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FÓLIE PRE ŠIKMÉ STRECHY – Poistné hydroizolačné fólie

Materiál Rozmery
1R(m)

Množstvo
1R(m²)

Poč. roliek  
na palete

Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-XX PLUS LIGHT NOVINKA 
Odolná, difúzne otvorená, viacvrstvová podstrešná membrána s integrovanými lepiacimi 
páskami a s dlhou životnosťou pre strechy bez debnenia. Hodnota Sd: cca 0,08 m, pevnosť 
240/190 N/5 cm, hmotnosť 120 g/m². Spĺňa požiadavky ZVDH 1) v kategórii UDB-B, USB-A, 
Záruka 30 rokov 2)!

50 × 1,50 75 24 2,83 € R 2208313

DELTA®-XX PLUS UNIVERSAL NOVINKA 
Odolná, difúzne otvorená, viacvrstvová podstrešná membrána s integrovanými lepiacimi 
páskami a s dlhou životnosťou pre strechy s debnením aj bez debnenia. Hodnota Sd: 
cca 0,08 m, pevnosť 340/270 N/5 cm, hmotnosť 150 g/m². Spĺňa požiadavky ZVDH 1) v 
kategórii UDB-A, USB-A, Záruka 30 rokov 2)!

50 × 1,50 75 22 3,00 € R 2208324

DELTA®-XX PLUS STRONG NOVINKA 
Odolná, difúzne otvorená, viacvrstvová podstrešná membrána s vystužujúcou mriežkou, 
vysoko odolná proti roztrhnutiu, s integrovanými lepiacimi páskami a s dlhou životnosťou  
pre strechy s debnením aj bez debnenia. Hodnota Sd:cca 0,08m, pevnosť 500/500 N/5 cm, 
hmotnosť 180 g/m². Spĺňa požiadavky ZVDH 1) v kategórii UDB-A, USB-A, Záruka 30 rokov 2)!

50 × 1,50 75 15 3,69 € R 2208325

DELTA®-XX PLUS HEAVY NOVINKA 
Odolná, difúzne otvorená, viacvrstvová, pružná podstrešná membrána, s integrovanými  
lepiacimi páskami a s dlhou životnosťou pre strechy s debnením aj bez debnenia. Hodnota  
Sd:cca 0,08 m, pevnosť 370/270 N/5 cm, hmotnosť 200 g/m². Spĺňa požiadavky ZVDH 1) 
v kategórii UDB-A, USB-A, UV odolnosť 16 týždňov, Záruka 30 rokov 2)!

50 × 1,50 75 15 3,83 € R 2209120

DELTA®-MAXX PLUS – ďalšia generácia – vylepšené vlastnosti! 
Vysoko pevná poistná hydroizolácia pre strechy debnené aj nedebnené s dlhou životnosťou.  
Úspora materiálu až 30 % vďaka samolepiacim okrajom po oboch stranách rolky. Odolnosť  
proti prepadnutiu! Rýchlejšia pokládka. Hodnota Sd: 0,17 m, pevnosť: 450/400 N/5 cm. 
Reakcia na oheň B, s1, d2, Spĺňa požiadavky ZVDH 1) v kategórii UDB-A, USB-A.  
Záruka 30 rokov 2)!

50 × 1,50 75 18 4,15 € R 2208356

DELTA®-MAXX X 
Extrémne pevná difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre strechy debnené aj nedebnené.  
Hodnota Sd: cca 0,15 m, pevnosť: cca 500 N/5 cm. Reakcia na oheň B, s1, d2. So samo- 
lepiacimi okrajmi pre lepenie už od -10 °C! Spĺňa materiálové požiadavky ZVDH 1) v kategórii 
UDB-A, USB-A. Záruka 30 rokov 2)!

50 × 1,50 75 15 4,68 € R 2206048

DELTA®-THERM PLUS 
Difúzne otvorená poistná hydroizolácia / podkladný pás s integrovanými samolepiacimi  
okrajmi, pre vetrané aj nevetrané plechové strešné krytiny (napr. „škridloplechy“). S vysokou  
teplotnou odolnosťou do +150 °C a reakciou na oheň B-s1, d0. Tiež vhodná ako ochranná 
fólia pod fotovoltaické a solárne panely. Sd 0,02 m, plošná hmotnosť 220 g/m².  
Záruka 30 rokov 2)!

50 × 1,50 75 32 4,84 € R 2208279

DELTA®-FOXX PLUS 
Difúzne otvorená podstrešná fólia s integrovanými samolepiacimi okrajmi pre debnené 
strechy s najvyššou životnosťou. So systémovými doplnkami vhodná na tvorbu dažďuo-
dolného podstrešia trieda tesnosti 2 – podľa ZVDH, pri strechách s nízkym sklonom-už 
od 10 st.podľa typu krytiny. Hodnota Sd: cca 0,02 m, pevosť: cca 370/270 N/5 cm.  
Spĺňa požiadavky ZVDH 1) v kategórii UDB-A, USB-A. Záruka 30 rokov 2)!  
Reakcia na oheň trieda B, s1, d0!

50 × 1,50 75 28 5,04 € R 2202707

DELTA®-ALPINA 
Vodotesná a vetrotesná poistná hydroizolácia pre extrémnu bezpečnosť a výnimočné  
požiadavky. Vhodná na tvorbu vodotesného podstrešia (Trieda tesnosti 1 – podľa ZVDH).  
Zvárateľná za studena alebo horúcim vzduchom Hodnota Sd: cca. 0,30 m, pevnosť: 
450/410 N/5 cm. Záruka 30 rokov 2)!

30 × 1,50 45 15 10,55 € R 2204816

DELTA®-ALPINA-BAND 30 × 0,36 10,8 10,55 € R 2204907

DELTA®-FLEXX CORNER 
pre riešenie vonkajších rohov, napr.komíny v systéme DELTA®-ALPINA 10,50 € ks 2206900

DELTA®-FLEXX MANŽETA 
pre potrubné prestupy 100/125 a 150 mm – systém DELTA®-ALPINA 14,44 € ks 2205019

DELTA®-EXXTREM 
Poistná hydroizolácia pre dvojplášťové neodvetrané strechy. Extrémna odolnosť vysokým 
teplotám a UV žiareniu. Ochrana pod solárnymi a fotovoltaickými panelmi integrovanými v  
strešnej krytine. Hodnota Sd: 0,05 m, pevnosť: 370/250 N/5 cm. Hmotnosť 300 g/m². 
Záruka 30 rokov 2)!

40 × 1,50 60 28 8,19 € R 2203255

1) ZVDH – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrálny zväz nemeckého pokrývačského remesla
UDB – Poistná hydroizolácia ležiaca na pevnom podklade (debnenie, tvarovo stabilná tepelná izolácia)
USB – Poistná hydroizolácia voľne natiahnutá medzi krokvami
2) podľa DELTA-Záručných podmienok2
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1) ZVDH – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrálny zväz nemeckého pokrývačského remesla
UDB – Poistná hydroizolácia ležiaca na pevnom podklade (debnenie, tvarovo stabilná tepelná izolácia)
USB – Poistná hydroizolácia voľne natiahnutá medzi krokvami
2) podľa DELTA-Záručných podmienok

Fólie pre vetrané strechy trojplášťové

Materiál Rozmery
1R(m)

Množstvo
1R(m²)

Poč. roliek  
na palete

Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-PVG 
Fólia pre debnené strechy. Zvýšená odolnosť proti sklzu a oderu. Podkladový pás pod 
bridlicu apod. Hodnota Sd: ca. 20 m, pevnosť 380/240 N/5 cm

50 × 1,50 75 25 2,81 € R 2201036

DELTA®-PVG PLUS 
S integrovanými samolepiacimi okrajmi. 50 × 1,50 75 21 3,53 € R 2207350

DRAGOFOL 
Mriežkou spevnená fólia pre odvetrané strechy bez debnenia. Pre správnu funkciu je 
nutná vzduchová medzera pod fóliou! Hodnota Sd: ca. 3,0 m, pevnosť 400/300 N/5 cm

50 × 1,50 75 40 1,77 € R 2200046

Deliace vrstvy pod hladké plechové krytiny

Materiál Rozmery
1R(m)

Množstvo
1R(m²)

Rolky/ 
paleta

Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-TRELA PLUS 
Štruktúrovaná deliaca vrstva s integrovanými samolepiacimi okrajmi, pre odvetrané aj 
neodvetrané šikmé strechy s plechovou krytinou. Výška štruktúry 8 mm.  Hodnota Sd 
cca 0,02 m. Samotesniace klince zdarma ku každej rolke (120 ks). Útlm hluku až 15 dB!

30 × 1,50 45 4 10,74 € R 2202641

DELTA®-ENKA-VENT 
– štruktúrovaná deliaca vrstva bez nosného pásu 50 × 1,0 50 4 7,13 €  

na objednávku R 2203637

FASÁDNE FÓLIE

Materiál Rozmery
1R(m)

Množstvo
1R(m²)

Rolky/ 
paleta

Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-FASSADE 20 – nové označenie
Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s  
otvorenými škárami. Šírka škáry do 20 mm a 20 % plochy. Farba čierna, bez potlače. 
Hodnota Sd: ca. 0,02 m, pevnosť 270/230 N/5 cm. Reakcia na oheň B-s1, d0!

50 × 1,50 75 32 4,64 € R 2202087

DELTA®-FASSADE 20 PLUS 
– s integrovanými samolepiacimi páskami. Reakcia na oheň B-s1, d0! 50 × 1,50 75 28 6,30 € R 2202656

DELTA®-FASSADE 50 – nové označenie
Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s  
otvorenými škárami. Šírka škáry do 50 mm a 40 % plochy. Farba čierna, bez potlače. 
Hodnota Sd: ca. 0,02 m, pevnosť 370/270 N/5 cm. Reakcia na oheň B-s1, d0!

50 × 1,50 75 28 8,04 € R 2202910

DELTA®-FASSADE 50 PLUS 
– s integrovanými samolepiacimi páskami. Reakcia na oheň B-s1, d0! 50 × 1,50 75 24 9,32 € R 2202911

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS 
Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s  
otvorenými škárami. Šírka škáry do 50 mm a 50 % plochy. 7 štandardných farieb.  
Hodnota Sd: ca. 0,02 m, pevnosť 370/270 N/5 cm. Reakcia na oheň B-s1, d0!

30 × 1,50 45 32 23,18 € R

DELTA®-FAS-BAND CLEAR 
transparentná UV odolná lepiaca páska 

60 mm  
× 25 m 75 52,48 € ks 2207471

DELTA®-FAS PAINT 
disperzná farba v odtieňoch DELTA®-FASSADE COLOR PLUS

cena  
za liter

12 l 44,47 € nádoba 7700877

1 l 54,91 € nádoba 7700885

DELTA®-QUICKFIXX Novinka
Plastová skrutka pre fixáciu fasádnych fólii do tepelnej izolácie – min. hrúbka 90 mm, 
spotreba ca. 1 ks/m²

dĺžka  
85 mm 50 ks 0,82 € kartón 2205600

DELTA®- FAS CORNER 
pre napojenie fasádnej fólie napr. na okná. Plastová tvarovka.

0,1 × 0,15 
× 0,19 40 ks/kart 3,14 € ks 2203724

3
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PAROTESNÉ ZÁBRANY

Materiál Rozmery
1R(m)

Množstvo
1R(m²)

Poč. roliek  
na palete

Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-REFLEX 
Zosilnená viacvrstvová parozábrana s hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty. 
Zabraňuje vniku vodnej pary do tepelnej izolácie a nasávaniu vzduchu. Hodnota Sd:  
ca. 150 m, pevnosť 450/400 N/5 cm

50 × 1,50 75 40 2,60 € R 2200408

25 × 3,00 75 40 3,44 €  
na objednávku R 2200914

DELTA®-LUXX 
Parobrzda eliminujúca množstvo vodnej pary v strešnom plášti na také množstvo, ktoré 
je možné bezpečne odvetrať. Hodnota Sd: ca. 2,0 m, pevnosť cca 140/110 N/5 cm

50 × 1,50 75 32 2,88 € R 2202704

DELTA®-NOVAFLEXX – Rozšírené oblasti použitia!
Parobrzda s pohyblivou hodnotou Sd, ktorá sa mení v závislosti na vzdušnej vlhkosti. 
Hodnota Sd: ca. od 5,0 v suchom prostredí, do 0,2 m vo vlhkom prostredí. Pevnosť ca. 
150/130 N/5 cm.

50 × 1,50 75 50 3,44 € R 2203099

DELTA®-DAWI GP 
Parozábrana. Robustná PE fólia žltej farby bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka ca. 0,2 mm. 
Hodnota Sd: ca. 100 m.

25 × 4,00 100 46 1,27 € R 2201810

50 × 3,00 150 36 1,42 € R 2202502

50 × 3,50 175 25 1,42 € R 2202657

50 × 2,00 100 46 1,27 € R 2201811

DELTA®-SPARXX Novinka 
UV stabilizovaná, ťažko horľavá parotesná zábrana za vnútorné oplášťenie s otvorenými 
škárami do 20 mm, Hodnota Sd: ca. 100 m, pevnosť 220/200 N/5 cm

50 × 1,50 75 50 4,49 € R 2203776

DELTA®-PVG PLUS 
Robustná parozábrana pre systémy nadkrokvového zateplenia. Hodnota Sd: 20 m, 
pevnosť 380/240 N/5 cm

50 × 1,50 75 21 3,53 € R 2207350

DELTA®-NEOVAP 1500 Novinka 
Samolepiaca parotesná zábrana aplikovaná za studena pre ploché a šikmé  
strechy, najmä na oceľové trapézové konštrukcie. Hodnota Sd > 1500 m, pevnosť 
320/520 N/5 cm, plošná hmotnosť: ca. 190 g/m²

60 × 1,08 64,8 28 8,48 € R 2207463

TESNIACI PROGRAM DELTA®

Materiál Rozmery
1R(m)

Počet ks v 
kartóne

Odporúčaná cena
1 ks bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-POLY-BAND
PP lepiaca páska s hliníkovou vrstvou na zlepenie presahov parozábran DELTA®-REFLEX 100 mm × 100 m 12 17,38 € R 2202030

DELTA®-MULTI-BAND 
Univerzálna akrylátová lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov,  
opravy trhlín.

60 mm × 25 m 10 19,88 € R 2202339

100 mm × 25 m 6 65,59 €  
na objednávku R 2203581

DELTA®-DUO TAPE
Obojstranne lepiaca vystužená akrylová montážna páska pre fixáciu parotesných 
zábran na kovové sadrokartónové profily 

38 mm × 50 m 16 28,58 € R 2203662

DELTA®-SB 60 
Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty 60 mm × 30 m 5 17,52 € R 2203347

DELTA®-SB 80 
Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty 80 mm × 30 m 5 21,62 € R 2203802

DELTA®-TILAXX 
Špeciálne univerzálne lepidlo nielen na štrešnú krytinu 310 ml 12 14,43 € kartuša 2203667

DELTA®-TAPE FAS 
Špeciálna páska na lepenie presahov fasádnych fólií DELTA®, riešenie detailov a pod.  
S UV-ochranou. V spojení s fóliami DELTA®-FASSADE 20 / DELTA®-FASSADE 50 
reakcia na oheň B-s1, d0!

60 mm × 20 m 10 35,59 € R 2203549

100 mm × 20 m 6 52,36 € R 2203551

DELTA®-FLEXX-BAND 
Pružná butylkaučuková lepiaca páska na riešenie tvarovo zložitých detailov 100 mm × 10 m 3 37,77 € R 2202022

DELTA®-FLEXX-BAND FG Novinka – na objednávku! 
Nová generácia známej pásky DELTA®-FLEXX-BAND, o 50 % viac butylovej lepiacej 
hmoty, ešte lepšia spracovateľnosť. Pre zložité, trojrozmerné detaily v exteriéri aj  
interiéri pre strešné fólie a parotesné zábrany DELTA® a izoláciu DELTA®-THENE.

80 mm × 6 m 45,96 € R 2206172

150 mm × 10 m 130,44 € R 2207886

DELTA®-BAND 
Bitumenkaučuková páska na opravy oplechovania malých trhlín a prilepenie  
profilovaných fólií  
 
RA – s fóliou z hliníka  
RB – s fóliou vo farbe olova

(RA/RB 50) 50 mm 
× 10 m 6 11,09 € /12,55 € R 2202026 

2202031 

(RA/RB 75) 75 mm × 
10 m 4 16,85 € / 17,27 € R 2202027 

2202032

(RA/RB 100) 100 mm 
× 10 m 3 21,64 € / 24,62 € R 2202028 

2202033

(RA/RB 150) 150 mm 
× 10 m 2 34,24 € / 38,66 € R 2202029 

2202034

(RA/RB 300) 300 mm 
× 10 m 1 72,85 € / 74,06 € R 2201508 

2201510

4
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TESNIACI PROGRAM DELTA®

Materiál Rozmery
1R(m)

Počet ks v 
kartóne

Odporúčaná cena
1 ks bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-INSIDE-BAND 
Jednostranne lepiaca páska na papierovom nosiči na použitie v interiéri. 60 mm × 40 m 6 29,28 € R 2206137

DELTA®-TESNIACI KLINEC 
Klinec s podložkou z EPDM kaučuku pre vodotesné kotvenie 25 mm, Ø 2,8 mm 120 bal. 10,54 € balenie 2202389

DELTA®-THAN 
Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA® v miestach napojení, na vonkajšie použitie.

310 ml 12 14,22 € kartuša 2201680

600 ml 12 17,52 € črievko 2200201

DELTA®-TIXX 
Špeciálne lepidlo na vytvorenie vzduchotesného napojenia parozábran na murivo, 
drevo, apod. Bez potreby použiť prítlačnú lištu.

310 ml 12 9,39 € kartuša 2202448

600 ml 20 15,28 € črievko 2203167

DELTA®-TIXX VDR 
těsniaci povrazec pre vzduchotené napojenie 8 m 5 23,22 € R 2206173

DELTA®-LIQUIXX Nové balenie 
Pastovitá viskózna manžeta pre vzduchotesné napojenia parozábran na murivo v 
miestach ťažko dostupných komplikovaných detailov, vhodná aj pre drevo, kov, plasty. 
Spotreba ca. 0,9 l/m² textílie.

4 l vedro 1 107,46 € ks 2204823

1 l fľaša 8 42,92 € ks 2208557

DELTA®-LIQUIXX TEXTÍLIA 
Speciálna textília pre vystuženie náteru DELTA®-LIQUIXX, 20 m × 10 cm rolka 12 6,76 € ks 2204820

DELTA®-HF PRIMER 
Špeciálna penetrácia pre porézne podklady, drevovláknité dosky, murivo 1 l fľaša ks 21,84 € ks 2206087

DELTA®-ALPINA QSM 
pre lepenie spojov DELTA®-ALPINA 1 l fľaša ks 36,76 € ks 2205676

DELTA®-ALPINA – Fľaša 
so štetcom plastová fľaša ks 19,57 € ks 2205634

DELTA®-EASYFIXX 
– univerzálna penetrácia a lepidlo v spreji fľaša ks 29,47 € ks 2207643

NADKROKVOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA – Individuálne dodacie podmienky 

hrúbka balenie paleta cena /m² dodacie
množstvo

Artiklové 
číslo

DELTA®-MAXX POLAR SP 
Sanačná tepelno-izolačná doska pre kombináciu s medzikrokvovým zateplením konštrukcií 
šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie.  Materiál 
polyuretán, obojstranne kašírovaný textíliou z minerálnych vláken, na vrchnej strane s difúzne 
otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. Požiarna klasifikácia E. 
Záruka 30 rokov na poistnú hydroizoláciu 2)

Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) 
Tepelná vodivosť λD v W/(m · K) 0,027 
Rozmery 2.400 mm × 1.240 mm 
Rozmery v zabudovanom stave  2.390 mm × 1.230 mm 

50 mm 24 ks 29,10 € paleta 2206676

DELTA®-MAXX POLAR MV 
Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre rekonštrukciu strechy z vonkajšej strany pri 
zachovaní mezikrokvového priestoru pre vyplnenie tepelnou izoláciou alebo pre čisté 
nadkrokvové zateplenie. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. 
Materiál polyuretán, obojstranne kašírovaný textíliou z minerálnych vláken, na vrchnej 
strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi.  
Záruka 30 rokov na poistnú hydroizoláciu 2)

Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) 
Požiarna klasifikácia E. (EN ISO 13501-1) 
Tepelná vodivosť D v W/(m · K)  0,026 < 120 mm, 0,025 ≥ 120 mm 
Rozmery 2.400 mm × 1.240 mm 
Rozmery v zabudovanom stave 2.380 mm × 1.220 mm 

80 15 ks 36,72 € paleta 2206677

100 12ks 42,58 € paleta 2206678

120 10 ks 48,48 € paleta 2206679

140 8 ks 54,28 € paleta 2206680

160 7 ks 60,00 € paleta 2206682

180 6 ks 65,66 € paleta 2206683

200 6 ks 71,52 € paleta 2207290

220 5 ks 77,36 € paleta 2207291

240 5 ks 83,09 € paleta 2207292

DELTA®-MAXX POLAR AL 
Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre nadkrokvové zateplenie šikmých striech. 
S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, 
oboujstranne kašírovaný hliníkovou fóliou, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poist-
nou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. 
Záruka 30 rokov na poistnú hydroizoláciu 2) 

Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) 
Požiarna klasifikácia E. (EN ISO 13501-1) 
Tepelná vodivosť λD v W/(m · K) 0,022 
Rozmery 2.400 mm × 1.240   
Rozmery v zabudovanom stave 2.380 mm × 1.220 mm

80 15 ks 39,51 € paleta 2206684

100 12ks 44,82 € paleta 2206685

120 10 ks 51,04 € paleta 2206686

140 8 ks 56,84 € paleta 2206687

160 7 ks 62,62 € paleta 2206688

180 6 ks 68,60 € paleta 2206689

200 6 ks 74,59 € paleta 2207287

220 5 ks 80,61 € paleta 2207288

240 5 ks 86,60 € paleta 2207289

DELTA®-POLAR-NAPOJOVACÍ PÁS 
Pre napojenie, spoje, úžľabia a riešenie ďalších detailov. Materiál: samolepiaci pás s 
vysokou lepiacou silou. Pre spoľahlivé napojenie a prechody napr. na komín, strešné 
okná, úžľabia, hrebeň a nárožia. Rozmer: 37,5 cm × 10 m.

kartón 10,07 €/bm 1 rol/kart 2200181
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NADKROKVOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA – Individuálne dodacie podmienky 

dĺžka balenie paleta cena /m² ks/kar-
tón

Artiklové 
číslo

DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY 
Zo špeciálnej ocele s výnimočnou antikoróznou ochranou a vysokou povrchovou tvrdosťou. 
Materiál: uhlíková oceľ s výnimočnou antikoróznou úpravou bez obsahu oxidov chrómu.
Vlastnosti: vyššia antikorózna odolnosť oproti bežnému pozinkovaniu.
Hrot skrutiek: vďaka špeciálnej geometrii výrazne znížený točivý moment.

180 kartón 0,77 € 50 2203839

200 kartón 0,91 € 50 2203840

220 kartón 1,07 € 50 2203841

240 kartón 1,27 € 50 2203842

260 kartón 1,46 € 50 2203843

280 kartón 1,64 € 50 2203844

300 kartón 1,83 € 50 2203845

320 kartón 1,92 € 50 2204379

340 kartón 2,15 € 50 2204521

360 kartón 2,35 € 50 2207324

380 kartón 2,56 € 50 2207325

400 kartón 2,75 € 50 2207326

DELTA®-MAXX POLAR BAHN (Fólia) 
rozmer 1,30 × 25 m (32,5 m²/rolka) pre napojenie a detaily pri odkvape, štíte atď. R 5,24 € 2200158

VETRACIE PÁSY hrebeňa a nárožia

Materiál Rozmery
1R(m)

Počet ks v 
kartóne

Odporúčaná cena
1 ks bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-VENT ROLL PRO
červená, hnedá, čierna 310 mm × 5 m 4 ks 34,03 € R

2206418 
2206414 
2206416

240 mm × 5 m 4 ks 45,57 € 
na objednávku R

2202573 
2202572 
2202571

380 mm × 5 m 4 ks 43,26 € R
2202615 
2202616 
2202614

DELTA®-ECO ROLL 
červená, hnedá, čierna 310 mm × 5 m 4 ks 30,93 € R

2203765 
2203764 
2203766

240 mm × 5 m 4 ks 31,12 €
na objednávku R

2204289 
2204288 
2204290 

380 mm × 5 m 4 ks 37,65 € 
na objednávku R

2204841 
2204868 
2204840

DELTA®-VENT ROLL MAXX
310 mm červená, hnedá, čierna, antracit 310 mm × 5 m 4 ks 32,72 € R

2206417 
2206420 
2206419 
2206423

DELTA®-VENT ROLL MAXX
310 mm piesková RAL 1001 Novinka 310 mm × 5 m 4 ks 37,10 € R 2206421

DELTA®-VENT ROLL MAXX
380 mm piesková RAL 1001 Novinka 380 mm × 5 m 4 ks 41,24 € R 2206422

HYDROIZOLÁCIA proti zemnej vlhkosti

Materiál Rozmery
1R(m)

Množstvo
1R(m²)

Počet ks  
v kartóne

Odporúčaná cena
1 m² 1 l bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-THENE 
Samolepiaca zvislá a vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti. 
Kombinácia krížom laminovanej HDPE fólie a bitumenkaučukovej lepiacej hmoty. 
Pokladá sa na rovný penetrovaný povrch. 
Hrúbka 1,5 mm, hmotnosť 1,6 g/m²

20 × 1,0 20 1R 14,02 € R 2202147

5 × 1,0 5 1R 16,76 € R 2202148

10 × 0,3 3 1R 17,37 € R 2202142

10 × 0,1 1 3R 20,50 € R 2202259

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER (Grundanstrich) 
Penetrácia a úprava podkladu pod hydroizoláciu DELTA®-THENE. Bitumenová emulzia 
bez rozpúšťadiel. Výdatnosť podľa nasiakavosti podkladu 0,2 – 0,3 kg/m², (0,22 – 0,33 l/m²)

5,15 € 25 l 2202715

5,82 € 10 l 2202716

6,03 € 5 l 2202717

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER -5 °C (Kältegrundanstrich) 
Penetrácia podkladu pod DELTA®-THENE pre teploty podkladu už od -5 °C 15,27 € 10 l 2202461

DELTA®-THENE GRUND INSIDE Novinka 
Penetrácia na báze čistého akrylátu na úprava podkladu pod hydroizoláciu DELTA®-THENE 
pre použitie v interiéri.

8,59 € 10 l 7701161
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PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÉ FÓLIE

Materiál Rozmery
1R(m)

Množstvo
1R(m²)

Počet rolí 
na palete

Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-MS 
Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky,  
na plošnú drenáž , na výstavbu protiradónových bariér na odvetranie vlhkosti.
Vhodná ako náhrada podkladového betónu. Výška profilov 8 mm. 
Pevnosť v tlaku: 250 kN/m²

20 × 1,0 20 11 2,76 € R 6601317

20 × 1,5 30 11 2,76 € R 6601318

20 × 2,0 40 11 2,76 € R 6601319

20 × 2,4 48 28 2,76 € R 6601320

20 × 3,0 60 28 2,76 € R 6601548

DELTA®-NB 
Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky, 
 na plošnú drenáž, na výstavbu protiradónových bariér, na odvetranie vlhkosti.
Vyrobená zo špeciálneho PE s vysokou hustotou. 
Bez zmäkčovadiel.
Úplne recyklovateľná. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m²

20 × 0,5 10 30 1,99 € R 6602449

20 × 1,0 20 15 1,99 € R 6602273

20 × 1,5 30 15 1,99 € R 6602274

20 × 2,0 40 15 1,99 € R 6602276

20 × 2,4 48 35 1,99 € R 6602276

20 × 3,0 60 35 1,99 € R 6602277

DELTA®-MS 20 
Profilovaná fólia s výškou profilu 20 mm, podobné určenie ako DELTA®-MS, vyššia drenážna 
kapacita. Využíva sa v hlbinnom staviteľstve. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m². Oktagonálne nopy.

20 × 2,0 40 6 8,68 € R 6602455

DELTA®-MS DRAIN 
Profilovaná fólia z HDPE s veľkou kontaktnou plochou na rubovej strane a s  
nakašírovanou hydrofilnou geotextíliou z polypropylénu s dodatočnou drenážnou  
funkciou. Výška profilov ca 4 mm. Pevnosť v tlaku ca. 300 kN/m²

30 × 2,0 60 6 4,01 € R 6602492

31 × 0,97 30 12 4,01 € R 2206695

DELTA®-FLORAXX 
Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná 
schopnosť 7 l/m². Vhodná pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m²

20 × 2,0 40 6 9,16 € R 6602435

DELTA®-FLORAXX TOP 
Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou, s integrovanou filtračnou geotextíliou. 
Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7 l/m². Vhodná pre vegetačné strechy. 
Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m²

10 × 2,0 20 12 11,70 € R 6602441

DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO 
Prvá patentovaná 4-vrstvová drenážna a ochranná fólia. Na ochranu asfalt.stierkových 
izolácií. Filtračná geotextília, špeciálna profil.fólia a nová klzná fólia s drenážnou textíliou 
na odvedenie vody v priebehu výstavby. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m²

12,50 × 2,0 25 6 12,90 € R 6602245

DELTA®-TERRAXX LIGHT Novinka 
Drenážna ochranná profilovaná fólia s natavenou textíliou pre tlakovo zaťažované zvislé a 
vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku 250 kN/m²

12,5 × 2,4 30 15 6,72 € R 2208715

DELTA®-TERRAXX 
Drenážna ochranná profilovaná fólia s natavenou textíliou pre tlakovo zaťažované zvislé a 
vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku 400 kN/m². 
Nová vylepšená filtračná textília.

12,5 × 0,75 9,38 12 8,34 € R

12,5 × 2,4 30 17 7,90 € R 6602208

DELTA®-TERRAXX ULTRA Novinka 
Drenážna ochranná profilovaná fólia s natavenou textíliou pre tlakovo zaťažované zvislé a 
vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku 750 kN/m²

10,5 × 2,4 25,2 15 10,11 € R 2208714

DELTA®-NP DRAIN
Drenážna fólia s natavenou filračnou textíliou. Vhodná na vytváranie plošnej drenáže,  
na ochranu spodnej stavby vo svahu. Pevnosť v tlaku 150 kN/m²

20 × 2,0 40 11 8,83 € R 6602247

DELTA®-PT 
Profilovaná fólia s natavenou nosnou mriežkou. Vhodná na sanáciu vlhkých vnútorných 
stien, vytvára vzduchovú medzeru na odvetranie vlhkosti. Pevnosť v tlaku 70 kN/m².

20 × 2,0 40 6 9,01 € R 6601441

DELTA®-GEOTEX FS 100 
Filtračná a drenážna textília pre riešenie odvodnenia v základovej škáre.

50 x 1,0 50 1,82 € R 2200629

50 x 2,0 100 1,82 € R 2200630
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PROFILOVANÉ FÓLIE-PRÍSLUŠENSTVO

Materiál Rozmery,
balenie

Počet ks v 
kartóne

Odporúčaná cena
1 ks bez DPH v EUR Balenie

DELTA®-MS-PODLOŽKY 1 bal. = 100 ks 1000 0,22 € kartón 6600649

DELTA®-MS-HMOŽDINKY 1 bal. = 100 ks 500 0,40 € kartón 6601101

DELTA®-MS-SAMOLEPIACE TŔNE 100 ks 100 1,10 € kartón 6600521

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP 100 ks 100 0,70 € kartón 6602182

DELTA®-TERRAXX-Skrutka 50 ks 50 0,82 € kartón 6602212

DELTA®-MS-PROFIL 2 m 20 7,31 € balík 6601206

DELTA®-PT-PROFIL 2 m 20 7,33 € balík 6601207

DELTA®-TERRAXX-PROFIL 2 m 20 9,41 € balík 6602212

PLACHTY A SIETE NA LEŠENIE

Materiál Rozmery,
balenie

Počet ks v 
kartóne

Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie

DELTA®-PLAN L 
Plachta na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení. Číra, UV-stabilizovaná. 
Pevnosť: ca. 750 N/5 cm, hmotnosť: ca. 200 g/m².

20 m × 2,7 m na objed. 4,46 € R 2202154

20 m × 3,25 m na objed. 4,46 € R 2202155

DELTA®-TEX sieť na lešenie 
pre všetky typy drevených a kovových lešení. Pevnosť 550 N/5 cm, hmotn. 90 g/m²

20 m × 2,6 m na objed. 2,37 € R 2200568

20 m × 3,20 m na objed. 2,37 € R 2200570
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PROTIVLHKOSTNÉ ZÁBRANY

Materiál Rozmery
1R(m)

Množstvo
1R(m²)

Počet rolí 
na palete

Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-DPC 500 
Polyolefínová fólia so zdrsneným povrchom. Kladie sa na základový pás ako ochrana 
proti vzlínajúcej vode. Znášanlivá s bitúmenom. Pevnosť v ťahu: ca. 350/200 N/5 cm,
hrúbka: 0,7 mm, plošná hmotnosť: 470 g/m². Vhodná ako protiradónová bariéra.
Rozmery: dĺžka 50 m v rolke. Šírky: 30/50/60 a 120 cm

0,3 × 50 50 2,74 € R 2200867

0,5 × 50 50 2,74 € R 2205899

0,6 × 50 50 2,74 € R 2205901

1,2 × 50 50 2,74 € R 2205910

DELTA®-DPC ROHY 
tvarovky pre riešenie vnútorných/ vonkajších rohov

vnútorný roh 25 ks/kart 5,21 € R 2202658

vonkajší roh 25 ks/kart 5,21 € ks 2202659

DELTA®-PROTEKT 
Univerzálna ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou zo základov. Materiál EVA
znášanlivý s asfaltovými hydroizoláciami. Hrúbka 1,2 mm. Pevnosť v ťahu 650/600 N/5 cm
Rozmery: dĺžka 25 m v rolke, Šírky: 17,5/24/30/36,5/50/60/75/100 cm 

0,175 × 25 25 9,28 € objedn. R 2204680 

0,24 × 25 25 9,28 € objedn. R 2204682

0,3 × 25 25 9,28 € objedn. R 2204676

0,365 × 25 25 9,28 € objedn. R 2204474

0,5 × 25 25 9,28 € objedn. R 2204472

0,6 × 25 25 9,28 € objedn. R 2204562

0,75 × 25 25 9,28 € objedn. R 2204566

1,00 × 25 25 9,28 € objedn. R 2204568

DELTA®-SOFTFLEXX 
Ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou s najvyššiou pružnosťou. UV stabilizovaná,
mäkká a veľmi pružná. Vysoko kvalitný EPDM kaučuk.
Rozmery: dĺžka: 20 m, Šírka: 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75 cm

0,115 × 25 20 15,40 € objedn. R 2207143

0,175 × 25 20 15,40 € objedn. R 2207145

0,24 × 25 20 15,40 € objedn. R 2207147

0,3 × 25 20 15,40 € objedn. R 2207149

0,365 × 25 20 15,40 € objedn. R 2207151

0,5 × 25 20 15,40 € objedn. R 2207153

0,6 × 25 20 15,40 € objedn. R 2207155

0,75 × 25 20 15,40 € objedn. R 2207157

DELTA®-VENTSTOP
Ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou s tesniacimi prúžkami proti prenikaniu vzduchu 
z EPDM kaučuku. Mimoriadne vhodná pre konštrukcie drevostavieb. Dĺžka rolky 25 m.

200 mm 25
na  

objed- 
návku

135,97 €/bal. R 2204507

250 mm 25 138,94 €/bal. R 2204510

350 mm 25 144,99 €/bal. R 2204512
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PROTIVLHKOSTNÉ ZÁBRANY

Materiál Rozmery v m Odporúčaná cena
1 m² bez DPH v EUR Balenie Artiklové 

číslo

DELTA®-PLAN 1000 
UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Zelená.
Pevnosť: ca. 350 N/5 cm
Hmotnosť: ca. 170 g/m²

4 × 6 na objednávku 3,45 € ks 2201848

4 × 8 na objednávku 3,45 € ks 2201850

6 × 8 na objednávku 3,45 € ks 2201851

6 × 10 na objednávku 3,45 € ks 2201852

DELTA®-PLAN 1000 PLUS 
UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Modrá.
Pevnosť: ca. 450 N/5 cm
Hmotnosť: ca. 220 g/m²

4 × 6 na objednávku 4,02 € ks 2201820

4 × 8 na objednávku 4,02 € ks 2201821

6 × 8 na objednávku 4,02 € ks 2201823

6 × 10 na objednávku 4,02 € ks 2201824

DELTA®-PLAN 1500 
UV-stabilizovaná, vystužená. Transparentná.
Pevnosť: ca. 750 N/5 cm
Hmotnosť: ca. 155 g/m²

4 × 30 rolka,  
na objednávku 4,42 € ks 2200550

4 × 40 rolka,  
na objednávku 4,42 € ks 2200551

DELTA®-PLAN 2000 
UV-stabilizovaná, vystužená. Zelená.
Pevnosť: ca. 900 N/5 cm
Hmotnosť: ca. 220 g/m²

4 × 6 na objednávku 5,35 € ks 2201827

4 × 8 na objednávku 5,35 € ks 2201828

6 × 8 na objednávku 5,35 € ks 2201829

6 × 10 na objednávku 5,35 € ks 2201830

4 × 30 rolka 5,35 € ks 2200382

4 × 40 rolka 5,35 € ks 2200383

D-PLAN ZAKRÝVACIA PLACHTA 
UV-stabilizovaná, vystužená.
Dvojfarebná. S obrubou a hliníkovými okami po 1 m.
Pevnosť : ca. 400 N/5 cm

4 × 3 na objednávku 1,57 € ks 2202061

4 × 6 na objednávku 1,57 € ks 2202060

4 × 8 na objednávku 1,57 € ks 2202059

6 × 8 na objednávku 1,57 € ks 2202349

6 × 10 na objednávku 1,57 € ks 2202350

8 × 10 na objednávku 1,57 € ks 2202471

10 × 12 na objednávku 1,57 € ks 2202472

DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA 
PE-fólia s výstuhami po 60 cm. UV-stabilizovaná. Pevnosť 450 N/5 cm 6 × 10 4,33 € ks 2202696

ZÁHRADNÉ FÓLIE

Materiál Rozmery v m Odporúčaná cena
1 ks bez DPH v EUR Balenie

DELTA®-SUV so spevňujúcim okrajom, záruka 5 rokov! 
Záhrad. fólia pre pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov.
S antikondenzačným efektom, UV stabilizovaná.
 

50 × 1,5 na objednávku 5,25 € R 2200076

50 × 2,0 na objednávku 5,25 € R 2200077

25 × 3 na objednávku 5,25 € R 2200078

25 × 4 na objednávku 5,25 € R 2200080

DELTA®-SUV bez spevňujúceho okraja, záruka 5 rokov! 
Záhrad. fólia pre pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov.  
S antikondenzačným efektom, UV stabilizovaná.

50 × 1,0 na objednávku 5,13 € R 2200054

50 × 2,0 na objednávku 5,13 € R 2200058

9



Cenník tovarov  
platný od 01.01.2023  +421 2 45 94 49 17 |  dorken@dorken.sk |  www.dorken.sk

10

výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok 
na náhradu škody tým nie je dotknutý.

4.  V prípade, ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením akejkoľvek 
kúpnej ceny alebo iného finančného záväzku voči predávajúcemu, 
resp. jeho časti, pod dobu najmenej 7 dní, tak je predávajúci oprávnený 
pozastaviť všetky objednané dodávky tovaru, to znamená i tie, ktorých 
sa neuhradený záväzok priamo netýka, a teda nie je povinný dodať 
objednaný tovar kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto 
prípade sa predávajúci nemôže dostať do omeškania s dodaním tovaru 
kupujúcemu. 

5.  Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho, aby posky-
tol zabezpečenie splnenia svojich záväzkov v prípade, ak kúpna cena 
bude platená až po dodaní tovaru.

Čl. IV. Objednávky a ich potvrdenie
1.  Objednávka kupujúceho musí byť uskutočnená písomne, mailom alebo 

faxom a musí obsahovať jednoznačné označenie kupujúceho, aby 
nemohlo dôjsť k jeho zámene, najmä jeho obchodným menom, ďalej 
presnú adresu miesta dodania tovaru, druh a množstvo objednáva-
ného tovaru s jeho označením podľa platného cenníka, požadovaný 
termín dodania tovaru, ktorý nesmie byť kratší ako 2 pracovné dni od 
doručenia objednávky predávajúcemu, meno, priezvisko a funkciu 
osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho, a v písomnej alebo faxom 
uskutočnenej objednávke aj podpis a pečiatku kupujúceho. Objednáv-
ku môže v mene kupujúceho uskutočniť jeho štatutárny orgán alebo 
iná osoba, ktorej poverenie vyplýva z jej pracovnoprávneho vzťahu s 
kupujúcim, alebo ktorá je na to splnomocnená písomným plnomocen-
stvom alebo ktorú kupujúci písomne oznámi predávajúcemu. Kúpna 
cena v objednávke nemusí byť uvedená s tým, že sa určí podľa čl. II, 
bod 1 V.O.P. V prípade, ak požadovaný termín dodania tovaru nebude v 
objednávke uvedený, tak objednávka aj napriek tomu bude platná.

2.  Predávajúci je povinný v lehote najneskôr do dvoch pracovných dní 
od doručenia objednávky písomne, mailom, faxom alebo telefonicky 
potvrdiť jej prijatie alebo písomne, mailom alebo faxom oznámiť svoje 
výhrady k objednávke. Pokiaľ predávajúci oznámi kupujúcemu svoje 
výhrady k objednávke, je kupujúci povinný do troch pracovných dní vo 
forme stanovenej pre objednávky oznámiť predávajúcemu, či výhrady 
akceptuje alebo nie. 

3.  Ak predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku bez výhrad alebo 
ak kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke v plnom 
rozsahu, dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej 
zmluvy na konkrétnu dodávku objednaného tovaru, ktorá je pre obe 
zmluvné strany záväzná (ďalej len „kúpna zmluva“). Uzatvorením kúpnej 
zmluvy kupujúci plne akceptuje podmienky uvedené vo V.O.P. a cenník 
predávajúceho.

4.  Pokiaľ predávajúci v stanovenej lehote nepotvrdí prijatie konkrétnej 
objednávky alebo kupujúci v stanovenej lehote neakceptuje výhrady 
predávajúceho ku konkrétnej objednávke v plnom rozsahu, nedôjde 
medzi zmluvnými stranami k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zmluvné strany 
sa však dohodli, že budú považovať kúpnu zmluvu na konkrétnu do-
dávku tovaru za platne uzavretú vždy v takom prípade, ak predávajúci 
dodá kupujúcemu tovar a kupujúci potvrdí prevzatie dodaného tovaru 
podpisom dodacieho listu.

Čl. V. Dodanie tovaru
1.  Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na akékoľvek nákladnou dopra-

vou prístupné miesto dodania na území Slovenskej republiky dohodnu-
té v kúpnej zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a/alebo 
pokiaľ kupujúci v objednávke neuvedie, že tovar prevezme v sídle, príp. 
v sklade predávajúceho (ďalej len „sídlo predávajúceho“).

2.  V prípade, ak kúpna cena dodaného tovaru bez DPH na základe kúpnej 
zmluvy (t.j. na základe jednej objednávky) nepresiahne sumu uvedenú 
v rabatovom liste v odkaze „ Doprava“, prepravné náklady na dodanie 
tovaru na základe tejto kúpnej zmluvy na dohodnuté miesto dodania 
znáša v plnom rozsahu kupujúci. Prepravné náklady budú kupujúcemu 
fakturované po dodaní tovaru, a to vo výške skutočných nákladov na 
dodanie tovaru fakturovaných predávajúcemu zo strany prepravcu.

Čl. I. Preambula
1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len 

„V.O.P.“) upravujú všetky vzťahy, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť 
medzi predávajúcim a akoukoľvek inou osobou ako kupujúcim (ďalej len 
„kupujúci“) pri dodávkach tovaru uvedeného v bode 2 tohto článku na 
základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, ako aj podľa 
iných kúpnych zmlúv uzavretých v zmysle čl. IV., bod 3 V.O.P., prípadne 
uzavretých iným, či už formálnym alebo neformálnym spôsobom, teda 
V.O.P. upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim aj v 
prípade, ak medzi nimi nie je uzatvorená Rámcová zmluva o dodávkach 
tovaru. 

2.  Predmetom V.O.P. je dojednanie podmienok pri dodávkach stavebného 
a súvisiaceho materiálu predávaného predávajúcim (ďalej len „tovar“), 
úprava záväzkov zmluvných strán pri objednávaní a dodávaní tovaru, pri 
zaplatení kúpnej ceny, ako aj dojednanie podmienok záruky za akosť a 
reklamácií a s tým súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.

3.  V.O.P. sa vzťahujú na dodávky tovaru predávajúcim pre všetkých a 
zároveň akýchkoľvek kupujúcich. Zmluvnými stranami sa rozumejú 
predávajúci a kupujúci.

4.  Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú ustano-
veniami V.O.P, ak v Rámcovej zmluve o dodávkach tovaru nie je uvede-
né inak. Ustanovenia Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, dojednania 
v kúpnej zmluve na jednotlivé dodávky tovaru uzavretej na základe 
potvrdenia objednávok zo strany predávajúceho, príp. v inej písomnej 
dohode medzi predávajúcim a kupujúcim majú vždy prednosť pred prí-
slušnými ustanoveniami V.O.P. Na zmluvné vzťahy medzi predávajúcim 
a kupujúcim sa subsidiárne použijú aj ustanovenia zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Čl. II. Kúpna cena 
1.  Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru vrátane obalu. Dodanie 

objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční vždy za kúpnu cenu, 
ktorá je uvedená v platnom cenníku predávajúceho a ktorá môže byť 
znížená iba o zľavy poskytnuté kupujúcemu podľa Rámcovej zmluvy o 
dodávkach tovaru, resp. jej príloh (tzv. rabatový list), prípadne podľa inej 
písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim alebo na základe 
jednostranného rozhodnutia predávajúceho. 

2.  Kúpne ceny sú v cenníku uvedené bez DPH. Ku kúpnej cene sa vždy 
pripočíta DPH podľa príslušných právnych predpisov.

3.  Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť cenník. V prípade, ak 
dôjde k zmene cenníka, predávajúci oznámi túto zmenu kupujúcemu 
najmenej 10 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. V prípade, 
ak dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmeny cenníka po potvrdení objed-
návky tovaru zo strany predávajúceho, dodanie tohto tovaru sa usku-
toční za kúpnu cenu podľa pôvodného cenníka ešte pred účinnosťou 
jeho zmeny; avšak v prípade, ak medzi dátumom potvrdenia objednáv-
ky zo strany predávajúceho a požadovaným termínom dodania tovaru 
je najmenej 6 týždňov a zmena cenníka nadobudne účinnosť najmenej 
15 dní pred požadovaným termínom dodania tovaru, tak sa dodanie 
tovaru uskutoční už za kúpnu cenu podľa nového cenníka, pričom v 
takom prípade, ak kupujúci s novým cenníkom nesúhlasí, je oprávnený 
v lehote najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti nového cenníka 
od potvrdenej objednávky odstúpiť.

Čl. III. Platobné podmienky 
1.  Kúpna cena bude účtovaná zálohovou faktúrou vystavenou predáva-

júcim s tým, že splatnosť faktúry bude ihneď, to znamená vopred pred 
dodávkou tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak 
(napr. v prílohe Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru – tzv. rabatovom 
liste, resp. v potvrdenej objednávke). 

2.  Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorý sa peňažné 
prostriedky vo výške kúpnej ceny zaslané kupujúcim bezhotovostným 
prevodom pripíšu na bankový účet predávajúceho alebo v ktorý kupu-
júci zaplatí kúpnu cenu v plnej výške predávajúcemu v hotovosti.

3.  V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny alebo iného finančného záväzku voči predávajúcemu, tak je 
predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Dörken SK, s.r.o. 
so sídlom Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  
IČO: 35 792 892, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
vložka č. 22173/B, oddiel: Sro (ďalej len „predávajúci“)
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tovar uskladniť oddelene do iného tovaru a zabezpečiť ho proti  
ďalšiemu poškodeniu.

3.  Predávajúci písomne oznámi výsledok uplatnenej reklamácie kupujúce-
mu s prihliadnutím na povahu reklamovaného tovaru bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní po doručení rekla-
mácie. Ak predávajúci reklamáciu uzná, oznámi, či dodá kupujúcemu 
náhradný tovar za chybný tovar, dodá chýbajúci tovar, poskytne 
primeranú zľavu z kúpnej ceny chybného tovaru alebo vráti kúpnu cenu 
za chybný tovar. Predávajúci je oprávnený zvoliť si z možností plnenia 
uvedených v predchádzajúcej vete podľa svojho vlastného uváženia.

4.  Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím 
tovaru.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia
1.  Tieto V.O.P. boli schválené predávajúcim - spoločnosťou Dörken SK, 

s.r.o. a sú platné a účinné odo dňa 1.2.2021. V.O.P. sú súčasťou platného 
cenníka spoločnosti Dörken SK, s.r.o.. 

2.  Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto V.O.P. alebo vydať 
úplne nové V.O.P. s tým, že zmenu týchto V.O.P. alebo vydanie nových 
V.O.P. musí predávajúci oznámiť kupujúcemu najmenej 30 dní pred 
nadobudnutím účinnosti tejto zmeny V.O.P., resp. nových V.O.P. 

3.  V prípade, ak kúpna cena dodaného tovaru bez DPH na základe kúpnej 
zmluvy presiahne sumu uvedenú v rabatovom liste v odkaze „Doprava“, 
prepravné náklady na dodanie tovaru na základe tejto kúpnej zmluvy na 
dohodnuté miesto dodania znáša v plnom rozsahu predávajúci.

4.  Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v termíne, ktorý bude dohodnutý 
v kúpnej zmluve, t.j. uvedený v objednávke, ktorá bude potvrdená zo 
strany predávajúceho. V prípade, ak bude termín dodania tovaru určený 
lehotou, tak uvedená lehota sa bude počítať odo dňa potvrdenia ob-
jednávky predávajúcim alebo odo dňa, keď kupujúci akceptuje výhrady 
predávajúceho k objednávke. V prípade, ak termín dodania tovaru 
nebude vôbec uvedený v objednávke, za dohodnutý termín dodania 
tovaru sa bude považovať doba 14 dní od potvrdenia objednávky pre-
dávajúcim alebo odo dňa, keď kupujúci akceptuje výhrady predávajú-
ceho k objednávke. 

5.  Kupujúci je povinný prevziať tovar ihneď po jeho doručení na miesto 
dodania. V prípade, ak má kupujúci prevziať tovar v sídle predávajú-
ceho, kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutý termín dodania 
ihneď po tom, ako mu predávajúci umožní nakladanie s tovarom. 
Dodanie tovaru sa potvrdí podpisom dodacieho listu kupujúcim alebo 
ním poverenou osobou. Kupujúci alebo ním poverená osoba je povinná 
podpísať dodací list priamo pri prevzatí tovaru.

6.  V prípade, že kupujúci odmietne, zmarí alebo inak znemožní predáva-
júcemu dodať tovaru v termíne dodania určenom podľa bodu 4 tohto 
článku, tovar sa považuje za dodaný včas, ak bol predávajúci pripravený 
k odoslaniu, odovzdaniu alebo dodaniu tovaru a kupujúceho o tom 
písomne, faxom alebo mailom upovedomil najneskôr nasledujúci 
pracovný deň po dni dohodnutom ako termín dodania tovaru alebo 
po uplynutí lehoty na dodanie tovaru, ak bol termín na dodanie tovaru 
určený lehotou v súlade s V.O.P.

7.  V prípade, že kupujúci odmietne prevziať tovar, ktorý bol dodaný riadne 
v termíne dodania určenom podľa bodu 4 tohto článku, predávajúci je 
oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20% 
z kúpnej ceny neprevzatého tovaru vrátane DPH. V tomto prípade 
kupujúci znáša aj náklady spojené s prepravou tovaru v plnej výške,  
bez ohľadu na limit stanovený v bodoch 2 a 3 tohto článku. 

Čl. VI. Osobitné dojednania
1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným 

zaplatením jeho kúpnej ceny. Úplným zaplatením kúpnej ceny sa rozu-
mie pripísanie celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo 
jej úplné zaplatenie predávajúcemu v hotovosti.

2.  V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí predávajúci, nebezpečenstvo 
škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupu-
júcemu. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí kupujúci, nebezpe-
čenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru 
v sídle predávajúceho bez ohľadu na to, či tovar prevezme sám alebo 
prostredníctvom inej osoby (napr. prepravcu).

Čl. VII. Záruka a reklamácie
1.  Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (kvalitu) tovaru 

počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov od dodania tovaru kupu-
júcemu pokiaľ nie je uvedené inak v špeciálnych záručných podmien-
kach. Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar priamo pri jeho prevzatí 
s vynaložením odbornej starostlivosti alebo zabezpečiť, aby bol tovar 
prezretý inou osobou s vynaložením odbornej starostlivosti. V prípade, 
že sa pri jeho prevzatí zistia zjavné kvantitatívne alebo kvalitatívne 
chyby, kupujúci je povinný ich výslovne uviesť do dodacieho listu. V 
prípade, ak kupujúci neuvedie pri prevzatí tovaru zjavné kvantitatívne a 
kvalitatívne chyby (t.j. chyby týkajúce sa množstva a kvality dodaného 
tovaru) do dodacieho listu, nároky kupujúceho z týchto chýb tovaru 
zanikajú. 

2.  Reklamácia sa musí uplatniť písomne a musí byť podpísaná kupu - 
júcim alebo inou osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho.  
Každá reklamácia musí obsahovať presnú špecifikáciu chyby a  
musí byť riadne doložená sprievodnými dokladmi (kópia objednáv - 
ky, dodacieho listu, originál záručného listu, ak bol vydaný, a pod.),  
príp. aj odobratými vzorkami. Kupujúci je povinný reklamovaný  
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