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Vážení obchodní partneři,

většinou ve dvouleté periodě vám představujeme nový katalog 
produktů düfa, tentokráte již na období 2021 – 2022. Při pře-
čtení tohoto letopočtu si uvědomujeme, jak čas nezadržitelně 
letí a zároveň, jak dlouho již s produkty s barevným ježkem ve 
znaku můžete v naší malé republice natírat ploty, pokojíčky či 
fasádu vašeho domu. Až bude končit platnost tohoto katalogu, 
bude to pro nás znamenat velké jubileum. Již 30 let v České 
republice.

Rok 1992 byl právě tím rokem, kdy německé barvy düfa dora-
zily k českým zákazníkům a řemeslníkům. Od té doby uplynula 
pěkná řádka let a i naše společnost Meffert ČR prošla určitým 
vývojem. Od změn ve struktuře společnosti, místa podnikání až 
po změny v obchodní strategii. 

Dnes si troufáme tvrdit, že jsme firmou stabilní a úspěšnou. Díky 
štěstí na kvalitní tým spolupracovníků, díky podpoře a skvělé 

spolupráci s mateřskou společností Meffert AG. A hlavně díky 
Vám, zákazníkům, kteří pravidelně kupujete naše produkty. Ve-
říme, že tento trend bude pokračovat a obliba našich produktů 
nadále poroste.

Stejně jako my jsme spokojeni s našimi věrnými i novými part-
nery, doufáme, že i vy si ceníte naší práce. Osobním přístu-
pem každého z nás se snažíme docílit oboustranně úspěšné 
spolupráce. Ne vždy se to samozřejmě podaří, ale takový je 
obchod. Z chyb se člověk učí. Důležité je dělat těch chyb co 
nejméně a dívat se stále kupředu – k radostné a barevné bu-
doucnosti.

Věříme, že aspoň ohledně té barevné budoucnosti Vám pomo-
hou i produkty, které naleznete v tomto katalogu.

Tým pracovníků Meffert ČR.

Meffert ČR - Praha Horní Počernice Meffert AG Farbwerke - Bad Kreuznach 
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Produkty s tímto logem jsou tónovatelné na míchacím zařízení düfa MIX.

Produkty s tímto symbolem chrání dřevo oproti zamodrání a houbám. Zároveň 
preventivně chrání dřevo před napadením hmyzem. Chemická ochrana dřeva je 
nutná, pouze pokud to vyžaduje druh použitého dřeva či daná dřevěná konstrukce. 
Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si přečtěte označení a informace o 
produktu.

Produkty označené tímto logem mají záruku dlouhodobé ochrany až do 4/7/10 let.

Lazury s tímto označením se vyznačují obzvláště vysokou ochranou proti 
UV záření. Extrémně efektivní a dlouhodobé ochrany je dosaženo novou 
nanotechnologií. UV paprsky se velmi dobře odráží od nanočástic, a tím je 
dřevo chráněno před jejich negativními vlivy.

Produkty s tímto označením neobsahují konzervační látky. Kromě toho neobsahují 
rozpouštědla a plastifikátory a přispívají tak k zdravějšímu životu.

Düfa laky s tímto piktogramem se vyznačují moderní High Solid technologií. 
Ta umožňuje nanášení vyšší tloušťky vrstvy, lepší krycí schopnost a velmi dobrý 
rozliv. Ideální pro kvalitní a opticky dokonalé povrchy.

„Der Blaue Engel“ Modrý anděl je nejznámější ekoznačka světa, zaručující 
šetrnost k životnímu prostředí. Zároveň tyto výrobky charakterizuje vysoká kvalita 
a dlouhá životnost.  
Info www.blauer-engel.de

Produkty s tímto označením jsou vhodné pro nátěr dětských hraček dle příslušné 
evropské normy DIN EN 71.3. Zaschlý nátěr je naprosto bezpečný pro styk 
s kůží. Dle bývalé DIN 53160 se neuvolní žádné části barvy při kontaktu se 
slinami či potem.

Obzvláště vhodné pro nanášení stříkacími zařízeními označenými tímto symbolem.
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Nový design
omítek Silicon-Komfortputz

Fasádní silikonová škrábaná omítka

S mikrovlákny pro lepší pevnost
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Silber

Zdravé bydlení
zdravý životní styl

Produkty bez konzervačních látek

Vhodné pro pobyt alergiků
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Hloubková penetrace Plus ZBHP - Tiefgrund Plus    objednávací číslo balení hmotnost 
balení  v kg

ks/paleta

Ideální základní nátěr pro problematické plochy 
v interiéru či exteriéru. Zpevňuje a vyrovnává 
podklad. Velmi dobře proniká do hloubky, reguluje 
nasákavost podkladu.

  1000203821000005000 5,00 5,0
  1/96

Malířská barva Harmonieweiss ZBHW - Harmonieweiss Plus  objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vysoce kryjící, vodě odolná interiérová 
disperzní barva na bázi silikátu pro zdravé 
klima v místnosti. Vysoce paropropustná, 
reguluje vlhkost – přirozená ochrana před 
plísněmi. Neobsahuje konzervační látky, 
změkčovadla ani rozpouštědla. 

1000102380000002500

1000102380000010000

2,50 l

10,00 l

3,75

15,0

1/88

1/40

Malířská barva Edelweiss ZBEW - Edelweiss Plus objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vhodná pro všechny obytné místnosti stejně 
tak i pro místnosti se silným provozem jako 
např. koupelny, schodiště, kuchyně, dětské 
pokoje a haly. Nátěr je čistitelný, krycí schop-
nost třída 1, perfektní zpracování.

1000101333000002500

1000101333000010000

2,50 l

10,00 l

3,75

15,0

1/88

1/40

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

Barevný odstín: bezbarvý

Vydatnost: cca 7 m2/balení

Doporučená penetrace: Tiefgrund plus

Odolnost proti otěru za mokra: třída 2

Krycí schopnost: třída 1

 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Vydatnost**: cca 7 m2 / l

Doporučená penetrace: Tiegrund plus

Odolnost proti otěru za mokra: třída 3

Krycí schopnost: třída 2



Omítková penetrace KOMFORT KOM4 objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodou ředitelný, bílý penetrační nátěr určený 
k penetrování vnitřních i vnějších minerálních 
a savých podkladů (sádrokartonu, tvrzených 
vláknitých a překližkových desek). Vhodný 
jako příprava podkladu pod následující nátě-
ry a nánosy syntetických omítek při současné 
schopnosti krytí. Odolný proti alkáliím. Lze 
tónovat.

1005203815000005000

1005203815000010000

5,00 l 

10,00 l

7,2

14,4

1/64

1/40
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Hloubková penetrace D14 (D314) – Tiefgrund LF objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Akrylátový hydrosol – penetrace s hlubokým 
účinkem – vnitřní – vnější. Čistý akrylát. Po 
zaschnutí bezbarvý. Ředitelný vodou. Pro 
penetraci zpískovatělých omítek, sádrových 
podkladů, zdiva, betonu, plynosilikátů, 
starých nátěrů a sádrokartonu. Velmi dobrá 
difúze vodních par. 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

Speciální rozpouštědlová penetrace D15 (D315) – Tiefgrund TB objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Obsahuje rozpouštědla – zpevňuje všechny 
minerální podklady – vnější.  Penetrace na 
bázi syntetické pryskyřice s rozpouštědlem. 
Bezbarvá. Extrémní kapilární schopnost. 
Zabraňuje nadměrnému sání podkladů. 
Propouští vodní páry. Rychleschnoucí. 
Omezuje prostup nečistot z podkladu. Pouze 
do exteriéru.

1000203835000005000 5,00 l 4,1 1/126

Vydatnost**: cca 4 – 6 m2 / l

Doporučené ředidlo: technický benzín

fasády • nátěry • malby • zateplovací systémy
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Vydatnost**: cca 10 m2 / l

Vydatnost**: cca 7 m2 / l

Systémová penetrace
pod omítky KOMFORT 
 

str. 12
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 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.
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Malířský nátěr P100 objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Cenově příznivý, vysoce krycí nátěr pro 
běžné malířské nátěry v interiérech. Vhodný 
i pro nátěry interiérů průmyslových hal.

4002100000000015000

4002100000000040000

15,00 kg 

40,00 kg

15,0

40,0

1/44

1/12

Malířská bílá barva D2a – Malerweiss objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Disperzní bílá, matná barva s vysokou krycí 
schopností. Vhodná k nátěrům dřevitých 
tapet, sádrokartonů, omítek, betonu. Možno 
nanést více nátěrů, aniž bychom odstraňovali 
předešlé nátěry, provedené touto barvou. 

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 objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Bílá interiérová disperzní barva s vynika-
jící krycí schopností. Vhodná pro kvalitní 
omyvatelné nátěry stěn a stropů v běžně 
zatěžovaných bytových, komerčních a veřej-
ných objektech. Pro nátěry omítek, betonů, 
papírových či dřevitých tapet apod.

1000101385000002500

1000101385000005000

1000101385000010000

2,50 l

5,00 l

10,00 l

3,8

7,7

15,4

1/88

1/64

1/40

Vydatnost**: cca 6 m2 / kg

Doporučená penetrace: D 314

Vydatnost**: cca 7m2 / l

Doporučená penetrace: D 314

Vydatnost**: cca 7 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314

Odolnost proti otěru za mokra: třída 3

Krycí schopnost: třída 2

Malířská barva KOMFORT KOM1 objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Dobře zpracovatelná, matná, vysoce paro-
propustná akrylátová disperzní barva pro 
vnitřní použití. Pro vysoce bílé a dobře krycí 
nátěry s malou mechanickou zátěží. Vhodné 
i pro nátěry sádrokartonů a sanačních 
omítek. Nátěr schne beze stopy nánosu.  
 
Díky dobré přilnavosti jsou možné opakova-
telné nátěry. Lze barevně tónovat.

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

Vydatnost**: cca 7m2 / l

Doporučená penetrace: D 314
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Superweiss Plus K414 – Superweiss Plus objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vysoce kryjící matná disperzní barva té 
nejvyšší kvality. Bez konzervačních látek. 
Pro odolné stěny a stropy v obytných či 
komerčních prostorech. Vhodná pro všechny 
podklady v interiéru jako je omítka, beton, 
sádrokarton, tapety. Ideální při zvýšených 
nárocích na „zdravé bydlení“  - bez rozpouš-
tědel a emisních látek.

1000101335000002500

1000101335000005000

1000101335000010000

2,50 l

5,00 l

10,00 l

3,75

7,5

15,0

1/88

1/64

1/40

Latexová barva matná D422 – Mattlatex objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vysoce odolná proti oděru – vnitřní – matná 
- bílá - latexová disperzní barva s vysokou 
krycí schopností a stabilním leskem. Vhodná 
pro lehce čistitelné vnitřní nátěry. Ideální 
nátěr na skelné, dřevité i strukturální tapety. 
Maximální odolnost. 

1000101605000010000 10,00 l 14,6 1/40

Latexová barva hedvábně lesklá D424 – Seidenlatex objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vysoce odolná proti oděru – vnitřní – 
hedvábně lesklá – bílá - latexová disperzní 
barva s vysokou krycí schopností a stabilním 
leskem. Vhodná pro lehce čistitelné vnitřní 
nátěry. Ideální nátěr na skelné, dřevité i struk-
turální tapety. Maximální odolnost. 

1000106630000010000 10,00 l 13,0 1/40

Vydatnost**: 6 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314

Odolnost proti otěru za mokra: třída 2

Krycí schopnost: třída 1

Vydatnost**: cca 6 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314

Odolnost proti otěru za mokra: třída 1

Krycí schopnost: třída 2

Latexová barva lesklá D426 – Glanzlatex objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vysoce odolná proti oděru – vnitřní – 
s vysokým leskem – bílá - latexová disperzní 
barva s vysokou krycí schopností a stabilním 
leskem. Vhodná pro lehce čistitelné vnitřní 
nátěry. Ideální nátěr na skelné, dřevité i struk-
turální tapety. Maximální odolnost.

1000101665000010000 10,00 l 14,0 1/40

Vydatnost**: cca 6 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314

Odolnost proti otěru za mokra: třída 1

Krycí schopnost: třída 2

Vydatnost**: cca 7m2 / l

Doporučená penetrace: D 314

Odolnost proti otěru za mokra: třída 2

Krycí schopnost: třída 1 (při 7m2/l)

Kryje v jedné vrstvě!
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Interiérová báze M412 – Ultraweiss plus mix objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Báze k tónování – odolná proti vodě – 
vnitřní – matná – bez rozpouštědel. Vysoce 
kvalitní disperzní barva s nadprůměrnou 
krycí schopností. Vhodná k nátěrům dřevitých 
a strukturálních tapet, sádrokartonů, omítek, 
betonu. 

Báze 2

1200101320000202500

1200101320000205000

1200101320000210000

Báze 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 objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Báze k tónování – vysoce kryjící interiérová 
disperzní barva pro trvanlivé a odolné 
nátěry. Vhodná na všechny typy vnitřních 
povrchů stěn jako např. beton, omítky, štuky, 
papírové či strukturální tapety. Stejně tak 
vhodné na nátěr soudržných starých nátěrů 
na disperzní bázi.

Báze 2

1230101340000302500

1230101340000305000

1230101340000310000

Báze 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

3,7

7,4

14,8

1,8

3,2

6,4

12,8

1/88

1/64

1/40

6/50

1/88

1/64

1/40
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Vydatnost**: cca 7 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314

Odolnost proti otěru za mokra: třída 3

Vydatnost**: cca 8 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314

Odolnost proti otěru za mokra: třída 2

VYSOCE OMYVATELNÁ 
BARVA

 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

DIN EN 13 300
Odolnost proti otěru za mokra (čistitelnost)
Odolnost proti otěru za mokra dle DIN EN 13 300 – nebo také čistitelnost – je rozdělena do 5 tříd v závislosti na kvalitě 
interiérové barvy. Třída 1 je nejvyšší kvalitativní úroveň, třída 5 je nejnižší kvalitativní úroveň.

DIN EN 13 300
Klasifikace

ztráta vrstvy nátěru označení

třída 1 < 5 µm při 200 čisticích cyklech vysoce omyvatelná a čistitelná

třída 2 > 5 µm až max. 20 µm při 200 čisticích cyklech vysoce omyvatelná

třída 3 > 20 µm až max. 70 µm při 200 čisticích cyklech omyvatelná

třída 4 < 70 µm při 40 čisticích cyklech

třída 5 > 70 µm při 40 čisticích cyklech

Krycí schopnost
Krycí schopnost (neprůhlednost) je rozdělena do 4 tříd v závislosti na krycí síle a vydatnosti barvy např. barva splňuje třídu 
2 při vydatnosti 7m2 z litru, ale třídu 3 při vydatnosti 9m2 z litru. Třída 1 značí nejvyšší krycí schopnost.

DIN EN 13 300
Klasifikace

krycí schopnost označení

třída 1 ≥ 99,5 % vysoce kryjící

třída 2 ≥ 98 % a < 99,5 % dobře kryjící
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Fasádní
nátěrové hmoty

Kvalitní barvy s dlouhou životností

Tónovatelné do širokého spektra odstínů  
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Fasádní barva KOMFORT KOM5 objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Akrylátová disperzní fasádní barva. Odolná 
proti vlivu povětrnostních podmínek, matná. 
Ideální pro všechny běžně zatěžované 
fasádní plochy a ostatní plochy z minerál-
ních podkladů. Dále pro silně zatěžované 
vnitřní nátěry – dílny, haly, garáže, atd. Lze 
barevně tónovat. 

1005102220000005000

1005102220000010000

1005102220000025000

5,00 l

10,00 l

25,00 l

8,0 

16,0

40,0

1/64

1/40

1/12

Fasádní barva silikon KOMFORT KOM6  objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Akrylátová disperzní fasádní barva 
modifikovaná silikonem pro vnější nátěry, se 
zvýšenou odolností proti vlivu povětrnostních 
podmínek. Vhodná i jako vnitřní matný nátěr 
s vysokou odolností proti otěru. Pro všechny 
běžně zatěžované fasádní plochy a ostatní 
plochy z minerálních podkladů. Nátěr je 
možné barevně tónovat.  

1005102402000010000 10,00 l 15,4 1/40

Siloxanová fasádní barva D 137  – Siloxan Fassade objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Fasádní siloxanová barva na vysoce kvalitní 
a trvanlivé nátěry s velmi dobrou ochranou 
proti škodlivým vlivům počasí. Pro vnější 
použití. 

1000102402000002500

1000102402000005000

1000102402000010000

2,50 l

5,00 l

10,00 l

3,9

7,8

15,7

1/88

1/64

1/40

Siloxanová fasádní báze M137  – Siloxan Fassade mix objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Báze na tónování – vysoce kryjící fasádní 
barva pro kvalitní nátěry odolné vlivům 
povětrnostních podmínek na omítky  
a betonové plochy, zdivo, cementovláknité 
desky. Možno použít i jako odolný vnitřní 
nátěr.

Báze 2

1200102404000202500

1200102404000205000

1200102404000210000

Báze 3

1200102402000302500

1200102402000305000

1200102402000310000

2,50 l

5,00 l

10,00 l

2,50 l

5,00 l

10,00 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

Vydatnost**: cca 6 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314, D 315

Vydatnost**: cca 6 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314, D 315

11

K1

K5*

K9

 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Vydatnost**: cca 7m2 / l

Doporučená penetrace: D 314, D 315

Vydatnost**: cca 6 m2 / l

Doporučená penetrace: D 314, D315



fasády • nátěry • malby • zateplovací systémy

d
üf

a
 ·

 T
EN

K
O

V
R

ST
V

É 
U

ŠL
EC

H
TI

LÉ
 O

M
ÍT

K
Y

12

Fasádní disperzní škrábaná omítka 
KOMFORT K1,5 a K2 – Fassaden-Komfortputz K1,5 a K2

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Akrylátová fasádní omítka nové generace se 
škrábanou strukturou pro vnější i vnitřní po-
užití. Elastická, odolná proti poškrábání, 
obsahuje armovací mikrovlákna. Lehká 
zpracovatelnost, zvýšená vydatnost, dobrá 
prodyšnost a odolnost klimatickým podmín-
kám. Vysoká přídržnost na všech druzích 
stavebních podkladů. Lze tónovat.

1005153715000025000

1005153720000025000

25,00 kg

25,00 kg

25

25

1/24

1/24

Fasádní silikonová škrábaná omítka  
KOMFORT SK1,5 a SK2  – Silicon-Komfortputz SK1,5 a SK2

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Fasádní syntetická omítka s obsahem siliko-
nových pryskyřic pro povrchy se zvýšenou 
zátěží klimatickými podmínkami. Omítka 
nové generace se škrábanou strukturou 
a zvýšenou vydatností. Elastická, odolná 
proti poškrábání, obsahuje armovací 
mikrovlákna. Lehce zpracovatelná. Vysoká 
přídržnost na všech druzích stavebních 
podkladů, dobrá prodyšnost a odolnost 
klimatickým podmínkám. Lze tónovat.

1005154515000025000

1005154520000025000

25,00 kg

25,00 kg

25

25

1/24

1/24

Doporučená penetrace: KOMFORT KOM4

Velikost zrna: 1,5 mm Spotřeba: cca 2,4 kg/m2

Velikost zrna: 2,0 mm Spotřeba: cca 3 kg/m2

Doporučená penetrace: KOMFORT KOM4

Velikost zrna: 1,5 mm Spotřeba: cca 2,4 kg/m2

Velikost zrna: 2,0 mm Spotřeba: cca 3 kg/m2

Fasádní silikonová rýhovaná omítka 
KOMFORT SR1,5 a SR2 – Silicon-Komfortputz SR1,5 a SR2

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Fasádní syntetická omítka s obsahem silikono-
vých pryskyřic pro povrchy se zvýšenou zá-
těží klimatickými podmínkami. Omítka nové 
generace s rýhovanou strukturou a zvýšenou 
vydatností. Elastická, odolná proti poškrá-
bání, obsahuje armovací mikrovlákna. 
Lehce zpracovatelná. Vysoká přídržnost na 
všech druzích stavebních podkladů, dobrá 
prodyšnost a odolnost klimatickým podmín-
kám. Lze tónovat.

1005154415000025000

1005154420000025000

25,00 kg

25,00 kg

25

25

1/24

1/24

Doporučená penetrace: KOMFORT KOM4

Velikost zrna: 1,5 mm Spotřeba: cca 2,2 kg/m2

Velikost zrna: 2,0 mm Spotřeba: cca 2,7 kg/m2
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K1

K5*

K13*

K9

 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Fasádní silikátová škrábaná omítka 
KOMFORT SIK1,5 a SIK2  – Silikat-Komfortputz SIK1,5 a SIK2 

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodou ředitelná silikátová omítka nové gene-
race pro vnější i vnitřní použití se škrábanou 
strukturou. Pro prostory s požadavkem na 
zvýšenou paropropustnost povrchové úpravy. 
Možno barevně tónovat.

1005153527000025000

1005153528000025000

25,00 kg

25,00 kg

25

25

1/24

1/24

Fasádní silikon-silikátová škrábaná omítka  
KOMFORT SISI K1,5 a K2  – Komfortputz SISI K1,5 a SISI K2

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodou ředitelná silikon-silikátová omítka nové 
generace pro vnější i vnitřní použití se škrá-
banou strukturou. Pro prostory s požadavkem 
na zvýšenou paropropustnost a odolnost 
povrchové úpravy. Možno barevně tónovat.

1005153427000025000

1005153428000025000

25,00 kg

25,00 kg

25

25

1/24

1/24

Doporučená penetrace: Unigrund P825 v doporučeném ředění

Velikost zrna: 1,5 mm Spotřeba: cca 2,4 kg/m2

Velikost zrna: 2,0 mm Spotřeba: cca 3 kg/m2

Doporučená penetrace: Unigrund P825 v doporučeném ředění, KOM4

Velikost zrna: 1,5 mm Spotřeba: cca 2,4 kg/m2

Velikost zrna: 2,0 mm Spotřeba: cca 3 kg/m2

Škrábaná struktura Rýhovaná struktura



fasády • nátěry • malby • zateplovací systémy

d
üf

a
 –

  T
EN

K
O

V
R

ST
V

É 
U

ŠL
EC

H
TI

LÉ
 O

M
ÍT

K
Y

14

Mozaiková omítka MO objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Dekorační mozaiková kamínková omítka 
pro exteriérové i interiérové použití. Tvořena 
směsí barevných křemičitých písků v zrnitosti 
cca 1,6 mm. Jednoduše zpracovatelná, pro 
tvorbu vysoce odolných designových nebo 
ochranně-funkčních ploch – soklové partie, 
chodby, sloupy, atd.

400315000000xx25000 25,00 kg 25 1/16

Vydatnost: cca 4 – 4,5 kg / m2 

Doporučená penetrace: KOMFORT KOM4, Unigrund P825

odstíny označené * pouze na objednávku

K1 K2 K3 K4*

K5* K6* K7* K8

K10* K11* K12*

K13* K14* K15 K16*

K9
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Stavební lepidlo OK 1000 objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Cementová malta pro lepení tepelně 
izolačních desek z expandovaného pěno-
vého polystyrenu nebo fasádních desek z 
minerální plsti s podélnou či kolmou orientací 
vlákna. Dále k provádění výztužné vrstvy na 
uvedené izolanty při montáži ETICS. Tato 
malta je součásti certifikovaných zatep-
lovacích systémů společnosti Meffert ČR 
spol. s r. o. pouze pro oblast lepení tepelně 
izolačních desek. 

4001873100000025000 25,00 kg 25 1/48

Lepicí a stěrková hmota A objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Cementová malta pro lepení tepelně izolač-
ních desek z expandovaného pěnového po-
lystyrenu nebo fasádních desek z minerální 
plsti s podélnou či kolmou orientací vlákna. 
Dále k provádění výztužné vrstvy na uvede-
né izolanty při montáži ETICS. Tato malta 
je součásti certifikovaných zateplovacích 
systémů společnosti Meffert ČR spol. s r. o. 

4001873100000125000 25,00 kg 25 1/48

Lepicí a stěrková hmota B objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Cementová tenkovrstvá malta s nízkým difúz-
ním odporem. Pro lepení tepelně izolačních 
desek z expandovaného pěnového  
polystyrenu nebo fasádních desek z 
minerální plsti s podélnou či kolmou orientací 
vlákna. Dále k provádění výztužné vrstvy 
na uvedené izolanty při montáži ETICS i v 
případě použití na fasády z dřevovláknitých 
desek. Tato malta je součásti certifikovaného 
zateplovacího systému společnosti Meffert 
ČR spol. s r. o.

4001873100000325000 20,00 kg 20 1/48

Vydatnost: cca 3 – 5 kg / m2  (lepení izolačních desek)

cca 3 – 5 kg / m2  (vytváření základní vrstvy)

Vydatnost: cca 3 – 5 kg / m2  (lepení izolačních desek)

cca 3 – 5 kg / m2  (vytváření základní vrstvy)

Vydatnost: cca 3 – 5 kg / m2  (lepení izolačních desek)

cca 3 – 5 kg / m2  (vytváření základní vrstvy)

15

JIŽ BRZY!
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100%
UNIVERZÁLNÍ
SILIKON
pro lepší výsledek

  

dřevo
zdivo
sanita
kámen
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HAkrylátová těsnící a spárovací hmota AH – Fugen-Acryl objednávací číslo balení hmotnost 

balení v kg
ks/paleta

Plastická – pružná – možno přetírat. 
Materiál na bázi akrylátové kopolymerní 
disperze a anorganických plnidel. Možno 
použít všude tam, kde nedochází k trvalému 
styku s vodou. Jako podklad možno použít 
i eloxovaný hliník, nalakované dřevo, beton, 
azbestový cement, zdivo, sklo, obkládačko-
vé zdivo. Velmi dobrá přilnavost.  
 

1009304531000200310 310 ml 0,5 20/60

Sanitární silikonová těsnící a spárovací hmota SSH – Sanitär-Silicon objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Trvale elastická silikonová těsnící a spáro-
vací hmota s protiplísňovými účinky. Nelze 
přetírat. Vysoce kvalitní materiál extrémně 
odolný proti stárnutí a působení sluneč-
ního světla. Na utěsnění koupacích van, 
umyvadel, obkladaček atd. Pružné spárování 
v koupelnách. 

Transparentní
1000304545000100310

Bílý
1000304545000200310

Šedý*
1000304545000300310

Manhattan*
1009304541001500310

310 ml

310 ml

310 ml

310 ml

0,4

0,4

0,4

0,4

12/75

12/75

12/75

12/75

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

ks/paleta

Vysoce kvalitní, trvale elastická těsnící hmota 
obsahující fungicidy (vlastní ochrana před 
plísněmi a houbami). Odolná proti UV zá-
ření, stárnutí a povětrnostním vlivům. Nezpů-
sobuje žádné zbarvení okrajových zón na 
přírodním kameni. Velice dobře vyhladitelná, 
nekorozivní. Výborná přilnavost na různých 
podkladech. Vnitřní i venkovní použití.

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

17

BAREVNÉ TÓNY:

A2 bílý 0002

BAREVNÉ TÓNY:

S1 transparentní 0001

S2 bílý 0002

S3 šedý* 0003

S15 manhattan* 0015

BAREVNÉ TÓNY:

bezbarvý 0001

bílý 0002

šedý* 0003

bahama béžový* 0005

černý* 0006

hnědý* 0007

manhattan* 0015

stříbřitě šedá* 0017

antracit* 0018

* Zboží na objednávku

* Zboží na objednávku

dřevo
zdivo
sanita
kámen
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Celulózová stěrková hmota vnitřní SHI  – Füllstoff innen objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Stěrkovací celulózová hmota pro vnitřní po-
užití. Na stěrkování a opravy omítek, zdiva, 
betonu, sádrokartonů a izolačních desek.  
Ředitelná vodou. Pro plošnou aplikaci. Lze 
přebrušovat. Vyrovnání stěn v interiéru.  

1000304400000005000

1000304400000010000

1000304400000025000

1,50 kg

5,00 kg

25,00 kg

1,5

5,0

25,0

10/24

4/40

1/30

Rychletvrdnoucí cement RTC  – Blitzzement grau objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Montážní cementová hmota k rychlé opravě 
– vnější – vnitřní. Rychle tvrdnoucí. Odolná 
proti vlivům povětrnostních podmínek.  
Pro rychlé a spolehlivé upevnění kotev-
ních prvků (např.hmoždinek), k opravám 
betonových a cementových ploch (vyhlazení, 
odstranění trhlin).

2000304430000001000 1,00 kg 1,0 6/80

Rychlý tmel RT   – Schnellspachtel objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Disperzní tmel k okamžitému použití – vnitřní 
– vnější – bílý – bez rozpouštědel. Materiál 
na bázi akryl-latexu. Vhodný na dřevo (vnitřní 
použití), omítky, beton, kovy (vnitřní a vnější 
použití). Lehce zpracovatelný. Po 1 – 2 hod. 
možno přebrousit. Velmi dobře přetíratelný.

1000304515000000360

1000304515000001300

0,36 kg

1,30 kg

0,36

1,3

10/120

10/60

Vydatnost: cca 1 – 2 kg / m2  dle nerovnosti povrchu a tloušťky vrstvy

Doporučená penetrace: D314
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19 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Izolačně krycí barva IB – Isolier Deckfarbe objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Izolační nátěr k okamžitému použití – přírod-
ně bílý – vnitřní. Krycí barva na bázi přírodní 
pryskyřice k izolaci místních skvrn od kouře, 
asfaltu, sazí, vody, živic, karbonátů. Rychle-
schnoucí, možno aplikovat následné nátěry. 
 

1000304465000000375

1000304465000000750

0,375 l

0,75 l 

0,6

1,2

3/256

3/175

Izolační sůl IS  – Isoliersalz objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Pomocný sanační materiál – izoluje – 
konzervuje – neutralizuje. Materiál na 
bázi aluminiové soli. Při použití na vnitřních 
omítkách má izolační účinky proti vodě, 
nikotinu, skvrnám od sazí. Omezuje výkvěty 
většiny omítkových solí. Rozpustný vodou. Po 
aplikaci omítka nadále propouští vodní páry. 
Nátěr snižuje následnou spotřebu barvy. 
Nejedovatý. Silně tlumí pronikání vlhkosti 
a nečistot z podkladu. Možno použít jako 
fluatační prostředek. 

1009304450000000500 0,50 kg 0,5 4/210

Barva k rychlé renovaci BRR   – Schnell-Renovierfarbe objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Odolná proti otěru – vnitřní – bílá – matná. 
Rychleschnoucí barva obsahující rozpouště-
dla bez aromátů – bez zápachu. Na bázi 
pliolitu. Renovační barva na zdi a stropy 
v restauracích, hotelích, továrních halách 
atd. K izolaci skvrn od nikotinu, sazí, vody. 
S totožným efektem se dá použít k nátěru 
tapet. K ředění se používá ředidlo Verdünner 
AF. Vysoká krycí schopnost. Minimální pnutí. 
Nátěr zůstává stále paropropustný.

1000304470000002500

1000304470000012500

2,50 l

12,50 l

3,5

15,00

1/160

1/32

Vydatnost**:  cca 10 m2/l

Vydatnost**:  cca 6 m2/l

Odstraňovač plísní OP – Schimmelentferner objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Protiplísňový sprej na akrylátové bázi, pro 
snadné odstranění plísní a řas ve vnitřních 
i venkovních prostorách. Bezpečné použití 
biocidních látek. Před použitím si přečtěte 
etiketu výrobku a technologický list. 
 

1000304520000000500 500 ml 0,5 12/55

STOP 
PLÍSNÍM



fasády • nátěry • malby • zateplovací systémy

20

Interiérová bílá izolační barva pro náročné podklady

Překrytí skvrn od nikotinu, sazí, mastnoty či vody

Renovační barva
Schnell Renovierfarbe
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Lepidlo na skelné tapety D125 – Glasdekorgewebe-Kleber objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

K okamžitému použití – vnitřní – výborná 
lepící schopnost – bez rozpouštědel. Lepidlo 
na bázi pryskyřičné disperze. K lepení 
skelných tapet, dobrá počáteční přilnavost, 
výborné vlastnosti při zpracování, bez 
zápachu.  
 

1019254260000010000 10 kg 10,00 1/40

Skelné tapety – Glasdekorgewebe objednávací číslo balení šířka ks/paleta

Vysoce kvalitní skelné dekorační tapety pro 
interérové použití. Pro reprezentativní a vy-
soce namáhané povrchy. Určeny k přetírání 
interiérovými malířskými nátěry.
 

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

Spotřeba:  cca 200 – 400 g/ m2

B103B201

B101MV040

Podklad očistit, případné nerovnosti 
vystěrkovat produktem düfa 
Schnellspachtel RT nebo Füllstoff 
innen SHI. Silně savé podklady 
penetrovat s düfa Tiefgrund LF D14.

Přednosti skelných tapet:

• příjemné na dotyk
• hygienické, bez alergických příměsí
• určeny pro použití v potravinářském sektoru dle normy EU 90/128/CEE
• propouští vodní páry
• vrchní plochy se dají lehce desinfikovat 
• odolné proti náročnému používání (oděr, okopávání atd.)

Oblastí použití – ideální pro intenzivně používané  
interiéry v následujících oblastech:

• nemocnice, operační sály, nemocniční pokoje, ordinace
• restaurace, bary, hotely
• university, školy, úřady
• soukromé byty, chodby, schodiště

Lepidlo na skelné tapety 
Glasgewebekleber D125 
rovnoměrně nanést na stěnu v šíři 
2–3 pruhů. První pruh tapety 
nalepíme na zeď a zkontrolujeme, 
zda je rovně. V rozích tapetu 10–15 
cm překryjeme.

Po eventuelních korekturách pásu 
tapetu přitlačíme válečkem. Další 
pruh přiložíme přesně podle 
vzorku okraj k okraji.

Konce tapety u stropu a podlahy 
odřízneme ostrým nožem. 
V nerovnoměrných rozích pásy 
zleva a zprava nařízneme a spáru 
zaplníme spárovací hmotou düfa 
Fugen-Acryl.

Abychom docílili perfektního výsledku, 
naneseme na tapety dva nátěry dle 
Vašeho výběru düfa Malerweiss 
D2a, düfa Superweiss K414 (M420), 
düfa Glanzlatex D426.
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Premium Color Metallica PCM    – Premium Color METALL-EFFEKT objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Hedvábně lesklá interiérová disperzní barva s 
metalickým leskem. Pro zvýraznění stěn a stropů 
v interiéru omyvatelnou, lehce zpracovatelnou 
dekorativní barvou.

Gold 
1250101330045001000

Silber 
1250101330045101000

1,00 l

1,00 l

1,1

1,1

3/96

3/96

Premium Color Rost-Effekt PCRE    – Premium Color ROST-EFFEKT objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Set ve 2 barených tónech k docílení efektu rzi. 
Hedvábně lesklá vnitřní disperzní barva k vytvoření 
optiky rezavé stěny. Ideálně pro zvýraznění vybra-
ných ploch v interiéru. Vhodné na omítky, beton, 
sádrokarton, tapety i pro přetření starých nosných 
disperzních nátěrů. 

Rost-Effekt 
1250101320000001200 1,20 l 1,3 1/96

Vydatnost**: cca  6 m2 / l

Vydatnost**: cca 12 m2 / balení

Obsah: 1 x 600ml Rost-Effekt Orange

1 x 600ml Rost-Effekt Braun

*Zboží na objednávku

BAREVNÉ TÓNY:

Gold 0450

Silber 0451 

Silber

Rost-Effekt 

Gold
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ED Leštící vosk EDLV – Stucco fino Glanzfinish objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vosk se aplikuje na Efektovou stěrku Stucco fino. 
Posiluje hloubku stínu a chrání povrch. Stupeň lesku 
je závislý na počtu vrstev a intenzitě leštění.

1300980350000000400 0,40 l* 0,5 1/216

Vydatnost: cca 10 m2/balení

*Zboží na objednávku

 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

ED efektová stěrka EDES – Stucco fino objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Jemná stěrka s obsahem mramorové moučky 
obohacená umělými pryskyřicemi. Ihned k použití. 
Vytváří mramorové povrchy v benátském stylu.
Báze k tónování.

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

*Zboží 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

Vydatnost**: cca 10 m2/balení

Odstín: bílý - míchatelné do 30 barevných odstínů
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Antikorozní základní bezaromátová barva AZ   – Rostschutzgrund objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Antikorozní základní nátěr – vnitřní – vnější – 
rychleschnoucí. Pro základní nátěry a mezinátěry 
na železné a ocelové podklady již napadené 
korozí. Možno aplikovat i na radiátorech vodního 
ústředního topení. Materiál na zinko-fosfátové bázi. 
Na zkorodované 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 bezaromátová univerzální barva BP   – Vorstreichfarbe objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Lehce zpracovatelná, bílá základní barva na bázi 
alkydové pryskyřice. Univerzální základní nátěr, 
mezinátěr na dřevo, kov a pH neutrální zdivo. 
Dobrá plnicí a krycí schopnost.

1000455530000000750 

1000455530000002500

0,75 l

2,50 l

1,1

3,5

3/175

2/80

Vydatnost**: cca 10 m2/l

Vydatnost**: cca 13 m2/l

RAL 7001RAL 3009

9110

BAREVNÉ TÓNY:

oxidově červený RAL 3009

stříbřitě šedý RAL 7001

bílý 9110

 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

MEZINÁTĚR PRO

KVALITNÍ LAKOVÁNÍ
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Email univerzální lesklý LVL – Hochglanzlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vysoce lesklý materiál na bázi alkydové pryskyřice. 
Odolný proti nárazu a úderu, vnitřní – vnější. Dobře 
kryje. Nátěr je odolný proti povětrnostním vlivům 
a po aplikaci příslušných základních nátěrů univer-
zálně vhodný na dřevo, kovy, neutrální zdivo. 

Čistě bílý

1000505800901000750

1000505800901002500

Báze1

1200505800000100750

1200505800000102500

Báze2

1200505800000200750

1200505800000202500

Báze3

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

Vydatnost**: cca 10 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

čistě bílý RAL 9010

Email univerzální hedvábně matný LHL – Seidenmattlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Hedvábně matný materiál na bázi alkydové prys-
kyřice. Odolný proti nárazu a úderu, vnitřní – vnější. 
Dobře kryje. Nátěr je odolný proti povětrnostním 
vlivům a po aplikaci příslušných základních nátěrů 
univerzálně vhodný na dřevo, kovy, neutrální zdivo. 

Čistě bílý

1000505850901000750

1000505850901002500

Báze 1

1200505850000200750

1200505850000202500

Báze2

1200505850000200750

1200505850000202500

Báze 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

Vydatnost**: cca 10 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

čistě bílý RAL 9010
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27 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Akrylátový email lesklý ABL – 2in1 Glanzlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Čistě akrylátová laková barva. Ředitelná vodou 
– lesklá – vnitřní – vnější. Rychleschnoucí, lehce 
zpracovatelná. Výborná přilnavost k podkladu. 
Trvale elastická, odolná proti vlivu povětrnostních 
podmínek. Vhodná k nátěrům dřeva, antikorozně 
upraveného železa a oceli, ústředního topení, na 
zinkové povrchy, tvrzené PVC, penetrovanou omítku 
a beton. K renovaci starých nátěrů. Podklady 
náchylné ke korozi nutno opatřit antikorozním 
nátěrem. 

Čistě bílý

1000505900901000750

1000505900901002500

Báze 1

1200505900000100750

1200505900000102500

Báze 2

1200505900000200750

1200505900000202500

Báze 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

Vydatnost**: cca 10 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

čistě bílý RAL 9010

Akrylátový email hedvábně matný ASM  – 2 in1 Seidenmattlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Čistě akrylátová laková barva. Ředitelná vodou – 
hedvábně matná – vnitřní – vnější. Rychleschnoucí, 
lehce zpracovatelná. Výborná přilnavost k podkla-
du. Trvale elastická, odolná proti vlivu povětrnost-
ních podmínek. Vhodná k hedvábně matným nátě-
rům dřeva, antikorozně upraveného železa a oceli, 
ústředního topení, na zinkové povrchy, tvrzené PVC, 
penetrovanou omítku a beton. K renovaci starých 
nátěrů. Podklady náchylné ke korozi nutno opatřit 
antikorozním nátěrem. 

Čistě bílý

1019505950901000750

1000505950901002500

Báze 1

1200505950000100750

1200505950000102500

Báze 2

1200505950000200750

1200505950000202500

Báze 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

Vydatnost**: cca 10 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

čistě bílý RAL 9010



fasády • nátěry • malby • zateplovací systémy

d
üf

a
 ·

 E
M

A
IL

Y

28

CORREX Antikorozní email AE – Correx Metallschutzlack 3 in1 objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Rychleschnoucí nátěr na železné podklady napa-
dené korozí. S obsahem speciálních antikorozních 
pigmentů. Ochrana proti korozi a perfektní povrch 
v jednom. Je určen na všechny podklady ze želez-
ných kovů a na staré nosné nátěry.

Bílý

1350606745000100750

Černý

1350606745000200750

Matově černý

1350606745000300750

Hnědý

1350606745000400750

Tmavě zelený

1350606745000500750

Stříbřitě 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 imitace mědi CORLSO – Correx Dachrinnenlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Rychleschnoucí speciální lak pro nátěry odolné 
vlivům povětrnostních podmínek. Vhodné pro nátěr 
podkladů z pozinku, přetíratelného PVC, lehkých 
kovů, železa (okapy, parapety, klempířské stavební 
díly apod.).

1350606740000000750 0,75 l 0,8 3/175

Vydatnost**: cca 10 m2/l

Vydatnost**: cca 10 m2/l

PŘÍMO NA  

OČIŠTĚNOU REZ

BAREVNÉ TÓNY:

bílý 0001

černý 0002

matově černý 0003

hnědý 0004

tmavě zelený 0005

stříbřitě šedý 0007

0005

00020001

00070004

0003
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Speciální bezaromátový email na okna SLO 
– Fenster-und Türenlack

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Bílá, lesklá barva s ventilační schopností vodních 
par – vnitřní – vnější – tixotropní. K nátěru dřeva. 
Umožňuje regulaci vlhkosti podkladu. Odolná proti 
vlivu povětrnostních podmínek. Trvale elastická. 
Lehce se zpracovává. Po 4 hod. je možno provést 
následný nátěr. Touto barvou se provádí základní 
nátěr, mezinátěr i finální nátěr. Jedná se o jeden 
z nejúspěšnějších produktů naší firmy. Díky vysoké 
propustnosti vodních par nedochází k oprýskání 
nátěru. Profesionální povrch. Prodyšnost nátěru 
pro vodní páru. Vysoká odolnost povětrnostním 
podmínkám.  

1000556240000000750 0,75 l 1,0 3/175

Bezaromátový email na topná tělesa LUT – Heizkörperlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Profesionální kvalita pro vnitřní a vnější použití. 
Rychleschnoucí, dobře se rozlévá. Speciálně 
konstruovaný pro ústřední topení – nežloutne. Velmi 
dobrá krycí schopnost. Po provedení nátěru je 
možno topení okamžitě používat.

1019556220000000750

1000556220000002500

0,75 l

2,50 l

0,9

3,0

3/175

2/80

Vydatnost**: cca 13 m2/l

Vydatnost**: cca 13 m2/l

Akrylátový email na okna 3v1 ASLO – 3 v1 Fensterlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Rychleschnoucí speciální akrylátový bílý lak. 
Možno použít jako základní nátěr, mezinátěr 
a vrchní nátěr dřevěných dílů jako jsou okna 
či dveře. Velmi dobrá kryvost i na hranách. 
Reguluje vlhkost. Nedolepuje. Pro vnitřní 
i vnější použití. 

1000556250000000750

1000556250000002500

0,75 l

2,50 l

1,0

3,1

3/175

2/80

Akrylátový email na topná tělesa 2v1 AUT – 2v1 Heizkörperlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Rychleschnoucí, žáruvzdorný, speciální 
akrylátový bílý lak. Použitelný jako základní 
a vrchní nátěr s vysokým leskem. Vysoká 
stabilita lesku, výborná kryvost na hranách. 
Odolný proti teplotám do + 120°C. 
Nežloutne. 

1000556230000000750 0,75 l 0,9 3/175

Vydatnost**: cca 10 m2/l

 

Vydatnost**: cca 10 m2/l
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Barva na tabule BNT  – Schultafellack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Matný, černý speciální lak na školní tabule, stoly 
na stolní tenis, cenové tabule a dekorační prvky ze 
dřeva a železa v interiéru. Vynikající krycí schop-
nost, odolná křídám, lehce čistitelná, bez zápachu.

1000606650000300750 0,75 l 1,05 3/175

Zlatěbronzová barva ZBB – Gold objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Metalický efekt – dobře kryjící – vnitřní. Rychle-
schnoucí. Efektní nátěry na dřevo, kovy, tvrzené 
PVC, keramiku, sklo. Brilantní lesk.  
Není určena pro mechanicky zatěžované povrchy. 

1000606710001500125 0,125 l 0,2 6/160

Vydatnost**: cca 10 m2/l
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Vydatnost**: cca 2,5 m2/ balení

Stříbrná žáruvzdorná barva SZB – Silber objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Barva s obsahem hliníku – metalický efekt – odolná 
proti vysokým teplotám – vnitřní. Zabraňuje korozi. 
Dlouhodobý nátěr na kamna, vytápěcí zařízení, 
teplovody, výfuky, součásti motoru. Odolný teplo-
tám do +240 °C. 

1000606700000800125 0,125 l 0,2 6/160

Vydatnost**: cca 2,5 m2/ balení
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31 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Akrylátová univerzální barva AUB – Wetterschutz Farbe objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodou ředitelná barva pro vnitřní i vnější použití 
s vysokou odolností proti vlivům klimatických podmí-
nek. Ideální jako první, i renovační nátěr např.pod-
bití, dřevěného obložení, panelů, dřevěných fasád. 
Možno použít i k nátěrům jiných podkladů jako 
pozink, omítky, beton, tvrzené PVC atd.. Pro trvale 
pružné a dlouhodobě odolné nátěry stavebních 
dílů bez vzájemného kontaktu natřených ploch.

Barevné tóny

1020657030041400750

1020657030041402500

Báze 1

1200657080000100750

1200657080000102500

Báze 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

Vydatnost**: 10 –12 m2/l

Doporučený základní nátěr: Holz Isoliergrund AZID (pod světlé nátěry)

BAREVNÉ TÓNY:

bílý 0414

Akrylátová základní izolační barva na dřevo AZID   – Holz Isoliergrund objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Speciální bílá vodouředitelná základní barva na 
dřevo. Izoluje probarvení dřeva. Používá se jako 
přednátěr pod akrylátové barvy. Na podbití, dřevě-
ná obložení, panely, ploty.

1000657010000000750

1000657010000002500

0,75 l

2,50 l

1,1

3,5

3/175

2/80

Vydatnost**: cca 6 m2/ l
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Základní nátěr na dřevo 3v1 ZND3V1 
– Holzschutzgrund 3in1

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Bezbarvý ochranný nátěr na dřevo. Obsahu-
je biocidní účinné látky proti zamodralosti a 
houbám. Zabraňuje též napadení hmyzem. 
Na vodní bázi. Pouze pro venkovní použití.

1020657530000000750

1020657530000002500

1020657530000005000

0,75 l

2,50 l

5,00 l

0,7

2,3

4,5

3/175

2/80

1/96

Impregnace na dřevo IND – Imprägniergrund objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Napouštěcí, bezbarvý vodou ředitelný nátěr 
pro všechny druhy dřeva. Nátěr sjednocuje 
savost dřeva a tím snižuje barevné odchylky 
následných vodou ředitelných i rozpouštědlo-
vých vrchních nátěrů (lazur, laků a emailů). 
Použití jak v interiéru, tak exteriéru.

1019567002000100750 0,75 l 0,7 3/175

Vydatnost**: cca 10 m2/l

Vydatnost**: cca 10 m2/l

Renovační gel na dřevo RGD – Holz-Entgrauer objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Gel na vodní bázi k renovaci zšedlého 
dřeva. Obnovuje přírodní barvu dřeva 
a čistí dřevo do hloubky. Odstraňuje také 
nečistoty, rez, zelený růst na dřevě. Gelovitá 
konzistence pro snadnou aplikaci. Biologicky 
odbouratelný. Pro všechna zašedlá dřeva 
v exteriéru např. zahradní nábytek, pergoly, 
zástěny, palubky, dřevěné fasády.

1250657090000001000 1,00 l 1,0 3/96

Akrylátový lazurovací nátěr na ploty DLNP – Acryl-Zaunlasur objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodou ředitelná impregnační lazura bez 
chemických ochranných látek v odstínu 
PALISANDR (tmavě hnědé). Na všechny 
vnější stavební díly ze dřeva, především na 
dřevěné ploty a vrata, trámy, pergoly apod. 
Prostředek je odolný proti světlu a klima-
tickým podmínkám. Původní vzor na dřevě 
zůstane zachován. 

1019657000004005000

1019657000004010000

5,00 l

10,00 l

5,0

10,0

1/96

1/60

Vydatnost**: cca 13 m2/l

Vydatnost**: cca 10 m2/l
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33 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Lazura na dřevo s dlouhodobou ochranou LNDD – Dauerschutzlasur objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Ochranná silnovrstvá lazura na dřevo s na-
notechnologií pro vysoce odolné venkovní 
nátěry dřeva. Speciálně určena pro nové 
i renovační nátěry dřevěných dílů v klimaticky 
náročných podmínkách – extrémní odolnost 
UV záření a vodě. Barevně tónovatelné 
pomocí automatu.

Barevné tóny

1020657023xxxx00750

1020657023xxxx02500

Báze 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

2/80

Vydatnost**: cca 10 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

dub 0140

týk 0141

palisandr 0142

ořech 0143

eben 0145

mahagon 0146

bezbarvý 0147

borovice 0150

Lazura na dřevo LND – Holzlasur objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Impregnační tenkovrstvá barevná lazura na 
dřevo pro vnější použití. Vhodná na všechny 
dřeviny. Vysoce dekorativní. Matný lesk. Ne-
loupe se. Bezproblémové následné nátěry. 
Všechny barevné tóny vzájemně mísitelné. 

Barevné tóny

1020657021xxxx00750

1020657021xxxx02500

1020657021xxxx05000

0,75 l

2,50 l

5,00 l

0,7

2,3

4,5

3/175

2/80

1/80

Vydatnost**: cca 13 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

dub 0040

týk 0041

palisandr 0042

ořech 0043

mahagon 0046

bezbarvý 0047

borovice 0050
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Ekologické zušlechtění dřeva EZD – Holzveredlung objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodouředitelná silnovrstvá lazura pro vnitřní i 
vnější použití. Zvýšená ochrana proti UV zá-
ření a odolnost vůči vlivům počasí. K nátěru 
dřevěných částí ze všech druhů dřevin. Na 
okna, dveře, nábytek, obklady atd.

Barevné tóny

1020657050xxxx00750

1020657050xxxx02500

Báze 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

Vydatnost**: cca 13 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

dub 0240

týk 0241

polisandr 0242

ořech 0243

mahagon 0246

bezbarvý 0247

borovice 0250

bílý 0252

alabastr 0300

EBEN

TÝK

OŘECH

PALISANDRDUB

BEZBARVÝ

BOROVICE

MAHAGON

BÍLÝ ALABASTR

ODSTÍNY LAZUR:
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35 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Ekologické zušlechtění dřeva s metalickým efektem 
EZDM  – Holzveredlung  Metallic-Effekt

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Dekorativní vodou ředitelná lazura obsahující 
kovové pigmenty. Moderní odstíny Platin a 
Titan vytváří zajímavé elegantní efekty na 
dřevě. Kovové pigmenty navíc zvyšují odraz 
světla a tím ochranu proti UV záření. Ideální 
pro ekologické nátěry dřeva v interiéru 
a exteriéru např. nábytek, dětská hřiště, 
okenice atd.

 Platin

1250657055073600750

1250657055073602500

Titan

1250657055073700750

1250657055073702500

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

Ekologické zušlechtění dřeva s UV ochranou EZDUV 
– Holzveredlung Plus

objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodou ředitelná transparentní (bezbarvá) la-
zura se zvýšenou UV ochranou. Zachovává 
přirozený odstín dřeva a zároveň zabraňuje 
jeho zešednutí či zamodrání. Ideální pro 
ekologické nátěry dřeva v interiéru i exteriéru 
např. nábytek, dětské hračky, dětská hřiště 
atd.

1250657060000000750

1250657060000002500

0,75 l  

 2,50 l

0,8

2,6

3/175

2/80

Vydatnost**: vydatnost cca 13 m2/l

Vydatnost**: vydatnost cca 13 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

Platin 

Titan 

Titan

Platin
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36

Týkový olej TO – Gartenmöbel Öl objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Impregnační prostředek na údržbu tvrdého 
nelakovaného dřeva a dřeva ošetřeného 
lazurními nátěry. Impregnuje, zvýrazňuje ba-
revnou kresbu dřeva, zvyšuje jeho odolnost 
proti vnikání vody a prodlužuje tak životnost 
dřeva i nanesených syntetických lazur – pro 
zahradní nábytek, pergoly, zahradní dřevěné 
podlahy atd. Pro venkovní i vnitřní použití.

Týk
1000657500004100750

Bezbarvý
1000657500004700750

0,75 l

0,75 l

0,9

0,9

3/175

3/175

Olej na terasy ONT – Terrassenbodenöl objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Olej na rozpouštědlové bázi jako přirozená 
péče o dřevo. Olej proniká hluboko do 
dřeva a dodává dřevu přirozenou ochranu. 
Oživuje a zachovává barevný odstín vysoce 
kvalitních tvrdých dřev v exteriéru např. tera-
sových dílů, dřevěných obkladů, palisád.

Bangkirai
1250657500002000750

 1250657500002002500

Douglasie
1250657500003000750

1250657500003002500

0,75 l

2,50 l

0,75 l

2,50 l

0,8

2,7

0,8

2,7

3/175

2/80

3/175

2/80

Vydatnost**: cca 13 m2/l

Vydatnost**: cca 13 m2/l

BAREVNÉ TÓNY:

týk 0041

bezbarvý 0047

BAREVNÉ TÓNY:

bangkirai 0020

douglasie 0030

0041 0047

0020 0030
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37 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Lodní bezaromátový lak LL – Bootsklarlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

S vysokým leskem – vnitřní – vnější – rych-
leschnoucí. Bezbarvý lak odolný proti vlivu 
povětrnostních podmínek. Na lakování lodí, 
nábytku, dveří, povrchu stolů. Velmi dobře se 
rozlévá. Odolný proti nárazu a úderu. 

1000606410000000750

1000606410000002500

0,75 l

2,50 l

0,75

2,50

3/175

2/80

Bezaromátový lak na nábytek BLN – Klarlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Bezbarvý profesionální ochranný lak s hed-
vábným leskem pro vnitřní i vnější použití. Na 
nábytek, stoly, židle a jiné zařízení ze dřeva. 
Výborná rozlévací schopnost. Odolný proti 
nárazu, povětrnostním podmínkám.

1000606420000000750 0,75 l 0,75 3/175

Akrylátový lak na nábytek ABLN – 2in1 Klarlack objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Hedvábně lesklý bezbarvý ochranný lak 
a základní nátěr v jednom pro vysoce kvalitní 
nátěry dřeva v interiéru, jako je např. náby-
tek, dveře, dřevěná obložení. Funguje i jako 
bezbarvý vrchní nátěr přes již nanesené 
barevné nátěry. Určeno i na nátěry dětských 
hraček. 

1000606430000000750 0,75 l 0,75 3/175

Akrylátový lak na dřevo ALD – 2in1 Holzsiegel objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodou ředitelný lak na dřevěné, korkové  
a parketové podlahy v interiéru. Díky 
přidanému PU je vysoce odolný proti oděru. 
Ideální na podlahy s běžným zatížením. 
Vhodný též na vysoce zatěžovaný dřevěný 
nábytek. Rychleschnoucí, lehce čistitelný.

lesklý

1000606440000000750

1000606440000002500

hedvábně 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

Vydatnost**: cca 10 m2/l

Vydatnost**: cca 10 m2/l

Vydatnost**: cca 13 m2/l

Vydatnost**: cca 10 m2/l
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Akrylátový nátěr na podlahy ANP – Acryl-Beschichtung objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vodou ředitelná, jednosložková barva pro 
nátěry minerálních podlah v interiérech 
i exteriérech s běžným pochozím zatížením. 
Pro obytné místnosti, pracovny či balkony 
a terasy se zajištěným odtokem vody. Rychle 
schnoucí a lehce zpracovatelná barva.

Barevné tóny

1000707340xxxx00750

1000707340xxxx02500

0,75 l

2,50 l

1,00

3,25

3/175

2/80

Garážový dvousložkový nátěr GDN – EP Bodensiegel objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový 
pryskyřičný nátěr na podlahy z betonu, ce-
mentových potěrů a na omítky, silně odolný 
proti mechanickému oděru pneumatikami 
a manipulačními vozíky. Odolný proti ben-
zínu, motorovým olejům a posypovým solím. 
Pro interiérové použití, např. do průjezdů, 
krytých parkovišť, garáží atd. 

RAL 7030

1000707345703005000

RAL 7032

1000707345703205000

5 kg

5 kg

5,0

5,0

1/42

1/42

Vydatnost**: cca 7 m2/l

Vydatnost**: cca 5 m2/kg

RAL 7030RAL 7000

RAL 7032

BAREVNÉ TÓNY:

kamenitě šedý RAL 7030

křemičitě šedý RAL 7032

BAREVNÉ TÓNY: 750 ml 2,5 l

veverkově šedý RAL 7000 • •

kamenitě šedý RAL 7030 • •

křemičitě šedý RAL 7032 • •

Značkovací barva ZNB – Markierungsfarbe objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Hedvábně matná, rozpouštědlová barva  
pro parkovací místa, průmyslové značení  
na beton, asfalt, kamennou dlažbu v interiéru 
i exteriéru. Vysoká odolnost proti otěru  
a vlivům počasí, rychleschnoucí.

bílá

1000707450911002500

RAL 1023

1000707450102302500

2,50 l

2,50 l

3,5

3,5

2/80

2/80

bílá RAL 1023

BAREVNÉ TÓNY:

bílý

RAL 1023
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39 ** Vydatnost jedním nátěrem. Vydatnosti jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Vydatnost**: 2,5 – 5,0 m2/l

Bezaromátové ředidlo BR   – Verdünner AF objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Ředidlo pro ředění bezaromátových nátěro-
vých hmot, pro mytí pracovních pomůcek.  
Vysoký pracovní komfort s minimálním 
zápachem.

2000757634000001000 1,00 l 0,8 12/49

Univerzální nitroředidlo UNR   – Nitro Universal Verdünnung objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

K ředění nitrolaků, pryskyřičných, kombinova-
ných a kaučukových nátěrů. Pro čistící účely. 7830757610000001000

7830757610000003000

1,00 l

3,00 l

0,8

2,5

12/49

1/168

Terpentýnová náhražka TN – Terpentin Ersatz objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Vysoce kvalitní rozpouštědlo. K ředění 
pryskyřičných a olejových nátěrů. Jako čistící 
prostředek na nářadí, parkety a linoleum.  
Mírně zpomaluje zasychání naředěných 
materiálů.

7830757625000001000 1,00 l 0,8 12/49

Čistič štětců CST   – Pinsel-Reiniger objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

Rozpouštěcí, čistící a odmašťovací prostře-
dek k čištění štětců, válečků, štětek, nářadí, 
strojů, motorů apod. Výborně rozpouští 
čerstvé barvy, laky, oleje, tuky, dehtové 
produkty apod.

7830304490000001000 1,00 l 0,9 12/49

Odstraňovač starých nátěrů OSN – Universal-Abbeizer objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/paleta

K okamžitému použití – s hlubokým účinkem. 
Odstraňuje staré nátěry syntetických a dis-
perzních barev. Vysoce viskózní, nestéká ze 
svislých ploch. Vhodný i k odstraňování fasá-
dních nátěrů. Jedná se o směs organických 
rozpouštědel.

7830304495000000750 0,75 l 0,8 6/100
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Tónovací pasty – Tönpasten Color Mix objednávací číslo balení hmotnost 
balení v kg

ks/balení

Nová generace tónovacích past pro míchací 
automaty a manuální pigmentovací stroje. Vy-
soká barvící mohutnost a zvýšená stabilita ve 
venkovním prostředí umožňuje v příslušných 
materiálech dosáhnout široké škály odstínů

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

PREMIUM MIX SYSTÉM

B Blue Modrá

BC Blue Oxide oxidově modrá

BK Black černá

BKM Black Mangan oxidově černá

G Green zelená

GC Green Cobalt kobaltově zelená

GX Green Oxide oxidově zelená

MX Magenta Oxide oxidově purpurová

O Orange Oranžová

OX Orange Oxide Oxidově oranžová

OYX OrangeYellow Oxide oxidově oranžověžlutá

R Red červená

RV Red-Violet červeno-fialová

RX Red Oxide oxidově červená

W White bílá

YB Yellow Bismuth bismutově žlutá

YC Yellow Citrus citrusově žlutá

YR Yellow reddish žluto-červená

YRX Yellow Red Oxide oxidově červenožlutá

YXB Yellow Oxide Brillant oxidově žlutá
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Vzorník KOMFORT  

–  217 odstínů míchatelných do produktové  
řady düfa KOMFORT.

– 330 Kč bez DPH

Montérkové kalhoty düfa

–  velikost 48 – 60

– 295 Kč bez DPH

Vzorník LAZURY 

–   45 odstínů míchatelných do lazur  
z produktové řady düfa.

– 165 Kč bez DPH

Vzorník VISION 2.0 

–   846 odstínů míchatelných do produktové  
řady düfa a düfa KOMFORT.

– 495 Kč bez DPH

Tričko s logem düfa

–   velikost L – XXL

– 95 Kč bez DPH

Malířský klobouk s logem düfa

– 20 Kč bez DPH
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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 spe-
cifických požadavků, uhradí Kupující Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
SPOLEČNOSTI MEFFERT ČR spol. s r. o.
platné od 1. 1. 2021
(dále jen „VOP“)
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Yvynaložené náklady související s  doručením, popř. překládkou či uskladněním takového 
Zboží. Odmítnutí převzetí takto individuálně vyrobeného či upraveného Zboží nezba-
vuje Kupujícího 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 bydlení 4
Hloubková penetrace Plus ZBHP 5
Malířská barva Harmonieweiss ZBHW 5
Malířská barva Edelweiss ZBEW 5
Penetrace 6
Hloubková penetrace D14 (D314) 6
Speciální rozpouštědlová penetrace D15 (D315) 6
Omítková penetrace 6
Interiérové nátěrové hmoty 7
Malířský nátěr P100 7
Malířská barva KOMFORT KOM1 7
Malířská bílá barva D2a 7
Ultraweiss Plus D412 7
Interiérové nátěrové hmoty - disperzní a latexové 8
Superweiss Plus K414 8
Latexová barva matná D422 8
Latexová barva hedvábně lesklá D424 8
Latexová barva lesklá D426 8
Interiérové nátěrové hmoty - báze na tónování 9
Interiérová báze M412 9
Premium Color M420 9
Fasádní nátěrové hmoty 10
Fasádní barva KOMFORT KOM5 11
Fasádní barva KOMFORT KOM6 11
Siloxanová fasádní barva D137 11
Siloxanová fasádní báze M137 11
Tenkovrstvé ušlechtilé omítky 12
Fasádní disperzní škrábaná omítka KOMFORT K1,5 a K2 12
Fasádní silikonová škrábaná omítka KOMFORT SK1,5 a SK2 12
Fasádní silikonová rýhovaná omítka KOMFORT SR1,5 a SR2 12
Fasádní silikátová škrábaná omítka KOMFORT SIK1,5 A SIK2 13
Fasádní silikon-silikátová škrábaná omítka KOMFORT SISI K 1,5 a K2 13 
Mozaiková omítka MO 14
Lepicí a stěrkové hmoty 15
Stavební lepidlo OK 1000 15
Lepicí a stěrková hmota A 15
Lepicí a stěrková hmota B 15
Tmely v kartuších 17
Akrylátová těsnící a spárovací hmota AH 17
Sanitární silikonová těsnící a spárovací hmota SSH 17
Univerzální silikon 4v1 17
Tmely a stěrky 18
Celulózová stěrková hmota vnitřní SHI 18
Rychletvrdnoucí cement RTC 18
Rychlý tmel RT 18
Izolace podkladu 19
Izolačně krycí barva IB 19
Izolační sůl IS 19
Barva k rychlé renovaci BRR 19
Odstraňovač plísní OP 19
Tapety 21
Lepidlo na skelné tapety D125 21
Skelné tapety 21
Dekorativní interiérové techniky 22
Premium Color Metallica PCM 22
Premium Color Rost-Effekt PCRE 22
ED Efektová stěrka EDES 23
ED Leštící vosk EDLV 23
Základní a podkladové barvy 24
Antikorozní základní bezaromátová barva AZ 25
Podkladová bezaromátová univerzální barva BP 25
Emaily 26
Email bezaromátový lesklý LVL 26

Email bezaromátový hedvábně matný LHL 26
Akrylátový email lesklý ABL 27
Akrylátový email hedvábně matný ASM 27
CORREX Antikorozní email AE 28
Correx imitace mědi CORLSO 28
Speciální emaily 29
Speciální bezaromátový email na okna SLO 29
Bezaromátový email na topná tělesa LUT 29
Akrylátový email na okna 3v1 ASLO 29
Akrylátový email na topná tělesa 2v1 AUT 29
Barva na tabule BNT  30
Zlatěbronzová barva ZBB 30
Stříbrná žáruvzdorná barva SZB 30
Akrylátová univerzální barva AUB 31
Akrylátová základní izolační barva na dřevo AZID 31
Povrchové úpravy dřeva 32
Základní nátěr na dřevo 3v1 ZND3V1 32
Impregnace na dřevo IND 32
Renovační gel na dřevo RGD  32
Akrylátový lazurovací nátěr na ploty DLNP 32
Lazura na dřevo LND 33
Lazura na dřevo s dlouhodobou ochranou LNDD 33
Ekologické zušlechtění dřeva EZD 34
Ekologické zušlechtění dřeva s metalickým efektem EZDM 35
Ekologické zušlechtění dřeva s UV ochranou EZDUV 35
Týkový olej TO 36
Olej na terasy ONT 36
Lodní bezaromátový lak LL 37
Bezaromátový lak na nábytek BLN 37
Akrylátový lak na nábytek ABLN 37
Akrylátový lak na dřevo ALD 37
Povrchové úpravy podlah 38
Akrylátový nátěr na podlahy ANP 38
Garážový dvousložkový nátěr GDN 38
Značkovací barva ZNB 38
Ředidla 39
Bezaromátové ředidlo BR 39
Univerzální nitroředidlo UNR 39
Terpentýnová náhražka TN 39
Čistič štětců CST 39
Odstraňovač starých nátěrů OSN 39
Tónovací pasty 40
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