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FASÁDY • NÁTERY • MAĽBY • ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Vážení obchodní partneri, 

Väčšinou v dvojročnej perióde Vám predstavujeme nový kata-
lóg produktov DUFA , tentokrát na obdobie 2021-2022. Pri 
čítaní tohto letopočtu si uvedomujeme, ako čas nezadržateľ-
ne letí a zároveň ako dlho s produktami , s farebným ježkom 
v znaku, môžete v našej malej republike natierať, ploty,
detské izbičky , či fasádu vášho domu. Keď bude končiť plat-
nosť tohto katalógu , bude to pre nás znamenať veľké jubileum. 
Už 30 rokov v Českej republike. 

Rok 1992 bol práve tým rokom, keď nemecké farby DUFA do-
razili k českým zákazníkom a remeselníkom. Od tej doby ubeh-
lo veľa rokov a aj naša spoločnosť Meffert ČR prešla určitým
vývojom. Od zmien v štruktúre spoločnosti , miesta podnikania, 
až po zmeny v obchodnej stratégii. 

Dnes si dovolíme tvrdiť, že sme stabilnou a úspešnou firmou. 
Vďaka šťastiu na kvalitný tím spolupracovníkov, vďaka podpore 

a skvelej spolupráci s materskou spoločnosťou Meffert AG.
A hlavne vďaka Vám zákazníkom, ktorí pravidelne kupujete 
naše produkty. Veríme, že tento trend bude pokračovať a obľu-
ba našich produktov naďalej porastie.

Rovnako ako sme my spokojní s našimi vernými i novými part-
nermi, dúfame , že i vy si ceníte našu prácu. Osobným prístu-
pom každého z nás sa snažíme docieliť obojstranne úspešnú 
spoluprácu. Nie stále sa to samozrejme podarí, ale taký je 
obchod. Z chýb sa človek učí. Dôležité je robiť tých chýb čo
najmenej a pozerať sa stále dopredu – k radostnej a farebnej 
budúcnosti.

Veríme, že hlavne ohľadom tej farebnej budúcnosti Vám pomô-
žu aj produkty, ktoré nájdete v tomto
katalógu. 

Tím pracovníkov Meffert ČR. 

Meffert ČR - Praha Horní Počernice Meffert AG Farbwerke - AG Bad Kreuznach 
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Produkty s týmto logom sú tónovateľné na miešacom zariadení düfa MIX.

Produkty označené týmto logom majú záruku dlhodobej ochrana až do 4/7/10 rokov.

Lazúry s týmto označením sa vyznačujú obzvlášť vysokou ochranou proti UV žiareniu. Extrémne 
efektívnej a dlhodobej ochrany je dosiahnuté novou nanotechnológiou. UV lúče sa veľmi dobre 
odrážajú od nanočastíc, a tým je drevo chránené pred ich negatívnymi vplyvmi.

Lazúry s týmto označením sa vyznačujú obzvlášť vysokou ochranou proti UV žiareniu. Extrémne 
efektívna a dlhodobá ochrana je dosiahnutá novou nanotechnológiou. UV lúče sa veľmi dobre 
odrážajú od nanočastíc, a tým je drevo chránené pred ich negatívnymi vplyvmi.

Modrý Anjel, je najznámejšia eko značka sveta, zaručujúca šetrnosť k životnému prostrediu. 
Zároveň tieto výrobky charakterizuje vysoká kvalita a dlhá životnosť. 
Info www.blauer-engel.de

Produkty s týmto označením sú vhodné pre náter detských hračiek podľa príslušnej európskej normy 
DIN EN 71.3. Zaschnutý náter je úplne bezpečný pre styk s kožou. Podľa bývalej DIN 53160 sa 
neuvoľnia žiadne časti farby pri kontakte so slinami a potom.

Produkty s týmto symbolom chránia drevo proti zmodraniu a hubám. Zároveň chránia preventívne
drevo pred napadnutím hmyzom. Chemická ochrana dreva je nutná len pokiaľ to vyžaduje druh
použitého dreva, či daná drevená konštrukcia. Používajte biocidné látky opatrne. Pred použitím si
prečítajte označenie a informácie o produkte.

Produkty s týmto označením neobsahujú konzervačné látky. Okrem toho neobsahujú
rozpúšťadlá a plastifikátory a prispievajú tak k zdravšiemu životu.

Obzvlášť vhodné pre nanášanie striekacím zariadením označeným týmto ssymbolom.
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SÉRIA düfa 
KOMFORT

Nový design
omietok Silicon-Komfortputz

Fasádna silikónová škrabaná omietka

S mikrovláknami pre lepšiu pevnosť
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Silber

Zdravé bývanie
zdravý životný štýl

Produkty bez konzervačných látok

Vhodné pre pobyt alergikov
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** Výdatnosť jedným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od podkladu a spôsobu spracovania.
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Hĺbková penetrácia Plus ZBHP - Tiefgrund Plus    objednávací číslo balení hmotnost 
balení  v kg

ks/paleta

Ideálny základný náter pre problémové plochy 
v interiéry alebo exteriéry. Spevňuje a vyrovnáva
podklad. Veľmi dobre preniká do hĺbky, reguluje 
nasiakavosť podkladu .

  1000203821000005000 5,00 5,0
  1/96

Maliarska farba Harmonieweiss ZBHW - Harmonieweiss Plus  objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vysoko krycia, biela, vode odolná interiérová 
disperzná farba na báze silikátov, pre zdravé 
prostredie v miestnosti. Je vysoko paropriepustná, 
reguluje vlhkosť – má prirodzenú ochranu pred 
plesňami. Neobsahuje konzervačné látky, zmäkčo-
vadlá, ani rozpúšťadlá. 

1000102380000002500

1000102380000010000

2,50 l

10,00 l

3,75

15,0

1/88

1/40

Maliarska farba Edelweiss ZBEW - Edelweiss Plus objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Biela farba vhodná pre všetky obytné miest-
nosti so silnou prevádzkou ako napríklad 
kúpeľne, schodiská, kuchyne , detské izby 
a haly. Náter je čistiteľný, krycia schopnosť 
trieda 1, výborné spracovanie.

1000101333000002500

1000101333000010000

2,50 l

10,00 l

3,75

15,0

1/88

1/40

Výdatnosť: cca 10 m2/balení (dle savosti podkladu)

Farebný idtieň: bezfarebny

Výdatnosť: cca 7 m2/balení

Odporúčaná penetrácia: Tiefgrund plus

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2

Krycia schopnosť: trieda 1

Výdatnosť**: cca 7 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: Tiegrund plus

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3

Krycia schopnosť: trieda 2
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Hľbková penetrácia D14 (D314) – Tiefgrund LF objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Akrylátový hydrosol – penetrácia s hlbokým 
účinkom – vnútorná – vonkajšia. Čistý akrylát. 
Po zaschnutí bezfarebný. Riediteľný vodou. Pre 
penetráciu  spieskovateľných omietok, sadrových 
podkladov, muriva, betónu, plynosilikátov, starých 
náterov a sadrokartónu. Veľmi dobrá difúzia 
vodných pár. Bez zápachu..

1000203825000001000

1005203820000005000

1005203820000010000

1,00 l

5,00 l 

10,00 l

1,0

5,0

10,0

6/54

1/90

1/60

Špeciálna rozpúšťadlová penetrácia D15 (D315) – Tiefgrund TB objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Obsahuje rozpúšťadlá – spevňuje všetky minerálne 
podklady – vonkajšie – vnútorné. Penetrácia 
na báze syntetickej živice s rozpúšťadlom. 
Bezfarebná. Extrémna kapilárna schopnosť. 
Zabraňuje nadmernému satiu podkladov. Prepúšťa 
vodné pary. Rýchloschnúca. Obmedzuje priechod 
nečistôt z podkladu.

1000203835000005000 5,00 l 4,1 1/126

Výdatnosť**: cca 4 – 6 m2 / l

Odporúčané riedidlo: technický benzín

Farebný idtieň: bezfarebny

Výdatnosť**: cca 10 m2 / l

Farebný idtieň: bezfarebny

Omietková penetrácia  KOMFORT KOM4 objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľný penetračný náter, určený k pe-
netrovaniu vnútorných a vonkajších  minerálnych 
a savých podkladov / sadrokartón, tvrdené 
vláknité a preglejkové dosky. Vhodný ako príprava 
podkladu pre následné nátery a nánosy syntetic-
kých  omietok pri súčasnej schopnosti krytia.  
Odolný proti alkáliám. Možnosť farebne tónovaŤ.

1005203815000005000

1005203815000010000

5,00 l 

10,00 l

7,2

14,4

1/64

1/40

Výdatnosť**: cca 7 m2 / l

Farebný idtieň: biely
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Systémová penetrácia
pod omietky KOMFORT 
 

str. 12
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Maliarsky náter P100 objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Cenove priaznivý, vysoko krycí náter, pre bežné 
maliarske nátery v interiéroch. Vhodné aj pre nátery 
interiérov priemyselných hál.

4002100000000015000

4002100000000040000

15,00 kg 

40,00 kg

15,0

40,0

1/44

1/12

 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Maliarska farba KOMFORT KOM1 objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Dobre spracovateľná, matná, vysoko paroprie-
pustná akrylátová disperzná farba pre vnútorné 
použitie. Pre vysoko  biele a dobre krycie nátery 
s malou mechanickou záťažou. Vhodná aj pre 
nátery sadrokartónov a sanačných omietok. Náter 
schne bez stopy nánosu. 
Vďaka dobrej priľnavosti  sú možné opakované 
nátery. Možnosť farebne tónovať.

1005101220000002500

1005101220000005000

1005101220000010000

1005101220000025000

2,50 l

5,00 l

10,00 l

25,00 l

4,0

8,0 

16,0

40,0

1/88

1/64

1/40

1/12

Výdatnosť**: cca 7m2 / l

Odporúčaná penetrácia: KOMFORT KOM3

Maliarska biela farba D2a – Malerweiss objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Disperzná biela, matná farba s vysokou krycou 
schopnosťou.  Vhodná k náterom, sadrokartónov, 
omietok, betónu. Možno naniesť viac náterov, 
bez toho aby sme odstraňovali predošlé nátery, 
prevedené touto farbou. 

1005101340000005000

1005101340000010000

1005101340000015000

5,00 l

10,00 l

15,00 l

7,5

15,1

22,6

1/64

1/40

1/24

Ultraweiss Plus D412   – Ultraweiss Plus objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Biela interiérová disperzná farba s vynikajúcou 
krycou schopnosťou. Vhodná pre kvalitné umýva-
teľné nátery stien a stropov v bežne zaťažovaných 
bytových, komerčných a verejných objektoch. Pre 
nátery omietok, betónov, papierových či drevitých 
tapiet a pod. 

1000101385000002500

1000101385000005000

1000101385000010000

2,50 l

5,00 l

10,00 l

3,8

7,7

15,4

1/88

1/64

1/40

Výdatnosť**: cca 6 m2 / kg

Odporúčaná penetrácia: düfa KOM 3, D14

Výdatnosť**: cca 7m2 / l

Odporúčaná penetrácia: düfa KOM 3, D14

Výdatnosť**: cca 7 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: düfa KOM3, D14

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3

Krycia schopnosť: trieda 2

 d
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Superweiss Plus K414 – Superweiss Plus objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vysoko kryjúca matná disperzná farba tej najvyššej 
kvality. Bez konzervačných látok. Pre odolné 
nátery stien a stropov v obytných či komerčných 
priestoroch. Vhodná pre všetky podklady v interiéri 
ako je omietka, betón, sadrokartón, tapety. Ideálne 
pri zvýšených nárokoch na "zdravé bývanie" - bez 
rozpúšťadiel a emisných látok.

1000101335000002500

1000101335000005000

1000101335000010000

2,5 l

5 l

10 l

3,75

7,5

15,0

1/88

1/64

1/40

Latexová farba matná D422 – Mattlatex plus objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vysoko odolná proti oteru – vnútorná- matná – 
biela, latexová disperzná farba s vysokou krycou 
schopnosťou a stabilným leskom. Vhodná pre ľahko 
čistiteľné vnútorné nátery. Ideálny náter na sklo-
vláknité, drevité a štrukturálne tapety. Maximálna 
odolnosť. 

1000101605000010000 10,00 l 14,6 1/40

Latexová farba hodvábne lesklá D424 – Seidenlatex plus objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vysoko odolná voči oteru - vnútorná – hodvábne 
lesklá – biela, latexová disperzná farba s vysokou 
krycou schopnosťou a stabilným leskom. Vhodná 
pre ľahko čistiteľné vnútorné nátery. Ideálny náter 
na sklovláknité, drevité a štrukturálne tapety. Maxi-
málna odolnosť.

1000106630000010000 10,00 l 13,0 1/40

Výdatnosť**: 6 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D314

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2

Krycia schopnosť: trieda 1

Výdatnosť**: cca 6 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D314

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 1

Krycia schopnosť: trieda 2

Latexová farba lesklá D426 – Glanzlatex plus objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vysoko odolná proti oteru – vnútorná s vysokým 
leskom – biela – latexová disperzná farba 
s vysokou krycou schopnosťou a stabilným leskom. 
Vhodná pre ľahko čistiteľné vnútorné nátery. 
Ideálny náter na sklovláknité, drevité a štrukturálne 
tapety. Maximálna odolnosť. 

1000101665000010000 10,0 l 14,0 1/40

Výdatnosť**: cca 6 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D314

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 1

Krycia schopnosť: trieda 2

Výdatnosť**: cca 7m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D314

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2

Krycia schopnosť: trieda 1 (při 7m2/l)

  Kryje v jednej vrstve!
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Interiérová báza M412 – Ultraweiss plus mix objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Báza na tónovanie – odolná proti vode- 
vnútorná – matná- bez rozpúšťadiel. Vysoko 
kvalitná disperzná farba s nadpriemernou 
krycou schop- nosťou. Vhodná k náterom 
štrukturálnych tapiet, sadrokartónov, omietok, 
betónu.

Báza 2

1200101320000202500

1200101320000205000

1200101320000210000

Báza 3

1200101320000302500

1200101320000305000

1200101320000310000

2,50 l

5,00  l

10,00 l

2,50 l

5,00  l

10,00 l

3,9

7,8

15,6

3,6

7,3

14,5

1/88

1/64

1/40

1/88

1/64

1/40

Premium Color M420 – Premium Color objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Báza k tónovaniu – vysoko krycia interiérová dis-
perzná farba pre trvanlivé a odolné nátery. Vhod-
né na všetky typy vnútorných povrchov stien, ako 
napr. betón, omietky, štuky, papierové či štrukturálne 
tapety. Rovnako tak vhodné na náter súdržných 
starých náterov na disperznej Báza. Pri svetlých 
náteroch obvykle postačuje len jeden náter.

Báza 2

1230101340000302500

1230101340000305000

1230101340000310000

Báza 3

1230101342000201000

1230101342000202500

1230101342000205000

1230101342000210000

2,50 l

5,00 l

10,00 l

1,00 l

2,50 l

5,00 l

10,00 l

3,75

7,5

15,0

1,5

3,75

7,5

15,0

1/88

1/64

1/40

6/50

1/88

1/64

1/40

DIN EN 13 300
Odolnosť proti oteru za mokra (čistiteľnosť)
Odolnosť proti oteru za mokra podľa DIN EN 13 300 – alebo tiež čistiteľnosť – je rozdelená do 5 tried v závislosti na kvalite  
interiérovej farby. Trieda 1 je najvyššia kvalitatívna úroveň, trieda 5 je najnižšia kvalitatívna úroveň.

DIN EN 13 300
Klasifikácia

strata vrstvy náteru označenie

trieda 1 < 5 µm při 200 čistiacich cykloch vysoko umývateľná a čistiteľná

trieda 2 > 5 µm až max. 20 µm pri 200 čistiacich cykloch vysoko umývateľná

trieda 3 > 20 µm až max. 70 µm pri 200 čistiacich cykloch umývateľná

trieda 4 < 70 µm při 40 čistiacich cykloch

trieda 5 > 70 µm při 40 čistiacich cykloch

Krycia schopnosť
Krycia schopnosť (nepriehľadnosť) je rozdelená do 4 tried v závislosti na krycej sile a výťažku, alebo výdatnosti farby napr. farba  
splňuje triedu 2 pri výdatnosti 7 m2 z litra, ale trieda 3 pri výdatnosti 9 m2 z litra. Trieda 1 značí najvyššiu kryciu schopnosť.

DIN EN 13 300
Klasifikácia

krycia schopnosť označenie

trieda 1 ≥ 99,5 % vysoko krycia

trieda 2 ≥ 98 % a < 99,5 % dobre krycia

9

Výdatnosť**: cca 7 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D314

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3

Výdatnosť**: cca 8 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D314

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2
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VYSOKO UMÝVATEĽNÁ 

FARBA
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Fasádne
náterové hmoty

Kvalitné farby s dlhodobou životnosťou

Tónovateľné do širokého spektra odtieňov
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Fasádna farba KOMFORT KOM5 objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Akrylátová disperzná fasádna farba. Odolná 
proti vplyvu poveternostných podmienok, matná.  
Ideálna pre všetky bežné zaťažované fasádne 
plochy z minerálnych podkladov.  Ďalej pre silne 
zaťažované vnútorné nátery – dielne, haly, garáže, 
atď.  Možnosť farebne tónovať.

1005102220000005000

1005102220000010000

1005102220000025000

5,00 l

10,00 l

25,00 l

8,0 

16,0

40,0

1/64

1/40

1/12

Výdatnosť**: cca 7m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D 314, D 315

Fasádna farba silikón KOMFORT KOM6 objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Matná disperzná fasádna farba s obsahom 
silikónu so zvýšenou odolnosťou voči klimatickým 
podmienkam a dažďu, so zníženou špinivosťou. 
Určená pre nátery minerálnych podkladov, najmä 
fasádnych plôch. Náter je možné farebne tónovať.

1005102402000010000 10,00 l 16,0 1/40

Výdatnosť**: cca 6 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D 314, D 315

Siloxanová fasádna farba D 137  – Siloxan Fassade objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Fasádna siloxanová farba na vysoko kvalitné 
a trvanlivé nátery, s veľmi dobrou ochranou  proti 
škodlivým vplyvom počasia. Na vonkajšie použitie. 
Nástupca fasádnej farby D7 a so zvýšenou 
odolnosťou. . 

1000102402000002500

1000102402000005000

1000102402000010000

2,50 l

5,00 l

10,0 l

3,9

7,8

15,7

1/88

1/64

1/40

Siloxanová  fasádna báze M137  – Siloxan Fassade mix objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Báza na tónovanie – vysoko krycia fasádna farba 
pre kvalitné nátery, odolné vplyvom poveternost-
ných podmienok, na omietky a betónové plochy, 
murivo, cementovláknité dosky. Možno použiť i ako 
odolný vnútorný náter.

Báza 2

1200102404000202500

1200102404000205000

1200102404000210000

Báza 3

1200102402000302500

1200102402000305000

1200102402000310000

2,50 l

5,00 l

10,0 l

2,50 l

5,00 l

10,0 l

3,9

7,9

15,8

3,9

7,9

15,8

1/88

1/64

1/40

1/88

1/64

1/40

Výdatnosť**: cca 6 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D 314, D 315

Výdatnosť**: cca 6 m2 / l

Odporúčaná penetrácia: D 314, D 315
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Fasádna disperzná škrabaná/hladená omietka  
KOMFORT K1,5 a K2 – Fassaden-Komfortputz K1,5 a K2

objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Akrylátová fasádna omietka novej generácie so 
škrabanou / hladenou štruktúrou, pre vnútorné aj  
vonkajšie použite. Elastická, odolná proti poškria-
baniu, obsahujúca armovacie mikrovlákna. 
Ľahká spracovateľnosť, zvýšená výdatnosť, dobrá 
priedušnosť a odolnosť voči klimatickým podm-
ienkam. Vysoká prídržnosť na všetkých druhoch 
stavebných podkladov. Možnosť farebne tónovať.

1005153715000025000

1005153720000025000

25 kg

25 kg

25

25

1/24

1/24

Fasádna silikónová škrabaná/hladená omietka  
KOMFORT SK1,5 a SK2  – Silicon-Komfortputz SK1,5 a SK2

objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Fasádna syntetická omietka s obsahom silikónových 
žívíc, pre povrchy so zvýšenou záťažou klima-
tickými podmienkami. Omietka novej generácie 
so škrabanou / hladenou štruktúrou, a zvýšenou 
výdatnosťou. Elastická, odolná proti poškriabaniu 
obsahuje armovacie mikrovlákna. Je ľahko 
spracovateľná s vysokou priľnavosťou na všetkých 
druhoch stavebných podkladov. Má dobrú 
priedušnosť a odolnosť voči  klimatickým vplyvom. 
Možnosť farebne tónovať.

1005154515000025000

1005154520000025000

25 kg

25 kg

25

25

1/24

1/24

Odporúčaná penetrácia: KOMFORT KOM4

Veľkosť zrna: 1,5 mm Spotreba: cca 2,4 kg/m2

Veľkosť zrna: 2,0 mm Spotreba: cca 3 kg/m2

Odporúčaná penetrácia: KOMFORT KOM4

Veľkosť zrna: 1,5 mm Spotreba: cca 2,4 kg/m2

Veľkosť zrna: 2,0 mm Spotreba: cca 3 kg/m2

Fasádna silikónová ryhovaná omietka 
KOMFORT SR1,5 a SR2 – Silicon-Komfortputz SR1,5 a SR2

objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Fasádna syntetická omietka s obsahom silikónových 
živíc pre povrchy so zvýšenou záťažou klimatickými 
podmienkami Omietka novej generácie  s ryhova-
nou štruktúrou a zvýšenou výdatnosťou. Elastická, 
odolná proti poškriabaniu, obsahuje armovacie 
mikrovlákna. Je ľahko spracovateľná s vysokou 
priľnavostou na všetkých druhoch stavebných 
podkladov. Dobrá priedušnosť a odolnosť voči 
klimatickým vplyvom. Možnosť farebne tónovať.

1005154415000025000

1005154420000025000

25 kg

25 kg

25

25

1/24

1/24

Odporúčaná penetrácia: KOMFORT KOM4

Veľkosť zrna: 1,5 mm Spotreba: cca 2,2 kg/m2

Veľkosť zrna: 2,0 mm Spotreba: cca 2,7 kg/m2
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K1

K5*

K13*

K9

 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Fasádna silikátová škrabaná/hladená omietka 
KOMFORT SIK1,5 a SIK2   – Silikat-Komfortputz SIK1,5 a SIK2 

objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľná silikátová omietka novej generá-
cie, na vonkajšie a vnútorné použitie so hladenou 
(škrabanou) štruktúrou.  
Pre priestory s požiadavkou na zvýšenú paroprie-
pustnosť povrchovej úpravy. Možnosť farebne 
tónovať.

1005153527000025000

1005153528000025000

25 kg

25 kg

25

25

1/24

1/24

Fasádna silikon-silikátová škrabaná/hladená omietka   
KOMFORT SISI K1,5 a K2  – Komfortputz SISI K1,5 a SISI K2

objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľná silikon-silikátová omietka novej 
generácie pre vonkajšie a vnútorné použitie so 
škrabanou/hladenou štruktúrou.  
Pre priestory s požiadavkou na zvýšenú paroprie-
pustnosť  povrchovej úpravy.  Možnosť farebne 
tónovať.

1005153427000025000

1005153428000025000

25 kg

25 kg

25

25

1/24

1/24

Odporúčaná penetrácia: Unigrund P825 v doporučenom riedení

Veľkosť zrna: 1,5 mm Spotreba: cca 2,4 kg/m2

Veľkosť zrna: 2,0 mm Spotreba: cca 3 kg/m2

Odporúčaná penetrácia: Unigrund P825 v doporučenom riedení, KOM4

Veľkosť zrna: 1,5 mm Spotreba: cca 2,4 kg/m2

Veľkosť zrna: 2,0 mm Spotreba: cca 3 kg/m2

Škrabaná (hladená) štruktúra Ryhovana štruktúra
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odtiene označené * iba na objednávku

K1 K2 K3 K4*

K5* K6* K7* K8

K10* K11* K12*

K13* K14* K15 K16*

K9

14

Mozaiková omietka MO  objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Dekoračná, mozaiková, kamienková omietka pre 
exteriérové a interiérové použitie. Je tvorená zme-
sou farebných kremičitých pieskov v zrnitosti cca 
1,6mm. Je jednoducho spracovateľná pre tvorbu 
vysoko odolných dizajnových, alebo na ochranu 
funkčných plôch –soklové partie, chodby, stĺpy, atď.

400315000000xx25000 25,00 kg 25,00 1/16

Výdatnosť: cca 4 – 4,5 kg / m2 

Odporúčaná penetrácia: KOMFORT KOM4, Unigrund P825
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 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Stavebné lepidlo OK 1000 objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Cementová malta na lepenie tepelne izolačných 
dosiek z expandovaného penového polystyré-
nu, alebo fasádnych dosiek z minerálnej plsti s 
pozdĺžnou, či kolmou orientáciou vlákna. Ďalej k 
vykonávaniu výstužnej vrstvy na uvedené izolanty 
pri montáži ETICS. Táto malta je súčasťou certifiko-
vaných zatepľovacích systémov Meffert ČR spol. 
s.r.o. len pre oblasť lepenia tepelne izolačných 
dosiek. 

4001873100000025000 25,00 kg 25,00 1/48

Lepiaca stierková  hmota A  objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Cementová malta, pre lepenie tepelne izolačných 
dosiek z expandovaného penového polystyrénu, 
alebo fasádnych dosiek z minerálnej plsti s pozdĺž-
nou či kolmou orientáciou vlákna. Ďalej k realizácii  
výstužnej vrstvy na uvedené izolanty pri montáži 
ETICS. Táto malta je súčasťou  certifikovaných 
zatepľovacích systémov spoločnosti Meffert ČR 
spol. s r. o. 

4001873100000125000 25,00 kg 25,00 1/48

Lepiaca stierková hmota B objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Cementová tenkovrstvá malta s nízkym difúznym 
odporom.  Vhodná na lepenie tepelne izolačných 
dosiek z expandovaného penového polystyré-
nu, alebo fasádnych dosiek z minerálnej plsti 
z pozdĺžnou či kolmou orientáciou vlákna. Ďalej 
k realizácii výstužnej vrstvy na uvedené izolanty pri 
montáži ETICS, aj v prípade použitia na fasády 
z drevovláknitých dosiek. Táto malta je súčasťou 
certifikovaného zateplovacieho systému spoločnosti 
Meffert ČR spol. s r. o.

4001873100000325000 20,00 kg 20,00 1/48

Výdatnosť: cca 3 – 5 kg / m2  (lepenie izolačných dosiek)

cca 3 – 5 kg / m2  (vytváranie základnej vrstvy)

Farebný idtieň: šedý

Výdatnosť: cca 3 – 5 kg / m2  (lepenie izolačných dosiek)

cca 3 – 5 kg / m2  (vytváranie základnej vrstvy)

Farebný idtieň: šedý

Výdatnosť: cca 3 – 5 kg / m2  (lepenie izolačných dosiek)

cca 3 – 5 kg / m2  (vytváranie základnej vrstvy)

Farebný idtieň: šedý
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100%
UNIVERZÁLNY
SILIKÓN
  pre lepší výsledok

  

drevo
murivo
sanita
kameň
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 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania. 17

Akrylátová tesniaca a špárovacia hmota AH  – Fugen-Acryl objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Plastická - pružná - možnosť pretierať.
Materiál na báze akrylátovej kopolymernej  
disperzie a anorganických plnidiel. Možno použiť 
všade tam, kde nedochádza k trvalému styku 
s vodou. Ako podklad možno použiť aj eloxovaný 
hliník, nalakované drevo, betón, azbestový cement, 
murivo, sklo, obkladačkové murivo. Veľmi dobrá 
priľnavosť. 
 

1009304531000200310 310 ml 0,6 20/60

Sanitárna silikónová tesniaca a špárovacia hmota SSH  – Sanitär-Silicon objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Trvale elastická silikónová tesniaca a špárovacia 
hmota s protiplesňovými účinkami. Nedá se pretie-
rať. Vysoko kvalitný materiál,  
extrémne pružné špárovanie v kúpeľniach. 

Priehľadný
1009304541000100310

Biely
1009304541000200310

Šedý*
1009304541000300310

Manhattan*
1009304541001500310

310 ml

310 ml

310 ml

310 ml

0,6

0,6

0,6

0,6

12/75

12/75

12/75

12/75

FAREBNÉ TÓNY:

A2 biely 0002

*  Len na objednávku

*  Len na objednávku

drevo
murivo
sanita
kameň
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FAREBNÉ TÓNY:

S1 priehľadný 0001

S2 biely 0002

S3 šedý* 0003

S15 manhattan* 0015

FAREBNÉ TÓNY:

bezfarebný 0001

biely 0002

šedý* 0003

bahama béžový* 0005

čierny* 0006

hnedý* 0007

manhattan* 0015

stříbřitě šedá* 0017

antracit* 0018

Univerzální silikon 4v1– PRONOVA 4in1 Universal Silikon objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vysoko kvalitná, trvale elastická tesniaca 
hmota obsahujúca fungicidy /vlastná 
ochrana pred plesňami a hubami/, odolná 
proti UV žiareniu, stárnutiu a poveternostným 
vplyvom. Nespôsobuje žiadne sfarbenie 
okrajových zón na prírodnom kameni. Veľmi 
dobre vyhladiteľná .. nekorozívna .
Výborná priľňavosť na rôznych podkladoch. 
Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Bezfarebný
1900304547000100300

  Biely
1900304547000200300

Šedý*
1900304547000300300

Bahama béžový*
1900304547000500300

Čierný*
1900304547000600300

Hnedý*
1900304547000700300

 Manhattan*
1900304547001500300

 Stříbřitě šedá*
1900304547001700300

 Antracit*
1900304547001800300

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

6/150

6/150

6/150

6/150

6/150

6/150

6/150

6/150

6/150
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Celulózna stierková hmota vnútorná SHI – Füllstoff innen objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Stierková celulózna hmota na vnútorné použitie. 
Na stierkovanie a opravy omietok, muriva, betónu, 
sadrokartónu a izolačných dosiek. Riediteľná 
vodou. Na plošnú aplikáciu. Možno prebrusovať. 
Vyrovnanie stien v interiéri.  

1009304400000001500

1009304400000005000

1009304400000025000

1,50 kg

5,00 kg

25,00 kg

1,5

5,0

25,0

10/24

4/40

1/30

Rýchlotvrdnúci cement RTC  – Blitz-Zement grau objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Montážna cementová hmota k rýchlej oprave –
vonkajšia – vnútorná. Rýchlo tvrdnúcá. Odolná pro-
ti vplyvom poveternostných podmienok. Na rýchle 
a spoľahlivé  upevnenie kotviacich prvkov (napr. 
hmoždiniek), k opravám betónových a cemento-
vých plôch (vyhladenie, odstránenie trhlín).

1000304430000001000 1,00 kg 1,0 6/80

Rýchly tmel RT   – Schnell-Spachtel objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Disperzný tmel na okamžité použitie – vnútorné- 
vonkajšie – biely – bez rozpúšťadiel.  Materiál na 
báze akryl-latexu. Vhodný na drevo (vnútorné po-
užitie), omietky, betón, kovy (vnútorné a vonkajšie 
použitie) Ľahko spracovateľný. Po 1-2 hod. možno 
prebrúsiť. Veľmi dobre pretierateľný.

1000304515000000360

1000304515000001300

0,36 kg

1,30 kg

0,36

1,3

10/120

10/60

Výdatnosť: cca 1 – 2 kg / m2  podľa nerovnosti povrchu a hrúbky vrstvy

Odporúčaná penetrácia: D14
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* Len na objednávku

 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Izolačne krycia farba IB – Isolier Deckfarbe objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Izolačný náter k okamžitému použitiu – prírodne 
biely- vnútorný. Krycia farba na báze prírodnej 
živice k zabráneniu lokálnych škvŕn od dymu, as-
faltu sadzí, vody živíc, karbonátov. Rýchlo schnúci, 
možno aplikovať následné nátery. 
 

1000304465000000375

1000304465000000750

0,375 l

0,75 l 

0,6

1,2

3/256

3/175

Izolačná soľ IS  – Isoliersalz objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Pomocný, sanačný materiál – izoluje- konzervuje 
– neutralizuje. Materiál na báze alumíniovej soli. 
Pri použití  na vnútorných omietkach má izolačný 
účinok proti vode, nikotínu a škvrnám od sadzí. 
Obmedzuje  kresby  väčšiny omietkových solí. 
Rozpustný vodou. Po aplikácii omietka naďalej 
prepúšťa vodné pary.  Náter znižuje následnú spo-
trebu farby. Nie je jedovatý.  Silne tlmí prenikanie 
vlhkosti a nečistôt z podkladu. Možnosť použitia 
ako fluatačný prostriedok. 

1009304450000000500 0,50 kg 0,5 4/210

Farba k rýchlej renovácii BRR   – Schnell-Renovierfarbe objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Odolná proti oteru – vnútorná – biela – matná. 
Rýchloschnúca farba obsahujúca rozpúšťadlá 
bez aróm – bez zápachu.  Na báze  pliolitu. 
Renovačná farba na steny a stropy v reštauráciách, 
hoteloch, továrenských halách, atď. K izolácii 
zaschnutých škvŕn, od nikotínu, sadzí, vody. S takým 
istým efektom  sa dá použiť k náteru tapiet. K rie-
deniu sa používa riedidlo Verdunner AF. Vysoká 
krycia schopnosť. Minimálne pnutie. Náter zostáva 
stále paropriepustný. 

1000304470000002500

1000304470000012500

2,50 l

12,5 l

3,5

15,00

1/160

1/32

Výdatnosť**:  cca 10 m2/l

Výdatnosť**:  cca 6 m2/l
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Odstraňovač plesní OP – Schimmelentferner objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Protiplesňový sprej na akrylátovej báza, pre ľahké 
odstránenie plesní a rias vo vnútorných a vonkajších 
priestoroch. Bezpečné použitie biocidných látok. 
Pred použitím si prečítajte etiketu výrobku a tech-
nologický list. 
 

1000304520000000500 500 ml 0,5 12/55

STOP
PLESNIAM
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Interiérová biela izolačná farba pre náročné podklady

Prekrytie škvŕn od nikotínu, sadzí a mastnoty

Renovačná farba
Schnell Renovierfarbe
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 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.
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Lepidlo na sklovláknité tapety D125 – Glasdekorgewebe-Kleber objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

K okamžitému použitiu – vnútorné – výborná lepia-
ca schopnosť – bez rozpúšťadiel. Lepidlo na báze 
živicovej disperzie. K lepeniu sklovláknitých  tapiet, 
dobrá počiatočná priľnavosť, výborné vlastnosti pri 
spracovaní, bez zápachu.    
 

1019254260000010000 10 kg 10,00 1/40

Sklovláknité tapety – Glasdekorgewebe objednávacie číslo balenie šířka ks/paleta

Vysoko kvalitné sklovláknité dekoračné tapety pre 
interiérové použitie. Pre reprezentatívne a veľmi na-
máhané povrchy. Určené k pretieraniu interiérovými 
maliarskymi nátermi. 
 

3004250000004099800

3004250005010199800

3004250008020199800

3004250010010399800

50 m

50 m

50 m

50 m

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

1/40

1/28

1/18

1/18

Spotreba:  cca 200 – 400 g/ m2

21

B103B201

B101MV040

Podklad očistiť, prípadné nerovnosti 
vystierkovať produktom dufa 
Schnellspachtel RT, alebo Fullstoff 
innen SHI. Veľmi savé poklady 
penetrovať s dufa Tiefgrund LF D14.

Prednosti sklovláknitej tapety

• Príjemné na dotyk
• Hygienické, bez alergických prímesí
• Určené pre použitie v potravinárskom sektore, podľa normy EU90/128/CEE
• Prepúšťa vodné pary
• Vrchné plochy sa dajú ľahko dezinfikovať
• Odolnosť proti náročnému používaniu (oder, okopávanie, atď.)

Oblasti použitia: - ideálne pre intenzívne  
používané interiéri v nasledujúcich oblastiach:

• Nemocnice, operačné sály, nemocničné izby, ordinácie
• Reštaurácie, bary, hotely
• Univerzity, školy, úrady
• Súkromné byty, chodby, schodiská

Lepidlo na sklovláknité tapety 
Glasgewebekleber D125, 
rovnomerne naniesť na stenu  
v šírke  2-3 pruhov. Prvý pruh tapety 
nalepíme na stenu a skontrolujeme, 
či je rovno. V rohoch tapetu 10-15cm 
prekryjeme.

Po eventuálnych korektúrach pásu 
tapetu pritlačíme valčekom. Ďalší 
pruh priložíme presne podľa 
vzoru okraj k okraju. 

Konce tapety pri strope a podlahe 
odrežeme ostrým nožom.  
V nerovnomerných rohoch pásy 
zľava a sprava narežeme a špáru 
zaplníme špárovacou hmotou 
dufa Fugen-Acryl.

Aby sme docielili perfektný výsledok, 
nanesieme na tapety dva nátery 
podľa vášho výberu dufa Malerweiss 
D2a, dufa Superweiss K414 /
M420/ dufa Glanzlatex D426.
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Premium Color Metallica PCM    – Premium Color METALL-EFFEKT objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Hodvábne lesklá interiérová disperzná farba  
s metalickým efektom. Pre zvýraznenie stien  
a stropov v interiéri umývateľnou, ľahko  
spracovateľnou dekoratívnou farbou.

Gold 
1230101330045001000

Silber 
1230101330045101000

1,00 l

1,00 l

1,1

1,1

3/96

3/96

Premium Color Rost-Effekt PCRE    – Premium Color ROST-EFFEKT objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Set v 2 farebných tónoch k docieleniu efektu 
hrdze. Hodvábne lesklá vnútorná disperzná farba 
k vytvoreniu optiky hrdzavej steny. Ideálne pre 
zvýraznenie vybraných plôch v interiéri. Vhodné 
na omietky, betón, sadrokartón, tapety i pri pretretí 
starých nosných disperzných náterov.

Rost-Effekt 
1230101320000001200 1,2 l 1,3 1/96

Výdatnosť**: cca  6 m2 / l

Výdatnosť**: cca 12 m2 / balenie

Obsah: 1 x 600ml Rost-Effekt Orange

1 x 600ml Rost-Effekt Braun

*  Len na objednávku

FAREBNÉ TÓNY:

Gold 0450

Silber 0451 

Silber

Rost-Effekt 

Gold

22
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23  ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

ED Leštiaci vosk EDLV  – Stucco fino Glanzfinish objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vosk sa aplikuje na Efektovú stierku Stucco funo. Po-
silňuje hĺbku odtieňu a chráni povrch. Stupeň lesku 
je závislý na počte vrstiev a intenzite leštenia.

1300980350000000400 0,4 l* 0,5 1/216

Výdatnosť: cca 10 m2/balenie

*  Len na objednávku

ED efektová stierka EDES – Stucco fino objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenia v kg

ks/paleta

Jemná stierka s obsahom mramorovej  
múčky obohatená umelými živicami.  
Ihneď k použitiu. Vytvára mramorové  
povrchy v benátskom štýle.  
Báza k tónovaniu.

1300101351000006000 6,00 kg* 6,0 1/60

Výdatnosť**: cca 10 m2/balenie

Farebný odtieň  biela – tónovateľná do 29 farebných odtieňov

*Balenie iba na objednávku

Daphne 1Apollon 1 Apollon 2 Apollon 3

Helena 1

Daphne 3

Eros 1 Gaia 2

Chaos 1

Helios 1 Herakles 2

Hermes 1

Kronos 3

Iris 1 Iris 2 Klio 3

Poseidon 2Leto 1 Orion 1 Orion 3

Selene 1Proteus 1 Proteus 3 Rhea 2

Zeus 1Thalia 2

Selene 3

Thalia 3 Uranos 3 Livarno
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 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Antikorozna základná bezarómová farba AZ   – Rostschutzgrund objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Antikorózny základný náter - vnútorné - vonkajšie - 
rýchloschnúci. Pre základné nátery a medzinátery 
na železné a oceľové podklady už napadnuté 
koróziou. Možno aplikovať aj na vodovodné vyku-
rovacie telesá. Materiál na zinkofosfátové báze. 
Na skorodované podklady.

RAL 3009

1019455500300900750

1019455500300902500

RAL 7001

1019455500700100750

1019455500700102500

9110

1019455500911000750

1019455500911002500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

1,0

3,4

1,0

3,4

1,0

3,4

3/175

2/80

3/175

2/80

3/175

2/80

Podkladová bezarómová univerzálna farba BP   – Vorstreichfarbe objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Ľahko spracovateľná, biela základná farba na 
báze alkydovej živice. Univerzálny základný náter 
a medzináter na drevo, kov a pH neutrálne murivo. 
Dobrá plniaca a krycia schopnosť.

1000455530000000750 

1000455530000002500

0,75 l

2,50 l

1,1

3,5

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

RAL 7001RAL 3009

9110

FAREBNÉ TÓNY:

oxidovo červený RAL 3009

striebristo šedý RAL 7001

biely 9110
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MEDZINÁTER PRE

KVALITNÉ LAKOVANIE
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Email univerzálný lesklý LVL – Hochglanzlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Materiál na báze alkydovej živice. Odolný proti 
nárazu a úderu, vnútorný – vonkajší. Náter je 
odolný proti poveternostným vplyvom a po apliká-
cii príslušných základných náterov – univerzálne 
vhodný na drevo, neutrálne murivo. Vysoko lesklý.

Čisto biely

1019505800901000750

1019505800901002500

Báza 1

1200505800000100750

1200505800000102500

Báza 2

1200505800000200750

1200505800000202500

Báza 3

1200505800000300750

1200505800000302500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,8

2,6

0,9

2,2

0,9

2,2

0,9

2,2

3/175

2/80

3/175

2/80

3/175

2/80

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

čisto biely RAL 9010

Email univerzálný hedvábne matný LHL – Seidenmattlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Hodvábne matný materiál na báze alkydovej 
živice. Odolný proti nárazu a úderu, vnútorný 
– vonkajší. Dobre kryje. Náter je odolný proti 
poveternostným vplyvom a po aplikácii príslušných 
základných náterov, univerzálne vhodný na drevo, 
kovy, neutrálne murivo.  

Čisto biely

1019505850901000750

1019505850901002500

Báza 1

1200505850000200750

1200505850000202500

Báza 2

1200505850000200750

1200505850000202500

Báza 3

1200505850000300750

1200505850000302500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,9

2,8

0,9

3,0

0,8

2,7

0,7

2,5

3/175

2/80

3/175

2/80

3/175

2/80

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

čisto biely RAL 9010
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Akrylátový email lesklý ABL – 2in1 Glanzlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Čisto akrylátová laková farba. Riediteľná vodou – 
lesklá – vnútorná - vonkajšia. Rýchlo schnúca, ľahko 
spracovateľná. Výborná priľnavosť k podkladu. Tr-
valo elastická, odolná proti vplyvu poveternostných 
podmienok. Vhodná na náter dreva, antikorózne 
upravené železo a oceľ, ústredné kúrenie, na 
zinkové povrchy, tvrdené PVC, penetrovanú omietku 
a betón. K renovácii starých náterov. Podklady 
náchylné ku korózii  treba opatriť antikoróznym 
náterom.

Čisto biely

1019505900901000750

1019505900901002500

Báza 1

1200505900000100750

1200505900000102500

Báza 2

1200505900000200750

1200505900000202500

Báza 3

1200505900000300750

1200505900000302500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,8

2,8

0,9

3,2

0,9

2,9

0,7

2,7

3/175

2/80

3/175

2/80

3/175

2/80

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

čisto biely RAL 9010

Akrylátový email hodvábne matný ASM  – 2 in1 Seidenmattlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Čisto akrylátová, laková farba. Riediteľná vodou 
– hodvábne matná – vnútorná – vonkajšia. 
Rýchloschnúca, ľahko spracovateľná. Výborná 
priľnavosť k podkladu. Trvalo elastická, odolná 
proti vplyvu poveternostných podmienok. Vhodná 
k hodvábne matným náterom dreva, antikorózne 
upraveného železa a ocele, ústredného kúrenia, na 
zinkové povrchy, tvrdené PVC, penetrovanú omietku 
a betón. K renovácii starých náterov. Podklady 
náchylné ku korózii, treba opatriť antikoróznym 
náterom. 

Čisto biely

1019505950901000750

1000505950901002500

Báza 1

1200505950000100750

1200505950000102500

Báza 2

1200505950000200750

1200505950000202500

Báza 3

1200505950000300750

1200505950000302500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,9

2,9

0,9

3,2

0,8

3,0

0,9

2,9

3/175

2/80

3/175

2/80

3/175

2/80

0,9

2,9

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

čisto biely RAL 9010
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PRIAMO NA  

OČIŠTENÚ HRDZU

CORREX Antikorózny email AE – Correx Metallschutzlack 3 in1 objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Rýchloschnúci  náter na železné podklady, napad-
nuté eróziou. S obsahom špeciálnych antikoróz-
nych pigmentov. Ochrana proti korózii a perfektný 
povrch v jednom. Je určený na všetky podklady, zo 
železných kovov a staré nosné nátery.

Biely

1350606745000100750

Čierny

1350606745000200750

Matne čierny

1350606745000300750

Hnedý

1350606745000400750

Tmavo zelený

1350606745000500750

Striebrito šedý

1350606745000700750

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3/175

3/175

3/175

3/175

3/175

3/175

CORREX imitácia medi CORLSO – Correx Dachrinnenlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Rýchloschnúci špeciálny lak pre nátery odolné 
vplyvom poveternostných podmienok – na podkla-
dy z pozinku, ľahkých kovov, železa a niektorých 
plastických hmôt, ako sú napríklad brány, dvere, 
garážové brány, klampiarske stavebné diely, 
parapety, odkvapy a pod.

1350606740000000750 0,75 l 0,8 3/175

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

biely 0001

čierny 0002

matovo čierný 0003

hnedý 0004

tmavo zelený 0005

striebrito šedý 0007

0005

00020001

00070004

0003
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29 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Špeciálny bezarómový email na okná SLO
– Fenster-und Türenlack

objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Biela, lesklá farba s ventilačnou schopnosťou vod-
ných pár – vnútorná – vonkajšia –tixotropná. Na 
náter dreva. Umožňuje reguláciu vlhkosti podkladu. 
Odolná proti vplyvu poveternostných podmienok. 
Trvalo elastická . Ľahko sa spracováva. Po štyroch 
hodinách je možno vykonať následný náter. Touto 
farbou sa robí základný náter, medzináter, aj 
finálny náter .  Jedná sa o jeden z najúspešnejších 
produktov našej firmy. Vďaka vysokej priepustnosti 
vodných pár nedochádza k popraskaniu náteru. 
Profesionálny povrch.  Priedušnosť náteru pre vodnú 
paru. Vysoká odolnosť poveternostným vplyvom. 

1019556240000000750 0,75 l 1,0 3/175

2/80

Bezarómový email na vykurovacie telesá LUT – Heizkörperlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Profesionálna kvalita pre vonkajšie a vnútorné pou-
žitie. Rýchloschnúca, dobre sa rozlieva. Špeciálne  
konštruovaný pre ústredné kúrenie. Nežltne. Veľmi 
dobrá krycia schopnosť. Po vykonaní náteru je 
možné  kúrenie okamžite používať.

1019556220000000750

1000556220000002500

0,75 l

2,50 l

0,9

3,0

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

Akrylátový email na okná 3v1 ASLO – 3 v1 Fensterlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Špeciálna farba s dobrou krycou schopnosťou, 
dobre roztierateľná. Rýchloschnúca – matná – 
čierna- vnútorná – vonkajšia.  
Na báze syntetickej živice. Vhodná na nátery 
odolné proti vplyvu poveternostných podmie-
nok a dekoratívnym náterom na kovy – brány, 
mreže, osvetlenie, atď. Efekt kováčsky vyrobených 
povrchov. 

1000556250000000750

1000556250000002500

750 ml

2,50 l

1,0

3,1

3/175

2/80

Akrylátový email na vykurovacie telesá 2v1 AUT – 2v1 Heizkörperlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Rýchloschnúci, žiaruvzdorný, špeciálny akrylátový 
biely lak. Použiteľný ako základný a vrchný náter 
s vysokým leskom . Vysoká stabilita lesku, výborná 
krycia schopnosť na hranách. Odolný proti teplo-
tám do +120 °C. Nežltne. 

1000556230000000750 0,75 l 0,9 3/175

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

 

Výdatnosť**: cca 10 m2/l
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Farba na tabule BNT – Schultafellack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Matný, čierny špeciálny lak na školné tabule, stoly 
na stolný tenis, cenové tabule a dekoračné prvky 
z dreva a železa v interiéri. Vynikajúca krycia 
schopnosť , odolná kriedam , ľahko čistiteľná, bez 
zápachu.

1000606650000300750 750 ml 1,05 3/175

Zlatobrondzová farba ZBB  – Gold objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Metalický efekt – dobre krycia – vnútorná. Rých-
loschnúca . Efektné nátery na drevo, kovy, tvrdené 
PVC, keramiku, sklo. Brilantný lesk. Nie je určená 
pre mechanicky zaťažované povrchy. 

1000606710001500125 0,125 l 0,2 6/160

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

Výdatnosť**: cca 2,5 m2/ balenie

Strieborná žiaruvzdorná farba SZB – Silber objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Farba s obsahom hliníku –metalický efekt – odolná 
proti vysokým teplotám – vnútorná. Dlhodobý náter 
na kachle, vykurovacie zariadenia, teplovody, 
výfuky, súčasti motorov. Odolný teplotám +240 C.
  

1000606700000800125 0,125 l 0,2 6/160

Výdatnosť**: cca 2,5 m2/ balenie
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31 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Akrylátová univerzálna farba AUB – Wetterschutz Farbe objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľná farba pre vnútorné a vonkajšie 
použitie, s vysokou odolnosťou proti vplyvu 
poveternostných podmienok. Ideálna ako prvý 
i renovačný náter podbitia, dreveného obloženia, 
panelov, drevených fasád, zinku, odkvapov, 
omietok, betónu, atď. Pre trvalo pružné a dlhodobo 
odolné nátery stavebných dielov, bez vzájomného 
kontaktu natretých plôch.

Farebné tóny

1019657080xxxx00750

1019657080xxxx02500

Báza 1

1200657080000100750

1200657080000102500

Báza 3

1200657080000300750

1200657080000302500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

1,0

3,25

1,0

3,25

1,0

3,25

3/175

2/70

3/175

2/70

3/175

2/70

Výdatnosť**: 10 –12 m2/l

Odporúčaný základný náter: Holz Isoliergrund AZID (pod světlé nátěry)

FAREBNÉ TÓNY:

bielá 0414

Akrylátová základná izolačná farba na drevo AZID   – Holz Isoliergrund objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Špeciálna biela vodou riediteľná základná farba 
na drevo. Izoluje prefarbenie dreva. Používa sa 
ako prednáter pod akrylátové farby. Na podbitie, 
drevené obloženie, ploty atď.

1000657010000000750

1000657010000002500

0,75 l

2,50 l

1,1

3,5

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 6 m2/ l
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Základný náter na drevo 3v1 ZND 3v1 – Imprägniergrund objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Bezfarebný ochranný náter na drevo. Obsahuje bio-
cidné účinné látky proti zamodraniu a hubám.
Zabraňuje tiež napadnutiu hmyzom. Na vodnej 
báze. Len na vonkajšie použitie..

1020657530000000750

1020657530000002500

1020657530000005000

0,75 l

2,50 l

5,00 l

0,7

2,3

4,5

3/175

2/80

1/96
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Impregnácia na drevo IND – Imprägniergrund objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Základný, napúšťací, bezfarebný vodou riediteľný 
náter pre všetky druhy dreva. Náter zjednocuje 
savosť dreva a tým znižuje farebné odchýlky násled-
ných vrchných náterov (lazúr, lakov a emailov) na 
vodou riediteľnej aj rozpúšťadlovej Báza. Použitie 
ako v interiéri, tak exteriéri.

1019567002000100750 750 ml 0,7 3/175

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

Renovačný gél na drevo RGD – Holz-Entgrauer objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Gél na vodnej Báza k renovácii zošedlého dreva. 
Obnovuje prírodnú farbu a čistí drevo do hĺbky. 
Odstraňuje tiež nečistoty, rez, zelený porast na 
dreve. Gelovitá konzistencia pre ľahkú aplikáciu. 
Biologicky odbúrateľný. Pre všetky zošedlé drevá v 
exteriéri, napr. záhradný nábytok, pergoly, zásteny, 
palubky, drevené fasády.

1250657090000001000 1,0 l 1,0 3/96

Akrylátový lazúrovací náter na ploty DLNP – Acryl-Zaunlasur objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľná impregnačná lazúra bez 
chemicky ochranných látok v odtieni PALISANDER 
(tmavo hnedé). Na všetky vonkajšie stavebné diely 
z dreva, predovšetkým na drevené ploty a brány, 
trámy, pergoly  a pod. Prostriedok je odolný proti 
svetlu a klimatickým podmienkam.  Pôvodný vzor 
na dreve ostane zachovaný. 

1019657000004005000

1019657000004010000

5,00 l

10,00 l

5,0

10,0

1/96

1/60

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

32

Výdatnosť**: cca 13 m2/l
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33 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Lazúra na drevo LND – Holzlasur objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Impregnačná tenkovrstvová, farebná lazúra na 
drevo na vonkajšie použitie. Vhodná na všetky dre-
viny. Vysoko dekoratívna. Matný lesk. Nelúpe sa. 
Bezproblémové následné nátery. Všetky farebné 
tóny vzájomne miešateľné.  

Farebné tóny

1019657021xxxx00750

1019657021xxxx02500

1019657021xxxx05000

0,75 l

2,50 l

5,00 l

0,7

2,3

4,5

3/175

2/80

1/80

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

dub 0040

týk 0041

palisander 0042

orech 0043

mahagón 0046

bezfarebný 0047

borovica 0050

Lazúra na drevo s dlhodobou ochranou LNDD – Dauerschutzlasur objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Ochranná silnovrstvová lazúra na drevo s nano-
technológiou pre vysoko odolné vonkajšie nátery 
dreva. Špeciálne určená pre nové a renovačné 
nátery drevených dielov v klimaticky náročných 
podmienkach – extrémna odolnosť UV žiareniu 
a vode. Farebne tónovateľná pomocou automatu.

Farebné tóny

1019657023xxxx00750

1019657023xxxx02500

Báza 3

1200657023000100750

1200657023000102500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,7

2,3

0,7

2,3

3/175

2/80

3/175

2/80Výdatnosť**: cca 10 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

dub 0140

týk 0141

palisander 0142

orech 0143

eben 0145

mahagón 0146

bezfarebný 0147

borovica 0150
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Ekologické zušľachtenie dreva EZD – Holzveredlung objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľná, silnovrstvová lazúra na vnútorné 
a vonkajšie použitie. Zvýšená ochrana proti UV 
žiareniu a odolnosť voči vplyvom počasia. K náteru 
drevených častí zo všetkých druhov drevín. Na 
okná, dvere, nábytok, obklady, atď. 

Farebné tóny

1019657050xxxx00750

1019657050xxxx02500

Báza 3

1200657050000100750

1200657050000102500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,8

2,6

0,8

2,6

3/175

2/80

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

dub 0240

týk 0241

polisander 0242

orech 0243

mahagón 0246

bezfarebný 0247

borovica 0250

biely 0252

alabaster 0300

EBEN

TÝK

ORECH

PALISANDERDUB

BEZFAREBNÝ

BOROVICA

MAHAGÓN

BIELY ALABASTER

ODTIENE LAZÚR:
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35 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Ekologické zušľachtenie dreva s metalickým efektom 
EZDM  – Holzveredlung  Metallic-Effekt

objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Dekoratívna vodou riediteľná lazúra obsahujúca 
kovové pigmenty. Moderné odtiene vytvárajú 
zaujímavé a elegantné efekty na dreve. Kovové 
pigmetny navyše zvyšujú odraz svetla a tým 
ochranu proti UV žiareniu.

 Platin

1250657055073600750

1250657055073602500

Titan

1250657055073700750

1250657055073702500

750 ml 

 2,5 l

750 ml 

 2,5 l

0,8

2,6

0,8

2,6

3/175

2/80

3/175

2/80

Ekologické zušľachtenie dreva s UV ochranou EZDUV 
– Holzveredlung Plus

objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľná transparentná (bezfarebná) lazúra 
so zvýšenou UV ochranou. Zachováva prirodzený 
odtieň dreva zároveň zabraňuje jeho zošednutie či 
zamodranie. Ideálne pre ekologické nátery dreva  
v interiéri aj exteriéri.  

1250657060000000750

1250657060000002500

750 ml 

 2,5 l

0,8

2,6

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

Platin 

Titan 

Titan

Platin
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Týkový olej TO – Gartenmöbel Öl objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Impregnačný prostriedok na údržbu tvrdého nela-
kovaného dreva a dreva ošetreného lazúrovými 
nátermi. Impregnuje ošetrený povrch, zvýrazňuje 
farebnú kresbu dreva, zvyšuje jeho odolnosť proti 
vnikaniu vody a predlžuje tak životnosť dreva aj 
nanesených syntetických lazúr – pre záhradný 
nábytok, pergoly, záhradné drevené podlahy atď. 
Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Týk
1000657500004100750

Bezfarebný
1000657500004700750

0,75 l

0,75 l

0,9

0,9

3/175

3/175

Olej na terasy ONT – Terrassenbodenöl objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Olej na rozpúšťadlovej báze ako prirodzená 
starostlivosť o drevo. Olej preniká hlboko do dreva 
a dodáva drevu prirodzenú ochranu. Oživuje a 
zachováva farebný odtieň vysoko kvalitného tvrdé-
ho dreva v exteriéri napr. terasové drevo, drevene 
obklady a palisády.

Bangkirai
1250657500002000750

 1250657500002002500

Douglasie
1250657500003000750

1250657500003002500

0,75 l

2,5 l

0,75 l

2,5 l

0,8

2,7

0,8

2,7

3/175

2/80

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

FAREBNÉ TÓNY:

týk 0041

bezfarebný 0047

FAREBNÉ TÓNY:

bangkirai 0020

douglasie 0030

0041 0047

0020 0030
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37 ** Výdatnosť jediným náterom. Výdatnosti sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na podklade a spôsobe spracovania.

Lodný bezarómový lak LL – Bootsklarlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

S vysokým leskom – vnútorný / vonkajší - rýchlo 
schnúci.  Bezfarebný lak, odolný proti vplyvu 
poveternostných podmienok. Na lakovanie lodí, 
nábytku, dverí, povrchu stolov. Veľmi dobrá nivelač-
ná  schopnosť. Odolný proti nárazu a úderu. 

1019606410000000750

1019606410000002500

0,75 l

2,50 l

0,75

2,50

3/175

2/80

Bezarómový lak na nábytok BLN – Klarlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Bezfarebný, profesionálny, ochranný lak, s hodváb-
nym leskom na vnútorné a vonkajšie použitie. Na 
nábytok, stoly, stoličky a iné zariadenie z dreva. 
Výborná nivelačná schopnosť. Odolný proti nárazu 
a poveternostným podmienkam.

1000606420000000750 750 ml 0,75 3/175

Akrylátový lak na nábytok ABLN – 2in1 Klarlack objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Hodvábne lesklý bezfarebný ochranný lak a zá-
kladný náter v jednom, pre vysoko kvalitné nátery 
dreva v interiéroch, ako je napr. nábytok, dvere, 
drevené obloženie. Funguje aj ako bezfarebný 
vrchný náter na už nanesené farebné nátery. 
Určený na nátery detských hračiek. 

1000606430000000750 750 ml 0,75 3/175

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

Výdatnosť**: cca 13 m2/l

Výdatnosť**: cca 10 m2/l

Akrylátový lak na drevo  ALD – 2in1 Holzsiegel objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľný lak na drevené , korkové a 
parketové podlahy v interiéri. Vďaka pridanému PU 
je vysoko odolný proti oderu. Ideálny na podlahu 
s bežným zaťažením . Vhodný tiež na vysoko 
zaťažovaný drevený nábytok. Rýchloschnúci, ľahko 
čistiteľný. 

lesklý

1000606440000000750

1000606440000002500

hedvábno matný

1000606450000000750

1000606450000002500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,75

2,5

0,75

2,5

3/175

2/80

3/175

2/80

Výdatnosť**: cca 10 m2/l
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Akrylátový náter na podlahu ANP – Acryl-Beschichtung objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vodou riediteľná jednozložková farba na nátery mi-
nerálnych podláh v exteriéroch a interiéroch s bež-
ným zaťažením pri chôdzi. Pre obytné miestnosti, 
pracovne, balkóny a terasy so zaisteným odtokom 
vody. Rýchloschnúca a ľahko spracovateľná farba.

Farebné tóny

1000707340xxxx00750

1000707340xxxx02500

0,75 l

2,50 l

1,00

3,25

3/175

2/80

Garážový dvojzložkový náter GDN – EP Bodensiegel objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Dvojzložkový, vodou riediteľný epoxidový, živicový 
náter na podlahu z betónu, cementových poterov, 
a na omietky, silno odolný proti mechanickému 
oderu pneumatikami a manipulačnými vozíkmi. 
Odolný proti benzínu, motorovým olejom 
posypovej soli.  Pre interiérové použitie, napr. do 
prejazdov, krytých parkovísk, garáží, atď.

RAL 7030

1000707345703005000

RAL 7032

1000707345703205000

5 kg

5 kg

5,0

5,0

1/42

1/42

Výdatnosť**: cca 7 m2/l

Výdatnosť**: cca 5 m2/kg

RAL 7030RAL 7000

RAL 7032

FAREBNÉ TÓNY:

RAL 7030

RAL 7032

FAREBNÉ TÓNY: 750 ml 2,5 l

RAL 7000 • •

RAL 7030 • •

RAL 7032 • •

Značkovacia farba ZNB – Markierungsfarbe objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Hodvábne matná, rozpúšťadlová farba pre 
parkovacie miesta, priemyslové značenie na 
betón, asfalt, kamennú dlažbu v interiéri a exteriéri. 
Vysoká odolnosť proti oteru a vplyvom počasia, 
rýchloschnúca.

Biela

1000707450000002500

RAL 1023

1000707450102302500

2,5 l

2,5 l

3,5

3,5

2/80

2/80

bílá RAL 1023

FAREBNÉ TÓNY: 12,5 l 14 kg

biela

RAL 1023
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 ** Výdatnosť jedním nátěrem. Výdatnosťi jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Výdatnosť**: 2,5 – 5,0 m2/l

Bezarómové riedidlo BR   – Verdünner AF objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Riedidlo na riedenie bez aromatických náterových 
hmôt, na umývanie pracovných pomôcok. Vysoký 
pracovný komfort s minimálnym zápachom.

1000757635000001000 1,00 l 0,8 12/49

Univerzálne nitroriedidlo UNR   – Nitro Universal Verdünnung objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

K riedenie nitrolakov, živicových, kombinovaných a 
kaučukových náterov. Na čistiace účely. 1000757610000001000

1000757610000003000

1,00 l

3,00 l

0,8

2,5

12/49

1/168

Terpentýnová náhražka TN – Terpentin Ersatz objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Vysoko kvalitná rozpúšťadlá. Na riedenie živico-
vých a olejových náterov. Ako čistiaci prostriedok 
na náradie, parkety, linoleum. Mierne spomaľuje 
zasychanie náterových materiálov.

1000757620000001000 1,00 l 0,8 12/49

Čistič štetcov   – Pinsel-Reiniger objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

Rozpúšťací, čistiaci a odmastňovací prostriedok na 
čistenie štetcov, náradia, strojov, motorov a pod.  
Výborne rozpúšťa čerstvé farby, laky, oleje, dechto-
vé produkty a pod.

1000304490000001000 1,00 l 0,9 12/49

Odstraňovač starých náterov – Universal-Abbeizer objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/paleta

K okamžitému použitiu – s hlbokým účinkom. 
Odstraňuje staré nátery syntetických a disperzných 
farieb. Vysoko viskózny, nesteká zo zvislých plôch. 
Vhodný aj k odstraňovaniu fasádnych náterov. 
Jedná sa o zmes organických rozpúšťadiel.

1000304498000000750 0,75 l 0,8 6/100
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Tónovacie pasty– Tönpasten Color Mix objednávacie číslo balenie hmotnosť 
balenie v kg

ks/balenie

Nová generácia tónovacích pást pre miešacie 
automaty a manuálne pigmentovacie stroje. Vysoká 
farbiaca schopnosť  a zvýšená stabilita vo vonka-
jšom prostredí umožňuje u príslušných materiáloch  
dosiahnuť širokú škálu odtieňov. 

Premium MIX Systém

112910330000BC01000

11291033000BKM01000

11291033000OYX01000

112910330000YC01000

11291033000YRX01000

11291033000YXB01000

1129103300000B01000

112910330000BK01000

1129103300000G01000

112910330000GX01000

112910330000GC01000

1129103300000O01000

112910330000OX01000

1129103300000R01000

112910330000RV01000

112910330000RX01000

1129103300000W01000

112910330000YB01000

112910330000YR01000

112910330000MX01000

 

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1,00 l

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6
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PREMIUM MIX SYSTÉM

B Blue 

BC Blue Oxide

BK Black

BKM Black Mangan

G Green

GC Green Cobalt

GX Green Oxide

MX Magenta Oxide

O Orange

OX Orange Oxide

OYX OrangeYellow Oxide

R Red

RV Red-Violet

RX Red Oxide

W White

YB Yellow Bismuth

YC Yellow Citrus

YR Yellow reddish

YRX Yellow Red Oxide

YXB Yellow Oxide Brillant
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Vzorkovník KOMFORT  

–   217 odtieňov miešateľných do produktovej rady  
düfa KOMFORT.

Montérkové nohavice düfa

–  veľkosť 48 – 60

Vzorkovník LAZÚRY 

–   45 odtieňov miešateľných do lazur  
z produktovej rady düfa.

Vzorkovník VISION 2.0 

–   846 odtieňov miešateľných do produktovej rady  
düfa a düfa KOMFORT.

Tričko s logom düfa

–   veľkosť L – XXL

Maliarsky klobúk s logom düfa
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
SPOLEČNOSTI MEFFERT ČR spol. s r. o.
platné od 1. 1. 2021
(dále jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení
1.1.  „Rámcovou kupní smlouvou“ se rozumí písemně uzavřená rámcová kupní smlou-

va, na jejímž základě bude uzavírána Kupní smlouva postupem dle části 2 těchto VOP. 

1.2.  „Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená dle části 2 těchto VOP. Není-
-li stanoveno jinak, rozumí se Kupní smlouvou dle těchto VOP též Rámcová kupní smlou-
va.

1.3.  „Prodávajícím“ se v těchto VOP rozumí vždy Meffert ČR spol. s r.o., se sídlem Do 
Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 6783.

1.4.  „Kupujícím“ se v těchto VOP rozumí kupující ve smyslu ust. § 2079  a násl.  Občan-
ského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto v Kupní smlouvě označen. 

1.5.  „Občanským zákoníkem“ se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.6.  „Zbožím“ se v těchto VOP rozumí věci a jejich součásti, které se smlouvou Prodávající 
zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující 
se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu 
sjednanou cenu.

1.7.  „Službou“ se v těchto VOP rozumí služby poskytované Prodávajícím v rozsahu dle 
Ceníku Služeb, přičemž práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v souvislosti s po-
skytovanou Službou, jsou obsaženy v dokumentaci, která bude Prodávajícím Kupujícímu 
v souvislosti s poskytovanou Službou předána. Kupující nese odpovědnost za škody 
vzniklé nedodržením těchto pokynů. 

1.8.  „Ceníkem Zboží“ se rozumí platný ceník Prodávajícího pro dané Zboží. Aktuálně 
platný Ceník Zboží je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); 
Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Zboží a v něm obsaženými cenami souhlas. 1.9. 
 Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly prodávajícím výslovně písemně odsouhla-
seny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu 
s těmito VOP nebo Kupní smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu 
neúčinné.

1.9.  „Ceníkem Služeb“ se rozumí platný ceník Prodávajícího pro dané Služby. Aktuálně 
platný Ceník Služeb je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); 
Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Služeb a v něm obsaženými cenami souhlas.

1.10.  „Objednávkou“ se rozumí písemně, telefonicky či osobně učiněná objednávka Zbo-
ží ze strany Kupujícího či osoby jím pověřené. 

1.11.  „Potvrzením“ se rozumí písemné potvrzení Objednávky Zboží ze strany Prodávají-
cího, zahrnující veškeré Prodávajícímu známé údaje Objednávky. Za splnění písemné 
formy je považováno i e-mailem odeslané Potvrzení.

1.12.  Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy. 

1.13.  Uzavřením Kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsa-
ženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.14.  V případě, že se Kupní smlouva svým obsahem odchyluje od těchto VOP, mají ujednání 
Kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto VOP.

1.15.  Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly Prodávajícím výslovně písemně odsouhla-
seny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu 
s těmito VOP a/nebo Kupní smlouvou, nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu 
neúčinné. 

1.16.  Změny platného Ceníku Zboží a/nebo Ceníku Služeb je Prodávající oprávněn realizo-
vat prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.meffert.
cz), a to alespoň 14 dnů před okamžikem účinnosti této změny s tím, že Prodávající je v 
takovém případě současně oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci 
této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na 
faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny příslušných ceníků ozná-
mením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny příslušných ceníků se považuje za 
učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Prodávajícího 
a musí v něm být uvedeno datum, kdy tato změna nabude účinnosti.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1.  Kupující je oprávněn doručit Prodávajícímu v souladu a za podmínek stanovených těmito 

VOP Objednávku na dodávku Zboží. Objednávka Zboží musí obsahovat:

 a) specifikaci Zboží, tj.:

 -        název Zboží

 -        velikost balení

 -        požadované množství

 -        požadovaný odstín a název vzorníku                       

 b) specifikace Služeb (jsou-li objednávány)                   

 c) požadovaný termín dodávky

 d) způsob dopravy

 e) přesné místo určení a kontakt na Kupujícího, popř. přebírajícího

 f) kontaktní e-mail pro vyřizování Objednávek.

  V případě akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího není absence písemné formy 
a/nebo jakékoliv jiné shora uvedené náležitosti Objednávky důvodem neuzavření Kupní 
smlouvy a /nebo její neplatnosti. 

2.2.  V případě, že Prodávající akceptuje Objednávku Kupujícího, zašle na jím uvedený kon-
taktní e-mail Potvrzení. Kupující nese plnou odpovědnost za to, že jím určený e-mail pro 
doručení Potvrzení je zajištěn trvalou a nepřetržitou správou. Nebudou-li jakékoliv údaje 
v Potvrzení odpovídat Objednávce Kupujícího, je Kupující povinen obratem, nejpozději 
však do 24 hodin od okamžiku odeslání Potvrzení toto písemně odmítnout, a to zcela 
nebo zčásti. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané odmítnu-
tí Potvrzení. Neodmítne-li Kupující Potvrzení stanoveným způsobem a v uvedené lhůtě, 
považuje se jejím uplynutím Kupní smlouva za uzavřenou. V případě urgentních Objed-
návek s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení 
na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. V případě, že Kupujícím nebude sdělen kon-
taktní e-mail pro potvrzení Objednávky, je podmínkou uzavření Kupní smlouvy písemná 
Objednávka Kupujícího, přičemž Kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací 
této Objednávky ze strany Prodávajícího. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní 
strany sjednávají, že akceptace Objednávky je právem, nikoliv povinností Prodávajícího. 
Pro účely tohoto článku (čl. 2.2.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského 
zákoníku.

2.3.  V případě vytvoření Objednávky osobně v sídle Prodávajícího se považuje Kupní smlou-
va za uzavřenou okamžikem podpisu Objednávky ze strany Kupujícího či jím pověřené 
osoby. 

2.4.  Prodávající je oprávněn v rámci Potvrzení Objednávku upravit. Potvrzení obsahující takto 
upravenou Objednávku se považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Pokud 
nebude Kupujícím ve lhůtě do 24 hodin od odeslání Potvrzení obsahující upravenou 
Objednávku sděleno Prodávajícímu, že upravenou Objednávku neakceptuje, dochází 
uplynutím této lhůty k uzavření Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v Potvrzení 
obsahující upravenou Objednávku. V případě urgentních Objednávek s termínem vypra-
vení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení obsahující upravenou 
Objednávku na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. Pro účely tohoto článku (čl. 2.4.) 
se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.  

2.5.  Kupující je oprávněn zrušit Objednávku nejpozději s jejím doručením Prodávajícímu. 
V takovém případě Kupující uhradí Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré vy-
naložené náklady související s jejím doručení, popř. překládkou či uskladněním Zboží. 
Ustanovení čl. 3.2. těchto VOP tím nejsou dotčena. Objednávka Zboží dle těchto VOP 
je považována za neodvolatelnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1736 
Občanského zákoníku.   

2.6.  Při doobjednávkách natónovaných výrobků je bezpodmínečně nutné uvést datum před-
chozí dodávky nebo číslo daňového dokladu předchozí dodávky. V případě absence 
tohoto údaje Prodávající neodpovídá za škody vzniklé z důvodu případné odlišnosti 
tónovaných výrobků oproti původně dodaným.

2.7.  K takové Objednávce, která bude odkazovat na obchodní podmínky Kupujícího anebo 
na jakékoliv jiné obchodní podmínky nebude přihlíženo a bude pro účely těchto VOP 
považována za neúčinnou.

3. Realizace dodávek
3.1.  Dodání Zboží je ze strany Prodávajícího splněno předáním objednaného Zboží Kupu-

jícímu v dohodnutém místě nebo předání objednaného Zboží prvnímu přepravci, a to 
včetně dokladů, doprovázejících Zboží. Bližší specifikaci upravuje čl. 4 těchto VOP.

3.2.  Zajišťuje-li dopravu Zboží na místo určení dle dispozic Kupujícího Prodávající, je Kupující 
povinen zajistit bezodkladně převzetí Zboží včetně jeho složení. Náklady spojené s 
dopravou Zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a nese je Kupující, není-li stanoveno Kupní 
smlouvou nebo těmito VOP jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné převzetí a předání Zboží 
a Prodávajícímu tak v této souvislosti vzniknou náklady, budou takové náklady Kupující-
mu Prodávajícím vyúčtovány a Kupující je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů po 
jejich vyúčtování.

3.3.  Není-li v Kupní smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, jsou dodací lhůty dodání 
Zboží stanoveny následovně:

 a)   je-li Zboží skladem, činí dodací lhůta max. 5 pracovních dnů

          ode dne uzavření Kupní smlouvy;

 b)   není-li Zboží skladem, je dodací lhůta mezi smluvními stranami    
    sjednána vzájemnou dohodou;

 c) jedná-li se o Zboží dle individuálních parametrů Kupujícího, je dodací        
            lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou.

3.4.  Prodávající si rovněž vyhrazuje právo vykrytí Objednávky v závislosti na své aktuální skla-
dové zásobě a kapacitě tónovacího centra. Pokud z těchto důvodů není Objednávka 
vykryta, Prodávající navrhne Kupujícímu náhradní termín dodání.

3.4.  Odmítne-li Kupující z jakéhokoliv důvodu převzít Zboží vyrobené na míru dle jeho speci-
fických požadavků, uhradí Kupující Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré 
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vynaložené náklady související s  doručením, popř. překládkou či uskladněním takového Zbo-
ží. Odmítnutí převzetí takto individuálně vyrobeného či upraveného Zboží nezbavuje Kupu-
jícího povinnosti uhradit celou kupní cenu Zboží za standardních platebních podmínek dle 
těchto VOP. 

4. Místo plnění
4.1  V případě dopravy Zboží zajišťované Prodávajícím je místem dodání místo v České 

republice a/nebo Slovenské republice uvedené Kupujícím, případně obsažené v Ob-
jednávce (Kupní smlouvě).

4.2.  V případě dopravy Zboží zajišťované Kupujícím, dopravním prostředkem Kupujícího 
nebo dopravním prostředkem najatým, je místem dodání Zboží sklad Prodávajícího 
nebo jiné místo určené Prodávajícím a za řádné a včasné dodání Zboží se považuje 
předání Zboží prvnímu přepravci.

4.3.  V případě vlastního převzetí Zboží Kupujícím ze skladu Prodávajícího, je Kupující povi-
nen převzít zboží do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak. Pokud 
tak neučiní, vyhrazuje si Prodávající právo fakturovat skladné ve výši 25,- Kč za 1 m2  a 
den zabrané skladovací plochy.

4.4.  V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího dopravním prostředkem, který zajišťuje 
Prodávající (dopravné je účtováno samostatně dle Ceníku Služeb), je místem dodání 
místo v ČR uvedené Kupujícím.

5. Obaly a skladování Zboží
5.1.  Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových a plechových obalech, kar-

tonech, popř. je dodáváno i jako volně ložené.

5.2.  V případě, že Prodávající dodává Kupujícímu Zboží na EURO paletách, je povinen 
Kupující obratem (výměnou) vrátit palety v odpovídající kvalitě zpět Prodávajícímu.  

5.3.  V případě, že Kupující není z nějakého důvodu schopen EURO palety Prodávajícímu 
obratem vrátit (vyměnit), je Kupující povinen tuto skutečnost i s počtem dlužných palet 
uvést na dodací list Prodávajícího. Od okamžiku převzetí Zboží běží Kupujícímu 30-ti 
denní lhůta na vrácení EURO palet (na jeho náklady) Prodávajícímu. Pokud EURO palety 
v této lhůtě prodávajícímu nevrátí, souhlasí Kupující s tím, že mu bude fakturována částka 
200,-Kč bez DPH za 1ks EURO palety, a to se splatností 15 dnů od doručení výzvy k 
úhradě.

6. Ceny
6.1.  Sjednané ceny odpovídají platným ceníkům, tj. Ceníku Zboží a/nebo Ceníku Služeb 

Prodávajícího. Tyto aktuálně platné ceníky jsou k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné 
podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovýmito ceníky a v nich obsaženými cena-
mi souhlas. 

6.2.  V případě, určení ceně odlišné od ceny určené podle odst. 6.1 těchto VOP, je pro smluv-
ní strany závazná cena uvedená v Potvrzení a/nebo v Kupní smlouvě. 

6.3. Při poskytování jakýchkoli slev Kupujícímu, se tyto nevztahují na palety EURO.

6.4.  Cena Zboží, dodací a platební podmínky jsou sjednány předem a jsou uvedeny v Kupní 
smlouvě. Základním způsobem placení je platba předem na zálohovou fakturu nebo 
platba v hotovosti, a to ve výši 100 % ze sjednané kupní ceny. Odběr Zboží je v tako-
vém případě možný pouze po prokazatelném zaplacení úplné ceny Zboží. Prodávající 
umožňuje platbu za cenu Zboží až po jeho dodání pouze v případě uzavření Rámcové 
kupní smlouvy a předchozí platební bezúhonnosti Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu. 
Posouzení platební bezúhonnosti leží na Prodávajícím. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur 
a mezní úvěr pro cenový objem Zboží je v takovém případě stanoven v Rámcové kupní 
smlouvě.

6.5.  Kupní cenou Zboží se rozumí cenová sazba zboží uvedená v Ceníku Zboží Prodávající-
ho, bez DPH. Mezi smluvními stranami mohou být ceny Zboží dohodnuty individuálně, 
a to v rámci plošného rabatu na vybrané druhy Zboží, podle ujednání v Rámcové kupní 
smlouvě, nebo v rámci individuální slevy, podle ujednání v Kupní smlouvě. V případě 
jakékoliv z těchto úprav kupní ceny je kupní cena za Zboží v rámci Potvrzení již poníže-
na o částku odpovídající poskytnuté slevě. Poskytnutí jakékoliv slevy z kupní ceny závisí 
výhradně na uvážení Prodávajícího, přičemž bez předchozí domluvy není na poskytnutí 
slevy z ceny Zboží právní nárok. Prodávající si vyhrazuje právo určit rozdílnou cenovou 
sazbu na Zboží nebo upravit celkovou výši slevy vzhledem k plnění ze strany distribuč-
ních skladů Prodávajícího, a to po dohodě s Kupujícím.

7. Platební podmínky
7.1.  Zboží je dodáváno zásadně po úplném zaplacení kupní ceny, není-li těmito VOP či 

Kupní smlouvou stanoveno jinak. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úpl-
ným uhrazením kupní ceny. V případě, že Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny a 
Zboží z tohoto důvodu nemůže být předáno, uloží Prodávající Zboží ve svém skladu na 
náklady Kupujícího. Kupující je pak povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vícenáklady 
(složení a naložení Zboží ve skladu, případné marné dopravní výkony apod.), přičemž 
Prodávající je oprávněn zadržet Zboží i po uhrazení kupní ceny Zboží, a to až do doby, 
než mu budou v plné výši nahrazeny náklady spojené s uložením a skladováním věci. 
Ze strany Prodávajícího se i v tomto případě dodávka považuje za splněnou. Fakturace 
za Služby probíhá společně s fakturací za dodané Zboží, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak.

7.2.  Při Objednávce nestandardních materiálů (tónování, vybrané produkty či balení atd.) 
může Prodávající požadovat po Kupujícím složení zálohy až do výše 100% hodnoty 
Zboží. Kupní smlouva může být uzavřena až po složení této zálohy.

7.3.  Nesplní-li Kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných 
plateb účtovaných Prodávajícím, a to po dobu delší než 30 dnů od určeného data 
splatnosti, je Prodávající oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % 
z vyúčtované a nezaplacené kupní ceny či jiné platby nebo jejich nezaplacených částí. 
Kupující je současně povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 
% dlužné částky denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zboží, úroky z 
prodlení, jakož i náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním dlužných částek 
jsou splatné do 14 dnů.

7.4.  Pokud Kupující nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení s platbami, pova-
žuje to Prodávající za podstatné porušení smluvních vztahů a je oprávněn:

 a)   vystavit penalizační fakturu ve výši sjednané smluvní pokuty; a/nebo

 b)  požadovat platbu v hotovosti při odběru nového Zboží nebo platbu předem; 

      a/nebo

 c)  snížit nebo zrušit sjednaný rabat z ceny Zboží dle Rámcové kupní smlouvy; a/nebo

 d)  snížit nebo zrušit sjednaný bonus; a/nebo

 e)  pozastavit či úplně zastavit dodávky Zboží, aniž by to znamenalo porušení  
      Kupní smlouvy či těchto VOP; a/nebo

 f)   odstoupit od Kupní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy.

7.5.  Jakýkoliv peněžitý závazek Kupujícího se považuje za splněný v okamžiku připsání část-
ky na účet Prodávajícího.

7.6.  Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první Občanského zákoníku se pro účely Kupní smlouvy 
a těchto VOP neuplatní.

8. Záruka a jakost
8.1.  Prodávající odpovídá za jakost prodávaného Zboží. Za sjednanou jakost se považují 

v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušných norem, technických listů a 
technologických předpisů Prodávajícího, a to dle data uvedeného v této technické doku-
mentaci. Po uplynutí data uvedeného v technické dokumentaci Prodávající neodpovídá 
za jakost Zboží. Záruka za jakost se vztahuje výhradně na neotevřené či obalem nepo-
škozené Zboží. Obdobně Prodávající odpovídá i za vady Zboží.

8.2.  Prodávající vydal písemné Prohlášení o shodě na všechny prodávané výrobky, které jsou 
podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanove-
né výrobky.

8.3.  Podmínkou pro poskytnutí záruky za jakost Zboží je dodržení všech požadavků a para-
metrů uvedených v příslušné technické dokumentaci Zboží a aplikace pracovníky proka-
zatelně zaškolenými pro příslušnou technologii.

9.  Nebezpečí škody na zboží
9.1.  Odpovědnost za škody na Zboží (nebezpečí škody na Zboží) přechází na Kupujícího 

okamžikem řádného dodání Zboží (řádným dodáním Zboží za podmínek stanovených 
těmito VOP nebo Kupní smlouvou). Tentýž následek (tj. přechod nebezpečí škody na 
Zboží na Kupujícího) nastává i v případě, že Kupující Zboží nepřevezme, přestože mu s 
ním Prodávající umožnil nakládat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností bere Kupující na 
vědomí, že tento článek (čl. 9.1.) se uplatní i v případě, že Prodávající dodá Zboží před 
plánovaným termínem dodání.

9.2.  Kupující je povinen dodané Zboží zkontrolovat a v případě dodání chybného množství 
či jiných vad je Kupující povinen prokazatelně zdokumentovat tyto nedostatky na doda-
cím listu. Pokud tak Kupující neučiní, nebude Prodávající brát na případné reklamace do-
daného množství a vad zřetel. Škoda na Zboží, která vznikne po přechodu nebezpečí 
škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu, a 
to v plné výši.

9.3.   V případě vzniku škody na Zboží způsobené během přepravy postupuje Kupující v 
souladu s bodem 9.2. a čl. 10. těchto VOP.

9.4.   Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly zacházením se Zbožím s 
vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit.

10. Odpovědnost za vady
10.1.      Kupující nemá práva z vadného plnění a odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží  

není založena v případě, že se jedná o takovou vadu Zboží, kterou musel Kupující 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. Pro účely 
tohoto článku (čl. 10.1.) se neuplatní § 2103 věta druhá Občanského zákoníku.

10.2.     V případě předčasného dodání Zboží je Prodávající oprávněn případné zjištěné vady 
odstranit do doby určené pro odevzdání Zboží.

10.3.    Byla-li vada Zboží způsobena v důsledku postupu Prodávajícího podle chybných 
návrhů, chybných vzorků nebo chybných podkladů, které mu Kupující opatřil, neza-
kládá tato skutečnost odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. Prodávající není v 
tomto případě povinen hodnotit a případně rozporovat vhodnost návrhů, vzorků nebo 
podkladů opatřených Kupujícím za účelem dodání Zboží.

10.4.     Případné poškození části dodávky při dopravě neopravňuje Kupujícího k vrácení celé 
zásilky a Kupující je v tomto případě povinen přijmout plnění přepravou nedotčené.

10.5.     U tónovaných výrobků může dojít k menším odchylkám v barevných tónech. Případné 
odchylky barevnosti různých výrobních šarží jsou dané použitými surovinami a technic-
kými možnostmi výroby a nemohou být důvodem k reklamaci. 

10.6.     V případě reklamace odstínu je možné učinit reklamaci u Prodávajícího do 48 hodin 
po zpracování dodaného Zboží. Pokud reklamace nebude učiněna, platí, že Kupující 
s odstínem dodaného Zboží souhlasí.

10.7.    Kupující je povinen Zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoliv 
zjištěné vady týkající se jakosti a vlastností Zboží reklamovat. Kupující podává rekla-
maci neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen 
reklamované Zboží uchovat a odděleně skladovat.

10.8     Případné reklamace kvality dodaných palet EURO jsou možné pouze v den převzetí 
dodávky Zboží na těchto paletách Kupujícímu. Na pozdější reklamace nebude brán 
zřetel.

10.9     Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím převzatého zjevně vadného Zboží, 
nebo Zboží neodpovídajícího Potvrzení.

10.10.   Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhod-
ných materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstruk-
ce, případně nesprávnou aplikací Zboží, či jeho nevhodným použitím.

10.11.   Prodávající také neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly neodborným zachá-
zením se Zbožím se zjevnou vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit při převzetí či při 
dispozicí se Zbožím.
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10.12    Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží zaniká i v 
případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování Kupující neřídí pokyny uvede-
nými v technických listech či pokyny Prodávajícího, jako je např. povinnost skladování 
suchých maltových a omítkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. 
nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných 
materiálu zkondenzovanou vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat 
výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5°C.

10.13.   Prodávající nenese odpovědnost ani záruku za jakékoliv práce či služby prováděné  
se Zbožím dodávaným podle těchto podmínek.

10.14.   V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady Zboží či jiných 
nároků má Prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladu spojených 
s jejich řešením, např. také znalecké posudky, náklady právního zastoupení, cestovné 
apod.

11. Ochrana důvěrných informacíy
11.1.     Kupující se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž 

se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu 
byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím zpřístupněny a tyto informace a/
nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nesdělí či jinak ne-
zpřístupní žádné třetí osobě. Kupující se zejména zavazuje, že veškeré informace a/
nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvě-
děl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím poskytnuty či 
zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu Kupní smlouvy. Za důvěrné informace 
se považují zejména (nikoliv však výlučně) sjednaná výše kupní ceny, jakož i výše 
poskytnutého rabatu dle Rámcové kupní smlouvy a/nebo individuální slevy z kupní 
ceny dle Kupní smlouvy.  

11.2.    Za důvěrné informace se nepovažují informace:

  a)  které se staly veřejně známými, aniž by to Kupující zavinil záměrně či opomenutím;

  b)  které měl Kupující legálně k dispozici před uzavřením Kupní smlouvy, pokud takové   
       informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené
              smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;

  c)  které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Kupující dospěl nezávisle a je tuto   
      skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.

         

11.3.     V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 11.1. těchto VOP podmínek je 
Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku průměrné-
ho měsíčního odběru ke dni porušení předmětné povinnosti. 

12. Salvátorská klauzule
12.1.     Je-li jakékoliv ujednání těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné, odporovatelné 

nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitel-
nost dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od těchto VOP nebo Kupní smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové neplatné, 
odporovatelné nebo nevynutitelné ujednání ujednáním novým, které bude svým ob-
sahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, odporovatelného anebo 
nevynutitelného ujednání.

13. Ostatní ujednání
13.1.     Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito VOP či Kupní smlouvou jsou splatné ve 

lhůtě 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Kupujícímu. Zaplacením jakékoliv 
smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši. 
Oba nároky je Prodávající oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe.

13.2.    Nebude-li některý z nároků Kupujícího dle těchto VOP nebo dle Kupní smlouvy uplat-
něn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, 
takovýto nárok Kupujícího bez dalšího zaniká.

13.3.    Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv Prodávajícího vyplývajících z 
těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči 
Kupujícímu a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplat-
nit.

14. Komunikace
14.1.     Kupující nese plnou odpovědnost za zajištění nepřetržité správy jím uvedeného kon-

taktního e-mailu pro účely zasílání Potvrzení a/nebo další komunikace související s 
Objednávkou. Okamžikem skutečného odeslání Potvrzení ze strany Prodávajícího z 
e-mailu s doménou @meffert.cz se Potvrzení považuje Kupujícímu za doručené. 

14.2.     Sjednají-li smluvní strany v Kupní smlouvě zasílání fakturace elektronickou formou, 
považuje se faktura Prodávajícího za doručenou Kupujícímu okamžikem skutečného 
odeslání takovéto faktury z e-mailu s doménou @meffert.cz.  

15. Rozhodní doložka
15.1.     Všechny spory vznikající z nedodržení Kupní smlouvy a, jakož i spory vyplývající z 

nedodržení těchto VOP či nároků z nich plynoucích, budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným 
předsedou Rozhodčího soudu.

16. Změna obchodních podmínek
16.1.     Prodávající je oprávněn k jednostranné změně VOP, a to za podmínek dále stano-

vených. Prodávající je oprávněn oznámit změnu VOP prostřednictvím uveřejnění této 
změny na svých internetových stránkách (www.meffert.cz), a to alespoň 30 dnů před 
okamžikem účinnosti této změny a současně je oprávněn (nikoliv povinen) informovat 
Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou 
poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny 
VOP oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny VOP se považuje za 
učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Prodávají-
cího a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna VOP nabude účinnosti. Kupující je 
povinen se se změnou VOP seznámit. 

16.2.     Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující VOP 
platné v době, kdy toto právní jednání nastalo. 

17. Ochrana osobních údajů
17.1.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, ad-

resa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, 
telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

17.2.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely reali-
zace práv a povinností z Kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se 
zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchod-
ních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle 
tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní 
smlouvy.

17.3.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při realizaci Objednávky 
uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodá-
vajícího o změně ve svých osobních údajích.k.

17.4.   Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím 
bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

17.5.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpra-
covávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 
neautomatizovaným způsobem.

17.6.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že 
se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

17.7.   V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpra 
cování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

17.8.   Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající 
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle 
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na po-
skytnutí informace.        

18. Závěrečná ustanovení
18.1     Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minima-

lizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s 
plněním Kupní smlouvy nebo z použití Zboží. 

18.2    Prodej Zboží se uskutečňuje podle těchto VOP, platného Ceníku Zboží pro příslušné 
období a případné uzavřené Kupní smlouvy..

18.3.   Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2021 do odvolání. 
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Zdravé bývanie 4
Hľbková penetrácia Plus ZBHP 5
Maliarska farba Harmonieweiss ZBHW 5
Maliarska farba Edelweiss ZBEW 5
Penetrácia 6
Hľbková penetrácia D14 (D314) 6
Špeciálna rozpúšťadlová penetrácia D15 (D315) 6
Omítková penetrácia 6
Interiérové náterové hmoty - disperzné 7
Maliarsky náter P100 7
Maliarska farba KOMFORT KOM1 7
Maliarska biela farba D2a 7
Ultraweiss Plus D412 7
Interiérové náterové hmoty - disperzné a latexové 8
Supereiss Plus K414 8
Latexová farba matná D422 8
Latexová farba hodvábne lesklá D424 8
Latexová farba lesklá D426 8
Interiérové nátěrové hmoty – bázy na tónovanie 9
Interiérová báza M412 9
Premium Color M420 9
Fasádne náterové farbyy 10
Fasádna farba KOMFORT KOM5 11
Fasádna farba silikón KOMFORT KOM6 11
Siloxanová fasádna farba D137 11
Siloxanová fasádna báza M137 11
Tenkovrstvové ušľachtilé omietky 12
Fasádna disperzná škrabaná/hladená omítka KOMFORT K1,5 a K2 12
Fasádna silikónová škrabaná/hladená omietka KOMFORT SK1,5 a SK2 12
Fasádna silikónová ryhovaná omietka KOMFORT SR1,5 a SR2 12
Fasádna silikátová škrabaná/hladená omietka KOMFORT SIK1,5 a SIK2 13
Fasádna silikon-silikátová škrabaná/hladená omietka  KOMFORT SISI K1,5 a K2 13
Mozaiková omietka MO 14
Lepiace a stierkové hmoty 15
Stavebné lepidlo OK 1000 15
Lepiaca stierková hmota A 15
Lepiaca stierková hmota B 15
Tmely v kartušich 17
Akrylátová tesniaca a špárovacia hmota AH 17
Sanitárna silikónová tesniaca a špárovacia hmota SSH 17
Univerzálny silikón 4v1 17
Tmely a stierky 18
Celulózna stierková hmota vnútorná SHI 18
Rýchlotvrdnúci cement RTC 18
Rýchly tmel RT 18
Izolácia podkladu 19
Izolačne krycia farba IB 19
Izolačná soľ IS 19
Farba k rýchlej renovácii BRR 19
Odstraňovač plesní OP 19
Tapety 21
Lepidlo na sklovláknité tapety D125 21
Sklovláknité tapety 21
Dekoratívne interiérové techniky 22
Premium Color Metallica PCM 22
Premium Color Rost-Effekt PCRE 22
ED Efektová stierka EDES 23
ED Leštiaci vosk EDLV 23
Základné a podkladové farby 24
Antikorózna základná bezarómová farba AZ 25
Podkladová bezarómová univerzálna farba BP 25
Emaily 26
Email bezarómový lesklý LVL 26
Email bezarómový hodvábne matný LHL 26

Akrylátový email lesklý ABL 27
Akrylátový email hodvábne matný ASM 27
CORREX Antikorózny email AE 28
CORREX imitácia medi CORLSO 28
Špeciálne emaily 29
Špeciálny bezarómový email na okná SLO 29
Bezarómový email na vykurovacie telesá LUT 29
Akrylátový email na okná 3v1 ASLO 29
Akrylátový email na vykurovacie telesá 2v1 AUT 29
Farva na tabule BNT  30
Zlatobrondzová farba ZBB 30
Strieborná žiaruvzdorná farba SZB 30
Akrylátová univerzálna farba AUB 31
Akrylátová základná izolačná farva na drevo AZID 31
Povrchové úpravy dreva 32
Základný náter na drevo 3v1 ZND 3v1 32
Impregnácia na drevo IND 32
Renovačný gél na drevo RGD  32
Akrylátový lazúrovací náter na ploty DLNP 32
Lazúra na drevo LND 33
Lazúra na drevo s dlhodobou ochranou LNDD 33
Ekologické zušľachtenie dreva EZD 34
Ekologické zušľachtenie dreva s metalickým efektom EZDM 35
Ekologické zušľachtenie dreva s UV ochranou EZDUV 35
Týkový olej TO 36
Olej na terasy ONT 36
Lodný bezarómový lak LL 37
Akrylátový lak na drevo ALD 37
Bezarómový lak na nábytok BLN 37
Akrylátový lak na nábytok ABLN 37
Povrchovej úpravy podláh 38
Akrylátový náter na podlahu ANP 38
Garážový dvojzložkový náter GDN 38
Značkovacia farva ZNB 38
Riedidlá 39
Bezarómové riedidlo BR 39
Univerzálne nitroriedidlo UNR 39
Terpentýnová náhrada TN 39
Čistič štetcov CST 39
Odstraňovač starých náterov OSN 39
Pasty na tónovanie 40
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Sídlo firmy
Meffert ČR spol. s r. o.
Náchodská 2397/23  
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Distribuční centrum Čechy
Pražská 707 
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: 326 375 820 
fax: 326 375 822

e-mail: meffert@meffert.cz
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