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FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY – Pojistné hydroizolační fólie

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m²)

Poč. rolí  
na paletě

Doporučená cena
1 m² bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA-XX PLUS® LIGHT  
NOVINKA – CENA OD 1.1.2023
Odolná, difuzně otevřená vícevrstvá lehká podstřešní mem- 
brána s integrovanými lepicími okraji. S ověřenou dlouhou  
životností pro střechy bez bednění. Certifikát ETA. Hodnota 
Sd ca. 0,08 m, pevnost 240/190 N/5 cm, hmotnost 120 g/m2.  
Splňuje požadavky ZVDH 1) v kategorii UDB-B, USB-A. 
30letá záruka! 2) 

50 × 1,50 75 24 67,00 R A 02208313

DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL  
NOVINKA – CENA OD 1.1.2023
Odolná, difuzně otevřená vícevrstvá podstřešní membrána 
s integrovanými lepicími okraji. S ověřenou dlouhou životností 
pro střechy bedněné i bez. Certifikát ETA. Hodnota Sd  
ca. 0,08 m, pevnost 340/270 N/5 cm, hmotnost 150 g/m2.  
Splňuje požadavky ZVDH 1) v kategorii UDB-A, USB-A, 
30letá záruka! 2) 

50 × 1,50 75 22 74,00 R A 02208324

DELTA-XX PLUS® STRONG  
NOVINKA – CENA OD 1.1.2023
Odolná, difuzně otevřená vícerstvá podstřešní membrána 
s vyzutžnou mřížkou, vysoce odolná proti roztržení, s inte-
grovanými lepicími okraji. S ověřenou dlouhou životností 
pro střechy bedněné i bez. Certifikát ETA. Hodnota Sd  
ca. 0,08 m, pevnost 500/500 N/5 cm, hmotnost 180 g/m2.  
Splňuje požadavky ZVDH 1) v kategorii UDB-A, USB-A. 
30letá záruka! 2) 

50 × 1,50 75 22 96,00 R A 02208325

DELTA-XX PLUS® HEAVY  
NOVINKA – CENA OD 1.1.2023
Odolná, difuzně otevřená vícevrstvá pružná podstřešní mem- 
brána s integrovanými lepicími okraji. S oveřenou dlouhou 
životností pro střechy bedněné i bez. Certifikát ETA. Hodnota  
Sd ca. 0,08 m, pevnost 370/270 N/5 cm, hmotnost 200 g/m2.  
Splňuje požadavky ZVDH 1) v kategorii UDB-A, USB-A, UV 
odolnost 16 týdnů. 30letá záruka! 2) 

50 × 1,50 75 15 99,00 R A 02209120

DELTA®-MAXX PLUS 30letá záruka funkčnosti! 
Inovovaná prémiová fólie pro střechy bedněné i nebedněné. 
Úspora materiálu až 30 %. I pro valbové a stanové střechy. 
Hodnota Sd ca 0,15 m, pevost ca. 450/300 N/5 cm. Ještě 
vyšší ochrana proti propadnutí. Technologie BiCo vláken. 
Větrotěsná-integrované samolepicí okraje na rubu role. 
Úspora až 9 % nákladů na vytápění. Dle ZVDH 1) kategorie 
UDB-A, USB-A.  

50 × 1,50 75 18 110,00 R B 02208356

DELTA®-THERM PLUS 30letá záruka funkčnosti! 
Vysoce teplotně odolná fólie pro střechy bedněné i nebed-
něné, zvláště pod plechové krytiny. Technologie BiCo  
vláken. Sd 0,02 m, Reakce na oheň B-s1, d0. Odolná teplotám 
až do 150 °C!

50 × 1,50 75 32 110,00 R A 02208279

DELTA®-MAXX X 30letá záruka funkčnosti!
Extrémně pevná difuzně otevřená prémiová fólie pro šikmé 
střechy bedněné i nebedněné. Hodnota Sd ca. 0,15 m, pevnost: 
ca. 500 N/5 cm. Se samolepicími okraji pro lepení už od 
-10 °C! Nová technologie BiCo vláken. Splňuje  materiálové 
požadavky ZVDH 1) v kategorii UDB-A, USB-A

50 × 1,50 75 18 129,00 R B 02206048

DELTA®-FOXX PLUS 30letá záruka funkčnosti!
Prémiová fólie  pro bedněné střechy. Se systémovými doplňky  
pro dešti odolné podstřeší. Třída těsnosti 2 – dle ZVDH, 
u střech s nízkým sklonem-už od 10° dle typu krytiny. 
Technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca. 0,02 m, pevost: 
ca. 370/270 N/5 cm. Dle ZVDH 1) kategorie UDB-A, USB-A. 
Reakce na oheň B-s1, d0!

50 × 1,50 75 28 175,00 R B 02202707

DELTA®-ALPINA 30letá záruka funkčnosti! 
Vodotěsná a větrotěsná fólie pro extrémní bezpečnost a 
výjimečné požadavky. Vhodná na řešení vodotěsného pod-
střeší (Třída těsnosti 1 - dle ZVDH). Svařitelná za studena 
speciálním lepidlem nebo horkým vzduchem. Hodnota Sd 
ca. 0,27 m, pevnost: 450/410 N/5 cm. 

30 × 1,50 45 25 259,00 R B 02204816

DELTA®-ALPINA-BAND 
– pás na překrytí kontralatí 30 × 0,36 10,8 265,00 R B 02204907

DELTA®-FLEXX CORNER 
pro řešení vnějších rohů např. komíny systém DELTA®-ALPINA 269,00 ks B 02206900

DELTA®-FLEXX MANŽETA  
– potrubní prostupy 100/125 a 150 mm systém  
DELTA®-ALPINA

381,00 ks B 02206901

DELTA®-ALPINA QSM   
pro lepení spojů DELTA®-ALPINA (studený svár) 1 l láhev 10 ks/kart 919,00 láhev A 02205676

1) ZVDH – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrální cech německých pokrývačů
UDB – Pojistná hydroizolace položená na pevném podkladu (bednění, tvarově stálá tepelná izolace) 
USB – Pojistná hydroizolace volně natažená mezi krokvemi 2
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FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY – Pojistné hydroizolační fólie

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m²)

Poč. rolí  
na paletě

Doporučená cena
1 m² bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-EXXTREM 30letá záruka funkčnosti!  
Pro dvouplášťové střechy. Extrémní odolnost vysokým tep-
lotám a UV záření. Ochrana pod solárními a fotovoltaickými 
panely integrovanými ve střešní krytině. Hodnota Sd 0,05 m, 
pevnost: 370/250 N/5 cm. Hmotnost 300 g/m².

40 × 1,50 75 40 205,00 R A 02200046

DELTA®-FOL PVG 
Fólie pro bedněné střechy. Zvýšená odolnost proti skluzu a  
oděru. Podkladový pás pod břidlici apod. Hodnota Sd 20,0 m, 
pevnost 380/240 N/5 cm

50 × 1,50 75 25 84,00 R A 02201036 R

DELTA®-PVG PLUS  
s integrovanými samolepicími okraji 50 × 1,50 75 25 107,00 R A 02207350 ks

DRAGOFOL Na objednávku 
Mřížkou zpevněná fólie pro střechy bez bednění. Pro správnou  
funkci je nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hod-
nota Sd ca. 3,0 m, pevnost 400/300 N/5 cm

40 × 1,50 75 40 59,00 R A 02200046 R

3

1) ZVDH – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrální cech německých pokrývačů
UDB – Pojistná hydroizolace položená na pevném podkladu (bednění, tvarově stálá tepelná izolace) 
USB – Pojistná hydroizolace volně natažená mezi krokvemi

STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ POD FALCOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m²)

rolí na 
paletě

Doporučená cena
1 m² bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-TRELA PLUS 
Strukturovaná dělicí vrstva pro odvětrané i neodvětrané šikmé 
střechy s plechovou krytinou. Výška strukturní rohože 8 mm. 
Difuzně otevřený a vodotěsný nosný pás.  
Hodnota Sd ca. 0,02 m. Samotěsnicí hřebíky zdarma (120 ks)  
ke každé roli. Útlum hluku až 15 dB!

30 × 1,50 45 4 295,00 R B 02202639

DELTA®-ENKA®-VENT 
– strukturovaná dělicí rohož bez nosného pásu 50 × 1,0 50 4 159,00 R B 02203637

FASÁDNÍ FÓLIE

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m²)

rolí na 
paletě

Doporučená cena
1 m², 1 l bez DPH 

v CZK
Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS 
Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu 
tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry 
do 50 mm a 50 % plochy. U průsvitných fasád propustnost 
UV záření do 10 %. Hmotnost 300 g/m². Tloušťka 0,6 mm. 
Reakce na oheň B-s1, d0. 7 základních odstínů.
Vhodná i pro tahokov, perforované plechové obklady, sklo, 
polykarbonát apod.
Na objednávku do ca. 14 dnů. 

30 × 1,50 45 545,00 R B 02207388

30 × 1,50 45 545,00 02207389

30 × 1,50 45 545,00 02207393

30 × 1,50 45 545,00 02207392

30 × 1,50 45 545,00 02207394

30 × 1,50 45 545,00 02207391

30 × 1,50 45 545,00 02207395

DELTA®-FAS PAINT  
barva na sjednocení kontralatí / podkladní konstrukce   
Barva na bázi akrylové disperze, totožný barevný odstín jako  
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS díky shodným anorganic-
kým pigmentům. Na objednávku

1 litr 1.455,00 1 l B 07700882

12 litrů 1.111,00 12 l B

DELTA®-FAS BAND CLEAR  
transparentní lepicí páska s UV ochranou 

60 mm × 
25 m 1.375,00 R A 02207471

DELTA®-FASSADE 20  
Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné  
izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 20 mm a  
20 % plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie  
BiCo vláken. Hodnota Sd ca. 0,02 m, pevnost 270/230 N/5 cm.  
Reakce na oheň B-s1, d0!

50 × 1,50 75 32 113,00 R B 02202087

DELTA®-FASSADE 20 PLUS  
S integrovanými samolepicími okraji. 
Reakce na oheň B-s1, d0!

50 × 1,50 75 28 154,00 R B 02202656
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TĚSNICÍ PROGRAM DELTA®

Materiál Rozměry
1R(m)

Počet ks 
/ kart.

Doporučená cena
1 ks bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-POLY-BAND
Lepicí páska s hliníkovou vrstvou pro lepení přesahů  
parozábran DELTA®-REFLEX

100 mm × 100 m 12 465,00 R A 02202030

DELTA®-MULTI-BAND 
Univerzální akrylátová lepicí páska s nejvyšší lepicí silou na 
lepení přesahů fólií, řešení detailů, opravy trhlin. Pro interiér 
i exteriér.

60 mm × 25 m 10 585,00 R A 02202339

100 mm × 25 m 6 1.715,00 R A 02203581

DELTA®-MULTI-BAND BLACK 
pro lepení DELTA®-SPARXX 60 mm × 25 m 10 660,00 R A 02203800

DELTA®-DUO TAPE 
Oboustranně lepicí vyztužená akrylová montážní páska, 
např. pro fixaci parotěsných zábran na kovové sádrokartó-
nové profily.

38 mm × 50 m 16 751,00 R A 02203662

PAROTĚSNÉ FÓLIE A PAROBRZDY

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m²)

Poč. rolí  
na paletě

Doporučená cena
1 m² bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-REFLEX 
Mřížkou zpevněná vícevrstvá parozábrana s hliníkovým 
povrchem snižující tepelné ztráty. Brání vnikání vodní páry do  
tepelné izolace a proudění vzduchu. Pro šikmé i lehké ploché  
střechy. Hodnota Sd ca. 150 m, pevnost 450/400 N/5 cm.

50 × 1,50 75 40 63,00 R B 02200408

25 × 3,00 75 36 89,00 R B 02200914

DELTA®-LUXX 
Parobrzda pro šikmé střechy. Hodnota Sd ca. 2,0 m,  
pevnost ca. 140/110 N/5 cm

50 × 1,50 75 32 81,00 R A 02202704

DELTA®-NOVAFLEXX 
Parobrzda s pohyblivou hodnotou Sd, která se mění v závislosti  
na vzdušné vlhkosti. Hodnota Sd: od 5 m v suchém prostředí,  
do 0,2 m ve vlhkém prostředí. Pevnost ca. 150/130 N/5 cm.

50 × 1,50 75 50 100,00 R B 02203099

DELTA®-DAWI GP 
Robustní parozábrana z PE  žluté barvy bez zpevňující mřížy. 
Tloušťka ca. 0,2 mm. Hodnota Sd ca. 100 m.

25 × 4,00 100 46 35,00 R A 02201810

50 × 3,00 150 36 39,00 R A 02202502

50 × 3,50 175 25 39,00 R A 02202657

50 × 2,00 100 46 35,00 R A 02201811

DELTA®-SPARXX  
UV stabilizovaná, těžko hořlavá parotěsná zábrana za vnitřní 
opláštění s otevřenými spárami do 20 mm. Hodnota Sd  
ca. 100 m, pevnost 220/200 N/5 cm. Lepení DELTA®- 
MULTI-BAND BLACK nebo DELTA®-TAPE FAS.

50 × 1,50 75 50 109,00 R B 02203776

DELTA®-PVG PLUS 
Robustní parozábrana pro systémy nadkrokevního zateplení. 
Hodnota Sd ca. 20 m. 

50 × 1,50 75 25 107,00 R A 02207350

DELTA®-NEOVAP 1500  
samolepicí parotěsná zábrana s hliníkem 
pro ploché  střechy. Hodnota Sd > 1.500 m, rozměr 60 × 1,08 m.  
Na objednávku.

60 × 1,08 64,8 28 210,00 R B 02207463

FASÁDNÍ FÓLIE

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m²)

rolí na 
paletě

Doporučená cena
1 m², 1 l bez DPH 

v CZK
Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-FASSADE 50   
Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné  
izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50 mm a  
50 % plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo  
vláken. Hodnota Sd ca. 0,02 m, pevnost 370/270 N/5 cm. 
Reakce na oheň B-s1, d0!

50 × 1,50 75 28 179,00 R B 02202910

DELTA®-FASSADE 50 PLUS  
S integrovanými samolepicími okraji. 
Reakce na oheň B-s1, d0!

50 × 1,50 75 24 195,00 R B 02202911

DELTA®-QUICK FIXX  
hmoždinka pro fixaci fasádních fólií na tepelnou izolaci d = 85 mm kart. 50 ks 21,00 ks A 02205600

DELTA®-FAS CORNER  
pružné fasádní EPDM rohové tvarovky pro napojení na fasádní 
fólie a nebo parozábrany. UV stabilní. Pro interiér i exteriér.

100 × 150 × 190 mm 40 98,00 ks A 02203724

4
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TĚSNICÍ PROGRAM DELTA®

Materiál Rozměry
1R(m)

Počet ks 
/ kart.

Doporučená cena
1 ks bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-SB 60 
Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě 60 mm × 30 m 5 373,00 R A 02203347

DELTA®-SB 80 
Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě 80 mm × 30 m 3 585,00 R A 02203803

DELTA®-TILAXX 
Speciální univerzální lepidlo nejen pro střešní tašky. 310 ml 12 343,00 R A 02203667

DELTA®-TAPE FAS
Speciální páska na lepení přesahů fasádních fólií DELTA®, 
na řešení detailů a pod. S UV-ochranou. S fóliemi DELTA®- 
FASSADE 20/DELTA®-FASSADE 50 reakce na oheň B-s1, d0!

60 mm × 20 m 10 976,00 R A 02203549

100 mm × 20 m 6 1.450,00 R A 02203551

DELTA®-QUICK FIXX 
hmoždinka pro fixaci fasádních fólií na tepelnou izolaci

d = 85 mm,  
kart. 50 ks 18 21,00 ks A 02205600

DELTA®-FLEXX-BAND 100 
Pružná butylkaučuková lepicí páska pro tvarově složité detaily. 
Dělený ochranný film.

100 mm × 10 m 3 985,00 R A 02202022

DELTA®-FLEXX-BAND FG 
s dvojnásobnou vrstvou butylové hmoty pro ještě lepsí 
tvarovatelnost složitých detailů. Role 80 mm x 6 m a 150 
mm x 10 m

6 m × 80 mm 3 999,00 R A 02206172

10 m × 150 mm 4 3.290,00 R A 02208383

DELTA®-BAND 
Bitumenkaučuková páska na opravy např. oplechování 
malých trhlin a přilepení profilovaných fólií 

RA = s hliníkovou fólií 
RB = s fólií v barvě olova 

(RA/RB 50)  
50 mm × 10 m 6 265 / 280 R A 02202026 02202031

(RA/RB 75)  
75 mm × 10 m 4 401 / 409 R A 02202027 02202032

(RA/RB 100)  
100 mm × 10 m 3 515 / 572 R A 02202028 02202033

(RA/RB 150)  
150 mm × 10 m 2 796 / 856 R A 02202029 02202034

(RA/RB 300)  
300 mm × 10 m 1 1.590 / 2.150 R A 02201508 02201510

DELTA®-INSIDE-BAND – pouze pro interiér!
Jednostranně lepicí páska na papírovém nosiči pro lepení 
např. parotěsných zábran.

60 mm × 40 m 10 809,00 R A 02206137

DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY 
s podložkou z EPDM kaučuku pro vodotěsné kotvení. 25 mm, Ø 2,8 mm 120 385,00 balení A 02202389

DELTA®-THAN  
Speciální kaučuk na lepení fólií DELTA® v místech napojení, 
vytažení. Pro exteriér.

310 ml 12 331,00 kartuše A 02201680

600 ml 12 451,00 „salám“ A 02200201

DELTA®-TIXX
Speciální lepidlo pro vytvoření vzduchotěsného napojení 
parozábran na zdivo, dřevo, apod. Bez nutnosti použít 
přítlačnou lištu.

310 ml 12 255,00 kartuše A 02202448

600 ml 20 429,00 „salám“ A 02203167

DELTA®-TIXX VDR 
Speciální těsnicí provazec pro zajištění vzduchtěsného a 
větrotěsného napojení fólií DELTA® pro omítnuté prostu-
pující prvky

8 bm 10 646,00 role A

DELTA®-EASYFIXX 
kontaktní lepidlo ve spreji např.pro lepení perimetru na 
DELTA®-THENE

ks 12 733,00 500 ml A

DELTA®-LIQUIXX NOVÁ BALENÍ – kbelík 4 l a láhev 1 litr!
Pastovitá viskózní těsnicí manžeta pro vzduchotěsné napojení 
parozábran na zdivo, dřevo, kov, plasty apod. v místech 
těžko dostupných komplikovaných detailů. Speciální textilii 
DELTA®-LIQUIXX GT 10  je třeba objednávat zvlášť!.

Balení 4 l – vyšší obsah za nižší cenu, balení v láhvi pro lepší 
práci nad hlavou.

4 l kbelík 1 2.972,00 4 l A 02204823

1 l láhev 8 1.170,00 1 l A 02208557

DELTA®-LIQUIXX GT 10 
- výztužná textilie pro DELTA®-LIQUIXX 20 m × 100 mm 12 185,00 R A 02204821

DELTA®-HF PRIMER 
Speciální penetrace pro porézní podklady, dřevovláknité 
desky a zdivo. 

1 l láhev 4 ks/kart 616,00 láhev A 02206087

DELTA®-ALPINA QSM 
pro lepení spojů DELTA®-ALPINA (studený svár) 1 l láhev 10 ks/kart 919,00 láhev A 02205676

DELTA®-ALPINA – Láhev se štětcem  
dodáváno jako dvoudílný set – 444,- Kč

plastová láhev ks 254,00 láhev A 02205634

nástavec se štětcem 254,00 štětec 02205633

5
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NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE PIR

Materiál délka balení cena/ks balení skupina artiklové 
číslo

artiklové 
číslo

DELTA®-POLAR SYSTÉMOVÉ-VRUTY 
Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozní ochranou a 
vysokou povrchovou tvrdostí. Materiál: uhlíková ocel s  
výjimečnou antikorozní úpravou bez obsahu oxidů chrómu.  
Hrot šroubů: díky speciální geometrii výrazně snížený točivý 
moment. Průměr vrutů 8 mm.
Dádáváme pouze ucelená balení po 50 ks/karton.

180 50ks 21,00 kart. B 02203839

200 50ks 22,00 kart. B 02203840

220 50ks 23,70 kart. B 02203841

240 50ks 26,40 kart. B 02203842

260 50ks 28,10 kart. B 02203843

280 50ks 29,70 kart. B 02203844

300 50ks 32,50 kart. B 02203845

320 50ks 33,40 kart. B 02204379

340 50ks 35,20 kart. B 02204521

360 50ks 36,30 kart. B 02207324

380 50ks 38,95 kart. B 02207325

400 50ks 44,60 kart. B 02207326

DELTA®-MAXX POLAR fólie 
pro napojení a detaily u okapu, štítu apod. 1,3 × 25 m 32,5 m² 134,00 R B 02200158

INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE A DODACÍ PODMÍNKY

Materiál tloušťka cena/ 
deska paleta cena /m² balení skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-MAXX POLAR SP  
Záruka funkčnosti fólie 30 let! SVT 10536
Sanační tepelně-izolační deska pro kombinaci s mezikro-
kevním zateplením šikmých střech. S integrovanými samo-
lepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, 
oboustranně kašírovaný textilií z minerálních vláken, na 
vrchní straně s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací  
se samolepicími přesahy. Požární klasifikace E. 
Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) 
Tepelná vodivost λD v W/(m · K) 0,028 
Rozměry 2.400 mm × 1.240 mm (2,976 m²)
Rozměry v zabudovaném stavu  2.390 mm × 1.230 mm 
(2,9397 m²)
Fakturace plochu desky = 2,976 m²

50 mm 1666,56 24 ks 700,00 paleta 02206676

DELTA®-MAXX POLAR MV 
Záruka funkčnosti fólie 30 let! SVT 10535
Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro rekonstrukce 
střechy z vnější strany při zachovaní mezikrokevního prostoru 
pro vyplnění tepelnou izolací nebo pro čisté nadkrokevní 
zateplení. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné 
hydroizolace.  Materiál polyuretan, oboustranně kašírovaný 
textilií z minerálních vláken, na vrchní straně s difuzně ote-
vřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. 
Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) 
Požární klasifikace E.  (EN ISO 13501-1) 
Tepelná vodivost λD v W/(m · K)  0,026 < 120 mm,  
0,025 ≥ 120 mm 
Rozměry 2.400 mm × 1.240 mm  (2,976 m²)
Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm × 1.220 mm 
(2,9036 m²) 
Fakturace za plochu desky = 2,976 m² 

80 1964 15 ks 815,00 paleta 02206677

100 2232 12 ks 930,00 paleta 02206678

120 2559 10 ks 1.060,00 paleta 02206679

140 2794 8 ks 1.160,00 paleta 02206680

160 3095 7 ks 1.300,00 paleta 02206682

180 3393 6 ks 1.450,00 paleta 02206683

200 3660 6 ks 1.550,00 paleta 02207290

220 3958 5 ks 1.650,00 paleta 02207291

240 4315 5 ks 1.795,00 paleta 02207292

DELTA®-MAXX POLAR AL  
Záruka funkčnosti fólie 30 let! SVT 10535
Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro nadkrokevní 
zateplení šikmých střech. S integrovanými samolepicími  
přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, 
oboustranně kašírovaný hliníkovou fólií, na vrchní straně s 
difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími 
přesahy. 
Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) 
Požární klasifikace E (EN ISO 13501-1) 
Tepelná vodivost λD v W/(m · K)  0,022 
Rozměry 2.400 mm × 1.240 mm (2,976 m²)
Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm × 1.220 mm 
(2,9036 m²)
Fakturace za plochu desky = 2,976 m²

80 2026 15 ks 870,00 paleta 02206684

100 2321 12 ks 990,00 paleta 02206685

120 2619 10 ks 1.150,00 paleta 02206686

140 2857 8 ks 1.250,00 paleta 02206687

160 3155 7 ks 1.360,00 paleta 02206688

180 3452 6 ks 1.490,00 paleta 02206689

200 3720 6 ks 1.600,00 paleta 02207287

220 4018 5 ks 1.750,00 paleta 02207288

240 4315 5 ks 1.830,00 paleta 02207289

DELTA®-POLAR -NAPOJOVACÍ PÁS 
Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů. Materiál: 
samolepici pás s vysokou lepicí silou. Pro spolehlivé napojení 
a přechody např. na komín, střešní okna, úžlabí, hřeben a 
nároží. Rozměr: 37,5 cm × 10 m.

karton 2.315,00 1 role B 02200181
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VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

Materiál Rozměry
1R(m)

Počet ks 
v kart./

bal.

Doporučená cena
1 ks bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-PRO ROLL
červená, hnědá, černá 
310 mm  
POZOR: nové množství na paletě! 140 rolí/pal

310 mm × 5 m (červená) 4 ks 889,00 R A 02206416

310 mm × 5 m (hnědá) 4 ks 889,00 R A 02206414

310 mm × 5 m (černá) 4 ks 889,00 R A 02206418

DELTA®-PRO ROLL
červená, hnědá, černá   
240 mm 
na objednávku

240 mm × 5 m (červená) 4 ks 899,00 R A

240 mm × 5 m (hnědá) 4 ks 899,00 R A

240 mm × 5 m (černá) 4 ks 899,00 R A

DELTA®-PRO ROLL
červená, hnědá, černá  
380 mm
na objednávku

380 mm × 5 m (červená) 4 ks 1.019,00 R A 02206422

380 mm × 5 m (hnědá) 4 ks 1.019,00 R A 02206424

380 mm × 5 m (černá) 4 ks 1.019,00 R A 02206420

DELTA®-ECO ROLL 
červená, hnědá, černá  
310 mm  
POZOR: nové množství na paletě! 140 rolí/pal

310 mm × 5 m (červená) 4 ks 807,00 R A 02203765

310 mm × 5 m (hnědá) 4 ks 807,00 R A 02203764

310 mm × 5 m (černá) 4 ks 807,00 R A 02203766

DELTA®-ECO ROLL 
červená, hnědá, černá  
240 mm
na objednávku

240 mm × 5 m (červená) 4 ks 828,00 R A

240 mm × 5 m (hnědá) 4 ks 828,00 R A

240 mm × 5 m (černá) 4 ks 828,00 R A

DELTA®-ECO ROLL 
červená, hnědá, černá  
380 mm

380 mm × 5 m (červená) 4 ks 888,00 R A 02204839

380 mm × 5 m (hnědá) 4 ks 888,00 R A 02204869

380 mm × 5 m (černá) 4 ks 888,00 R A 02204838

DELTA®-VENT ROLL MAXX
červená, hnědá, antracit, černá, písková RAL 1001  
310 mm  
písková RAL 1001: na objednávku 
POZOR: množství na paletě: 180 rolí/pal

310 mm × 5 m (červená) 4 ks 746,00 R A 02202997

310 mm × 5 m (hnědá) 4 ks 746,00 R A 02203378

310 mm × 5 m (antracit) 4 ks 746,00 R A 02203628

310 mm × 5 m (černá) 4 ks 746,00 R A 02203393

310 mm × 5 m  
(písková RAL 1001) 4 ks 935,00 R A

DELTA®-VENT ROLL MAXX
písková RAL 1001  
380 mm  
na objednávku

380 mm × 5 m  
(písková RAL 1001) 4 ks 1.065,00 R A

HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m²)

Počet ks  
v kartonu

Doporučená cena
1 m², 1 l bez DPH 

v CZK
Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-THENE 
Samolepicí svislá a vodorovná hydroizolace proti zemní 
vlhkosti. Kombinace křížem laminované HDPE fólie a 
bitumenkaučukové lepicí hmoty. Pokládá se na rovný 
penetrovaný povrch.
Tloušťka 1,5 mm, hmotnost 1,6 kg/m²

20 × 1,0 20 1R 310,00 R B 02202147

5 × 1,0 5 1R 370,00 R B 02202148

10 × 0,3 3 1R 390,00 R B 02202142

10 × 0,1 1 3R 352,00 R B 02202259

DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR (Grundanstrich) 
od +5 °C
Penetrace a úprava podkladu pod hydroizolaci DELTA®- 
THENE. Bitumenová emulze bez rozpouštědel. Vydatnost dle  
nasákavosti podkladu 0,2 – 0,3 kg/m² → ca. 0,22 – 0,33 l/m²)

barel 103,00 25 l B 02202715

kbelík 123,00 10 l B 02202716

kbalík 154,00 5 l B 02202717

DELTA®-THENE GRUND INSIDE 
– speciální akrylová penetrace pro úpravu podkladu před 
lepením DELTA®-THENE v interiérech. Bez zápachu.

kbelík na objednávku 208,00 10 l B 07701161

DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR od -5 °C   
(Kältegrundanstrich) 
Penetrace podkladu pod DELTA®-THENE pro teploty 
podkladu už od -5 °C

kanystr 361,00 10 l B 02202461
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PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÍ FÓLIE

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m²)

Počet rolí 
na paletě

Doporučená cena
1 m² bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-MS 
Profilovaná fólie pro ochranu základového zdiva místo izolační 
přizdívky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových 
bariér, odvětrání vlhkosti. Vhodná jako náhrada podkladního 
betonu. Výška profilování 8 mm. 
Pevnost v tlaku: 250 kN/m²

20 × 1,0 20 11 73,00 R B 06601317

20 × 1,5 30 11 73,00 R B 06601318

20 × 2,0 40 11 73,00 R B 06601319

20 × 2,4 48 28 73,00 R B 06601320

20 × 3,0 60 28 73,00 R B 06601548

DELTA®-NB
Profilovaná fólie pro ochranu základového zdiva místo 
izolační přizdívky, pro plošnou drenáž, výstavbu protirado-
nových bariér, odvětrání vlhkosti. Vyrobená ze speciálního 
PE s vysokou hustotou. Bez změkčovadel.
Plně recyklovatelná. Pevnost v tlaku: 200 kN/m²

20 × 1,0 20 15 59,00 R B 06602273

20 × 1,5 30 15 59,00 R B 06602274

20 × 2,0 40 15 59,00 R B 06602275

20 × 2,4 48 35 59,00 R B 06602276

20 × 3,0 60 35 59,00 R B 06602277

DELTA®-MS 20 
Profilovaná fólie s výškou profilu 20 mm, podobné určení jako  
DELTA®-MS, vyšší drenážní kapacita. Využívá se v hlubinném sta- 
vitelství. Pevnost v tlaku: 200 kN/m². Oktagonální zesílené nopy.

20 × 2,0 40 6 195,00 R B 06602455

DELTA®-MS DRAIN 
Profilovaná fólie z HDPE s velkou kontaktní plochou na 
rubové straně a s nakašírovanou hydrofilní geotextilií z  
polypropylénu s dodatečnou drenážní funkcí. Výška profilování 
ca. 4 mm. Vyšší pevnost v tlaku ca. 500 kN/m²

30 × 2,0 60 6 98,00 R B 06602492

31 × 0,97 30 12 98,00 R B 02206695

DELTA®-FLORAXX  
Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací. Vysoká 
pevnost, hydroakumulační schopnost 7 l/m². Pro vegetační 
střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m²

20 × 2,0 40 6 225,00 B 06602435

DELTA®-FLORAXX TOP 
Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací, s integro-
vanou filtrační geotextilií. Hydroakumulační schopnost 7 l/m².  
Pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m²

10 × 2,0 20 12 280,00 R B 06602441

DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO 
První patentovaná 4-vrstvá drenážní a ochranná fólie. Pro 
ochranu živičných stěrkových izolací. Filtrační geotextilie, 
speciální profilovaná fólie a kluzná fólie s drenážní textilií pro  
odvedení vody v průběhu výstavby. Pevnost v tlaku: 400 kN/m²

12,5 × 2,0 25 6 297,00 R B 06602245

DELTA®-TERRAXX 
Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro 
tlakově zatížitelné svislé a vodorovné konstrukce. S integro-
vanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 400 kN/m².  
I pro využitelné ploché střechy, pochozí, vegetační a par-
kovací plochy. Nopy 9 mm.

12,5 × 2,4 30 17 182,00 R B 06602208

DELTA®-TERRAXX ULTRA NOVINKA! 
Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro 
vysoce tlakově zatížitelné svislé a vodorovné konstrukce. S  
integrovanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 750 kN/m².  
I pro využitelné ploché střechy, pochozí, pojízdné, s inten-
zivní vegetací, parkovací plochy. Do hloubky založení až 20 m! 
Nopy 9 mm.  Na objednávku.

10,5 × 2,4 30 15 227,00 R B 02208714

DELTA®-TERRAXX LIGHT NOVINKA! 
Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro  
tlakově zatížitelné svislé a vodorovné konstrukce. S integro-
vanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 250 kN/m². I pro 
využitelné ploché střechy pochozí, s extenzivní vegetací a 
nebo pro použití  do hloubky max. 7 m. Na objednávku.

12,5 × 2,4 30 15 159,00 R B 02208715 

DELTA®-EQ DRAIN
Drenážní a ochranná fólie s podílem recyklátů. Vysoká 
pevnost, bez samolepicího okraje, barva černá. Výška nopů 
9mm, s natavenou textilií. Pevnost ca. 200 kN/m²

12,5 × 2,4 30 15 153,00 R B 02204549

DELTA®-NP-DRAIN 
Drenážní fólie s natavenou filtrační textilií. Vhodná pro vy-
tvoření plošné drenáže, na ochranu spodní stavby ve svahu. 
Pevnost v tlaku 150 kN/m²

20 × 2,0 40 5 160,00 R B 06602247

DELTA®-PT
Profilovaná fólie s natavenou nosnou mřížkou k omítání. 
Vhodná na sanaci vlhkých vnitřních stěn či venkovních 
soklů, vytváří vzduchovou mezeru na odvětrání vlhkosti. 
Pevnost v tlaku 70 kN/m².

20 × 2,0 40 6 189,00 R B 06601442

DELTA®-GEOTEX FS 100  
(dříve DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE) 
Filtrační a drenážní textilie pro řešení odvodnění v zákla-
dové spáře.

50 × 1,0 50 59,00 R B 02200629

50 × 2,0 100 59,00 R B 02200630

Speciální drenážní fólie pro tunely na vyžádání!

8
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PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANY

Materiál Rozměry
1R(m)

Množství
1R(m)

Počet rolí 
na paletě

Doporučená cena
1 m² bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-DPC  
Polyolefínová fólie se zdrsněným povrchem – tl. 0,4 mm
Na základový pás jako ochrana proti vzlínající vodě.  
Snášenlivá s asfalty. Šířky: 17,5/25/30/50 a 100 cm,  
délka 25 m.

17,5 cm 25 49,00 R B 02200924

25 cm 25 49,00 R B 02202589

30 cm 25 49,00 R B 02200916

50 cm 25 49,00 R B 02200917

100 cm 25 49,00 R B 02200920

DELTA®-DPC 500  
Polyolefínová fólie se zdrsněným povrchem – tl.0,7 mm 
Na základový pás jako ochrana proti vzlínající vodě.  
Snášenlivá s asfalty. Pevnost v tahu 350/200 N/5 cm. 
Hmotnost: 470 g/m².Vhodná i jako protiradonová bariéra.
Šířky 30/50/60 a 120 cm, délka 50 m.

30 cm 50 81,00 R B 02205891

50 cm 50 81,00 R B 02205899

60 cm 50 81,00 R B 02205901

120 cm 50 81,00 R B 02205910

DELTA®-PROTEKT  
– Univerzální ochrana zdiva. Tl. 1,2 mm
Materiál EVA snášenlivý s asfalty.Pevnost v tahu 
650/600 N/5 cm.
Šířka 17,5/24/30/36,5/50/60/75/100 cm. Délka 25 m. 

17,5 cm 25 na obj. 275,00 R B

24 cm 25 na obj. 275,00 R B

30 cm 25 na obj. 275,00 R B 02202454

36,5 cm 25 na obj. 275,00 R B

50 cm 25 na obj. 275,00 R B 02202456

60 cm 25 na obj. 275,00 R B 02202457

75 cm 25 na obj. 275,00 R B

100 cm 25 na obj. 275,00 R B

DELTA®-SOFTFLEXX – EPDM kaučuk
Ochrana zdiva s nejvyšší pružností.UV stabilizovaná,  
měkká a velmi pružná. Rozměry: délka: 20 m,  
šířka: 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75 cm

11,5 cm 20 na obj. 360,00 R B

17,5 cm 20 na obj. 360,00 R B

24 cm 20 na obj. 360,00 R B

30 cm 20 na obj. 360,00 R B

36,5 cm 20 na obj. 360,00 R B

50 cm 20 na obj. 360,00 R B

60 cm 20 na obj. 360,00 R B

75 cm 20 na obj. 360,00 R B

DELTA®-PVC  
protivlhkostní zábrana dle DIN 1053, 16938 a 18195. 
Tloušťka 1,2 mm, délka 25 m, šířka 17,5/24 a 30 cm.

17,5 cm 25 na obj. 108,00 R B 02201348

24 cm 25 na obj. 108,00 R B 02201349

30 cm 25 na obj. 108,00 R B 02201350

DELTA®-VENTSTOP zábrana pro dřevostavby
Ochrana zdiva před vzlínající vlhkostí a s těsnicími profily  
z EPDM kaučuku proti pronikání vzduchu. Délka role 25 m.

200 mm 25 143,00/bm R B 02204508

250 mm 25 146,00/bm R B 02204510

350 mm 25 150,00/bm R B 02204512

DELTA®-DPC ROHY  
tvarovky pro řešení vnitřních /vnějších rohů.  
Rozměr  40 × 40 cm, výška 15 cm, tloušťka 1,2 mm

vnitřní ks 25 ks/kart 138,00 ks B 02203289

vnější ks 25 ks/kart 138,00 ks B 02202659

PROFILOVANÉ FÓLIE-PŘÍSLUŠENSTVÍ

Materiál Rozměry
1R(m)

Počet ks 
v kart./

bal.

Doporučená cena
1 ks bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-MS-PODLOŽKY 1 bal.  
=100 ks 1000 4,60 karton B 06602419

DELTA®-MS-HMOŽDINKY 1 bal.  
=100 ks 500 7,30 karton B 06602421

Hmoždinky DSH K 10x90 KEW kart 250 8,70 karton B 02202991

DELTA®-SAMOLEPICÍ TRNY 100 ks 100 21,00 karton B 06600521

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP 100 ks 100 25,00 karton B 06602182

DELTA®-TERAXX-Šroub 50 ks 50 21,00 karton B 06602212

DELTA®-MS-PROFIL 2 m 20 159,00 balík B 06601206

DELTA®-PT-PROFIL 2 m 20 159,00 balík B 06601207

DELTA®-TERAXX-PROFIL 2 m 20 210,00 balík B 06602213



CENÍK   
Platný pro expedici výrobků od 13.2.2023 včetně  261 221 576 |  261 005 200 |  dorken@dorken.cz |  objednavky@dorken.cz   www.dorken.cz

ZAHRADNÍ FÓLIE – na objednávku

Materiál Rozměry
1R(m)

Počet ks 
/ kart.

Doporučená cena
1 ks bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-SUV  
se zpevňujícím okrajem, záruka 5 let! UV odolná.
Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a  
pěstebních tunelů. Antikondenzační efekt, UV odolná.

50 × 1,5 role 114,00 R B 02200076

50 × 2,0 m role 114,00 R B 02200077

25 × 3 role 114,00 R B 02200078

25 × 4 role 114,00 R B

DELTA®-SUV  
bez zpevňujícího okraje, záruka 5 let! UV odolná 
Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a  
pěstebních tunelů. Antikondenzační efekt.

50 × 1,0 role 105,00 R B

50 × 2,0 role 105,00 R B

OCHRANNÉ PLACHTY

Materiál Rozměry
1R(m)

Počet ks 
/ kart.

Doporučená cena
1 ks bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-PLAN 1000
UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Zelená.
Pevnost: ca. 350 N/5 cm
Hmotnost: ca. 170 g/m²

4 × 6 91,00 ks B 02201848

4 × 8 91,00 ks B 02201850

6 × 8 91,00 ks B

6 × 10 91,00 ks B 02201852

DELTA®-PLAN 1000 PLUS 
UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Modrá.
Pevnost: ca. 450 N/5 cm
Hmotnost: ca. 220 g/m²

4 × 6 103,00 ks B 02201820

4 × 8 103,00 ks B

6 × 8 103,00 ks B 02201823

6 × 10 103,00 ks B 02201824

DELTA®-PLAN 1500 
UV-stabilizovaná, vyztužená. Transparentní.  
Pevnost: ca. 750 N/5 cm
Hmotnost: ca. 155 g/m²

4 × 30 role 108,00 ks B

4 × 40 role 108,00 ks B

DELTA®-PLAN 2000
UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Zelená.
Pevnost: ca. 350 N/5 cm
Hmotnost: ca. 170 g/m²

4 × 6 117,00 ks B 02201827

4 × 8 117,00 ks B 02201828

6 × 8 117,00 ks B 02201829

6 × 10 117,00 ks B 02201830

4 × 30 role 117,00 R B 02200382

4 × 40 role 117,00 R B 02200383

D-PLAN ZAKRÝVACÍ PLACHTA 
UV-stabilizovaná, vyztužená.
Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m.
Pevnost : ca. 400 N/5 cm

4 × 3 39,00 ks B 02202070

4 × 6 39,00 ks B 02201828

6 × 8 39,00 ks B 02201829

6 × 10 39,00 ks B 02204359

8 × 10 39,00 ks B 02202473

10 × 12 m 39,00 ks B 02202472

DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA 
PE-fólie s výztuhami po 60 cm.UV-stabilizovaná. Pevnost 
450 N/5 cm

6 m × 10 m 89,00 ks B 02202696

PLACHTY A SÍTĚ NA LEŠENÍ – na objednávku

Materiál Rozměry
1R(m)

Počet ks 
/ kart.

Doporučená cena
1 ks bez DPH v CZK Balení Skupina artiklové 

číslo
artiklové 

číslo

DELTA®-PLAN L
Plachta na lešení pro všechny typy dřevěných a kovových 
lešení. Čirá, UV-stabilizovaná. Pevnost: cca 750 N/5 cm, 
hmotnost: ca. 200 g/m².

20m × 2,7m 72,00 R B

20m × 3,25m 72,00 R B

DELTA®-TEX síť na lešení 
pro všechna dřevěná a kovová lešení. Pevnost 550 N/5 cm, 
hmotnost 90 g/m²

20 m × 2,6m 69,00 R B 02200568

20m × 3,20m 69,00 R B

10
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9. Dostane-li se Objednatel do prodlení s převzetím Předmětu plnění, je povinen 
uhradit Dodavateli náklady spojené se skladováním a škodu z toho vzniklou. 

10. Při prodlení Objednatele s převzetím Předmětu plnění je Dodavatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny Předmětu plnění za každý  
i započatý den prodlení. 

VI. Cenové a platební podmínky

1. Cena či způsob jejího výpočtu je podstatnou náležitostí Smlouvy. Cena či způsob 
jejího výpočtu k Předmětu plnění tvoří součást Smlouvy, a to tak, že je přiložena ke 
Smlouvě, Všeobecným podmínkám nebo je zveřejněna Dodavatelem. 

2. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty  
a veškeré náklady na balení, doklady, dopravu a pojištění Předmětu plnění.

3. Dodavatel je oprávněn cenu do dne dodání Předmětu plnění navýšit o náklady, jež 
mu dodatečně vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Dodavatel je oprávněn při plnění Smlouvy provést veškeré práce, jež považuje za 
účelné. Dodavatel je oprávněn provést všechny práce a vícepráce, jejichž potřeba 
provedení vyvstane až v průběhu plnění Smlouvy. Dodavatel není povinen o provedení 
těchto prací předem informovat Objednatele. Objednatel je povinen zaplatit cenu 
těchto prací. Tímto není myšleno odchýlení se od konstrukční dokumentace. 

5. Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) ke dni odeslání Předmětu plnění nebo 
jeho předání. Podkladem k fakturaci je též protokol o předání Předmětu plnění Objed-
nateli nebo přepravci.

6. Faktura obsahuje kromě náležitostí stanovených právními předpisy identifikaci 
smluvních stran, číslo Smlouvy nebo objednávky, číslo dodacího listu, číslo, datum 
vystavení a splatnost faktury, datum uskutečnění a předmět zdanitelného plnění, cenu 
s DPH i cenu bez DPH a bankovní spojení Dodavatele. 

7. Objednatel je povinen zaplatit cenu na základě faktury vystavené Dodavatelem. 
Splatnost faktury činí 14 dní není-li Dodavatelem či v určení ceny stanoveno jinak.

8. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny, je Dodavatel oprávněn 
samostatně či ve spojení:

a) požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky za každý zapo-
čatý den prodlení;

b) přiměřeně prodloužit dodací lhůtu, nebo odložit poskytnutí plnění až do úhrady 
dlužné částky;

c) stanovit okamžitou splatnost veškerých dalších Objednatelem dosud neuhraze-
ných částek;

d) požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

9. Poruší-li Objednatel kterékoli ujednání o platebních podmínkách, anebo bude-li 
mít Dodavatel důvodnou pochybnost o jeho platební schopnosti, stávají se veškeré 
pohledávky Dodavatele okamžitě splatnými. Dodavatel je v takovém případě oprávněn 
požadovat úhradu záloh a pozastavit plnění do doby, než budou zálohy uhrazeny. 

10. Jakékoli případné poskytnutí slev a jiných výhod je podmíněno včasným uhrazením 
ceny, jinak nárok na ně zaniká.

VII. Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci

1. Dodavatel nese nebezpečí škody na Předmětu plnění dle INCOTERMS 2010 v 
paritě EXW. 

2. Dostane-li se Objednatel do prodlení s převzetím Předmětu plnění, přechází na něj 
nebezpečí škody na věci dnem, ke kterému měl být Předmět plnění předán.

3. Až zaplacením celé ceny Předmětu plnění a všech souvisejících nákladů přechází 
na Objednatele vlastnické právo k Předmětu plnění.

4. Pokud byla pro zhotovení Předmětu plnění zpracována věc poskytnutá Objed-
natelem, stává se tato věc součástí Předmětu plnění a vlastnické právo k ní přechází 
okamžikem zpracování na Dodavatele. 

VIII. Odstoupení od Smlouvy

1. Nehledě na ostatní ujednání, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez 
dalšího zejména v případě:

a) prodlení Objednatele s převzetím Předmětu plnění po dobu delší 21 pracovních dnů;

b) prodlení Objednatele se splněním kterékoli další povinnosti vyplývající ze Smlouvy, 
těchto Všeobecných podmínek nebo z právních předpisů;

c) zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku  
a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;

d) vstupu Objednatele do likvidace;

e) existence události vyšší moci po dobu delší 3 měsíců.

2. Odstoupením od Smlouvy v písemné formě se Smlouva zrušuje. Dodavatel sou-
časně s odstoupením od Smlouvy určí, jakým způsobem mezi sebou smluvní strany 
vypořádají vzájemná práva a povinnosti. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku 
na náhradu škody nebo zaplacení smluvní pokuty, nároku z odpovědnosti za vady, 
povinnosti mlčenlivosti a volby práva a řešení sporů.

3. Odstoupení od Smlouvy se vztahuje toliko na dosud neposkytnuté plnění, ledaže 
Objednatel nemá na částečném plnění Smlouvy zájem. 

I. Terminologie

„Dodavatelem“ se rozumí společnost DÖRKEN, s.r.o., IČO: 610 54 020, se sídlem 
Praha 10 – Vršovice, Nad vinným potokem 1149/2, PSČ 101 11, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43636.

„INCOTERMS 2010“ se rozumí Mezinárodní pravidla přepravních podmínek  
INCOTERMS 2010.

„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Objednatelem“ se rozumí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je v 
postavení kupujícího ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku, nebo objednatel 
ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku, anebo v obdobném hospodářském 
postavení u dalších smluv, ať už Občanským zákoníkem výslovně upravených či 
neupravených.

„Předmětem plnění“ se rozumí věci a jejich součásti nebo díla, jež se Smlouvou 
Dodavatel zavazuje předat Objednateli a umožnit mu nabýt k nim vlastnické právo 
a jež se Smlouvou Objednatel zavazuje převzít a přijmout do vlastnictví a za něž se 
zavazuje zaplatit Dodavateli sjednanou cenu. 

„Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva dle § 2079 a násl. Občanského zákoníku, 
smlouva o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku či jiná smlouva s obdobným 
hospodářským účelem, ať už Občanským zákoníkem výslovně upravená či neupravená.

„Všeobecné podmínky“ znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti 
DÖRKEN, s.r.o. určené pro prodej zboží a služeb. 

II. Uzavření Smlouvy

1. Nabídka učiněná Dodavatelem není návrhem na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731  
Občanského zákoníku, ale má povahu pouhé výzvy k podání návrhu na uzavření Smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn učinit vůči Dodavateli návrh na uzavření Smlouvy (dále 
jen „návrh“). Návrh musí obsahovat specifikaci smluvních stran a Předmětu plnění, 
cenu, termín a způsob dodání, fakturační a kontaktní údaje (e-mail, telefon, fax apod.) 
Objednatele.

3. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Dodavatele o přijetí návrhu 
Objednateli bez jakýchkoli výhrad či jiných změn.

4. Obsahuje-li potvrzení Dodavatele výhrady, omezení nebo jiné změny, považuje 
se toto jednání za nový návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě 
uzavřena pouze tehdy, pokud Objednatel přijme tento nový návrh Dodavatele, a to 
okamžikem doručení takovéhoto potvrzení Dodavateli. 

5. Není-li ve Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, může být Smlouva smluv-
ními stranami měněna na základě písemných dodatků. Dodatek lze uzavřít rovněž v 
ústní formě za předpokladu, že jej smluvní strany následně písemně potvrdí. 

III. Předmět plnění

1. Dodavatel je povinen dodat Předmět plnění v termínu, způsobem, na místo, v kva-
litě a množství dle Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Neobsahuje-li Smlouva 
zvláštní úpravu, je Dodavatel povinen dodat Předmět plnění v termínu, způsobem, na 
místo, v kvalitě a množství, podle těchto Všeobecných podmínek. 

2. Předmět plnění má splňovat požadavky stanovené Smlouvou a těmito Všeobecnými  
podmínkami.

3. Dodavatel prověřuje správnost a vhodnost technických údajů a výkresů, materiálu, 
nářadí, zařízení, prefabrikátů a jiných podkladů a dokladů, které mu Objednatel předá 
pouze tehdy, je-li to písemně sjednáno. Objednatel hradí náklady s tím spojené. Pokud 
by se tyto věci ukázaly být vadnými nebo nepoužitelnými ke sjednanému účelu, je Ob-
jednatel povinen dodat na své náklady nové věci a uhradit Dodavateli vzniklé náklady i 
způsobenou škodu.

4. Dodavatel neodpovídá za újmu způsobenou technickými údaji a výkresy, materiály, 
nářadím, zařízením, prefabrikáty a jinými podklady a doklady, které mu Objednatel 
předal.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta běží od okamžiku, kdy Objednatel poskytne veškerou součinnost a 
splní všechny podmínky, jež jsou nezbytné pro to, aby Dodavatel mohl poskytnout 
plnění dle Smlouvy.

2. Dodavatel je oprávněn provádět dílčí dodávky Předmětu plnění. Objednatel je 
povinen převzít i část Předmětu plnění na výzvu Dodavatele.

3. Není-li sjednáno jinak, je místem dodání Dörken s.r.o., Nad Vinným potokem 2, 101 
11 Praha 10, a to podle sdělení Dodavatele; dle INCOTERMS 2010 v paritě FCA.

4. Objednatel je povinen Předmět plnění převzít v místě dodání v pracovní dny v 
době od 8hodin do 16,30 hodin, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

5. Riziko na dodání a přepravu Předmětu plnění nese Objednatel.

6. Součástí dodání Předmětu plnění je dodací list. Dodací list obsahuje alespoň iden-
tifikaci smluvních stran a Předmětu plnění, případně číslo Smlouvy nebo objednávky, 
dále datum vystavení dodacího listu, způsob dopravy a kontaktní údaje Dodavatele. 

7. O předání a převzetí Předmětu plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Předáním zboží Odběrateli nebo přepravci je povinnost 
Dodavatele splněna.

8. Pokud Objednatel nevytkne zjevné vady při převzetí, má se za to, že Předmět 
plnění je prost takových vad.

Všeobecné obchodní podmínky společnost Dörken s.r.o:
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IX. Záruka za jakost

1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Předmětu plnění. Dodavatel se 
zavazuje, že Předmět plnění bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke stano-
venému účelu a že si zachová vlastnosti stanovené Smlouvou, těmito Všeobecnými 
podmínkami. Není-li sjednáno jinak, činí záruční doba 24 měsíců ode dne předání 
Předmětu plnění. 

2. Záruka se nevztahuje na:

a) škody a vady na Předmětu plnění vzniklé v důsledku škodlivých přírodních vlivů, 
chemických, elektrochemických, elektrických a jiných vlivů, v důsledku přirozeného 
opotřebení, vadné vestavby nebo vadných montážních prací Objednatele nebo třetích 
osob, chybného uvedení do provozu, chybné nebo nedbalé manipulace, neodborné-
ho zatížení, užití nevhodných nebo nepředvídaných provozních prostředků;

b) škody a vady na Předmětu plnění způsobené v důsledku změn nebo uvedení do 
provozu, které Objednatel učinil bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele či 
v rozporu s jeho doporučením;

c) vady a jejich následky vzniklé na základě údajů a materiálů poskytnutých Objedna-
telem, nebyla-li výslovně písemně stanovena povinnost Dodavatele správnost těchto 
údajů a materiálů kontrolovat;

d) na ty části Předmětu plnění, které v důsledku látkového složení nebo způsobu užití 
podléhají zvýšenému přirozenému opotřebení, jako jsou běžné ochranné nátěry apod.

X. Odpovědnost za vady

1. Předmět plnění má vady, pokud neodpovídá požadavkům stanoveným Smlouvou, 
těmito Všeobecnými podmínkami nebo právními předpisy. 

2. Objednatel je povinen neprodleně po převzetí prohlédnout Předmět plnění, zda 
nemá vady. Vady Předmětu plnění je Objednatel povinen písemně oznámit Dodavateli 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však při převzetí zboží vyznačením do svozového 
listu přepravce – převzetí s výhradou. Při převzetí s výhradou je Objednatel povinen 
uvést všechny zjevné vady, k ostatním zjevným vadám nemůže být později brán zřetel.

3. Objednatel je povinen vytknout vady, jež se projeví během záruční doby bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

4. Objednatel v oznámení uvede zejména popis zjištěné vady a datum jejího zjištění.

5. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat Dodavateli Předmět plnění či jeho část na 
vlastní náklady.

6. Dodavatel vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dní. Není-li ve stanovené lhůtě možné 
reklamaci vyřídit, informuje o tom Dodavatel Objednatele a sdělí mu předpokládaný 
termín vyřízení reklamace.

7. Bude-li se jednat o reklamaci oprávněnou, Dodavatel podle vlastní volby buď 
provede opravu Předmětu plnění či její části, anebo Objednateli dodá nový Předmět 
plnění či jeho část.

8. Nebude-li možné odstranit vadu výše uvedeným způsobem, poskytne Dodavatel 
Objednateli přiměřenou slevu z ceny Předmětu plnění. 

9. Shledá-li Dodavatel reklamaci za oprávněnou, jdou náklady spojené s uplatněním 
práv z vadného plnění k tíži Dodavatele.

10. Ukáže-li se reklamace Objednatele jako neoprávněná, je objednatel povinen 
Dodavateli uhradit veškeré náklady spojené s vyřizováním takové reklamace. 

11. Dodavatel je oprávněn odepřít realizaci reklamace po dobu, po kterou se Objed-
natel nachází v prodlení se splněním kterékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

12. Uplatnění práva z vadného plnění vylučuje další nároky, zejména pak nárok na 
náhradu škody. 

XI. Ochrana důvěrných informací 

1. Obsah Smlouvy, jakož i veškeré informace, jež vejdou ve známost smluvních 
stran při plnění Smlouvy a/nebo v souvislost s ní, jsou důvěrné, s výjimkou informací 
obecně známých či poskytnutých při plnění zákonné povinnosti.

2. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích,  
s nimiž byl seznámen nebo o nichž se dozvěděl, a o veškerých dalších skutečnostech 
souvisejících s činností Dodavatele, především o jeho zákaznících a obchodních 
partnerech. 

3. Povinnost mlčenlivosti přetrvává i po zániku Smlouvy. 

4. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč  
za každé porušení povinnosti mlčenlivosti. 

XII. Vyšší moc

1. V případě vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují 
lhůty pro plnění povinností Dodavatele. Dodavatel je povinen Objednatele o výskytu 
a zániku události vyšší moci informovat; totéž platí, vyskytne-li se taková událost u 
subdodavatele Dodavatele.

2. Za události vyšší moci se považují zejména: stávky, výluky a všechny na vůli stran 
nezávislé okolnosti, jako je požár, válka, potopa, zemětřesení, všeobecná mobilizace, 
vzpoura, rekvizice, zabavení, embargo, omezení spotřeby energie, jakož i závadné 
nebo opožděné dodávky subdodavatelů.  

XIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní smírnou cestou. Všechny spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou rozho-
dovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky, a to podle jeho Řádu třemi rozhodci.

XIV. Ostatní ujednání

1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

2. Uhradí-li Objednatel část nákladů na pořízení výkresů, technických popisů, vzorků, 
filmů, disket, norem, modelů, profilů, nástrojů, nářadí, forem a jiných technických 
podkladů, anebo poskytne součinnost k jejich vytvoření, nenabývá k nim vlastnické  
ani autorské právo či právo průmyslového vlastnictví.

3. Dodavatel je oprávněn splnit Smlouvu částečně pomocí třetí, odborně způsobilé, 
osoby. V takovém případě Dodavatel odpovídá za plnění třetí osoby tak, jako by plnil 
on sám.

4. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody v plné výši. 
Smluvní pokuta, stejně tak i náhrada škody, je splatná do 14 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy druhé smluvní straně k její úhradě.

5. Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoli práv Dodavatele nelze považovat za 
vzdání se těchto práv vůči Objednateli. 

6. Neuplatní-li Objednatel nárok vyplývající ze Smlouvy do 12 měsíců od jeho vzniku, 
pak se jeho právo bez dalšího promlčuje.

7. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele oprávněn 
započíst jakoukoli pohledávku za Dodavatelem nebo její část proti jakékoli pohledávce 
Dodavatele za Objednatelem či uplatnit zadržovací právo nebo Smlouvu či její část 
postoupit na třetí osobu.

8. Písemnou formou se rozumí též e-mailová komunikace opatřená prostým podpisem. 

9. Smluvní strany doručují písemnosti na kontaktní adresy uvedené ve Smlouvě. Smluvní  
strana je povinna neprodleně oznámit změnu kontaktní adresy druhé smluvní straně.

10. Objednatel je oprávněn Předmět plnění či jeho část při špatném odhadu ob-
jednaného množství vrátit na svůj náklad Dodavateli. Zboží lze vrátit pouze čisté, v 
originálním obalu a po jeho zkontrolování místně příslušným obchodně technickým 
poradcem Dodavatele. Lhůta na vrácení fólií je nejdéle do 6 měsíců od dodání Ob-
jednateli, u lepidel a lepicích pásek nejdéle do 3 měsíců od dodání Objednateli. Cena 
vráceného zboží se Objednateli dobropisuje. 

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2. Uzavřením Smlouvy Objednatel výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi 
obsaženými v těchto Všeobecných podmínkách nebo z nich vyplývajících.

3. Na právní vztah založený Smlouvou se aplikují výhradně tyto Všeobecné podmínky, 
ledaže Dodavatel písemně vysloví souhlas s užitím obchodních podmínek Objednate-
le, a to za předpokladu, že tyto obchodní podmínky Objednatele nejsou v rozporu se 
zněním těchto Všeobecných podmínek.

4. Ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Všeobecných 
podmínek a případně dalších obchodních podmínek Objednatele. 

5. Tyto Všeobecné podmínky a Smlouva se řídí právním řádem České republiky, tím 
není dotčena aplikace INCOTERMS 2010.

6. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený Smlouvou podle těchto  
Všeobecných podmínek se neuplatní následující ustanovení Občanského zákoníku:  
§ 1765, § 1766, § 1793.

7. Stane-li se nebo ukáže-li se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek 
nebo Smlouvy jako neplatné, neúčinné, odporovatelné nebo nevymahatelné, zůstávají 
ostatní ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy nedotčena a v 
platnosti. Takovéto ustanovení bude nahrazeno ustanovením novým, které se bude  
co nejvíce blížit sledovanému cíli.

8. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné podmínky v přiměřeném 
rozsahu změnit.
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