
Ceny platné k 15. augustu 2022, vrátane DPH | Cenové zmeny vyhradené

Interiérové dvere a podlahy
2022



 

Začnite ihneď!

Priestor & Atmosféra

obľúbenej podlahy

virtuálna pokládka

na vašom smartfóne

Podlahy dodávajú miestnosti charakter. V závislosti na farbe, povrchu a pocite vzniká 
odlišný priestorový efekt. Preto je veľmi dôležité rozhodnúť sa pre správnu podlahu. 
Nie je však jednoduché predstaviť si podlahu v danom priestore.

Teraz je to ale jednoduchšie: s aplikáciou pre plánovanie podláh je možné podlahu 
podľa vášho výberu v príslušnej miestnosti virtuálne položiť a vizualizovať behom pár 
sekúnd. 

Smartfónom naskenujte QR kód a plánovač
miestnosti môžete okamžite využívať
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Solido Creativ

Moderné bývanie vo všetkých podobách:
Široká ponuka atraktívnych modelov dverí, 
moderných, štýlových a elegantných
v akomkoľvek prostredí.
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Solido Creativ Florenz
Pravá drevená dyha, s mierne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou. 
Zodpovedajúca hotová drevená zárubňa Creativ E s hranatou obložkou.

Uvedené ceny bez DPH platia pre štandardné veľkosti s hrúbkou steny do 200 mm.

Florenz divoký dub priečny Florenz divoký dub priečny

• presklenie EN-M

Florenz divoký dub pozdĺžny Florenz divoký dub pozdĺžny

• presklenie EN-M

LAGER
WARE

lakované olejované kefované/olejované

dvere € 338,- € 466,- € 522,-

zárubňa € 248,- € 404,- € 415,-

lakované olejované kefované/olejované

dvere € 447,- € 617,- € 673,-

sklo Satinato € 45,- € 45,- € 45,-

zárubňa € 248,- € 404,- € 415,-

lakované olejované

dvere € 442,- € 452,-

zárubňa € 248,- € 404,-

lakované olejované

dvere € 593,- € 604,-

sklo Satinato € 45,- € 45,-

zárubňa € 248,- € 404,-

LAGER
WARE
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Štiepaný dub priečny s popraskaným vzhľadom. Kefovaný, 
lakovaný alebo prírodne olejovaný. Dyha s prirodzeným 
žilkovaním. 

Florenz divoký dub biely

• kefované

Florenz divoký dub biely

• kefovaný, presklenie EN-M

Florenz štiepaný dub

• kefovaný

Florenz štiepaný dub

• kefovaný, presklenie EN-M

olejované

dvere € 522,-

zárubňa € 415,-

olejované

dvere € 673,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 415,-

lakované olejované

dvere € 738,- € 789,-

zárubňa € 315,- € 404,-

lakované olejované

dvere € 889,- €940,-

sklo Satinato € 45,- € 45,-

zárubňa € 315,- € 404,-
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Solido Creativ Motiv-Q und Line-Q
S 3-stranne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou. Zodpovedajúca 
hotová drevená zárubňa Smart so zaoblenými hranami obložky a rámu dverí.

Uvedené ceny bez DPH platia pre štandardné veľkosti s hrúbkou steny do 200 mm.

Motiv-Q biele lakované Motiv-Q biele lakované

• presklenie variant A

LAGER
WARE

Line-Q biele lakované

• hliníková lizéna

Line-Q biele lakované

• hliníková  lizéna, presklenie EN-M

dvere € 252,-

zárubňa € 128,-
dvere € 448,-

sklo Motiv-Q 4 € 207,-

zárubňa € 128,-

dvere € 316,-

zárubňa € 128,-

dvere € 470,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 128,-
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Solido Smart

Veľký výber pre dokonale zladené riešenia obytného 
priestoru. Interiérové   dvere, posuvné dvere  
a vchodové dvere do bytov. Inteligentné dverné  
systémy s jednotným vzhľadom.
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LAGER
WARE

Solido Smart vnútorné dvere
Rúrková drevotriesková (DTD) vložka so zaoblenými hranami. Zodpovedajúca hotová drevená zárubňa Smart so zaoblenými hranami obložky 
a rámu dverí. Zodpovedajúce súpravy posuvných dverí s pojazdnou koľajnicou, obojstranným tesnením a zapustenou mušľovou úchytkou. 

Smart biele

• lakované

Smart biele

• lakované
• presklenie variant A

voština 
hranatá hrana

voština 
zaobl.  hrana

rúrková DTD 
zaobl. hrana

dvere € 72,- € 80,- € 99,-

zárubňa € 128,- € 128,- € 128,-

Sada posuvných dverí

• biele lakované
• s koľajnicou a úchytkou

cena za sadu € 373,-

Posuvné dvere

• biele lakované
• s úchytkou

€ 233,-

voština 
hranatá hrana

voština 
zaobl.  hrana

rúrková DTD 
zaobl. hrana

dvere € 134,- € 143,- € 157,-

sklo Satinato € 98,- € 98,- € 98,-

zárubňa € 128,- € 128,- € 128,-





Smart CPL dub hrčovitý
priečne štruktúrovaný

CPL (Continuous Pressure Laminate) je materiál (imitácia 
dreva), ktorý tvorí niekoľko vrstiev impregnovaných vhodným 
lepidlom alebo živicou lisovaných za vysokých teplôt a tlaku. 
Tento materiál je odolný proti mechanickému poškodeniu, 
výhodou je aj ľahká údržba a odolnosť proti bežne používaným 
čistiacim prostriedkom. Povrch, ktorý dobre znáša rodinnú 
prevádzku s malými deťmi či domácimi miláčikmi.

Solido Smart CPL
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LAGER
WARE

LAGER
WARE

Uvedené ceny bez DPH platia pre štandardné veľkosti s hrúbkou steny do 200 mm.

Solido Smart CPL biela briliant
CPL dekor biela briliant, s 3-stranne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou. 
Zodpovedajúca zárubňa Smart CPL so zaoblenými hranami obložky a rámu dverí.

Smart CPL biela briliant

dvere € 98,-

zárubňa € 120,-

Smart CPL biela briliant

• presklenie variant A

dvere € 149,-

sklo Diamant € 213,-

zárubňa € 120,-

Smart CPL biela briliant

• 2 lizény chrómová farba/matné

dvere € 217,-

zárubňa € 120,-

Smart CPL biela briliant

• 2 lizény chrómová farba/matné
• presklenie variant A

dvere € 295,-

sklo Smart 2 € 162,-

zárubňa € 120,-
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Všetky dekory Solido Smart CPL sú dostupné ako plné dvere, alebo s 2 či 4 lizénami 
(čierne alebo chrómové) ako aj s presklením A.

Smart CPL biela briliant

• 4 lizény čierne/matné

dvere € 281,-

zárubňa € 120,-

Smart CPL biela briliant

• 4 lizény chrómová farba/matné
• presklenie variant A

dvere € 359,-

sklo Smart 4 € 207,-

zárubňa € 120,-
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Solido Smart CPL dub Saloon
CPL dekor s dyhovaným vzhľadom, s 3-stranne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou.
Zodpovedajúca zárubňa Smart CPL so zaoblenými hranami obložky a rámu dverí.

dvere € 187,-

zárubňa € 158,-

Smart CPL dub Saloon

• priečne štruktúrovaný
• 2 lizény čierne/matné

Smart CPL dub Saloon

• priečne štruktúrovaný
• 4 lizény čierne/matné

dvere € 253,-

zárubňa € 158,-

Smart CPL dub Saloon

• priečne štruktúrovaný

dvere € 317,-

zárubňa € 158,-

Smart CPL dub Saloon

• priečne štruktúrovaný
• presklenie variant A

dvere € 265,-

sklo Diamant € 213,-

zárubňa € 158,-
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Solido Smart CPL titánovo sivá
CPL dekor titánovo sivý,  3-stranne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou.
Zodpovedajúca zárubňa Smart CPL so zaoblenými hranami obložky a rámu dverí.

Smart CPL titánovo sivá

dvere € 151,-

zárubňa € 148,-

Smart CPL titánovo sivá

• 2 lizény chrómová farba/matné

dvere € 217,-

zárubňa € 148,-

Smart CPL titánovo sivá

• 4 lizény chrómová farba/matné

dvere € 281,-

zárubňa € 148,-

Smart CPL  titánovo sivá

• presklenie variant A

dvere € 260,-

sklo BlackShine € 82,-

zárubňa € 148,-
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LAGER
WARE

LAGER
WARE

Solido Smart CPL dub hrčovitý
CPL dekor s dyhovaným vzhľadom, s 3-stranne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou.
Zodpovedajúca zárubňa Smart CPL so zaoblenými hranami obložky a rámu dverí.

Smart CPL dub hrčovitý

• priečne štruktúrovaný

dvere € 125,-

zárubňa € 130,-

Smart CPL dub hrčovitý

• priečne štruktúrovaný
• 2 lizény chrómová farba/matné

Smart CPL dub hrčovitý

• priečne štruktúrovaný
• 4 lizény čierne/matné

dvere € 252,-

zárubňa € 130,-

dvere € 316,-

zárubňa € 130,-

dvere € 178,-

sklo BlackShine € 82,-

zárubňa € 130,-

Smart CPL dub hrčovitý

• priečne štruktúrovaný
• presklenie variant A

Uvedené ceny bz DPH platia pre štandardné veľkosti s hrúbkou steny do 200 mm.
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Solido Smart CPL borovica
CPL dekor borovica, s 3-stranne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou.
Zodpovedajúca zárubňa Smart CPL so zaoblenými hranami obložky a rámu dverí.

Smart CPL borovica

• priečne štruktúrovaný

dvere € 187,-

zárubňa € 158,-

Smart CPL borovica

• priečne štruktúrovaný
• 2 lizény chrómová farba/matné

Smart CPL borovica

• priečne štruktúrovaný
• 4 lizény čierne/matné

dvere € 252,-

zárubňa € 158,-

dvere € 316,-

zárubňa € 158,-

dvere € 264,-

sklo Konfeta € 114,-

zárubňa € 158,-

Smart CPL borovica

• priečne štruktúrovaný
• presklenie variant A
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Solido Smart CPL borovica arktická
CPL dekor s dyhovaným vzhľadom, s 3-stranne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou.
Zodpovedajúca zárubňa Smart CPL so zaoblenými hranami obložky a rámu dverí.

Smart CPL borovica arktická

• priečne štruktúrovaná

dvere € 187,-

zárubňa € 158,-

Smart CPL borovica arktická

• 2 lizény čierne/matné

Smart CPL borovica arktická

• priečne štruktúrovaná
• 4 lizény chrómová farba/matné

dvere € 252,-

zárubňa € 158,-

dvere € 316,-

zárubňa € 158,-

dvere € 264,-

sklo Diamant € 213,-

zárubňa € 158,-

Smart CPL borovica arktická

• priečne štruktúrovaná
• presklenie variant A

Uvedené ceny bez DPH platia pre štandardné veľkosti s hrúbkou steny do 200 mm.
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Solido Smart CPL Granitbirke
CPL dekor s dyhovaným vzhľadom, s 3-stranne zaoblenými hranami a rúrkovou drevotrieskovou vložkou.
Zodpovedajúca zárubňa Smart CPL so zaoblenými hranami obložky a rámu dverí.

Smart CPL Granitbirke 

• priečne

dvere € 178,-

zárubňa € 148,-

Smart CPL Granitbirke

• priečne
• 2 lizény chrómová farba/matné

Smart CPL Granitbirke

• priečne 
• 4 lizény chrómová farba/matné

dvere € 243,-

zárubňa € 148,-

dvere € 307,-

zárubňa € 148,-

dvere € 255,-

sklo Smaragd € 213,-

zárubňa € 148,-

Smart CPL Granitbirke

• priečne
• presklenie variant A
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42 mm

DANA Motiv, 
Meteor a Linus
Biela RAL 9016 hladká pigmentovaná povrchová úprava.
Zárubňa z masívneho smrekového dreva, rúrková drevotriesková vložka, hrúbka dverí 42 mm.
Falc 14/24 mm s mierne zaoblenými hranami. Závesy Twin.
Zodpovedajúca drevená zárubňa DANA F97 so zaoblenými hranami obložky a rámu. 

Značka DANA 
Pečať kvality na zárubni 
a dverách. Hrúbka 
dverového krídla 42 mm.

Závesy Twin
Dizajnové závesy ako 
štandard pri všetkých 
falcových dverách.

dvere od € 265,-

zárubňa € 148,-

Motiv 340

Uvedené ceny platia bez DPH pre štandardné veľkosti s hrúbkou steny do 200 mm.
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DANA Motiv, Meteor & Linus

Motiv 340 Motiv 340

• presklenie variant I

Motiv 325 Motiv 325

• presklenie variant I

dvere € 325,-

zárubňa € 148,-

dvere € 559,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 148,-

dvere od € 265,-

zárubňa € 148*,-

dvere € 559,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 148,-

* Uvedená cena platí pre skladový sortiment
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Meteor-Q vidiecky dub

• dyha z pravého dreva

Meteor-S vidiecky dub

• dyha z pravého dreva

Linus 4

• lizény dubového vzhľadu

Linus 4

• lizény dubového vzhľadu
• presklenie variant I

dvere € 445,-

zárubňa € 148,-

dvere € 563,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 148,-

dvere € 680,-

zárubňa € 148,-

dvere € 680,-

zárubňa € 148,-



www.schachermayer.sk26 | Hotové stavebné diely 2022

Poznámka: Medzi prírodne lakovanými a olejovými 
povrchovými úpravami je farebný rozdiel. 

Uvedené ceny bez DPH platia pre štandardné veľkosti s hrúbkou steny do 200 mm.

DANA Monolog

Monolog vidiecky dub

prírodne lakovaný olejovaný

dvere € 558,- € 621,-

zárubňa € 410,- € 473,-

Monolog vidiecky dub

• presklenie variant A

prírodne lakovaný olejovaný

dvere € 682,- € 746,-

sklo Satinato € 93,- € 93,-

zárubňa € 410,- € 473,-
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DANA Monolog
Hladké dvere dekor vidiecky dub. 
Rám z masívneho smrekového dreva, rúrková drevotriesková vložka, 
hrúbka dverového krídla 42 mm. Falc 14/24 mm s mierne zaoblenými 
hranami. So závesmi Twin. Zodpovedajúca drevená zárubňa DANA F97 
so zaoblenými hranami obložky a rámu. Bezfalcové prevedenie so  
skrytými závesmi na požiadanie. 



Authentic
Na dotyk ako skutočné drevo - 

spojenie optiky a haptiky.



Authentic popraskaný dub 
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Authentic popraskaný dub CPL

KT B

dvere € 90,- € 133,-

zárubňa € 102,- € 102,-

Authentic popraskaný 
dub CPL

• pozdĺžny dekor

LAGER
WARE

dvere € 124,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 102,-

Authentic popraskaný 
dub CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: EN-S + Satinato

LAGER
WARE

dvere € 121,-

sklo Satinato € 93,-

zárubňa € 102,-

Authentic popraskaný 
dub CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: A + Satinato

LAGER
WARE

KT B = klimatická trieda B
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KT B

dvere € 90,- € 131,-

zárubňa € 102,- € 102,-

dvere € 121,-

sklo Konfeta € 114,-

zárubňa € 102,-

dvere € 121,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 102,-

klimatická trieda B

dvere € 204,-

zárubňa € 224,-

dvere € 176,-

zárubňa € 102,-

Authentic popraskaný 
dub CPL

• priečny dekor

Authentic popraskaný 
dub CPL

• priečny dekor

• presklenie: A + Konfeta

Authentic popraskaný 
dub CPL

• priečny dekor

• presklenie: EN-B + Satinato

Authentic popraskaný 
dub CPL

• priečny dekor

• bezfalcové

Authentic popraskaný dub CPL

• priečny dekor

• 2 hliníkové alebo čierne/matné lizény

LAGER
WARE

LAGER
WARE

LAGER
WARE
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Authentic agát CPL

KT B 

dvere € 90,- € 131,-

zárubňa € 102,- € 102,-

dvere € 121,-

sklo Delta € 104,-

zárubňa € 102,-

dvere € 121,-

sklo Delta € 134,-

zárubňa € 102,-

Authentic agát CPL

• pozdĺžny dekor

Authentic agát CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: A + Delta

Authentic agát CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: EN-M + Delta

LAGER
WARE

LAGER
WARE

KT B = klimatická trieda B
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KT B

dvere € 90,- € 131,-

zárubňa € 102,- € 102,-

dvere € 121,-

sklo BlackShine € 39,-

zárubňa € 102,-

dvere € 121,-

sklo Satinato € 93,-

zárubňa € 102,-

klimatická trieda B

dvere € 204,-

zárubňa € 224,-

dvere € 176,-

zárubňa € 102,-

Authentic agát CPL

• priečny dekor

• bezfalcové

Authentic agát CPL

• priečny dekor

Authentic agát CPL

• priečny dekor

• presklenie: EN_M + BlackShine

Authentic agát CPL

• priečny dekor

• presklenie: A + Satinato

Authentic agát CPL

• priečny dekor

• 2 lizény čierne/matné alebo hliníkové

LAGER
WARE

LAGER
WARE
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Authentic dub CPL

dvere € 121,-

sklo Chinchilla € 127,-

zárubňa € 107,-

dvere € 121,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 107,-

Authentic dub CPL

• pozdĺžny dekor

Authentic dub CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: EN-S + Satinato

Authentic dub CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: A + Chinchilla

KT B

dvere € 94,- € 131,-

zárubňa € 107,- € 107,-

KT B = klimatická trieda B
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dvere € 121,-

sklo BlackShine € 82,-

zárubňa € 107,-

dvere € 121,-

sklo Satinato € 45,-

zárubňa € 107,-

klimatická trieda B

dvere € 204,-

zárubňa € 224,-

Authentic dub CPL

• priečny dekor

• bezfalcové

Authentic dub CPL

• priečny dekor

Authentic dub CPL

• priečny dekor

• presklenie: A + BlackShine

Authentic dub CPL

• priečny dekor

• presklenie: EN-M + Satinato

Authentic dub CPL

• priečny dekor

• 2 hliníkové lizény / čierne matné lizény

KT B

dvere € 94,- € 131,-

zárubňa € 107,- € 107,-

dvere € 176,-

zárubňa € 107,-
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Authentic akácia CPL

dvere € 121,-

sklo Konfeta € 85,-

zárubňa € 102,-

dvere € 121,-

sklo Konfeta € 114,-

zárubňa € 102,-

Authentic akácia CPL

• pozdĺžny dekor

Authentic akácia CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: A + Konfeta

Authentic akácia CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: EN-M + Konfeta

KT B

dvere € 90,- € 131,-

zárubňa € 102,- € 102,-

LAGER
WARE

KT B = klimatická trieda B
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dvere € 121,-

sklo Smaragd € 101,-

zárubňa € 102,-

dvere € 121,-

sklo Smaragd € 213,-

zárubňa € 102,-

Authentic akácia CPL

• priečny dekor

• bezfalcové

Authentic akácia CPL

• priečny dekor

Authentic akácia CPL

• priečny dekor

• presklenie: EN-M + Smaragd

Authentic akácia CPL

• priečny dekor

• presklenie: A + Smaragd

Authentic akácia CPL

• priečny dekor

• 2 hliníkové lizény / čierne matné lizény

klimatická trieda B

dvere € 204,-

zárubňa € 224,-

KT B

dvere € 90,- € 131,-

zárubňa € 102,- € 102,-

dvere € 176,-

zárubňa € 102,-

LAGER
WARE
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Authentic Grigio CPL

dvere € 121,-

sklo Brillant € 101,-

zárubňa € 107,-

dvere € 121,-

sklo Brillant € 213,-

zárubňa € 107,-

Authentic Grigio CPL

• pozdĺžny dekor

Authentic Grigio CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: A + Brillant

Authentic Grigio CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: EN-S + Brillant

KT B

dvere € 94,- € 131,-

zárubňa € 107,- € 107,-

KT B = klimatická trieda B
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Authentic Grigio CPL

• priečny dekor

• 2 lizény čierne/matné alebo hliníkové

dvere € 121,-

sklo Chinchilla € 93,-

zárubňa € 107,-

dvere € 121,-

sklo Satinato € 93,-

zárubňa € 107,-

Authentic Grigio CPL

• priečny dekor

• bezfalcové

Authentic Grigio CPL

• priečny dekor

Authentic Grigio CPL

• priečny dekor

• presklenie: EN-S + Chinchilla

Authentic Grigio CPL

• priečny dekor

• presklenie: A + Satinato

KT B

dvere € 94,- € 131,-

zárubňa € 107,- € 107,-

dvere € 176,-

zárubňa € 107,-

klimatická trieda B

dvere € 204,-

zárubňa € 224,-
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Authentic Perl CPL

dvere € 121,-

sklo Delta € 134,-

zárubňa € 107,-

dvere € 121,-

sklo Delta € 103,-

zárubňa € 107,-

Authentic perlové CPL

• pozdĺžny dekor

Authentic perlové CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: EN-M + Delta

Authentic perlové CPL

• pozdĺžny dekor

• presklenie: A + Delta

KT B

dvere € 94,- € 131,-

zárubňa € 107,- € 107,-

KT B = klimatická trieda B
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dvere € 121,-

sklo Smaragd € 213,-

zárubňa € 107,-

dvere € 121,-

sklo Smaragd € 101,-

zárubňa € 107,-

Authentic perlové CPL

• priečny dekor

• bezfalcové

Authentic perlové CPL

• priečny dekor

Authentic perlové CPL

• priečny dekor

• presklenie: A + Smaragd

Authentic perlové CPL

• priečny dekor

• presklenie: EN-S + Smaragd

Authentic perlové CPL

• priečny dekor

• 2 hliníkové lizény / čierne matné lizény

KT B

dvere € 94,- € 131,-

zárubňa € 107,- € 107,-

dvere € 176,-

zárubňa € 107,-

klimatická trieda B

dvere € 204,-

zárubňa € 224,-
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Povrchová úprava CPL, hrúbka dverového krídla cca 40 mm,  
s kovaním na posuvné dvere Helm GT-L 50 Inlay strieborne eloxovaným. 
Obojstranné tlmenie, vrátane dištančného profilu, strieborne eloxovaného 
krycieho profilu s dekorom-Inlay, koncovkami a podlahovým vedením, 
obojstranne namontovaná mušľová úchytka chróm satinovaný.

Kovanie HELM GT-L53 Inlay - možná kombinácia s nasledujúcimi 5 CPL dekormi:

Sada posuvných dverí

séria dub Natura + Inlay (všetky dekory)
cena za sadu € 373,-

Drevené posuvné dvere

Dverové krídlo: 720 / 820 / 920 /1020 mm (vrátane vodiacej koľajnice 2000 mm)

Štandard Natura

Authentic

biela RAL 9016 dub

agát Bianco popraskaný dub
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Sada posuvných dverí

séria s lizénami (všetky dekory)
cena za sadu od € 416,-

Štandard € 333,-Natura € 310,-

Authentic € 310,-

Drevené posuvné dvere s rúrkovou 
drevotrieskovou vložkou
Povrchová úprava CPL, hrúbka dverového krídla cca 40 mm, s kovaním na 
posuvné dvere Helm 53 strieborne elxovaným. Obojstranné tlmenie, vrátane 
dištančného profilu, strieborne eloxovaný krycí profil, koncovky a podlahové 
vedenie. Obojstranne namontovaná mušľová úchytka satinovaný chróm. 

Dverové krídlo: 720 a 820 mm (vrátane vodiacej koľajnice 1700 mm)
Dverové krídlo: 920 a 1020 mm (vrátane vodiacej koľajnice 2100 mm)

dub buk javor biela RAL 9016

agát akácia Bianco dub

Grigio Perl popraskaný dub Sand



www.schachermayer.sk44 | Hotové stavebné diely 2022 

číre sklo 
cena za sadu € 306,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sensita 15
cena za sadu € 397,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Satinato
cena za sadu € 327,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

číre sklo, Satinato, Sensita 15 & BlackShine

Sada kovania na sklenené posuvné dvere ESG
vrátane vodiacej koľajnice pre montáž na stenu, vyhotovenie hliník strieborný elox. 
Obojstranné tlmenie. S mušľovou úchytkou (vŕtanie skla ø 50 mm). 

HELM GT-L50 Inlay sada kovania - možná kombinácia s nasledujúcimi 5 CPL dekormi:

BlackShine
cena za sadu € 430,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sklenené posuvné dvere-Inlay

biela RAL 9016 dub agát Bianco popraskaný dub
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číre sklo
cena za sada € 390,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sensita 15
cena za sada € 563,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Satinato
cena za sada € 436,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

číre sklo, Satinato, Sensita 15 & BlackShine

Sada kovania na sklenené posuvné dvere ESG
vrátane vodiacej koľajnice pre montáž na stenu, vyhotovenie hliník strieborný elox. 
Obojstranné tlmenie. S madlom ø 20 mm / dĺžka 350 mm.

BlackShine
cena za sadu € 477,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sklenené posuvné dvere-Inlay HELM GT-L50 Inlay sada kovania - možná kombinácia s nasledujúcimi 5 CPL dekormi:

biela RAL 9016 dub agát Bianco popraskaný dub
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Nevtieravá elegancia 
s moderným dizajnom 

Celosklenené 
dvere
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Sada sklenených dverí - kolekcia Edelstein

Neuzamykateľné

8 dekorov kolekcie Edelstein s rôznymi balíkmi kovania. 
Možné kombinácie vo všetkých variantoch.  

Paket Classic UV
čierna RAL 9005

Sklenené dvere Edelstein vrátane balíka kovania Classic od € 395,- *

Neuzamykateľné

Paket Classic UV
hliník

Uzamykateľné

Paket Classic PZ
čierna RAL 9005

Uzamykateľné

Paket Classic PZ
hliník

49Hotové stavebné diely 2022 |* Balík kovania bez stredovej časti závesu. Vhodný stredový záves nájdete na str. 56



www.schachermayer.sk50 | Hotové stavebné diely 2022 

dverové krídlo samostatne € 294,-

dverové krídlo s kovaním € 395,-

zárubňa CPL biela € 109,-

Grande Smaragd číre Grande Smaragd biele Brillant číre Brillant biele

Sada sklenených dverí kolekcia Edelstein - akciové sady
Dverové krídla s balíkom kovania Classic od € 395,- *

dverové krídlo samostatne € 294,-

dverové krídlo s kovaním € 395,-

zárubňa CPL biela € 109,-

dverové krídlo samostatne € 294,-

dverové krídlo s kovaním € 395,-

zárubňa CPL biela € 109,-

dverové krídlo samostatne € 294,-

dverové krídlo s kovaním € 395,-

zárubňa CPL biela € 109,-
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Diamant číre Diamant biele Smaragd číre Smaragd biele

dverové krídlo samostatne € 294,-

dverové krídlo s kovaním € 395,-

zárubňa CPL biela € 109,-

dverové krídlo samostatne € 294,-

dverové krídlo s kovaním € 395,-

zárubňa CPL biela € 109,-

dverové krídlo samostatne € 294,-

dverové krídlo s kovaním € 395,-

zárubňa CPL biela € 109,-

dverové krídlo samostatne € 294,-

dverové krídlo s kovaním € 395,-

zárubňa CPL biela € 109,-
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Grande Smaragd číre/biele - hliník čierno eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 531,-
dverové krídlo  820 / 920 x 2100

Grande Smaragd číre / biele

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo.
Sada sklenených dverí vrátane vodiacej koľajnice pre montáž na stenu.
Obojstranné tlmenie.

Grande Smaragd číre/biele - hliník strieborne eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 490,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Grande Smaragd číre/biele - hliník strieborne eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 443,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Grande Smaragd číre/biele - hliník čierno eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 482,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sada sklenených dverí kolekcia Edelstein Grande Smaragd

číre sklo biele sklo
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Smaragd číre/biele - hliník čierno eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 482,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Smaragd číre / biele

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo.
Sada sklenených dverí vrátane vodiacej koľajnice pre montáž na stenu.
Obojstranné tlmenie.

Smaragd číre/biele - hliník strieborne eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 443,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Smaragd číre/biele - hliník strieborne eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 490,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Smaragd číre/biele - hliník čierno eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 531,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sada sklenených dverí kolekcia Edelstein Smaragd

číre sklo biele sklo



www.schachermayer.sk54 | Hotové stavebné diely 2022 

Brillant číre / biele - hliník strieborne eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 490,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Brillant číre / biele

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo.
Sada sklenených dverí vrátane vodiacej koľajnice pre montáž  
na stenu. Obojstranné tlmenie.

Brillant číre / biele - hliník čierno eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 531,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Brillant číre / biele - hliník čierno eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 482,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Brillant číre / biele - hliník strieborne eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 443,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sada sklenených dverí kolekcia Edelstein Briliant

číre sklo biele sklo
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Diamant číre - hliník strieborne eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 443,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Diamant číre / biele

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo.
Sada sklenených dverí vrátane vodiacej koľajnice pre montáž  
na stenu. Obojstranné tlmenie.

Diamant číre / biele - hliník strieborne eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 482,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Diamant číre / biele - hliník čierno eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 531,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Diamant číre / biele - hliník strieborne eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 490,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sada sklenených dverí kolekcia Diamant

číre sklo biele sklo
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Sada kovania Classic
Rozsah dodávky:
zámok Classic neuzamykateľný alebo uzamykateľný, 2 krídlové časti závesov s objímkou pre 
rámové časti závesov, 1 pár kľučiek, farby: hliník s efektom ušľachtilej ocele alebo čierny hliník RAL 
9005. 
Informácie pre objednanie: stredové časti závesu pre oceľové a drevené zárubne je 
potrebné objednať samostatne. Je potrebné špecifikovať doraz dverí pravý / ľavý, ako aj zámok 
(uzamykateľný/neuzamykateľný) s PZ s prevodom.

neuzamyteľná

Stredová časť závesov 38,5 mm
(rámový diel) pre drevené zárubne 
Donau a Smart 

potrebné 2 ks na dvere

Stredová časť závesov 38,5 mm
(rámový diel) pre oceľové zárubne

potrebné 2 ks na dvere

PZ

obj. číslo 102 232 912 € 185,- obj. číslo 102 232 914 € 185,-

obj. číslo 102 232 911 € 192,- obj. číslo 102 232 913 € 192,-

obj. číslo vyhotovenie cena EUR

102 233 185 ľavé € 7,00

102 233 190 pravé € 7,00

obj. číslo vyhotovenie cena EUR

102 233 855 ľavé € 9,90

102 233 856 pravé € 9,90

Kovanie na sklenené dvere
Vhodné pre všetky Donau & Solido Smart zárubne v spojení so sklenenými dverami z nášho 
katalógu. Kľučka z ušľachtilej ocele, zámok SOLIDO Studio Square 508 matný nikel, uzamykateľný 
alebo neuzamykateľný s PZ s prevodom.

Informácie pre objednanie:  je potrebné špecifikovať doraz dverí pravý / ľavý, ako aj zámok 
(uzamykateľný/neuzamykateľný) s PZ s prevodom.

obj. číslo 102 245 462 € 18,-

obj. číslo 102 246 238  € 39,-
(ušľ. oceľ čierna)

Norgwegen

obj. číslo 102 245 460 € 18,-

Oslo

obj. číslo 102 245 461 € 18,-

Helsinki

obj. číslo 102 246 066 € 31,-

Dover

obj. číslo 102 246 171 € 37,-

obj. číslo 102 246 293  € 45,-
(ušľ. oceľ čierna)

Malmö



57Hotové stavebné diely 2022 |

číre sklo Satinato BlackShine BlackDark

Celosklenené dvere

dverové krídlo € 229,-

zárubňa CPL biela € 109,-

BlackShine

dverové krídlo € 271,-

zárubňa CPL biela € 109,-

BlackDark

dverové krídlo € 105,-

zárubňa CPL biela € 109,-

číre sklo

dverové krídlo € 142,-

zárubňa CPL biela € 109,-

Satinato

dverové krídlo € 315,-

zárubňa CPL biela € 109,-

Sensita 15 - Satinato 
s čírymi pruhmi

LAGER
WARE

LAGER
WARE

LAGER
WARE
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BlackShine - hliník čierny eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 466,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

BlackShine

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo.
Sada sklenených dverí vrátane vodiacej koľajnice pre montáž 
na stenu. Obojstranné tlmenie.

BlackShine - hliník čierno eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 417,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

BlackShine - hliník strieborne eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 378,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

BlackShine - hliník strieborne eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 425,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Posuvné sklenené dvere BlackShine 
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BlackDark - hliník čierno eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 509,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

BlackDark

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo.
Sada sklenených dverí vrátane vodiacej koľajnice pre montáž 
na stenu. Obojstranné tlmenie.

BlackDark - hliník čierno eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 460,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

BlackDark - hliník strieborne eloxovaný
mušľová úchytka / vŕtanie do skla ø 50 mm 

cena za sadu € 420,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

BlackDark - hliník strieborne eloxovaný
madlo ø 20 mm / dĺžka 350 mm

cena za sadu € 468,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Posuvné sklenené dvere BlackDark
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Číre sklo, Satinato & Sensita 15

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo. Sada sklenených dverí vrátane 
vodiacej koľajnice pre montáž na stenu, hliník strieborne eloxovaný. 
Obojstranné tlmenie. S madlom ø 20 mm a dĺžkou 350 mm.

Číre sklo 
cena za sadu  € 338,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sensita 15
cena za sadu € 511,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Satinato
cena za sadu € 385,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Posuvné sklenené dvere
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Číre sklo 
cena za sadu € 379,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Sensita 15
cena za sadu € 552,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Satinato
cena za sadu € 425,-
dverové krídlo (mm) 820 / 920 x 2100

Číre sklo, Satinato & Sensita 15

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo. Sada sklenených dverí vrátane 
vodiacej koľajnice pre montáž na stenu, hliník čierno eloxovaný. 
Obojstranné tlmenie. S madlom ø 20 mm a dĺžkou 350 mm. 

Posuvné sklenené dvere
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Číre sklo 

cena za sadu € 254,-

dverové krídlo (mm) 820 n / 920 n x 2100

Sensita 15

cena za sadu € 345,-

dverové krídlo (mm) 820  / 920  x 2100

Satinato

cena za sadu € 257,-

dverové krídlo (mm) 820  / 920  x 2100

Číre sklo, Satinato & Sensita 15

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo. Sada sklenených dverí vrátane 
vodiacej koľajnice pre montáž na stenu, hliník strieborne eloxovaný. 
Obojstranné tlmenie. S mušľovou úchytkou / vŕtanie do skla ø 50 mm.

Posuvné sklenené dvere

LAGER
WARE

LAGER
WARE

LAGER
WARE
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Číre sklo 

cena za sadu € 293,-

dverové krídlo (mm) 820  / 920  x 2100

Sensita 15

cena za sadu € 384,-

dverové krídlo (mm) 820  / 920  x 2100

Satinato

cena za sadu € 314,-

dverové krídlo (mm) 820  / 920  x 2100

Číre sklo, Satinato & Sensita 15

Sklenená výplň ESG bezpečnostné sklo. Sada sklenených dverí vrátane 
vodiacej koľajnice pre montáž na stenu, hliník čierno eloxovaný. 
Obojstranné tlmenie. S mušľovou úchytkou / vŕtanie do skla ø 50 mm.

Posuvné sklenené dvere
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Brillant číre Brillant biele Diamant číre Diamant biele Smaragd číre Smaragd biele

Black Shine Chinchilla Delta

Konfeta

Narona Satinato číre sklo Satinato biele Uadi Masterpoint Mastercarrè

Grande Smaragd číre Grande Smaragd biele

Možnosti presklenia drevených dverí / 
výplne sklenených dverí
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Dizajnový balík čierny
vhodné doplnky

GEZE zatvárač dverí TS 3000 V

• 1-krídlové s klznou lištou
• čierny matný (RAL 9005)

obj. číslo 102 282 981 
cena: € 221,40

SOLIDO dverový doraz

• gumová koncovka, čierny matný RAL 9005
• ø 20 mm

obj. číslo 102 249 613
cena: € 30,30

MARCHESI dverový doraz podlahový/na stenu 

• ø 35 mm
• čierny matne lakovaný

obj. číslo 102 249 614
cena: € 28,70

KWS dverový stavač

• zdvih 60 mm, 35 x 225 mm
• hliník čierny matný RAL 9005

obj. číslo 102 283 274
cena: € 50,70

SOLIDO zadlabávací zámok 300

• oceľ čierna matná lakovaná
• DM 50, orech 8,5

BB  obj. číslo 102 243 011 € 34,70
PZ  obj. číslo 102 243 012 € 34,50
WC  obj. číslo 102 243 013 € 36,90

Krytky na závesy
spodný diel s 2 kolíkmi, plochý zaoblený, 
ø 16 mm. Vhodné pre dverové závesy  
Creativ, Donau a Solido Smart

obj. číslo 102 265 771
cena: € 17,40 / pár
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obj. číslo dierovanie cena EUR

102 246 308 Solo WC, núdzové 
otváranie

74,80

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 244 034 Solo 38,00

102 244 032 Solo WC, slepá 38,40

102 244 033 Solo WC, núdzové 
otváranie

45,50

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 244 037 Solo 38,60

102 244 035 Solo WC, slepá 38,00

102 244 036 Solo WC, núdzové 
otváranie

45,80

Solido Solo Norwegen, kľučka-kľučka
okrúhle ploché rozety, ušľachtilá oceľ  
čierna matná, prášková farba

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 246 307 Solo WC, núdzové 
otváranie

75,10

Solido Solo Norwegen, kľučka-kľučka
hranaté ploché rozety, ušľachtilá oceľ  
čierna matná, prášková farba

Solido Solo Norwegen, kľučka-kľučka
okrúhle ploché rozety, ušľachtilá oceľ  

Solido Solo Norwegen, kľučka-kľučka
hranaté ploché rozety, ušľachtilá oceľ  

Možné použiť len v spojení so 
zadlabávacími zámkami SOLO.

Nie sú potrebné BB, PZ alebo WC 
rozety.

Sada klučiek Solido Solo

obj. číslo cena EUR

102 250 082 24,50

Zadlabávací zámok Solo
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Solido Norwegen, kľučka-kľučka 
okrúhle ploché rozety, ušľ. oceľ čierna

Solido Norwegen, kľučka-kľučka 
hranaté ploché rozety, ušľ. oceľ čierna

Solido Norwegen, kľučka-kľučka 
okrúhle rozety, ušľachtilá oceľ

Hoppe Austin, kľučka-kľučka
hranaté rozety, hliník čierny matný

Solido Dover, kľučka-kľučka
okrúhle rozety, ušľachtilá oceľ matná

Solido Prag, kľučka-kľučka
okrúhle rozety, zamak pochrómovaný

Solido Almeria, kľučka-kľučka
okrúhle rozety, zamak matne  
pochrómovaný

Hoppe Stockholm, kľučka-kľučka
hranaté ploché rozety, ušľ. oceľ matná

Hoppe Stockholm, kľučka-kľučka
okrúhle rozety, ušľachtilá oceľ matná

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 246 251 BB 83,30

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 246 254 BB 85,20

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 245 677 BB 61,40

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 202 509 BB 35,80

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 246 036 BB 72,60
obj. číslo dierovanie cena EUR

102 245 795 BB 75,30

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 245 712 BB 79,10

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 203 441 BB 47,30

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 203 471 BB 30,00

Sada klučiek Solido/Hoppe

obj. číslo cena EUR

102 250 082 24,50
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Hoppe Dallas s hranatými rozetami, 
ušľachtilá oceľ matná

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 203 573 BB 53,80

Sada kľučiek Dallas

Hoppe Dallas s hranatými plochými rozetami, 
ušľachtilá oceľ matná

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 203 577 BB 71,20

Hoppe Dallas s hranatou plochou rozetou, 
bez kľúčovej rozety, ušľachtilá oceľ matná

obj. číslo cena EUR

102 203 576 55,50

Hoppe Dallas s hranatými rozetami,
bez kľúčových roziet, ušľachtilá oceľ 
matná / čierna matná

obj. číslo povrch cena EUR

102 290 996 n matný 69,00

102 290 946 čierny matný 81,80

Hoppe Dallas s hranatými rozetami,
mosadz čierna

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 244 854 BB 86,20

Hoppe Dallas s hranatými plochými rozetami,
ušľachtilá oceľ čierna matná

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 204 252 BB 90,00

Hoppe Dallas s hranatými plochými rozetami, 
mosadz medeáj farba, satinovaná

obj. číslo dierovanie cena EUR

102 202 546 BB 115,30

Hoppe Dallas s hranatou plochou rozetou,
bez kľúčovej rozety, mosadz medená farba, 
satinovaná

obj. číslo cena EUR

102 202 514 88,50
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dub 
výrazný biely

dub 
výrazný

Trojvrstvová konštrukcia s naolejovaným 
povrchom 

• prírodne naolejovaný povrch,  
jemne kefovaný, čierno tmelený

• stredná vrstva a podklad z mäkkého dreva
• úžitková vrstva: cca 2,5 mm
• jednoduchá montáž vďaka 5Gc spojeniu
• na plávajúcu pokládku alebo  

celoplošné lepenie

Vaše Plus  
pre pohodlie

Drevená podlaha 
Vidiecke dosky

mikro skosenie
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€ 38,70

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka  
mm

dĺžka  
mm

šírka  
mm

obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 746 400 dub jemný kefovaný prírodne olejovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 46,30

111 746 403 dub výrazný biely kefovaný bielo olejovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 41,00

111 746 401 dub výrazný kefovaný prírodne olejovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 45,40

111 746 402 dub divoký kefovaný prírodne olejovaný cca 2,5 14 2200 180 2,77 41,80

111 746 404 dub svieži kefovaný prírodne olejovaný ccca 2,5 14 1800 155 1,95 38,70

obj. č. dekor MJ EUR 

111 724 530 dub biely ks 8,70

111 723 946 dub Natur ks 6,80

Soklová lišta  
dyhovaná
rozmer 16 x 50 mm
dĺžka 2500 mm od € 6,80

dub 
výrazný biely

dub 
výrazný

dub  
divoký

dub  
jemný

dub 
svieži 
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Trojvrstvová konštrukcia z masívneho dreva,
ktorá predstavuje prirodzenosť  a najvyššiu 
kvalitu v oblasti drevených podláh. 

• prírodne naolejovaný povrch Easy Care
• kefovaný, hnedo tmelený
• stredná vrstva a podklad z mäkkého dreva
• úžitková vrstva: cca 2,5 mm 
• jednoduchá pokládka systémom Lock-it  
• na plávajúcu pokládku alebo  

celoplošné lepenie

Vaše Plus  
pre pohodlie

Drevená podlaha 
Ondo

dub  
Frijo

dub  
Frosti
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€ 66,60

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka  
mm

dĺžka  
mm

šírka  
mm

obsah balíka  
m²

EUR / m2

111 717 776 dub svieži Kari kefovaný, prírodne olejovaný cca 2,5 13 2400 192 3,69 66,60

111 717 777 dub svieži Frijo kefovaný, Stone olejovaný cca 2,5 13 2400 192 3,69 66,60

111 717 778 dub svieži Frosti kefovaný, bielo olejovaný cca 2,5 13 2400 192 3,69 66,60

obj. č. dekor MJ EUR 

111 717 720 dub Stone ks 15,70

111 717 713 dub biely ks 15,70

111 717 712 dub Natur ks 14,90 od € 14,60

Soklová lišta  
masív
rozmer 16 x 40 mm
dĺžka 2000 mm

dub 
Frijo

dub 
Frosti

dub 
Kari
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Trojvrstvová konštrukcia z masívneho 
dreva s jedinečnou povrchovou úpravou 
„Autentico“.

• prírodne naolejovaný povrch Pro Care
• kefovaný, hnedo tmelený, Autentico
• stredná vrstva a podklad z mäkkého 

dreva
• úžitková vrstva: cca 3,6 mm 
• pokládka systémom pero-drážka 
• na plávajúcu pokládku alebo  

celoplošné lepenie 

Vaše Plus  
pre pohodlie

Drevená podlaha 
smrekovec

červený smrek 
Natur

Nut- und 
Federverbindung
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červený smrek  
Alt 

 € 75,-

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka  
mm

dĺžka  
mm

šírka  
mm

obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 717 773 červený smrek  
Alt prírodný

kefovaný, olejovaný cca 3,6 15 2000 195 2,73 76,00

111 717 772 červený smrek 
Natur prírodný 

kefovaný, olejovaný cca 3,6 15 2000 195 2,73 75,00

obj. č. dekor EUR 

111 717 721 červený smrek  Alt 10,80

111 717 714 červený smrek Natur 9,10 € 9,10

Soklová lišta  
masív
rozmer 16 x 40 mm
dĺžka 2000 mm

červený smrek  
Natur 
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Exkluzívne drevené podlahy. Trojvrstvová 
konštrukcia z masívneho dreva s dymovým 
povrchom 

Drevená podlaha 
dub

dub  
Fumo

• prírodne naolejovaný povrch Pro Care
• hobľovaný a čierno tmelený
• stredná vrstva a podklad z mäkkého dreva
• úžitková vrstva: cca 3,6 mm 
• pokládka systémom Lock-it 
• na plávajúcu pokládku alebo  

celoplošné lepenie 

Vaše Plus  
pre pohodlie
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dub  
Fumo

€ 83,30

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka  
mm

dĺžka  
mm

šírka  
mm

obsah balíka  
m²

EUR / m2

111 717 774 dub Fumo rustik kefovaný, hobľovaný, olejovaný cca 3,6 15 2400 192 2,69 83,00

€ 8,70

Soklová lišta  
dyhovaná
rozmer 16 x 50 mm
dĺžka 2500 mm

obj. č. dekor MJ EUR 

111 724 549 dub Caramel ks 8,70
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Drevená podlaha 
dub JURA
Trojvrstvová konštrukcia s prírodne  
naolejovaným povrchom.

• 3-vrstvová štruktúra a 2 skosené hrany
• úžitková vrstva: cca 2,5 mm
• stredná vrstva a podklad z mäkkého dreva
• spojenie FIX
• na plávajúcu pokládku alebo  

celoplošné lepenie

Vaše Plus  
pre pohodlie

dub 
Natur hobľovaný
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obj. č. dekor MJ EUR 

111 723 946 dub Natur ks 6,80 € 6,80

Soklová lišta  
dyhovaná
rozmer 16 x 50 mm
dĺžka 2500 mm

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka 
mm

dĺžka 
mm

šírka  
mm

obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 724 374 dub rustikálny Jura kefovaný prírodne olejovaný cca 2,5 12 2205 176 2,33 57,30

111 724 361 dub rustikálny Jura kefovaný, hobľovaný,  
prírodne olejovaný

cca 3,2 13 2205 176 2,33 65,50

dub 
Natur dub Natur hobľovaný

€ 57,30
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• 3-vrstvová štruktúra
• povrch - Innovo Natur olejovaný
• úžitková vrstva: cca 3,2 mm
• stredná vrstva smrekových lamiel,  

protiťah z mäkkého dreva
• spojenie PowerFIX 
• na plávajúcu pokládku alebo  

celoplošné lepenie

Vaše Plus  
pre pohodlie

Drevená podlaha 
Rustico
Či už dub, jaseň, smrekovec alebo borovica 
limba: tieto podlahy vytvárajú rustikálny, 
originálny vzhľad so svojimi zaujímavými 
štruktúrami a kresbami. 

dub Caramel Valley jaseň
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jaseň Country dub Intens

od 
€ 62,30

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka  
mm

dĺžka 
mm

šírka 
mm

obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 700 145 jaseň Natur!Pur Country kefovaný, olejovaný cca 3,2 13 2205 176 2,33 62,30

111 746 092 dub Natur!Pur Intens hobľovaný, olejovaný cca 3,2 13 2205 176 2,33 83,60

111 746 090 dub Caramel Valley štruktúrovaný, olejovaný cca 3,2 13 2205 176 2,33 88,00

111 746 089 dub Natur Valley štruktúrovaný, olejovaný cca 3,2 13 2250 176 2,33 80,30

obj. č. dekor EUR 

111 700 150 jaseň 10,30

111 746 025 dub Natur!Pur 8,80

111 724 549 dub Caramel 8,70

111 723 946 dub 6,80 od € 6,80

Soklová lišta  
masív
rozmer 17 x 50 mm
dĺžka 2200 mm

dub Caramel dub Natur
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Odolná podlaha v dekore dub.
S kefovaným povrchom.

• odolná
• mäkká, tichá, príjemná na dotyk
• rýchla pokládka so systémom Fix
• korková zvuková izolácia
• vhodná na podlahové kúrenie

Vaše Plus  
pre pohodlie

Dizajnová 
vinylová podlaha

23

NKL23
Odporúča sa do obytných priestorov
s intenzívnym využívaním

dub  
Seattle 

bez skosenej  
hrany
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€ 25,70

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka mm dĺžka mm šírka mm obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 720 877 dub Seattle kefovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 25,70

111 720 875 dub Buffalo kefovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 25,70

111 720 876 dub Miami kefovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 25,70

obj. č. Dekor MJ EUR 

111 724 029 dub Seattle ks 9,20

111 724 018 dub Bufallo ks 9,20

111 724 019 dub Miami ks 9,20 

Soklová lišta  
MDF fóliovaná
rozmer 16 x 50 mm
dĺžka 2400 mm € 9,20

dub 
Miami

dub 
Buffalo

dub 
Seattle
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Viacvrstvová konštrukcia s odolným 
povrchom. S kefovanými pórmi pôsobí 
podlaha na nerozoznanie od dreva. 

Vaše Plus  
pre pohodlie
• drevovláknitá doska HDF  

s redukovanou nasiakavosťou
• korková zvuková izolácia
• FIX systém, plávajúca pokládka  

bez lepenia
• vhodná na podlahové kúrenie

Dizajnová 
vinylová podlaha 
Favorito/Grando 

23

NKL23
Odporúča sa do obytných priestorov
s intenzívnym využívaním

Favorito Grando

dub  
Stonewashed

bez skosenej  
hrany
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€ 30,40

Dizajnová vinylová podlaha Favorito

obj. č. dekor povrchová 
úprava

úžitková vrstva 
mm

hrúbka 
mm

dĺžka 
mm

šírka 
mm

obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 724 455 dub Stonewashed kefovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 30,40

111 724 235 dub Helsinki kefovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 30,40

111 725 965 dub Nordsee kefovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 30,40

111 720 811 dub Cult kefovaný cca 0,3 9,8 1205 210 1,52 30,40

obj. č. dekor MJ EUR 

111 723 657 Stonewashed ks 9,20 

111 723 655 Helsinki ks 9,20

111 725 770 Nordsee ks 9,20

111 723 652 Cult ks 9,20

Soklová lišta  
MDF fóliovaná
rozmer 16 x 50 mm
dĺžka 2400 mm € 9,20

dub  
Stonewashed

dub  
Helsinki

dub  
Nordsee

dub  
Cult
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Viacvrstvová konštrukcia. Vysoká pevnosť 
a odolnosť so silnou vinylovou nášľapnou 
vrstvou aj do „náročných“ priestorov.

Vaše Plus  
pre pohodlie

Dizajnová 
vinylová podlaha 
Robusto 

• drevovláknitá doska HDF  
s redukovanou nasiakavosťou

• korková zvuková izolácia
• FIX systém, plávajúca pokládka   

bez lepenia
• vhodná na podlahové kúrenie

23

NKL23
Odporúča sa do obytných priestorov
s intenzívnym využívaním

dub  
Westside
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€ 34,40

obj. č. dekor povrchová 
úprava

úžitková vrstva 
mm

hrúbka 
mm

dĺžka 
mm

šírka 
mm

obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 724 230 dub Westside súbežná štruktúra cca 0,55 10 1205 210 1,52 34,40

111 724 221 dub Montblanc súbežná štruktúra cca 0,55 10 1205 210 1,52 34,40

111 724 223 dub Cognac súbežná štruktúra cca 0,55 10 1205 210 1,52 34,40

111 746 486 dub Nox kefovaný, bez 
skosenej hrany

cca 0,55 10 1205 210 1,52 34,40

111 724 467 dub Vintage súbežná štruktúra cca 0,55 10 1205 210 1,52 34,40

obj. č. dekor MJ EUR 

111 723 673 Westside ks 9,20 

111 723 670 Montblanc ks 9,20

111 723 671 Cognac ks 9,20

111 723 650 Nox ks 9,20

111 723 683 Vintage ks 9,20

Soklová lišta  
MDF fóliovaná

rozmer 16 x 50 mm
dĺžka 2400 mm € 9,20

dub  
Westside

dub  
Montblanc

dub  
Cognac

dub  
Nox

dub  
Vintage
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Viacvrstvová konštrukcia. Vinylový povrch 
s ľahko kefovanou štruktúrou.

• vhodná aj do vlhkých priestorov
• mäkká, tichá, príjemná na dotyk
• rýchla pokládka so systémom Click
• tlmenie kročajového hluku
• vhodná na podlahové kúrenie

Vodeodolná 
podlaha

dub 
surový

dub  
Trentino

Dizajnová 
vinylová podlaha 
Hydro Rigid

ĽAHKÁ ÚDRŽBA BEZ FTALÁTOV ANTISTATICKÉ
TLMENIE  

KROČAJOVÉHO HLUKU

SVETLOSTÁLOSŤ
6 / 7

PODLAHOVÉ
KÚRENIEĽAHKÁ ÚDRŽBA BEZ FTALÁTOV ANTISTATICKÉ

TLMENIE  
KROČAJOVÉHO HLUKU

SVETLOSTÁLOSŤ
6 / 7

PODLAHOVÉ
KÚRENIE

100%
VODEODOLNÉ
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€ 24,30

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka mm dĺžka mm šírka mm obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 725 866 dub Trentino tvrdené PU cca 0,3 5 1220 229 2,24 24,30

111 725 864 dub surový tvrdené PU cca 0,3 5 1220 229 2,24 24,30

111 725 865 dub sivý tvrdené PU cca 0,3 5 1220 229 2,24 24,30

obj. č. dekor MJ EUR 

111 725 508 dub Trentino ks 6,70

111 725 702 dub surový ks 6,70

111 725 506 dub sivý ks 6,70

Soklová lišta  

rozmer 18 x 50 mm
dĺžka 2000 mm € 6,70

dub 
Trentino

dub 
sivý

dub 
surový
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Viacvrstvová konštrukcia. Vinylový povrch 
s autentickou štruktúrou.

• odolný PU-tvrdený povrch s transparentnou 
úžitkovou vrstvou

• vďaka svojej celkovej hrúbke a robustnosti  
je ideálnou podlahou pre jednoduchú 
samoinštaláciu systémom Click

• Presskork - tlmenie kročajového hluku
• vhodná na podlahové kúrenie

Dizajnová 
vinylová podlaha 
Eco Line

HDF sound

ĽAHKÁ ÚDRŽBA BEZ FTALÁTOV ANTISTATICKÉ
TLMENIE  

KROČAJOVÉHO HLUKU

SVETLOSTÁLOSŤ
6 / 7

PODLAHOVÉ
KÚRENIE
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od € 32,40

obj. č. dekor povrchová úprava úžitková vrstva 
mm

hrúbka mm dĺžka mm šírka mm obsah balíka 
m²

EUR / m2

111 725 028 dub Grey tvrdené PU cca 0,3 9,5 1235 230 1,70 33,20

111 725 030 dub Polar tvrdené PU cca 0,3 9,5 1235 230 1,70 33,20

111 725 021 dub Fossil tvrdené PU cca 0,3 9,5 1235 230 1,70 32,40

111 725 022 dub Champagne tvrdené PU cca 0,3 9,5 1235 230 1,70 32,40

111 725 025 dub Vita tvrdené PU cca 0,3 9,5 1235 230 1,70 32,40

111 725 020 gaštan Living tvrdené PU cca 0,3 9,5 1235 230 1,70 32,40

111 725 054 oliva Honig tvrdené PU cca 0,3 9,5 1235 230 1,70 32,40

obj. č. dekor EUR 

111 725 519 dub Grey 6,70

111 725 503 dub Polar 6,70

111 725 516 dub Fossil 6,70

111 725 523 dub Champag. 6,70

Soklová lišta  

rozmer 18 x 50 mm
dĺžka 2000 mm

obj. č. dekor EUR 

111 725 515 dub Vita 6,70

111 725 517 gaštan Living 6,70

111 725 527 oliva Honig 6,70

dub 
Grey

dub 
Polar

dub 
Fossil

dub 
Champagne

dub 
Vita

gaštan  
Living

oliva  
Honig
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Box so všetkými potrebnými produktami na správnu 
starostlivosť o olejované a voskované drevené povrchy.

Obsah:
1 liter mydlo na drevené podlahy
1 liter olej na ošetrenie
0,25 liter Intensiv Cleaner - intenzívny čistič
1 rozprašovač
1 bavlnená handra
1 držiak na vankúšik + leštiaci vankúšik
návod na údržbu

Box s ošetrovacími olejmi

od € 47,20

Olej Care
Na údržbu všetkých oxidačne tvrdených olejových 
povrchov. Ideálny na pravidelnú údržbu olejovaných 
drevených podláh. 

• jednoduché nanesenie manuálne, aj strojovo
• rýchloschnúci, ekologická klíma v miestnosti

Spotreba: cca 1 liter na 30 - 40 m²

obj. č. farba MJ EUR 

111 787 423 prírodná ks 19,20 € 19,20

Natural Soap - ideálne čistenie a starostlivosť o všetky 
naolejované, voskované a mydlované drevené podlahy

• hydratačný účinok
• na základné ošetrenie podláh z mäkkého dreva

Spotreba: cca 1 liter na 320 - 400 m²

Mydlo na drevené podlahy

obj. č. farba MJ EUR 

111 787 098 prírodná ks 11,10

111 787 099 biela ks 12,80 od € 11,10

obj. č. farba MJ EUR 

111 787 019 prírodná ks 47,20

111 787 020 biela ks 49,30
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Refresher kombinuje optimálne čistenie s olejovým ošetrením drevených povrchov.
Olej obsiahnutý v mydle vytvára dodatočný, matný ochranný film na povrchu dreva.

• maximálna ochrana proti znečisteniu a vode od prvého dňa
• zvýrazňuje prirodzenú farbu dreva
• jemné vyčistenie a ošetrenie podláh
• zanechá na povrchu matný ochranný olejový film

Spotreba: cca 1 liter na 150 - 200 m²

Olej Refresher

obj. č. farba MJ EUR 

111 787 426 prírodný ks 18,70

111 787 427 biely ks 19,60 od € 18,70

obj. č. MJ EUR 

111 787 018 ks 49,60 € 41,40

Výhodný balíček so všetkými potrebnými produktami na 
správnu starostlivosť o vinylové, laminátové a lakované 
povrchy. 

Obsah:
1 liter Master Care
1 liter Master Cleaner
0,25 liter Intensiv Cleaner - intenzívny čistič
1 bavlnená handra
návod na údržbu

obj. č. obsah l MJ EUR 

111 787 104 1 ks 15,80

111 787 105 2,5 ks 31,70 od € 31,70

Na čistenie veľmi znečistených plôch, lokálne odstránenie škvŕn a príprava 
pred ďalším olejovaním. 

• pre neupravené, olejované, lakované a mydlom ošetrené povrchy  
v interiéri

• základné vyčistenie a odmastenie
• vysoká výdatnosť

spotreba: cca 1 liter na 200 m²

Intenzívny čistič

Box na ošetrenie vinylových 
a lakovaných podláh
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Výpočet svetlého stavebného otvoru
Rozhodujúci rozmer pre murára je svetlý stavebný otvor – to je otvor v stene pred osadením dverového prvku. 
Pozor: V priloženom stavebnom pláne sú šírka a výška priechodu udane pri osadenej zárubni.

Svetlý stavebný otvor pre interiérové dvere
Šírka priechodu/ svetlá šírka: + 8 cm
Výška priechodu/ svetlá výška: +4 cm
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horná hrana podlahy

5 - 8 mm 

svetlá šírka 

Určenie svetlého stavebného otvoru

Rozhodujúce na určenie smeru dverí je pohľad na zatvorené dvere zo strany, na ktorej sú viditeľné závesy. Podľa toho,
na ktorej strane sa závesy nachádzajú sú dvere „pravé” alebo „ľavé”.

Určenie smeru dverí

ľavé - otváranie smerom dnu pravé - otváranie smerom von ľavé - otváranie smerom von pravé - otváranie smerom dnu



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o., 
IČO: 313  838  58, DIČ: 2020334206, IČ DPH: SK2020334206, so sídlom Pestovateľská 12, 821  04 Bratislava  
(stav 05/2018)

Kontakt:
Email: info@schachermayer.sk; datenschutz@schachermayer.com
Tel.: +421 2 4820 2700  Fax: +421 2 4820 2730
Online: https://www.schachermayer.sk/podnik/kontakt/
   
1. Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každého záväzkového vzťahu uzatvo-
reného medzi predávajúcim - dodávateľom (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujúcim – odberateľom (právnická alebo fyzická osoba).

2. Rozsah platnosti
Tieto VOP bližšie upravujú podmienky predaja tovaru firmou Schachermayer, spol. s r.o.. VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa 
predávajúci a kupujúci nedohodnú v Rámcovej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve, prípadne v ďalšom zmluvnom vzťahu na iných 
podmienkach. Konkrétne dohody strán, ktoré sú odlišné od ustanovenia týchto VOP, majú pred týmito prednosť. Predávajúci je 
oprávnený tieto VOP v prípade rozumnej potreby jednostranne primerane zmeniť, kedy je však povinný kupujúcemu tieto zmeny 
bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky oznámiť, alebo je povinný tieto uverejniť na svojich www stránkach. Kupujúci 
má právo tieto zmeny písomne alebo elektronicky odmietnuť a zmluvný vzťah ukončiť v rámci jednomesačnej výpovednej doby, 
ktorá začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.

3. Vznik kúpnej zmluvy a jej náležitosti
Jednotlivé kúpne zmluvy alebo realizačné zmluvy dojednané buď samostatne alebo v nadväznosti na Rámcovú kúpnu zmluvu 
uzavretú medzi stranami sú uzatvárané na základe záväzných objednávok kupujúceho adresovaných predávajúcemu najmä 
telefonicky, faxom, písomne poštou, e-mailom (elektronicky) alebo predaných osobne na prevádzke / predajni predávajúceho. 
Kupujúci je povinný uviesť v objednávke svoje identifikačné údaje (názov firmy a údaje podľa výpisu z obchodného alebo  živnos-
tenského registra, t.j. najmä sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie), presné označenie požadovaného tovaru, jeho množstvo, 
spôsob a miesto dodania a požadovaný termín odberu, to všetko potvrdené oprávnenou osobou kupujúceho. Predávajúci zašle 
kupujúcemu bez zbytočného odkladu svoje stanovisko k objednávke písomne alebo elektronicky. Ak predávajúci navrhne určité 
zmeny doručenej objednávky, považuje sa pôvodná objednávka kupujúceho za potvrdenú v zmysle zmien navrhnutých predáva-
júcim, pokiaľ tieto zmeny kupujúci do 3 pracovných dní od ich doručenia písomne alebo elektronicky neodmietne. Pokiaľ ich takto 
odmietne, bude vznik zmluvného vzťahu predmetom jednania alebo zmluvný vzťah nevznikne. V  prípade potreby okamžitého 
plnenia alebo v  iných podobných prípadoch vznikne zmluvný vzťah plnením predávajúceho bez omeškania a  prieťahov podľa 
objednávky kupujúceho. Dodacie doby sú záväzné len pokiaľ sú písomne alebo v elektronickej podobe potvrdené oboma stranami. 
V prípade nesplnenia termínu dodania požadovaného kupujúcim zo strany predávajúceho bez potvrdenia objednávky, nie je možné 
zo strany kupujúceho uplatňovať akékoľvek nároky z titulu iného termínu dodania tovaru.

4. Miesto plnenia a cena ďalších činností súvisiacich s dodávkou
Miestom plnenia (dodania) tovaru je vopred v  zmluvných vzťahoch špecifikovaná prevádzka, sklad alebo sídlo predávajúceho, 
odkiaľ si kupujúci tovar prevezme oproti jeho potvrdeniu oprávnenou osobou na dodacom (prepravnom) liste, prípadne faktúre. Ak 
je v objednávke kupujúceho požiadavka na dodanie tovaru (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujúceho (prípadne do 
iného miesta určeného kupujúcim) a predávajúci túto požiadavku bude akceptovať, tak je miesto plnenia takto dohodnuté. Ak bude 
objednaný tovar vrátane jeho odoslania do určitého miesta, tak sa uskutočňuje dodanie tovaru (plnenie) jeho odovzdaním prvému 
dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať aj dielčiu dodávku tovaru. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý 
termín prevzatia, je predávajúci oprávnený poslať objednaný tovar kupujúcemu na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci 
odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu týmto vznikli. Cena za dopravu 
tovaru nie je súčasťou kúpnej ceny tovaru. Pri dohodnutej dodávke dopravcom bude predávajúcim účtovaný poplatok = systémové 
prepravné náklady. Ich výška je uvedená v potvrdení zákazky. Kupujúci je povinný poplatok zaplatiť. Cena za tovar nezahŕňa ani 
cenu za vykládku a manipuláciu s tovarom a kupujúci sa zaväzuje tieto event. navýšené náklady uhradiť na základe vystaveného 
daňového dokladu od strany, ktorá náklad vynaložila. 
Dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa zmluvy (objednávky kupujúceho) potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho pri prevzatí 
tovaru podpisom dodacieho alebo prepravného listu s čitateľným uvedením mena a dátumom prevzatia. 
V prípade uplatnenia reklamácie u dopravcu platí, že pokiaľ bude zistené preukázateľné poškodenie obalu zásielky, je zástupca 
kupujúceho povinný toto poznamenať ako výhradu ihneď pri prevzatí tovaru do poznámky dodacieho či prepravného listu. Zástupca 
kupujúceho je taktiež povinný si pri prevzatí zásielky skontrolovať počet kusov v zásielke. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný 
tovar podľa množstva čo najskôr (najneskôr do 48 hodín) po tom, čo na neho prejde nebezpečenstvo škody na tovare, t.j. po prevzatí 
tovaru alebo podľa čl. 7 týchto VOP. Ak kupujúci preberá tovar osobne na predajni spoločnosti Schachermayer, je povinný ho fyzicky 
prebrať a skontrolovať jeho stav a množstvo. Neskoršie reklamácie nebudú môcť byť uznané.  Ak tak kupujúci neučiní, môže si 
uplatňovať nároky zo závad zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už skôr. Ak je tovar na sklade, 
ale nebude kupujúcim ihneď prevzatý, je kupujúci povinný prevziať tovar k dohodnutému termínu vyzdvihnutia, najneskôr však do 
siedmych (7) dní po vyrozumení zo strany predávajúceho. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín vyzdvihnutia alebo nedôjde zo 
strany kupujúceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade 
porušenia povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho 
na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody a nie 
je limitovaná výška nároku na náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.
Pokiaľ je kupujúci v  omeškaní s  prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od kúpnej zmluvy, po dobu trvania 
predĺženia účtovať náklady na uskladnenie vo výške 3,30 EUR za každý jednotlivý deň omeškania.
Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru v prípade, ak nastala živelná udalosť, stávka, vojna, občianske nepokoje, limity či 
iné rôzne druhy obmedzení uložených vládou alebo zákonom, zákazu alebo dovozných obmedzení alebo akejkoľvek okolnosti, 
ktorá je mimo kontrolu predávajúceho.

5. Cena
Ceny tovaru sú zmluvné a vychádzajú z aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto ceny upraviť 
hlavne s ohľadom na zmeny nákupných cien z dôvodu vývoja cien výrobných surovín, nákladov a poplatkov.

6. Platobné podmienky
a.  Predávajúci je oprávnený fakturovať alebo účtovať cenu v deň odoslania tovaru kupujúcemu, alebo v deň osobného prevzatia  
 tovaru resp. v deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.
b.  Doba splatnosti je dohodnutá v rámcovej alebo jednorazovej kúpnej zmluve.
c.  Pri odberoch tovaru priamo od výrobcu bude tovar fakturovaný, t.j. bude vystavený daňový doklad na základe dodacích listov  
 vystavených predávajúcim podľa dodacích (prepravných) listov výrobcu. Pri dodávkach uskutočnených zo skladov predáva 
 júceho bude tovar fakturovaný v deň odoslania tovaru kupujúcemu alebo v deň osobného prevzatia tovaru.

d.  Za uskutočnenú platbu na základe fakturácie sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predáva- 
 júceho alebo deň zloženia hotovosti na pokladni predávajúceho. V prípade hotovostnej úhrady na pokladni predávajúceho je  
 tento súčasne ihneď povinný kupujúcemu vystaviť daňový doklad o prevedení úhrady.
e.  V prípade, že sa tovar nenachádza v sklade predávajúceho (nie je štandardne držaný v skladových zásobách predávajúceho  
 na území SR - KB sortiment) a je potrebné tento tovar objednať, kde je kupujúci oboznámený s dodacou lehotou a súhlasí s ňou,  
 je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zálohu z kúpnej ceny za tovar - KB sortiment vo výške minimálne 70%  
 z hodnoty KB tovaru. Tovar – KB sortiment nie je možné vrátiť späť.
f.  Ak si kupujúci riadne neplní svoje peňažné záväzky zo zmluvných vzťahov, je predávajúci oprávnený okamžite odoprieť ďalšie  
 požadované plnenie na dodávku tovaru a to až do doby úplnej úhrady dlžnej čiastky.

Kupujúci je povinný v  prípade porušenia svojej povinnosti uhradiť splatný finančný záväzok zaplatiť predávajúcemu úrok 
z  omeškania vo výške 0,05% denne z  celkovej neuhradenej kúpnej ceny od 1. dňa omeškania. Na žiadosť predávajúceho je 
kupujúci povinný vhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť v prípade platby bankovou kartou. 

Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí zmluvné pokuty, 
poplatky, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, 
keď kúpna cena spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušenstvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pripísané predá-
vajúcemu.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Zaplatením celej 
kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho, príp. jej úhrada v  hotovosti do pokladne 
predávajúceho. 
Tovar, ktorý nebol uhradený úplne, nesmie byť kupujúcim žiadnym spôsobom ďalej scudzovaný, predávaný a dávaný do zálohy ako 
ručenie, pokiaľ k tomu predávajúci nedal písomný súhlas. Ak by bol tovar aj napriek tomuto zákazu kupujúcim ďalej scudzovaný, 
predaný alebo daný do zálohy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny tovaru 
(vrátane DPH), za ktorú mu bol tovar predaný. Pokiaľ kupujúci nedodrží platobné podmienky, alebo ak je kúpna zmluva ukončená 
jeho vinou, alebo je s  ním začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie podľa zákona o  konkurze a  reštrukturalizácii 
v platnom znení, sú všetky jeho záväzky splatné ihneď. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho vydanie dodaného tovaru, 
ktorý je v  dôsledku nezaplatenia kúpnej ceny stále vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci umožní predávajúcemu prístup do 
objektu, v ktorom sa daný tovar nachádza a umožní jeho spätné fyzické prevzatie predávajúcim. 
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, keď prevezme tovar od predávajúceho (v okamihu dodania), 
alebo ak tak neučiní v  dobe, kedy mu predávajúci umožní nakladať s  tovarom a  kupujúci poruší svoj záväzok tým, že tovar 
neprevezme. V prípade, že je tovar doručovaný prostredníctvom dopravcu, potom v dobe, kedy predávajúci odovzdá tento tovar 
prvému dopravcovi. Zmluvné strany si týmto dohodnú obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za prípadnú ujmu spôsobenú 
kupujúcemu v súvislosti so zmluvným vzťahom na dodanie tovaru a to tak, že povinnosť predávajúceho k náhrade ujmy je najviac 
do čiastky zodpovedajúcej dohodnutej kúpnej cene príslušného tovaru bez DPH. Toto obmedzenie zodpovednosti predávajúceho 
neplatí pre prípady spôsobenej ujmy človeku na jeho prirodzených právach, alebo pre prípady ujmy spôsobenej úmyselne alebo 
z hrubej nedbanlivosti.
Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá 
výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)

8. Záručné doby a zodpovednosť za vady tovaru
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v závislosti od záručnej doby výrobcu, a to:
a. pri dodávke tovaru konečnému odberateľovi, ktorý je podnikateľským subjektom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia  
 tovaru. Výnimku tvoria prípady predaja elektr. ručného náradia, predaja drevoobrábacích/kovoobrábacích strojov, kedy  
 je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia /inštalácie stroja a prípady predaja používaných drevoobrábacích/ 
 kovoobrábacích strojov, kedy je poskytnutá záruka v dĺžke 6 mesiacov od prevzatia stroja. 
b.  pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý tovar ďalej predáva konečným spotrebiteľom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru
c.  pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý nie je podnikateľským subjektom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Spôsob uplatnenia reklamácie a jej vybavenie stanovujú Reklamačné podmienky v prílohe VOP. 

Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, o ktorých kupujúci v dobe uzatvorenia tejto zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na 
okolnosti musel vedieť, iba ak sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa tejto zmluvy. 
Vrátenie tovaru je možné previesť len so súhlasom predávajúceho, na náklady odosielateľa a v žiadnom prípade na dobierku. Pri 
vrátení tovaru je potrebné doložiť faktúru alebo iný daňový doklad. Tovar vo zvláštnom prevedení, tovar-KB sortiment alebo tovar, 
kde na základe požiadavky zo strany kupujúceho boli zo strany predávajúceho realizované úpravy a zmeny (napr. tovar narezaný 
podľa požiadaviek kupujúceho) nie je možné prijať späť.

Storno, alebo čiastočné storno potvrdenej zákazky nie je možné bez súhlasu predávajúceho. Vo vopred dohodnutých alebo predá-
vajúcim potvrdených prípadoch storna berie kupujúci na vedomie, že pri vrátaní tovaru uhradí predávajúcemu vzniknuté náklady 
vo výške minimálne 20% z hodnoty zákazky (bez DPH), najmenej však 16,50 EUR (bez DPH).V prípade, že kupujúci storno poplatok 
neakceptuje, predávajúci si vyhradzuje právo tovar neprijať. V prípade neprevzatia tovaru-KB sortiment zo strany kupujúceho platí 
ustanovenie v zmysle bodu 4.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie noviniek, predajných akcií, pozvánok
Ochranu osobných údajov našich zákazníkov berieme veľmi vážne. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú obsiahnuté 
v našich zásadách ochrany osobných údajov, dostupných na https://www.schachermayer.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Pre zasielanie 
našich obchodných oznamov (newslettrov), pokiaľ neexistuje obchodný vzťah medzi spoločnosťou Schachermayer, spol. s  r. o. 
a adresátom obchodného oznamu, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov adresáta, ktorý je možno udeliť zakliknutím 
v online formuláre na webových stránkach spoločnosti Schachermayer, spol. s  r. o. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne 
odvolaný, a  to prostredníctvom emailu, doporučeného listu, faxu, alebo online formulárom v  kontaktoch spoločnosti uvedených 
v záhlaví tohto dokumentu.

10. Záverečné ustanovenia
Zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP, kúpnou zmluvou a ani rámcovou kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka / Občianskeho zákonníka. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných 
povinností, budú riešené zmierlivou cestou. V prípade nedohody strán o riešení sporu je pre prejednanie sporu medzi stranami 
vecne príslušný súd s miestnou príslušnosťou podľa sídla kupujúceho.
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. 
Pokiaľ si kupujúci túto povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo 
ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal 
na naposledy udanú adresu kupujúceho.

Subjektom pre mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk 

Prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky spoločnosti. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou Schachermayer, spol. s r.o. dňa 1.5.2018.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY spoločnosti Schachermayer, spol. s r. o. Naša obchodná spoločnosť venuje veľkú pozornosť 
kvalite svojej práce aj kvalite predávaných výrobkov. Preto spolupracujeme s  renomovanými dodávateľmi kvalitného 
tovaru a naši pracovníci sú profesionálne pripravovaní na manipuláciu s tovarom a na spoluprácu so zákazníkom. 

Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, odporúčame kupujúcemu ako zákazníkovi, aby vo vlastnom záujme 
postupoval podľa týchto reklamačných podmienok: 

a. Spôsob uplatnenia reklamácie a záručnej doby
• Ihneď pri preberaní tovaru v rámci osobného odberu na predajni overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo obalov, 

prípadne ich zjavné poškodenie a event. reklamáciu tu priamo uplatniť do písomného protokolu spísaného s predávajúcim, 
v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamáciu  neuznať.

• Ihneď pri preberaní tovaru pri dodávke špedičnou službou (dopravcom) overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo 
obalov, prípadne ich zjavné poškodenie a  event. reklamáciu vyznačiť na prepravnom liste a  následne spísať s  vodičom 
špedičnej firmy výhradu/zápis o reklamácii (v opačnom prípade nie je možné reklamáciu uznať). Prípadné poškodenie tovaru 
je povinný zástupca kupujúceho nahlásiť ďalej aj spoločnosti Schachermayer, spol. s  r.o., a  to najneskôr do 24 hodín od 
prevzatia tovaru od dopravcu. Rozdiely v počte dodaného množstva tovaru oproti objednávke, je kupujúci povinný nahlásiť 
predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru. 

»» V prípade reklamácie poškodenia zásielky je kupujúci povinný ako prílohu k reklamačnému protokolu (nahláseniu reklamácie) 
priložiť nasledujúcu fotodokumentáciu:

-  fotografiu etikety na poškodenej zásielke
-  celkový vzhľad poškodenej zásielky
-  celkový vzhľad poškodenej položky
-  fotografiu manipulačných značiek, pokiaľ boli na obale uvedené (pozor sklo, manipulačné šípky atď…)
-  poškodené miesto obalu
-  pohľad do rozbalenej zásielky

• Najneskôr do konca záručnej doby podľa Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je potrebné reklamovať výrobné vady, 
alebo funkčné vady výrobkov spôsobené výrobcom, ktoré sa objavia v priebehu užívania výrobku.

• Reklamácia sa uplatňuje písomne v  záručných dobách podľa VOP na centrále, príp. príslušných pobočkách spoločnosti 
Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného tovaru na reklamačné oddelenie spoločnosti Schachermayer, spol. 
s r.o. na adrese Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava. V reklamácii je potrebné uviesť dodávku s odkazom na dodací list a dátum 
plnenia. Ďalej je potrebné charakterizovať uplatnené vady tovaru a voľbu kupujúceho ohľadom zvoleného spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa Občianskeho zákonníka, príp. Obchodného zákonníka. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie je 
rovnako predloženie dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru.

b. Posúdenie reklamácie
Posúdenie reklamácie prevádza v bežných prípadoch poverený zamestnanec našej spoločnosti v lehote 30 dní od uplatnenia rekla-
mácie, v  závažných a komplikovaných prípadoch v  spolupráci s dodávateľom alebo výrobcom predmetného tovaru v  lehote do 
60 dní od uplatnenia reklamácie event. v  lehote stanovenej dodávateľom alebo výrobcom tovaru. V prípade zistenia oprávnenej 
reklamácie bude kupujúcemu oznámená spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie bude 
táto odmietnutá s odôvodnením a písomným vyrozumením kupujúceho.

c. Vybavenie oprávnenej reklamácie
V prípade oprávnenosti reklamácie je možné túto následne riešiť podľa voľby kupujúceho:

1. dodaním chýbajúceho tovaru alebo
2. opravou tovaru alebo
3. primeranou zľavou z kúpnej ceny alebo
4. dodaním nového tovaru bez vady

Ak nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnym z  vyššie uvedených spôsobom, alebo sa jedná o  tzv. vady neodstraniteľné, má 
kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie už uhradenej kúpnej ceny za reklamovaný tovar oproti jeho spätnému 
vráteniu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Reklamácia nemôže byť uznaná v prípade stavu tovaru, ktorý bol vyvolený jeho poško-
dením alebo zničením vonkajšími vplyvmi alebo nevhodným zaobchádzaním s tovarom kupujúcim, iným užívateľom alebo osobou 
s tovarom manipulujúcou. 

Jedná sa hlavne o tieto prípady:
• umiestnenie alebo uskladnenie tovaru na nevhodnom mieste 
• (vlhko, prudké slnko, chemicky alebo inak nevhodné prostredie)
• zanedbanie odbornej starostlivosti o tovar
• nevhodné zaobchádzanie s tovarom zo strany užívateľa alebo iných osôb
• nevhodná preprava alebo manipulácia
• nedbanlivosť alebo úmyselné poškodenie alebo zničenie tovaru
• neodvrátiteľná udalosť v dôsledku tzv. vyššej moci.

d. Neoprávnene vrátený tovar bez súhlasu spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o.

Ak dôjde pri kontrole vráteného tovaru k  zisteniu, že dodávka obsahuje tovar, ktorý nie je uvedený na pribalenom „potvrdení 
vráteného tovaru“ alebo, že tovar neodpovedá parametrom pre vrátenie (nie je v originálnom obale, nesie známky opotrebenia, je 
poškodený a pod.) budú tieto položky s kupujúcim riešené nasledovne:

• kupujúcemu bude s jeho súhlasom tovar vrátený na jeho náklady, t.j. kupujúci uhradí prepravné náklady.
• kupujúci môže tento jeho stranou neoprávnene vrátený tovar do 30 dní od výzvy zo strany predávajúceho osobne vyzdvihnúť 

na centrále v Bratislave.

V prípade nesúčinnosti kupujúceho s prevzatím tohto tovaru bude tento po uplynutí 30 dní od rozhodnej udalosti t.j. neposkytnutí 
súčinnosti k spätnému prevzatiu, zošrotovaný na náklady kupujúceho.

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady spojené s jej vybavením kupujúci. 
Tieto reklamačné podmienky sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o..

V Bratislave, dňa 1. mája 2018                                  Schachermayer, spol. s r.o. 
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www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk

Schachermayer spol. s r.o. 

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny
Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky
Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -  
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko




