oblúk odkvapovej rúry 72° 1 ks • • • • 7,20 8,64 8,15 9,78

14 Oblúk odkvapovej rúry 40° 1 ks • • • • 7,20 8,64 8,15 9,78

15 Odbočka odkvapovej rúry 72°, 80 / 80* 1 ks • • • • 26,30 31,56 – –

16 Odbočka odkvapovej rúry 72°, 100 / 100* 1 ks • • • • – – 26,30 31,56

17 Spojka odkvapovej rúry 1 ks • • • • 5,90 7,08 6,05 7,26

18 Klapka pre zber dažďovej vody 1 ks • • • • 30,80 36,96 30,80 36,96

19 Soklový ohyb 1 ks • • • • 9,60 11,52 9,60 11,52

20 Objímka odkvapovej rúry 1 ks • • • • 3,80 4,56 3,97 4,76

21 Závit k objímke rúry dĺžky 100 mm 1 ks 0,60 0,72

22 Závit k objímke rúry dĺžky 200 mm 1 ks 0,85 1,02

23 Korekčný lak* 1 ks • • • • 7,90 9,48

24 Korekčný sprej 400 ml* 1 ks • • • 10,55 12,66

* bez obrázku

   Farby

  Druh výrobku Cena/ks Cena/ks Cena/ks Cena/ks
   bez DPH s DPH  bez DPH s DPH 
    20 %  20 %te
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1, 2

Odkvapový systém
Bramac StabiCor – P

STŘECHA, TO JE 49

Poznámky:
* Prvky bez vyobrazení
Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.
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€ € € € € €

Žľaby Priemer 125 mm Priemer 150 mm

1 Odkvapový žľab á 4 m 1 ks • 25,95 31,14 28,98 34,78 31,70 38,04

2 Odkvapový žľab á 2 m 1 ks • 14,75 17,70 15,40 18,48 16,50 19,80

3 Spojka žľabu dvojdielna 1 ks • 8,35 10,02 9,45 11,34 10,20 12,24

4 Vnútorný roh žľabu 90°* 1 ks • 15,65 18,78 15,90 19,08 16,10 19,32

5 Vonkajší roh žľabu 90° 1 ks • 15,65 18,78 15,90 19,08 16,10 19,32

6a Špeciálny roh žľabu  > 90° 
(uhol na objednávku)* 1 ks • 64,70 77,64 64,70 77,64 64,70 77,64

6b Špeciálny roh žľabu < 90° >30° 
(uhol na objednávku)* 1 ks • 139,70 167,64 139,70 167,64 139,70 167,64

6c Špeciálny roh žľabu – dvojitý uhol 
(uhol na objednávku)* 1 ks • 109,50 131,40 109,50 131,40 109,50 131,40

7 Ukončenie žľabu univerzálne 1 ks • 3,20 3,84 3,45 4,14 3,60 4,32

8 Hrdlo žľabu s odtokom 70 1 ks • 10,95 13,14 11,20 13,44 – –

9 Hrdlo žľabu s odtokom 100 1 ks • – – 12,95 15,54 13,85 16,62

10 Variabilný odtok 70 1 ks • – – 16,85 20,22 – –

11 Variabilný odtok 100 1 ks • – – 20,80 24,96 21,80 26,16

12 Držiak žľabu štandardný 1 ks • 6,20 7,44 8,20 9,84 8,80 10,56

13 Držiak žľabu krátky 1 ks • 3,60 4,32 3,85 4,62 4,30 5,16

Zvody

14 Odkvapová rúra á 4 m 1 ks • 23,30 27,96 32,00 38,40

15 Odkvapová rúra á 2 m 1 ks • 13,55 16,26 17,60 21,12

16 Odkvapová rúra á 1 m 1 ks • 7,35 8,82 9,40 11,28

17 Odkvapová rúra á 0,5 m 1 ks • 3,70 4,44 4,99 5,99

18 Oblúk odkvapovej rúry 67° 1 ks • 3,70 4,44 5,50 6,60

19 Oblúk odkvapovej rúry 45° 1 ks • 6,70 8,04 9,90 11,88

20 Oblúk odkvapovej rúry 30° 1 ks • 6,70 8,04 9,90 11,88

21 Oblúk odkvapovej rúry 15°  1 ks • 6,70 8,04 9,90 11,88

22 Odbočka odkvapovej rúry 45° 
priemer 70 mm 1 ks • 10,10 12,12 16,80 20,16

23 Odbočka odkvapovej rúry 45° 
priemer 100 mm 1 ks • – – 16,80 20,16

24 Spojka odkvapovej rúry 1 ks • 9,40 11,28 4,45 5,34

25 Klapka pre zber dažďovej vody 1 ks • 22,85 27,42 24,85 29,82

26 Objímka odkvapovej rúry 1 ks • 4,90 5,88 5,00 6,00

27 Objímka odkvapovej rúry 
predÍžená so závitom* 1 ks • 7,80 9,36 7,90 9,48

* bez obrázku

   Farba
    Cena/ks Cena/ks Cena/ks Cena/ks Cena/ks Cena/ks
      bez DPH s DPH  bez DPH s DPH  bez DPH s DPH 
     20 %  20 %  20 %
  Druh výrobku

Priemer 70 mm Priemer 100 mm

Priemer 100 mm Priemer 125 mm Priemer 150 mm

Odkvapový systém  
Bramac StabiCor – P
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Solárne strechy Bramac

 Cena za jednotku  
   množstva

  Druh výrobku Popis výrobku bez s DPH 

    DPH 20 %

€ €
Solárne kolektory Bramac

1 BSD4E Vstavaný solárny kolektor s integrovaným 
oplechovaním 4 m2 ks 1 583,00 1899,60

2 BSD6E Vstavaný solárny kolektor s integrovaným 
oplechovaním 6 m2 ks 2 203,00 2643,60

3 BSD8E Vstavaný solárny kolektor s integrovaným 
oplechovaním 8 m2 ks 2 897,00 3476,40

4 BSD10E Vstavaný solárny kolektor s integrovaným 
oplechovaním 10 m2 ks 3 539,00 4246,80

5 AWKh 2,5 Nadstrešný vertikálny kolektor 2,55 m2 ks 595,00 714,00
6 AWKq 2,5 Nadstrešný horizontálny kolektor 2,55 m2 ks 595,00 714,00

Nosné hliníkové konštrukcie pre nadstrešné kolektory
7 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 2 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 225,00 270,00
8 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 3 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 321,70 386,04
9 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 4 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 448,50 538,20

10 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 2 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 203,70 244,44
11 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 3 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 293,30 351,96
12 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 4 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 405,90 487,08
13 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 2 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 135,90 163,08
14 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 3 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 202,90 243,48
15 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 4 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 270,30 324,36
16 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 2 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 296,30 355,56
17 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 3 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 443,70 532,44
18 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 2 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 278,30 333,96
19 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 3 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 416,70 500,04
20 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 2 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 200,30 240,36
21 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 3 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov ks 299,70 359,64
22 Spojovací set pre podporné konštrukcie ks 5,80 6,96

23 Zavetrovacia diagonála pre podperné konštrukcie 
(bez obr.) ks 17,90 21,48

uchytenie konštrukcie na šikmú strechu pre nadstrešné kolektory
24 Sada držiakov pre nadstrešné kolektory 2 ks Vrátane dištančných podložiek 2 ks 34,30  41,16

Solárne zásobníky Bramac
25 FW 300 Compact Solárny zásobník pre prípravu TÚV 300 l vrátane 

izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie ks 1 630,80 1956,96

26 FW 500 Compact Solárny zásobník pre prípravu TÚV 500 l vrátane 
izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie ks 2 099,30 2519,16

27 FW 400 Solo Solárny zásobník pre prípravu TÚV 400 l  
vrátane izolácie ks 1 122,60 1347,12

28 FW 500 Solo Solárny zásobník pre prípravu TÚV 500 l  
vrátane izolácie ks 1 247,30 1496,76

29 CW+ 800 Solárny akumulačný zásobník 1000 l vrátane 
izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie ks 3 338,90 4 006,68

30 CW+ 1000 Solárny akumulačný zásobník 1000 l vrátane 
izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie ks 3 523,40 4228,08

Expanzné nádoby
31 Expanzná nádoba 18 l Predtlakovaná na 2,5 bar ks 59,70 71,64
32 Expanzná nádoba 25 l Predtlakovaná na 2,5 bar ks 66,20 79,44
33 Expanzná nádoba 35 l Predtlakovaná na 2,5 bar ks 96,30 115,56
34 Expanzná nádoba 50 l Predtlakovaná na 2,5 bar ks 125,00 150,00
35 Expanzná nádoba 80 l Predtlakovaná na 2,5 bar ks 199,80 239,76
36 Montážna sada pre expanznú nádobu 18 a 25 l S montážou na solárny zásobník resp. stenu ks 38,30 45,96

37 Servisný ventil pre expanznú dádobu  
35 a 50 l, 3/4“ (bez obr.) S osadením na zem ks 18,70 22,44

38 Servisný ventil pre expanznú nádobu 
80 l, 1“ (bez obr.) S osadením na zem ks 33,60 40,32

Čerpadlová skupina s reguláciou Bramac
39 Čerpadlová skupina PW R2 eco 15/6 Čerpadlová skupina dvojokruhová, dvojvetvová ks 574,20 689,04

40 Čerpadlová skupina PW R0 eco 15/6, 
jednovetvová (bez obr.) Čerpadlová skupina jednovetvová ks 282,10 338,52

41 Diferenčný regulátor CL Bez displeja, vrátane 2 solárnych čidiel ks 147,40 176,88
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€ €
Nerezové flexibilné potrubie

42 Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN16 Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre 
prepojenie čidla 15 m  397,20 476,64

43 Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN16 Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre 
prepojenie čidla 20 m  522,50 627,00

44 Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN16 Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre 
prepojenie čidla 25 m  625,60 750,72

45 Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN20 Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre 
prepojenie čidla 15 m  485,40 582,48

46 Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN20 Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre 
prepojenie čidla 20 m  631,40 757,68

47 Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN20 Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre 
prepojenie čidla 25 m  763,40 916,08

Bazénové výmenníky
48 Bazénový výmenník PX 15 Bazénový výmenník do 15m2 kolektorovej plochy ks  805,70 966,84
49 Bazénový výmenník PX 25 Bazénový výmenník do 25m2 kolektorovej plochy ks  977,50 1173,00
50 Bazénový výmenník PX 35 Bazénový výmenník do 32m2 kolektorovej plochy ks 1 294,60 1553,52
51 Bazénový výmenník PX 45 Bazénový výmenník do 45m2 kolektorovej plochy ks 1 551,20 1861,44

Spojovacie prvky
52 Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN16 

na 3/4“ závit  (bez obr.)
Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovo-

vého tesnenia ks  15,50 18,60

53 Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN20 
na 3/4“ závit  (bez obr.)

Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovo-
vého tesnenia ks  18,70 22,44

54 Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN20 
na 1“ závit  (bez obr.)

Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovo-
vého tesnenia ks  26,00 31,20

55 Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN16 
na CU18 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom ks  19,10 22,92

56 Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN20 
na CU18 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom ks  25,90 31,08

57 Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN20 
na CU22 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom ks  28,50 34,20

58 Spojovací kus flexibilného vedenia DN16 na DN16 Vrátane kovového tesnenia ks  22,00 26,40
59 Spojovací kus flexibilného vedenia DN20 na DN20 Vrátane kovového tesnenia ks  28,90 34,68
60 Spojovací set pre nadstrešný kolektor CU Vrátane kovového tesnenia ks  31,30 37,56
61 3/4“ závit s redukciou na CU18 (bez obr.) Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom ks  8,40 10,08
62 3/4“ závit s redukciou na CU22 (bez obr.) Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom ks  8,40 10,08
63 T-kus 2xCU18 s prechodom na 1xCU22 S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie ks  19,80 23,76
64 T-kus 2xCU18 s prechodom na 1xCU18 S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie ks  15,80 18,96
65 T-kus 2xCU22 s prechodom na 1xCU22 (bez obr.) S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie ks  17,80 21,36

Elektrické výhrevné teleso 6/4“ s termostatickou hlavicou
66 Elek. výhrevné teleso 1 1/2“, 3 kW, 3x230 V Pre dohrev TÚV v solárnom zásobníku ks  253,70 304,44
67 Elek. výhrevné teleso 1 1/2“, 7,5 kW, 3x400 V Pre dohrev TÚV v solárnom zásobníku ks  271,40 325,68

Nemrznúca solárna zmes
68 Solárna zmes 10 l Hotová zmes pre použitie do solárneho systému 

zelenej farby 10 l ks  43,00 51,60

69 Solárna zmes 25 l Hotová zmes pre použitie do solárneho systému 
zelenej farby 25 l ks  77,30 92,76

Príslušenstvo
70 Horčíková anóda 1 1/4“ Náhradná anoda pre solárne zásobníky TÚV ks  68,00 81,60

71 Elektrická anóda Použitie pre všetky zásobníky do 1000 l namiesto 
horčíkovej anody ks  216,50 259,80

72 Solárne teplotné čidlo PT 1000 Teplotné čidlo pre kolektor/akumulačnú nádobu 
vrátane slikónového káblu dĺžky 2,5 m ks  21,50 25,80

73 Motorový trojcestný ventil 3/4“ ks  109,70 131,64
74 Zmiešavací ventil DN20 ks  87,50 105,00
75 Cirkulácia pre TÚV Použitie pre zásobník CW+ 1000 ks  121,40 145,68

  
Solárne strechy Bramac

   Cena za jednotku  

     množstva

  Druh výrobku Popis výrobku  bez s DPH 

     DPH 20 %
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Solárne strechy Bramac

   Cena za jednotku  

     množstva

  Druh výrobku Popis výrobku  bez s DPH 

     DPH 20 %

Bramac Montero (Protector) 1  / Bramac Klasik (Protector)2  /Bramac Klasik (Novo)3  / Bramac Natura4

 Základná škridla 1/11, 2, 3, 4  252 ks   4,30 kg   1084 kg 

 Základná škridla polovičná 1/21, 2, 3, 4  176 ks   2,25 kg   396 kg 

 Krajná škridla ľavá1, 2, 3, 4  32 ks   6,50 kg   208 kg 

 Krajná škridla pravá 1, 2, 3, 4 32 ks   6,50 kg   208 kg 

 Hrebenáč1, 2, 3, 4  108 ks   4,50 kg   486 kg 

 Odvetrávacia škridla1, 2, 3, 4  24 ks   5,90 kg   142 kg 

 Protisnehová škridla1, 2, 3 96 ks   4,50 kg   432 kg 

 Nosná škridla2  20 ks   8,20 kg   164 kg 

 Pultová škridla základná 1/1 2 30 ks   8,10 kg   243 kg 

 Pultová škridla polovičná 1/2 2 30 ks   4,10 kg   123 kg 

 Pultová škridla rohová ľavá 2 16 ks   10,40 kg   166 kg 

 Pultová škridla rohová pravá 2 16 ks   10,40 kg   166 kg 

 Hrebenáč na ukonč. nárož. 1, 2, 3, 4 100 ks   4,75 kg   475 kg 

 Rozdeľovací hrebenáč 1, 2, 3, 4  40 ks   4,50 kg   180 kg 

 Bleskozvodová škridla 1/1 2 24 ks   4,70 kg   112,8 kg 

 Bleskozvodový hrebenáč 2 33 ks   4,80 kg   158,4 kg 

Moravská škridla (Novo) 

Tabuľka B

   Základná škridla 1/1   240 ks 4,30 kg  1032 kg

   Základná škridla polovičná 1/2  160 ks  2,25 kg  360 kg

   Krajná škridla ľavá  32 ks  6,60 kg  211 kg

   Krajná škridla pravá  32 ks  6,60 kg  211 kg

   Hrebenáč   108 ks  4,40 kg  475 kg

   Odvetrávacia škridla  24 ks 6,20 kg  149 kg

   Protisnehová škridla 92 ks 4,50 kg 414 kg

   Nosná škridla  20 ks  8,20 kg  164 kg

   Pultová škridla základná 1/1  30 ks  8,20 kg  246 kg

   Pultová škridla polovičná 1/2 30 ks  3,80 kg  114 kg

   Pultová škridla rohová ľavá 16 ks  10,70 kg  171 kg

   Pultová škridla rohová pravá 16 ks  10,70 kg  171 kg

   Hrebenáč na ukonč. nárož.  100 ks  4,75 kg  475 kg

   Rozdeľovací hrebenáč  40 ks  4,50 kg  180 kg

   Bleskozvodová škridla 1/1   24 ks 4,70 kg  112,8 kg

   Bleskozvodový hrebenáč   33 ks 4,80 kg 158,4 kg

   Druh výrobku  Počet ks na jednu paletu  Hmotnosť v kg/1 ks Hmotnosť tovaru
  typu EURO  na palete
    
      

   Druh výrobku  Počet ks na jednu paletu  Hmotnosť   Hmotnosť tovaru
  typu EURO v kg/1 ks na palete

Tabuľka A

Balenie – množstvá na 
paletách a hmotnosť paliet



32

Bramac Reviva (Protector)
Tabuľka C

      

 

 Základná škridla 1/1 168 4,50 756 kg

 Základná škridla polovičná 1/2 168 2,35 395 kg

 Krajná škridla 1/1 ľ., p. 40 5,50 220 kg

 Krajná škridla 3/4 ľ., p. 60 4,00 240 kg

 Hrebenáč  108 4,40 475 kg

 Hrebenáč na ukonč. nárož. 100 4,75 475 kg

 Rozdeľovací hrebenáč 40 4,50 180 kg

 Odvetrávacia škridla 32 5,90 189 kg

   Počet ks  Hmotnosť 
   na jednu paletu Hmotnosť tovaru
 Druh výrobku typu EURO v kg/1 ks   na palete

Bramac Adria
Tabuľka D

      

 

 Základná škridla 1/1 240 4,80 1152 kg

 Základná škridla polovičná 1/2 160 2,40 384 kg

 Krajná škridla  66 6,90 455 kg

 Hrebenáč  50 4,50 225 kg

 Hrebenáč na ukonč. nárož. 100 7,75 775 kg

 Rozdeľovací hrebenáč 40 4,60 184 kg

 Nosná škridla 20 8,25 165 kg

 Odvetrávacia škridla 32 6,90 221 kg

   Počet ks  Hmotnosť 
   na jednu paletu Hmotnosť tovaru
 Druh výrobku typu EURO v kg/1 ks    na palete

Bramac Tectura (Protector) 
Tabuľka E

      

 

 Základná škridla 1/1 168 4,50 756 kg

 Základná škridla polovičná 1/2 168 2,35 395 kg

 Krajná škridla 1/2 ľ., p. 60 4,00 240kg

 Hrebenáč  108 4,40 475 kg

 Hrebenáč na ukonč. nárož. 100 4,75 475 kg

 Rozdeľovací hrebenáč 40 4,50 180 kg

 Odvetrávacia škridla 32 5,90 189 kg

   Počet ks  Hmotnosť 
   na jednu paletu Hmotnosť tovaru
 Druh výrobku typu EURO v kg/1 ks    na palete

Bramac Bobrovka (Protector)
Tabuľka F

      

 

 Základná škridla 500ks  2,20 kg  1100 kg

 Dvojitá škridla 200 ks  4,70 kg  940 kg

 Odkvapová škridla 750 ks  1,60 kg  1248 kg

 Koncová škridla hrebeňová 500 ks  1,80 kg  936 kg

 Krajná škridla  200 ks  5,00 kg  1000 kg

 Hrebenáč  108 ks  4,80 kg  519 kg

 Hrebenáč na ukonč. nárož. 100 ks  4,75 kg  475 kg

 Rozdeľovací hrebenáč   40 ks  4,50 kg  180 kg

 Odvetrávací prvok 72 ks 3,72 kg 268 kg

 Škr. odvetr. vrchná časť 200 ks 4,50 kg 900 kg

 Škr. odvetr. spodná časť  200 ks  4,30 kg  860 kg

 Krajná škridla lomená 120 ks 3,025 kg 363 kg

   Počet ks  Hmotnosť 
   na jednu paletu Hmotnosť tovaru 
   Druh výrobku typu EURO v kg/1 ks    na palete

Rímska škridla (Protector PluS)1/ Rímska škridla (Novo) 2

Tabuľka G

      

 

 Základná škridla 1/1 1, 2 264ks  4,50 kg  1188 kg

 Základná škridla polovičná 1/2 1, 2 176 ks  2,40 kg  422 kg

 Krajná škridla 1, 2 32 ks  6,90 kg  221 kg

 Hrebenáč 1, 2  108 ks  4,50 kg  486 kg

 Odvetrávacia škridla 1, 2 24 ks  5,80 kg  139 kg

 Nosná škridla 1 20 ks  8,25 kg  165 kg

 Protisnehová škridla 1, 2  96 ks  4,90 kg  470 kg

 Pultová škridla 1/1 1 30 ks 7,30 kg 219 kg

 Pultová škridla 1/2 1 30 ks 3,90 kg 117 kg

 Pultová škridla krajná 1 18 ks  9,50 kg  171 kg

 Hrebenáč na ukon. nárož. 1, 2 100 ks 4,90 kg 490 kg

 Rozdeľovací hrebenáč 1, 2 40 ks  4,60 kg  184 kg

   Počet ks  Hmotnosť 
   na jednu paletu Hmotnosť tovaru 
   Druh výrobku typu EURO v kg/1 ks    na palete

Bramac MAX 7°
Tabuľka H

      

 Základná škridla 1/1 168 ks  5,10 kg  897 kg

 Základná škridla polovičná 1/2 128 ks  2,60 kg  333 kg

 Krajná škridla  14 ks/bal  8,60 kg  241 kg

 Hrebenáč  108 ks  4,40 kg  475 kg

 Odvetrávacia škridla 26 ks  6,90 kg  179 kg

 Nosná škridla 20 ks  9,80 kg  169 kg

 Protisnehová škridla   40 ks  6,00 kg  240 kg

 Pultová škridla 1/1 18 ks 8,40 kg 185 kg

 Pultová škridla 1/2 18 ks 4,40 kg 110 kg

 Pultová škridla krajná  9 ks 13,20 kg  150 kg

 Hrebenáč na ukonč. nárož. 100 ks 4,75 kg 475 kg

 Rozdeľovací hrebenáč  40 ks  4,50 kg  180 kg

 Bleskozvodová škridla 1/1 24 ks 5,30kg 127,2 kg

 Bleskozvodový hrebenáč  33 ks  4,80 kg  158,4 kg

   Počet ks  Hmotnosť 
   na jednu paletu Hmotnosť tovaru 
   Druh výrobku typu EURO v kg/1 ks    na palete
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Obchodné dodacie podmienky spoločnosti 
Bramac – strešné  systémy, spol. s r. o.

1. OBJEDNÁVKA

a) Každý predaj tovaru (ďalej len „dodáv-
ka“) spoločnosťou BRAMAC – strešné 
systémy, spol. s r. o., (ďalej len 
„dodávateľ“) kupujúcemu so sídlom 
na území členského štátu EÚ (ďalej 
len „odberateľ“) sa uskutoční výlučne 
na základe objednávky odberateľa, 
pričom za platnú je považovaná výlučne 
objednávka vyhotovená v písomnej 
forme a riadne podpísaná, a to na ob-
jednávkovom formulári dodávateľa. 
Objednávkové formuláre sú k dispozícii 
v mieste sídla dodávateľa.

b) Za riadne doručenú písomnú objed-
návku sa považuje objednávka doručená 
do miesta sídla dodávateľa v Ivanke 
pri Nitre, Mojmírovská 9, Oddelenie 
služieb zákazníkom a tiež objednávka 
doručená dodávateľovi faxom na fax. 
číslo 037/6920 09, 6920 022, pričom 
zodpovednosť za úplnosť a doručenie 
takejto objednávky nesie odberateľ. 

c) Objednávka musí obsahovať riadne 
označenie požadovanej dodávky. V prípade 
nejasnosti alebo pochybnosti je objednáva-
júci povinný objednávku doplniť a spresniť 
tak, ako to požaduje dodávateľ. 

d) Dodávateľ objednávku potvrdzuje pri 
vystavení zálohovej faktúry (Pro forma 
faktúry) alebo  pri určení orientačných 
termínov dodávky podľa bodu 6. písm.b) 
týchto Obchodných dodacích podmien-
ok( ďalej aj len „obchodné podmienky“).  

e) Objednávku doručí odberateľ spravidla 
aspoň 14 dní pred dňom požadovaného 
odberu objednaného tovaru.  

2. PREDMET DODÁVKY  

a) Sortiment tovaru a výrobkov dodávaných 
dodávateľom je určený v aktuálnych po-
nukách dodávateľa. Dodávateľ neručí 
za vernosť zobrazenia farieb tovaru 
v takýchto ponukách ani za prípadné 
inovačné technické zmeny a úpravy vy-
hotovenia výrobku, ktoré nemenia účel 
a spôsob použitia výrobku. 

b) Dodávateľ neručí za úplnosť a platnosť 
už distribuovaných ponúk a cenníkov. 
Dodávateľ rovnako nezodpovedá za to, 
že tovar uvedený už v distribuovaných 
ponukách a cenníkoch nie je k dispozícii 
k odberu a nemôže byť teda dodaný.  

3. CENA  

a) Cena je určená cenníkom dodávateľa. 
b) Cena tovaru je určená a splatná v  €. 

c) V prípade, ak sa náklady na zaob-
starávanie tovaru na strane dodávateľa 
vzhľadom na zmeny colných, daňových, 
odvodových alebo iných predpi-
sov platných v SR alebo v EÚ zvýšia, je 
dodávateľ oprávnený cenu dodávaného 
tovaru o takéto náklady navyše zvýšiť 
a odberateľ je povinný takto novostano-
venú cenu zaplatiť. Takéto zvýšenie ceny 
dodávaného tovaru je dodávateľ pov-
inný oznámiť odberateľovi bezodkladne 
potom, ako sa o jeho dôvodoch a výške 
dozvie, nie však neskôr ako 3 dni predo 
dňom dodania tovaru. 

d) Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, 
ak bude odberateľom zaplatená riadne 
a včas vystavená zálohová faktúra, nez-
mení cenu tovaru bez DPH, za ktorého 
dodávku bola takto záloha zaplatená.  

4. PlATOBNÉ PODMIENKY  

a) Pokiaľ nie je osobitnou dohodou do-
hodnuté inak, je pred dodaním tovaru 
povinný odberateľ zaplatiť na cenu 
objednaného tovaru zálohu vo výške 
podľa zálohovej faktúry (Proforma fak-
túry), ktorú vystaví dodávateľ a doručí 
ju odberateľovi po tom, ako dostane 
objednávku. 

b) Zálohová faktúra (Proforma faktúra) 
je zároveň písomným potvrdením 
doručenej objednávky. 

c) Pokiaľ zálohová faktúra (Proforma 
faktúra) nebude uhradená do 21 dní 
odo dňa jej vystavenia, je dodávateľ 
oprávnený potvrdenie objednávky 
zrušiť, od uzatvorenej zmluvy týmto 
spôsobom odstúpiť a požadovať od 
odberateľa úhradu všetkých nákladov 
a strát, ktoré na strane dodávateľa 
vznikli z tohto titulu. 

d) Po príjme platby bude odberateľovi 
vystavená a doručená zálohová faktúra 
za prijatú platbu, ktorá bude obsahovať 
všetky náležitosti predpísané 
príslušnými slovenskými daňovými 
predpismi pre daňový doklad. 

e) Po prevzatí tovaru bude odberateľovi 
vystavená a doručená faktúra za dodaný 
tovar, ktorá bude obsahovať všetky 
náležitosti predpísané príslušnými 
slovenskými daňovými predpismi pre 
daňový doklad. Faktúra je splatná do 30 
dní odo dňa jej vystavenia. Pokiaľ bola 
osobitnou dohodou medzi dodávateľom 
a odberateľom dohodnutá iná lehota 
splatnosti, vystaví dodávateľ faktúru, 
v ktorej uvedie túto osobitne dohod-
nutú lehotu splatnosti, ktorá je potom 

záväzná pre obe strany. Pokiaľ zaplatená 
záloha (zálohová faktúra) na danú 
dodávku presahuje cenu dodaného to-
varu a ak nebolo písomne dohodnuté 
inak, dodávateľ vykázaný rozdiel vráti 
odberateľovi v lehote 30 dní odo dňa 
vystavenia faktúry. Vrátenie sa uskutoční 
prevodom na účet, z ktorého bola záloha 
zaplatená, pokiaľ odberateľ písomne ne-
oznámi dodávateľovi do 14 dní odo dňa 
vystavenia faktúry iné bankové spojenie. 
Ak záloha nebola platená z bankového 
účtu, bude záloha vrátená na účet, ktorý 
oznámi odberateľ dodávateľovi, bez 
osobitnej výzvy dodávateľa, a to do 30 
dní po jej doručení. Po vrátení platby 
bude odberateľovi vystavený a doručený 
dobropis za vrátenú zálohu, ktorý bude 
obsahovať všetky náležitosti predpísané 
príslušnými slovenskými daňovými 
predpismi pre daňový doklad. 

f) Platby sa realizujú prostredníctvom 
bezhotovostného platobného styku 
(prevodom na bankový účet). Za deň za-
platenia platby sa považuje deň pripísania 
celej platenej čiastky na účet dodávateľa. 

g) Ako dôkaz platby sa uznáva výhradne 
originál výpisu z účtu odberateľa 
o odúčtovaní platenej čiastky z jeho účtu 
alebo  potvrdenie banky dodávateľa o ho-
tovostnom vklade na jeho účet alebo 
výpis  z účtu dodávateľa. 

h) V prípade omeškania odberateľa 
s plnením jeho peňažného záväzku 
má dodávateľ právo účtovať úrok 
z omeškania vo výške určenej v súlade 
s ustanovením §369 Obchodného 
zákonníka.    

5. MIESTO DODANIA TOVARu

a) Dodávateľ dodáva tovar odberateľom 
v mieste svojho sídla. 

b) Pokiaľ odberateľ požaduje dodanie 
tovaru mimo uvedené miesto sídla 
dodávateľa, považuje sa tovar za 
dodaný dňom jeho odovzdania na pre-
pravu prvému dopravcovi. Náklady na 
takúto dopravu na miesto určenia na 
území SR neznáša dodávateľ, ak nie 
je dohodnuté inak a tieto nie sú zahr-
nuté v cene tovaru. V takomto prípade 
dodávateľ označí zásielku ako tovar 
určený pre odberateľa a zabezpečí, 
aby takéto označenie zostalo zacho-
vané po celý čas prepravy až do mo-
mentu odovzdania tovaru odberateľovi. 
V súlade s ustanovením § 444 Ob-
chodného zákonníka si zmluvné strany 
dohodli, že  za vhodné budú považovať 
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také označenie, ktoré zabezpečí 
odlíšenie tovaru uloženého na ložnej 
ploche dopravného prostriedku od  
iného, na nej uloženého tovaru, a to 
písomným označením na obal tovaru. 

c) Spolu s tovarom je odberateľovi 
odovzdávaný aj dodací list, na ktorom 
je odberateľ povinný prevzatie tovaru 
potvrdiť.  

d) Odberateľ preberá tovar bez ohľadu 
na miesto jeho dodania tak, že 
osoba poverená jeho prevzatím sa 
preukáže dokladom, ktorý preukáže jej 
oprávnenie konať v mene odberateľa 
(výpis z OR, písomné plnomocenstvo 
a pod.). Dodávateľ si vyhradzuje právo 
vykonať identifikáciu osoby prebera-
júcej tovar za odberateľa, a príslušné 
údaje o jej identifikácii uložiť pre 
potreby kontroly a viesť ich vo svojom 
evidenčnom a informačnom systéme 
po dobu 4 rokov. Prevzatím tovaru vy-
jadruje preberajúci svoj súhlas s takým-
to naložením s jeho osobnými údajmi.  

6. ČAS DODANIA TOVARU  

a) Tovar bude dodaný v určenom čase  
dodávateľom nie však skôr ako bude 
zaplatená záloha na jeho cenu. Pokiaľ 
sa platba zálohy nepožaduje, bude to-
var dodaný spravidla do 14 dní odo dňa 
prijatia objednávky dodávateľom. Toto 
ustanovenie sa nepoužije v prípade, 
ak ponuky distribuované dodávateľom 
výslovne uvádzajú iný čas dodania. 
V takomto prípade platí čas dodania 
uvedený v príslušnej ponuke. 

b) Po prijatí  objednávky oznámi  
dodávateľ odberateľovi termíny pred-
pokladanej  dostupnosti  a dodania 
tovaru. Takto určené termíny budú  
predbežné a orientačné, ktoré  môžu  
byť vplyvom relevantných okolností 
alebo obchodných rozhodnutí me-
nené. Prípadná úprava termínov bude 
odberateľovi oznámená, ak budú 
zmenené východiská, pri ktorých boli 
stanovené. Dodávateľ je oprávnený 
dodať objednaný tovar aj postupne 
čiastkovými dodávkami.   

c) Pokiaľ odberateľ neprevezme tovar 
v určenom mieste a čase, je povinný 
zaplatiť dodávateľovi všetky náklady 
s tým spojené a tiež skladné vo výške 
17,- € za každý deň omeškania. 

d) V prípade, ak sa odberateľ omešká 
s prevzatím tovaru po dobu viac ako 
2 dní, je dodávateľ oprávnený od zm-
luvy odstúpiť a dodávku odmietnuť. 

V takomto prípade vráti dodávateľ 
odberateľovi do 30 dní zaplatenú zálo-
hu po odpočítaní všetkých nákladov 
a skladného, ako to stanovuje pred-
chádzajúci odsek.  

7. SPÔSOB DODANIA  

a) Všetky modely ponúkaných škridiel sú 
dodávané fóliou balené na EURO-paletách 
alebo v inom vhodnom balení v závislosti 
od povahy a charakteru tovaru. 

b) Balenie tovaru je zahrnuté v jeho cene, 
pokiaľ nejde o osobitný druh balenia, 
vyžadovaný odberateľom. V takomto 
prípade účtuje dodávateľ náklady bale-
nia osobitne a odberateľ je povinný ich 
zaplatiť spolu s faktúrou za dodaný tovar. 

c) Za každú EURO-paletu účtuje 
dodávateľ čiastku 8,63 €  bez DPH. 
Pokiaľ odberateľ vráti paletu do miesta 
sídla dodávateľa najneskôr do 6 me-
siacov odo dňa dodania tovaru, zavä-
zuje sa dodávateľ túto paletu prevziať 
späť a  odberateľovi vrátiť čiastku 
7,63 €  bez DPH. Dodávateľ si vyhrad-
zuje právo odmietnuť prevzatie paliet 
poškodených, nezodpovedajúcich STN 
269110 a takých, ktoré nie sú schopné 
ďalšieho použitia pre expedíciu.

d) Iné druhy tovarov sú balené 
v špecifikom balení s ohľadom na druh 
tovaru a jeho vlastnosti. Dodávateľ 
dodáva niektoré druhy tovaru, ktorého 
vlastnosti to predurčujú aj bez balenia.    

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU  

a) Odberateľ alebo ním poverená 
preberajúca osoba sú povinní prezrieť 
dodávaný tovar v momente jeho 
prevzatia, pokiaľ dohodnutý spôsob 
tovaru takéto prezretie umožňuje. 

b) Najskôr v tomto momente je povinný 
odberateľ uplatniť nároky z chýb tovaru, 
ktoré sú zjavné a ktoré tovar má v mo-
mente prevzatia. Za chybu zjavnú sa 
pritom považuje aj chyba spočívajúca 
v množstve dodaného tovaru. 

c) Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárok-
ov z chýb tovaru, ktoré by mohli byť pri 
starostlivom prezretí tovaru pri jeho 
dodaní zistené, je vylúčené. 

d) Pokiaľ tovar nie je možné vzhľadom na 
spôsob prepravy prezrieť v momente 
prechodu nebezpečenstva škody na 
ňom, je možné uplatniť nároky len 
z takých zjavných chýb tovaru, pri 
ktorých odberateľ preukáže, že ti-
eto vady tovaru mal už v momente 

prechodu nebezpečenstva škody na 
tovare. 

e) Za skryté vady tovaru zodpovedá 
dodávateľ vtedy, ak tieto vady tovaru 
preukázateľne mal v čase prechodu 
nebezpečenstva škody na tovare.  

f) Nároky z chýb tovaru sa uplatňujú osobne na 
určenom reklamačnom mieste dodávateľa 
alebo musia byť písomne adresované na 
toto miesto. Pokiaľ dodávateľ písomne 
neurčí, alebo s odberateľom nedohodne 
inak, je reklamačným miestom dodávateľa 
miesto jeho sídla.  

g) Pre vysporiadanie nárokov z chýb to-
varu platia ustanovenia Reklamačného 
poriadku dodávateľa. 

h) V prípade zistenia vady na tovare nie 
je odberateľ oprávnený tovar používať 
a je povinný ho dopraviť na reklamačné 
miesto odberateľa, pokiaľ to jeho pova-
ha umož ňuje.  

i) Vady tovaru, ktoré nemajú charakter chýb 
zjavných, je potrebné uplatniť najneskôr do 
1 roka odo dňa prechodu nebezpečenstva 
škody na tovare na odberateľa, ak sa na ne 
nevzťahuje záruka za akosť.  

j) Za vady betónového tovaru sa 
nepovažujú prípadné prechodné 
výkvety, odery alebo farebné rozdiely 
v súlade s STN EN 490.  

9. ZODPOVEDNOSŤ ZO ZÁRUKY  

a) Dodávateľ zodpovedá v rámci záruky za 
funkčnosť tovaru z dôvodu poškodenia mra-
zom počas trvania záručnej doby, ktorá je 
v prípade betónových výrobkov 30 rokov. 

b) Dodávateľ v rámci záruky nezodpovedá 
za vady tovaru, ktorý bol: 

 – mechanicky alebo inak poškodený, 
 – používaný na iný účel, než na aký bol 

tovar určený, 
 – zle uložený alebo inak používaný 

v rozpore s dodávateľom predpísaným 
spôsobom, 

 – vystavený vplyvu prírodných síl alebo 
živlov, ktorých pôsobenie nie je ob-
vyklé pre klimatické pásmo v SR alebo 
ktoré inak presahujú rámec obvyklosti. 

c) Dodávateľ nezodpovedá ani v rámci 
záruky za bežné opotrebovanie to-
varu a prípadné vady, ktoré vzniknú 
v jeho dôsledku alebo v dôsledku 
prirodzeného starnutia materiálu, 
z ktorého je tovar zhotovený. 

d) Pokiaľ je na balení tovaru, na dokla-
doch spolu s ním dodávaných alebo 
na tovare samotnom vyznačená kratšia 
doba trvania záručnej doby, platí táto 
kratšia záručná doba. 
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e) Záručná doba plynie odo dňa prechodu 
nebezpečenstva škody na tovare.  

f) Nároky z vád tovaru sa uplatňujú 
písomne na určenom reklamačnom mi-
este dodávateľa alebo písomne adres-
ované na toto miesto, a to do 3 dní odo 
dňa, ako sa vada prejavila. 

g) Pre vysporiadanie nárokov z vád tovaru 
platia ustanovenia Reklamačného poriadku 
dodávateľa. 

h) V prípade, ak sa na vady vzťahuje 
záruka za akosť tovaru, platí, že nároky 
z takýchto vád  je potrebné uplatniť 
v lehote jej trvania.  

10. NÁROKY ZO ZODPOVEDNOSTI ZA 
VADY TOVARu A ZO ZÁRuK  

a) V prípade výskytu zjavných vád  tovaru 
je dodávateľ po zistení oprávnenosti 
nárokov odberateľa povinný: 
A – odstrániť vady, 
B – vymeniť tovar za tovar nový, a to 

v lehote primeranej, pričom voľba 
patrí odberateľovi. 

b) V prípade výskytu chýb skrytých alebo 
chýb zo záruky za akosť je dodávateľ 
povinný po zistení oprávnenosti nárok-
ov odberateľa: 
A – opraviť vady tovaru, 
B – vymeniť chybný tovar alebo jeho 

časť za tovar nový, 
C –  poskytnúť zľavu na cenu dodaného 

tovaru, a to v lehote primeranej, 
pričom voľba patrí odberateľovi. 

c) Akékoľvek nároky zo zodpovednosti budú 
ohraničené zaplatenou cenou dodaného 
tovaru. Toto ustanovenie sa nepoužije 
v prípadoch, ak všeobecne záväzný pred-
pis stanoví inú hranicu pre nároky zo zod-
povednosti za dodaný výrobok normou, 
od ktorej sa nemožno odchýliť. 

d) Dodávajúci nezodpovedá za škody, 
ktoré na strane odberateľa vzniknú 
z dôvodu vád  tovaru a ktoré prevyšujú 
čiastku podľa písm. c) pokiaľ právny 
predpis nestanoví inak . 

e) Nároky zo zodpovednosti zo záruky na 
mrazuvzdornosť je možné uplatniť výlučne, 
ak je strecha dostatočne odvetraná (t. j. 
minimálne 10 kusov odvetrávacích škridiel 
na 100 m2)  plochy strechy.  

11. NADOBuDNuTIE VlASTNÍCKE
HO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPE
ČENSTVA ŠKODY  NA TOVARE  

a) Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k to-
varu po jeho dodaní, nie však skôr, ako dôjde 
k splneniu povinnosti zaplatiť jeho cenu. 

b) Nebezpečenstvo škody na tovare pre-
chádza bez ohľadu na moment pre-

chodu vlastníckeho práva k tovaru na 
odberateľa momentom jeho prevzatia 
odberateľom v dohodnutom mieste. 
Pokiaľ je tovar dopravovaný na náklady 
odberateľa, prechádza nebezpečenstvo 
škody na tovare momentom jeho prvej 
nakládky v súlade s pokynmi odberateľa. 

c) Pokiaľ neprevzatie tovaru zaviní 
odberateľ, prechádza na neho 
nebezpečenstvo škody na tovare dňom 
dodania tak, ako to stanovia tieto ob-
chodné podmienky. 

12. ODSTÚPENIE OD ZMluVY  

a) Dodávateľ je od zmluvy oprávnený 
odstúpiť, ak: 
A – zistí, že na majetok odberateľa je vy-

hlásený konkurz, reštrukturalizačné, 
exekučné konanie, alebo iné ko-
nanie s obdobnými účinkami, alebo

B – zistí, že v podnikaní alebo platobnej 
disciplíne odberateľa sa vyskytli také 
javy, ktoré  odôvodňujú predpokladať, 
že odberateľ nebude schopný splniť 
svoje platobné záväzky a zaplatiť cenu 
dodaného tovaru, alebo  

C – sa vyskytnú okolnosti, ktorých 
pôsobením nemôže dodávateľ 
svoje povinnosti splniť, alebo ich 
môže splniť len za cenu výrazne 
vyšších nákladov, ak tieto okol-
nosti nespôsobil a nemohol ich ani 
predvídať,  ani im zabrániť, alebo  

D – ak splnenie zmluvy nie je možné 
z dôvodu neudelenia vývozných alebo 
dovozných povolení a rozhodnutí, ktoré 
sú potrebné pre realizáciu dovozu tova-
ru alebo komponentov pre jeho výrobu 
v SR, a to bez ohľadu na dôvod ich neu-
delenia a na skutočnosť, orgán ktorého 
štátu takto rozhodol. 

b) Dodávateľ v prípade odstúpenia od 
zmluvy vráti odberateľovi zaplatenú 
zálohu, pričom v prípade odstúpenia 
podľa písm. a) body A–B, je oprávnený 
si odpočítať výšku nákladov, ktoré mu 
do momentu odstúpenia realizáciou 
obchodného prípadu vznikli. 

c) Odberateľ je od zmluvy oprávnený 
odstúpiť v prípade, ak dodávateľ nedodá 
objednaný tovar, ktorý nebol dodaný 
do 30 dní odo dňa zaplatenia zálohy 
na jeho cenu. V takomto prípade je 
dodávateľ povinný vrátiť odberateľovi 
zaplatenú zálohu do 14 dní odo dňa, 
v ktorom dostal písomné vyjadrenie 
vôle odberateľa od zmluvy odstúpiť. Iné 
nároky na strane odberateľa nevznikajú. 

d) Odberateľ odoberajúci tovar ako 
spotrebiteľ ( §52 Občianskeho zákon-
níka) je oprávnený od zmluvy odstúpiť 

v prípade ak konečná cena určená 
v súlade s ustanovením 3. písm.) c) 
týchto obchodných  podmienok bude 
podstatne vyššia ako bola cenníková 
cena ku dňu objednania tovaru. Lehota 
pre odstúpenie je do 2 dní odo dňa 
oznámenia o určení novej konečnej 
ceny v súlade s ustanovením 3. písm. 
c) týchto obchodných  podmienok. 
Za nepodstatné sa považuje zvýšenie 
konečnej ceny o viac ako 20 %. 

13. VYŠŠIA MOC  

Dodávateľ nie je povinný plniť svoje povin-
nosti podľa platnej zmluvy, ak mu v tom 
bráni zásah vyššej moci, za ktorý sa 
považuje najmä neudelenie príslušného 
povolenia potrebného pre realizáciu zmlu-
vy, alebo udalosť mimo dosah jeho pôsob-
nosti spočívajúca v okolnostiach prírodnej 
katastrofy, povstaní, ozbrojenom konflik-
te, štrajku, prerušenia dodávok surovín, 
priemyselnej výluke a pod.  

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

a) Tieto obchodné podmienky platia na 
dodávky tovarov realizované dodávateľom, 
ak nie je s odberateľom písomne osobit-
nou dohodou dohodnuté inak. 

b) Pokiaľ tieto obchodné podmienky ale-
bo iné písomné dohody s odberateľom 
nestanovia inak, spravujú sa vzťahy 
medzi dodávateľom a odberateľom 
ustanoveniami Obchodného zákonníka 
(zák. č. 513/1991 Zb.), a to aj v prípade, 
ak by sa inak mali spravovať ustano-
veniami Občianskeho zákonníka. 
Právne predpisy upravujúce ochranu 
spotrebiteľa zostávajú nedotknuté. 

c) Pokiaľ tieto obchodné podmienky hov-
oria o osobitnej dohode, má sa na mys-
li výlučne dohoda v písomnej forme. 

d) Tieto obchodné  podmienky sa v zmysle 
§ 273 a nasl. Obchodného zákonníka 
považujú za obchodné dodacie pod-
mienky pre predaj tovaru spoločnosťou 
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o. 
. Doručením písomnej objednávky a jej 
potvrdením vzniká medzi odberateľom 
a dodávateľom dohoda o ich použití pre 
príslušný zmluvný vzťah. 

e) Tieto obchodné podmienky platia od 
1.4.2011 a spravujú sa nimi všetky 
dodávky tovaru realizované po tomto 
dni. Týmto dňom strácajú platnosť 
a účinnosť Obchodné dodacie podmienky 
spoločnosti BRAMAC- strešné systémy, 
spol. s r.o.,  účinné odo dňa 1.4.2010. 

 V Ivanke pri Nitre, dňa 16.2.2011


