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široký sortiment firmy Schachermayer

ručné náradie, elektronáradie, káblové predlžovačky, akumulátorové a pneumatické náradie, nitovací program, pracovné odevy, ochranná obuv

náradie / 
elektronáradie / 
ochrana zdravia 
pri práci

okenné kovanie, dverové závesy, zámky, zámky, panikové kovania, tesnenia, dverové zatvárače, posuvné kovania, okenné a dverové kľučky, poštové schránky

stavebné 
kovanie

osvetlenie interiéru, pohľadové nábytkové kovania, závesy, výklopné kovania, kovania na posuvné dvere, výsuvy, uzamykacie systémy,  
policové nosníky, posteľové kovanie. vnútorné kuchynské vybavenie, matrace, kancelársky program, stolové podnože

nábytkové 
kovanie

skrutky do kovu, skrutky do dreva a drevotrieskových dosiek, matice, podložky, závitové tyče, nity, drôty, laná, reťaze, hmoždinky a kotviace prvky

spojovacia 
technika

spojovacia technika, nábytkové kovanie, stavebné kovania, program pre bezpečnosť detí, bezpečnosť náradia a práce, vybavenie predajne 

sortiment pre 
obchody 

hliník, nehrdzavejúca oceľ, meď, mosadz, olovo, oceľové plechy, profily U, T, H, L, rúry, tyče

hutný materiál

vybavenie dielní, kolesá a valčeky, dopravníky, upínacie popruhy, regály, rebríky, pracovné stoly, skrinky na náradie, stojany na bicykle, baliaci materiál

skladová 
technika

aerosóly, čistiace prostriedky, tuky a mazivá, lepidlá, tesniaci materiál, tmely, gleje, peny, lepiace pásky, montáž okien a dverí, izolácia budov 

chemicko 
– technické 
produkty

dvere a zárubne, podlahy a príslušenstvo, schodiská a rebríkové systémy, parapetné dosky, siete proti hmyzu, terasové dosky, poklopy na šachty

hotové 
stavebné diely

rúry, varné dosky, mikrovlnné rúry, chladničky a mrazničky, odsávače pár, umývačky riadu, kávovary

kuchynské 
spotrebiče

kuchynské batérie, drezy, sifóny, dávkovače mydla, kuchynské utierky, drtiče odpadu, umývadlá, kúpeľňové batérie, sauny a infračervené kabíny

drezy / 
armatúry / 
sanita
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VS TAL LARDER - VYSOKÁ SKRIŇA 

Elegantná vysoká skrinka je vstupnou bránou do dobrého kuchynského života. Ako skriňa na skladovanie potravín 
alebo ako praktické uskladnenie kuchynského náradia výrazne prispieva k vyššej pracovnej efektívnosti a vyššej 
kvalite života. Nášmu riešeniu vysokej skrine neprekáža ani úzka medzera alebo malý uhol otvárania.

• pre šírku korpusov 300 až 600 mm
• variabilná výška rámu od 650 do 2330 mm
• 3D nastavení čela
• stabilizácia čela čelným kovaním
• výškovo nastaviteľná montáž koša funkčnou sponou
• výsuv pre vysoké zaťaženie až 120 kg
• dodáva sa s košmi Classic, Saphir, Artline, Akis alebo Planero
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Výhody produktu:
• Easy Fit montáž rámu na kolieskový výsuv bez potreby náradia
• stabilizácia čela pomocou čelnej upevňovacej lišty
• montáž a nastavenie výšky jednotlivých košov pomocou funkčnej spony, je bezpečné a tiché
• vedenie pomocou vysoko odolných koliesok s celkovou nosnosťou 120 kg

Súpravu VS TAL Larder môžete voliteľne zostaviť v rôznom rozmere, dizajne a farebnom vyhotovení,  
ktoré optimálne zodpovedá vašim potrebám:
• v trendovej lávovej farbe s najnovšími košmi Planero pre šírku korpusu 300 alebo 400
• v hodvábne zlatej alebo sivo striebornej farbe s dizajnovými košmi/policami Artline pre šírku korpusu 300
• v hodvábne zlatej farbe s robustnými košmi Saphir pre pre šírku korpusu 300
• v sivo striebornej farbe s robustnými košmi Saphir pre šírky korpusu 300, 400 a 600
• v kombinácii sivo strieborného rámu a chrómovaných košov Saphir pre šírky korpusu 300, 400 a 600
• v sivo striebornej farbe s košmi Classic pre šírku korpusu 300 alebo 400
• úžitkové možnosti rozširuje aj alternatívne použitie univerzálnych plastových políc Akis  

pre šírku korpusu 300 alebo 400

VS TAL Larder výsuv pre vysokú potravinovú skriňu
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Hinweis: Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, muß der Schrank fest mit der Wand 
verbunden werden. Entsprechendes Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Korpusmaße

Für Körbe Classic, Saphir, 
Premea mit 250 mm Breite 
und einer Korpusbreite 
von 300 mm. 

Für Körbe Classic, Saphir, 
Premea mit 350 mm Breite 
und einer Korpusbreite 
von 400 mm. 

Ʃ
= max. 80 kg

VS SUB Larder

Einbaumaße:
 
Höhen:
 VS SUB Larder 1  650 mm - 950 mm (2 Körbe)
 VS TAL Larder 2  950 mm - 1200 mm (3 Körbe)
 VS TAL Larder 3  1200 mm - 1450 mm (4 Körbe)
 VS TAL Larder 4  1450 mm - 1700 mm (4 Körbe)
 VS TAL Larder 5  1700 mm - 1950 mm (5 Körbe)
 VS TAL Larder 6  1900 mm - 2140 mm (5 Körbe)
 VS TAL Larder 7  2140 mm - 2330 mm (7 Körbe)

Korbmaße:
  Korbbreite Korbtiefe Korbhöhe
Korpus  275 300 400 450 500   
  225 250 350 400 450 460 80 (85 Artline)   
 Planero           225 250 350 400   -   440 80

Belastung:
 Vollauszug: 120 kg

Korbvarianten:                                          Korbteiler:
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• nastaviteľný nosný rám
• rám sa dá teleskopicky vysúvať v rozsahu 250 mm
• plný výsuv s odolnými kolieskami na vysoké zaťaženie a ľahký, tichý chod
• 2 integrované tlmiče - v hornej časti rámu a vo výsuve
• nastavenie čela v 3 smeroch

Upozornenie:
Závesné koše nie sú súčasťou dodávky. Príslušný počet voliteľných košov resp. 
políc sa objednáva osobitne.
Pre dané rozmery nosných rámov sa obvykle používa tento počet košov:

1200 - 1450 / 3ks
1450 - 1700 / 4 ks
1700 - 1950 / 5 ks
1950 - 2140 / 5 ks
2140 - 2330 / 6 ks

Rozsah dodávky:
nosný rám vrátane horného tlmenia; kolieskový výsuv vrátane tlmenia;
2 zvislé čelné lišty; štandardne 2 upevnenia čela pre šírku korpusu 300 mm
Upozornenie: v prípade väčších šírok korpusu sa musia širšie lišty objednať 
osobitne!

šírka korpusu: 300 mm
hĺbka osadenia: 503 mm
nosnosť: 120 kg

obj. č. výška osadenia mm materiál povrch MJ cena EUR za

103 378 861 n 950-1200 oceľ lávovo sivý GT 284,85 1 GT

103 378 862 n 1200-1450 oceľ lávovo sivý GT 289,85 1 GT

103 378 863 n 1450-1700 oceľ lávovo sivý GT 303,85 1 GT

103 378 864 n 1700-1950 oceľ lávovo sivý GT 305,85 1 GT

103 378 867 n 1900-2140 oceľ lávovo sivý GT 306,85 1 GT

103 378 868 n 650-950 oceľ strieborný RAL 9006 GT 267,50 1 GT

103 378 869 n 950-1200 oceľ strieborný RAL 9006 GT 272,00 1 GT

103 378 874 n 1200-1450 oceľ strieborný RAL 9006 GT 272,00 1 GT

103 378 878 n 1450-1700 oceľ strieborný RAL 9006 GT 283,50 1 GT

103 378 879 n 1700-1950 oceľ strieborný RAL 9006 GT 285,50 1 GT

103 378 881 n 1900-2140 oceľ strieborný RAL 9006 GT 286,50 1 GT

103 378 882 n 2140-2330 oceľ strieborný RAL 9006 GT 287,50 1 GT

103 378 883 n 1200-1450 oceľ hodvábne zlatý GT 277,45 1 GT

103 378 884 n 1700-1950 oceľ hodvábne zlatý GT 290,95 1 GT

103 378 885 n 1900-2140 oceľ hodvábne zlatý GT 292,45 1 GT

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder súprava nosného rámu

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378861
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378862
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378863
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378864
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378867
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378868
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378869
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378874
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378878
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378879
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378881
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378882
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378883
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378884
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378885
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Balenie obsahuje: 2 ks upevnenia čela

materiál: oceľ

obj. č. šírka korpusu povrch MJ cena EUR za

103 378 804 300 hodvábne zlatý GT 14,95 1 GT

103 378 487 400 hodvábne zlatý GT 20,70 1 GT

103 378 345 300 lávovo sivý GT 21,35 1 GT

103 378 346 400 lávovo sivý GT 15,55 1 GT

103 378 463 300 strieborný RAL 9006 GT 14,00 1 GT

103 378 464 400 strieborný RAL 9006 GT 18,60 1 GT

103 378 465 600 strieborný RAL 9006 GT 19,85 1 GT

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder upevnenie čela

 

• elektrická podpora otvárania k výsuvu na vysokú skriňu VS TAL Larder
• veľkosť čelnej medzery sa nastavuje na pohonnej jednotke
• prerušenie výsuvu v prípade zablokovania
• v prípade prerušenia dodávky elektriny sa skriňa ovláda normálne

Rozsah dodávky: vrát. upevňovacieho materiálu

materiál: plast RAL 7047 
použitie: od šírky korpusu 300 mm
Š x V x H: 75 x 75 x 300 mm

obj. č. typ MJ cena EUR za

103 379 005 VS TAL Larder Power Move GT 429,00 1 GT

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder Powermove

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378804
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378487
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378345
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378346
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378463
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378464
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378465
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379005
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 materiál: dno drevo/bočné steny oceľ
povrch: lávovo sivý

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 378 347 250 x 80 x 440 300 ks 68,60 1 ks

103 378 348 350 x 80 x 440 400 ks 76,60 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder závesný kôš Planero

 

 materiál: reling pochrómovaná oceľ / dno biele drevo

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 338 256 350 x 80 x 458 400 ks 52,30 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder závesný kôš Premea

 

 Š x V x H: 250 x 80 x 460 mm
šírka korpusu: 300 mm
materiál: reling oceľ/dno drevo/bočné diely sklo

obj. č. povrch MJ cena EUR za

103 378 534 hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný ks 67,00 1 ks

103 378 570 pochrómovaný/biely/číry ks 92,40 1 ks

103 378 571 strieborná farba RAL 9006/sivý/satinovaný ks 65,40 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder závesný kôš Artline

 

hodvábne zlatý / matné sklo

pochrómovaný / čire sklo

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378347
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378348
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103338256
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378534
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378570
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378571
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Rozsah dodávky:
vrátane závesných klipov

materiál: oceľ

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm povrch MJ cena EUR za

103 378 803 350 x 80 x 460 400 hodvábne zlatý ks 40,80 1 ks

103 378 886 250 x 80 x 460 300 pochrómovaný ks 34,60 1 ks

103 378 888 350 x 80 x 460 400 pochrómovaný ks 45,40 1 ks

103 379 010 550 x 80 x 460 600 pochrómovaný ks 54,00 1 ks

103 378 887 250 x 80 x 460 300 strieborný RAL 9006 ks 35,15 1 ks

103 378 889 350 x 80 x 460 400 strieborný RAL 9006 ks 40,15 1 ks

103 379 011 550 x 80 x 460 600 strieborný RAL 9006 ks 47,05 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder závesný kôš Saphir

 

 materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL9006

obj. č. počet košov Š x V x H mm šírka korpusu 
mm

MJ cena EUR za

103 394 396 6 250 x 80 x 460 300 GT 214,00 1 GT

103 394 398 5 400 x 80 x 460 450 GT 195,00 1 GT

103 398 848 5 250 x 80 x 460 300 GT 183,00 1 GT

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder sada závesných košov Saphir

 

 typ: VS TAL Larder
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL9006

obj. č. počet košov šírka korpusu mm Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 398 759 2 300 250 x 80 x 460 GT 46,80 1 GT

103 398 760 3 300 250 x 80 x 460 GT 69,70 1 GT

103 398 761 2 400 350 x 80 x 460 GT 53,20 1 GT

103 398 762 3 400 350 x 80 x 460 GT 79,00 1 GT

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder sada závesných košov Classic

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378803
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378886
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378888
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379010
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378887
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378889
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379011
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103394396
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103394398
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398848
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398759
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398760
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398761
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398762
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 materiál: oceľ

obj. č. použitie povrch MJ cena EUR za

103 378 846 šírka koša 250 mm (pre šírku korpusu 300) pochrómovaný ks 9,99 1 ks

103 378 848 šírka koša 350 mm (pre šírku korpusu 400) pochrómovaný ks 18,75 1 ks

103 378 845 šírka koša 250 mm (pre šírku korpusu 300) strieborný RAL 9006 ks 8,54 1 ks

103 378 847 šírka koša 350 mm (pre šírku korpusu 400) strieborný RAL 9006 ks 11,90 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder deliaca mriežka do závesných košov s drôteným bokom

 

Vhodná ako alternatíva ku kovovým košom do nosného rámu VS TAL Larder.
• Dno s protišmykovým povrchom
• Verzia s relingom: reling s výškovým nastavením

materiál: plast
povrch: hliníkovo sivý

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm vyhotovenie 3 MJ cena EUR za

103 378 967 249,4 x 78 x 440 300 s relingom ks 25,45 1 ks

103 378 965 249,4 x 78 x 440 300 bez relingu ks 18,30 1 ks

103 378 968 349,4 x 78 x 440 400 s relingom ks 34,50 1 ks

103 378 966 349,4 x 78 x 440 400 bez relingu ks 24,50 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder závesná plastová misa Akis

 

349,4

 

 materiál: hliník/plast
povrch: eloxovaný/sivý

obj. č. šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 378 969 300 ks 1,50 1 ks

103 378 970 400 ks 1,70 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Larder deliaca tyč pre závesnú misu Akis

bez relingu

s relingom

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378846
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378848
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378845
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378847
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378967
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378965
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378968
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378966
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378969
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378970
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VS TAL GATE - VYSOKÁ SKRIŇA

Toto riešenie vysokej skrine otvára najlepšie perspektívy v kuchyni, je vyvinuté pre maximálny úložný 
priestor a určuje nové štandardy v komforte a dizajne. Je to dané v prvom rade otváracím mechanizmom, 
ktorý v jednom ťahu automaticky priblíži celý obsah skrine a užívateľovi tak ponúka optimálny prehľad.

• maximálny úložný priestor a optimálny prístup
• EasyFit: montáž bez použitia náradia
• individuálne nastavenie výšky košov
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• maximálny úložný priestor a optimálny prístup
• EasyFit: montáž rámu na spodné vedenie bez použitia náradia
• EasyFit: spojenie unášača a nosného rámu bez použitia náradia
• individuálne nastavenie výšky košov
• veľkosť koša: Š x H x V = 350 x 395 x 125 mm, resp. 500 x 395 x 125 mm
• možnosť predĺženia rámu o 250 mm

Upozornenie:
Aby sa zamedzilo vyklopeniu skrine, musí sa skriňa ukotviť do steny.
Príslušný upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky.

Rozsah dodávky:
nosný rám
koše Planero
unášač
vedenie

hĺbka osadenia min.: 480 mm
nosnosť: 15 kg/kôš
materiál: dno drevo/bočné steny oceľ
povrch: lávovo sivý

obj. č. šírka korpusu 
mm

výška osadenia 
mm

počet košov MJ cena EUR za

103 378 390 450 1200-1450 4 GT 629,85 1 GT

103 378 391 450 1450-1700 4 GT 632,85 1 GT

103 378 392 450 1700-1950 5 GT 719,15 1 GT

103 378 393 450 1900-2140 5 GT 723,65 1 GT

103 378 394 600 1200-1450 4 GT 654,25 1 GT

103 378 395 600 1450-1700 4 GT 657,25 1 GT

103 378 397 600 1700-1950 5 GT 748,05 1 GT

103 378 398 600 1900-2140 5 GT 752,05 1 GT

produktová skupina 300 340

VS TAL Gate vysoká skriňa s košmi Planero
           

min.
480 mm

450 / 600 mm

  16 -19 mm

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378390
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378391
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378392
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378393
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378394
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378395
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378397
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378398
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• maximálny úložný priestor a optimálny prístup
• EasyFit: montáž rámu na spodné vedenie bez použitia náradia
• EasyFit: spojenie unášača a nosného rámu bez použitia náradia
• Individuálne nastavenie výšky košov
• Nosnosť: 15 kg na kôš
• Veľkosť koša: ŠxHxV=350x395x124 mm, resp. 500x395x124 mm
• Vstavaná hĺbka: minimálne 480 mm
• Možnosť predĺženia rámu o 250 mm

Upozornenie:
Aby sa zamedzilo vyklopeniu skrine, musí sa skriňa ukotviť do steny.
Príslušný upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky.

Rozsah dodávky:
Nosný rám,
4 prípadne 5 košov Premea Artline,
unášač, vedenie.

šírka korpusu: 450 mm
hĺbka osadenia min.: 480 mm
nosnosť: 15 kg/kôš
materiál: reling oceľ /dno MDF/bočné diely matné sklo
povrch: hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný

obj. č. výška osadenia mm počet košov MJ cena EUR za

103 378 788 1200-1450 4 GT 632,00 1 GT

103 378 789 1700-1950 5 GT 725,50 1 GT

produktová skupina 300 340

VS TAL Gate skriňa na zásoby s košmi Premea Artline

min.
480 mm

450 / 600 mm

  16 -19 mm

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378788
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378789
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• maximálny úložný priestor a optimálny prístup
• EasyFit: montáž rámu na spodné vedenie bez použitia náradia
• EasyFit: spojenie unášača a nosného rámu bez použitia náradia
• individuálne nastavenie výšky košov
• veľkosť koša: Š x H x V = 350 x 395 x 115 mm resp. 500 x 395 x 115 mm
• možnosť predĺženia rámu o 250 mm

Upozornenie:
Aby sa zamedzilo vyklopeniu skrine, musí sa skriňa ukotviť do steny.
Príslušný upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky.

Rozsah dodávky:
nosný rám
4 prípadne 5 košov Saphir
unášač
vedenie

hĺbka osadenia min.: 480 mm
nosnosť: 15kg/kôš
materiál: oceľ
povrch: strieborná farba RAL 9006

obj. č. šírka korpusu 
mm

výška osadenia 
mm

počet košov MJ cena EUR za

103 378 606 450 1200-1450 4 GT 428,50 1 GT

103 378 614 450 1450-1700 4 GT 431,00 1 GT

103 378 725 450 1700-1950 5 GT 472,70 1 GT

103 378 729 450 1900-2140 5 GT 476,70 1 GT

103 378 733 600 1200-1450 4 GT 458,50 1 GT

103 378 766 600 1450-1700 4 GT 461,50 1 GT

103 378 770 600 1700-1950 5 GT 509,30 1 GT

103 378 774 600 1900-2140 5 GT 512,80 1 GT

produktová skupina 300 340

VS TAL Gate vysoká skriňa s košmi Saphir
           

min.
480 mm

450 / 600 mm

  16 -19 mm

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378606
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378614
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378725
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378729
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378733
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378766
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378770
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378774
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 materiál: dno drevo/bočné steny oceľ
povrch: lávovo sivý

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 378 359 350 x 125 x 395 450 ks 81,80 1 ks

103 378 360 500 x 125 x 395 600 ks 86,80 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Gate samostatný kôš Planero

 

 

 materiál: reling oceľ /dno MDF/bočné diely matné sklo

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu 
mm

povrch MJ cena EUR za

103 378 535 350 x 124 x 395 450 hodvábne zlatý/perlovo 
sivý/satinovaný

ks 87,00 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Gate samostatný kôš Premea Artline

 

 materiál: oceľ
povrch: strieborná farba RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 378 716 350 x 115 x 395 450 ks 37,20 1 ks

103 378 718 500 x 115 x 395 600 ks 43,80 1 ks

produktová skupina 300 340

VS TAL Gate samostatný kôš Saphir

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378359
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378360
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378535
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378716
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378718
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VS SUB - DOLNÁ SKRINKA

Dolná skrinka je základom každej kuchyne. Koniec koncov, čo sa deje pod pracovnou doskou, je 
rozhodujúce pre to, čo sa deje nad ňou. Či už jedlo alebo kuchynské náradie, príbory alebo riad, či už 
v malom študentskom byte alebo v šikovnom podkroví - naše riešenia dolnej skrinky sú inteligentné, 
všestranné a flexibilné, aby uľahčili každodenný život.
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• plný výsuv
• integrované tlmenie
• rám vľavo a vpravo, vhodný pre uhlové 

polohy 90°,45° a 35°
• možnosť zaťaženia 10 kg na 1 kôš

VS SUB Side výsuv na bočnú stenu

 

• integrované tlmenie

šírka korpusu: 150/200/300 mm
hĺbka osadenia min.: 495 mm
materiál: oceľ

obj. č. výška osadenia mm povrch MJ cena EUR za

103 378 814 485 hodvábne zlatý ks 91,90 1 ks

103 378 813 577 hodvábne zlatý ks 93,80 1 ks

103 378 816 714 hodvábne zlatý GT 98,30 1 GT

103 378 818 1222 hodvábne zlatý ks 121,00 1 ks

103 378 364 485 lávovo sivý ks 96,00 1 ks

103 378 365 577 lávovo sivý ks 98,00 1 ks

103 378 366 619 lávovo sivý ks 100,00 1 ks

103 378 367 741 lávovo sivý ks 103,00 1 ks

103 378 368 1222 lávovo sivý ks 127,00 1 ks

103 378 001 485 strieborná farba RAL 9006 ks 87,50 1 ks

103 378 002 577 strieborná farba RAL 9006 ks 89,40 1 ks

103 378 003 619 strieborná farba RAL 9006 ks 91,20 1 ks

103 378 004 741 strieborná farba RAL 9006 ks 93,80 1 ks

103 378 005 1222 strieborná farba RAL 9006 ks 116,00 1 ks

produktová skupina 300 340

VS SUB Side nosný rám s plnovýsuvom

 

s košmi Artlines košmi Planero

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378814
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378813
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378816
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378818
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378364
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378365
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378366
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378367
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378368
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378001
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378002
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378003
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378004
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378005
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Rozsah dodávky:
2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

hĺbka osadenia: 495 mm
materiál: dno drevo/bočné steny oceľový plech
povrch: lávovo sivý

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 378 369 139 x 80 x 470 200 GT 135,00 1 GT

103 378 370 220 x 80 x 470 300 GT 140,00 1 GT

produktová skupina 300 340

Závesný kôš Planero 90°

Rozsah dodávky:
2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

hĺbka osadenia: 495 mm
materiál: reling oceľ/dno drevo/bočné diely sklo

obj. č. Š x V x H mm ŠK mm povrch MJ cena EUR za

103 378 023 89 x 84 x 470 150 strieborný RAL 9006/sivý/matný GT 98,10 1 GT

103 378 537 89 x 84 x 470 150 hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný GT 102,00 1 GT

103 378 024 139 x 84 x 470 200 strieborný RAL 9006/sivý/matný GT 100,00 1 GT

103 378 538 139 x 84 x 470 200 hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný GT 104,00 1 GT

103 378 025 220 x 84 x 470 300 strieborný RAL 9006/sivý/matný GT 102,00 1 GT

103 378 539 220 x 84 x 470 300 hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný GT 106,00 1 GT

produktová skupina 300 340

Závesný kôš Artline 90°

 

Rozsah dodávky:
2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

Š x V x H: 89 x 84 x 460 mm
šírka korpusu: 150 mm
hĺbka osadenia: 529 mm
materiál: reling oceľ/dno drevo

obj. č. smer povrch MJ cena EUR za

103 378 019 ľavý strieborný RAL 9006/sivý GT 84,30 1 GT

103 378 020 pravý strieborný RAL 9006/sivý GT 84,30 1 GT

103 378 540 pravý hodvábne zlatý/perlovo sivý GT 87,10 1 GT

103 378 541 ľavý hodvábne zlatý/perlovo sivý GT 87,10 1 GT

produktová skupina 300 340

Závesný kôš Premea 45°

 

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378369
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378370
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378023
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378537
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378024
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378538
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378025
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378539
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378019
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378020
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378540
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378541
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Rozsah dodávky: 2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

Š x V x H: 220 x 84 x 458 mm
šírka korpusu: 300 mm
hĺbka osadenia: 511 mm
materiál: reling oceľ/dno drevo

obj. č. smer povrch MJ cena EUR za

103 378 021 ľavý strieborný RAL 9006/sivý GT 86,30 1 GT

103 378 543 ľavý hodvábne zlatý/perlovo sivý GT 89,30 1 GT

103 378 022 pravý strieborný RAL 9006/sivý GT 86,30 1 GT

103 378 542 pravý hodvábne zlatý/perlovo sivý GT 89,30 1 GT

produktová skupina 300 340

Závesný kôš Premea 35°

 

 

Rozsah dodávky: 2 koše vrátane dielov na upevnenie čela

hĺbka osadenia: 495 mm
materiál: oceľ

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu 
mm

povrch MJ cena EUR za

103 378 017 89 x 75 x 470 150 pochrómovaný GT 62,20 1 GT

103 378 018 220 x 75 x 470 300 pochrómovaný GT 94,50 1 GT

103 378 006 89 x 75 x 470 150 strieborný RAL 9006 GT 53,90 1 GT

103 378 009 220 x 75 x 470 300 strieborný RAL 9006 GT 78,00 1 GT

produktová skupina 300 340

Závesný kôš Saphir 90°

 

Rozsah dodávky: 2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

hĺbka osadenia: 529 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. smer Š x V x H mm šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 378 011 ľavý 89 x 75 x 460 150 GT 53,90 1 GT

103 378 012 pravý 89 x 75 x 460 150 GT 53,90 1 GT

103 378 013 ľavý 220 x 75 x 458 300 GT 75,20 1 GT

103 378 015 pravý 220 x 75 x 458 300 GT 75,20 1 GT

produktová skupina 300 340

Závesný kôš Saphir 45°

 

Poznámka: Nedá sa použiť pre kôš s bočnou časťou zo skla.

obj. č. použitie materiál povrch MJ cena EUR za

103 379 096 150-kové koše 90° oceľ pochrómovaný ks 5,92 1 ks

103 379 098 300-kové koše 90° oceľ pochrómovaný ks 9,36 1 ks

103 379 095 150-kové koše 90° oceľ strieborný RAL 9006 ks 3,70 1 ks

103 379 097 300-kové koše 90° oceľ strieborný RAL 9006 ks 7,46 1 ks

produktová skupina 300 340

Deliaci prvok do koša

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378021
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378543
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378022
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378542
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378017
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378018
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378006
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378009
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378011
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378012
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378013
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378015
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379096
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379098
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379095
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379097
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Výška koša:
160 mm s vedením bez upevnenia čela
185 mm s vedením s upevnením čela

Poznámka: Vhodný vodiaci systém: typ Blum TANDEM s menovitou dĺžkou 500 mm.
V prípade, že kôš bude plniť funkciu vnútornej zásuvky (za otváracími alebo posuvnými 
dverami/za čelným výsuvom), nie je potrebný držiak čela.
V prípade, že kôš bude plniť funkciu čelného výsuvu, je potrebný držiak čela. 
Objednáva sa osobitne.

použitie: čelný výsuv
výška osadenia: 160 mm
hĺbka osadenia: 515 mm
nosnosť: 30 kg/polica
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 379 061 438 x 145 x 487 500 ks 74,60 1 ks

103 379 062 538 x 145 x 487 600 ks 82,00 1 ks

produktová skupina 300 340

VS SUB Basket

 

• vhodné pre VS SUB Basket

Balenie obsahuje: 1 súprava = ľavý + pravý diel.
 

obj. č. materiál povrch MJ cena EUR za

103 379 068 oceľ strieborný RAL 9006 GT 18,65 1 GT

produktová skupina 300 340

Držiak čela

 

vonkajší diel

vnútorný diel

vonkajší diel

vnútorný diel

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379061
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379062
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379068
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Vedenie:
• vodiaca lišta - č. produktu 103 356 110
• guľôčkové vedenie - č. produktu 103 378 280

materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 283 390 x 120 x 450 ks 24,30 1 ks

103 378 284 440 x 120 x 450 ks 25,80 1 ks

103 378 285 440 x 240 x 450 ks 31,15 1 ks

103 378 286 540 x 120 x 450 ks 29,35 1 ks

103 378 287 540 x 240 x 450 ks 39,50 1 ks

produktová skupina 300 340

Drôtený kôš V-S

 

• vhodná pre výsuvné drôtené koše
• vonkajšia šírka koša + 12 mm = vnútorný rozmer korpusu

Poznámka:
Na 1 kôš sú potrebné 2 vodiace lišty!

spôsob montáže: naskrutkovať
materiál: plast
povrch: strieborná farba

obj. č. dĺžka mm šírka mm výška mm MJ cena EUR za

103 356 110 420 35 17 ks 5,00 1 ks

produktová skupina 300 340

Vodiaca lišta

 

• vhodné pre výsuvné drôtené koše
• vonkajšia šírka koša + 20 mm = vnútorný rozmer korpusu

spôsob montáže: naskrutkovať
materiál: oceľ
povrch: pozinkovaný

obj. č. dĺžka mm MJ cena EUR za

103 378 280 450 GT 16,90 1 GT

produktová skupina 300 340

Guľôčkové výsuvy

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378283
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378284
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378285
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378286
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378287
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103356110
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378280
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• plný výsuv s tlmením

Upozornenie: Montáž je možná len na pravej strane korpusu.

Balenie obsahuje:
1 držiak na utierky, 1 kôš a diely na upevnenie čela.

výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 495 mm
šírka osadenia: 110 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 379 025 150 GT 94,00 1 GT

produktová skupina 300 340

VS SUB Slim poschodový výsuv/držiak na utierky

X  31 

Y 319 

X32

288   

43
6

52

32

Y  32

 Š x V x H: 336 x 495 x 472 mm
šírka korpusu: 400 mm

obj. č.  materiál povrch MJ cena EUR za

103 337 128 oceľ strieborná farba RAL 9006 ks 268,00 1 ks

produktová skupina 300 340

Výsuv na fľaše a zásoby

 

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379025
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103337128
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• plný výsuv s tlmením

Upozornenie: Montáž je možná len na pravú stranu korpusu.

Rozsah dodávky: 2 odkladacie plochy a diely na upevnenie.

výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 495 mm
šírka osadenia: 110 mm

obj. č. ŠK mm materiál povrch MJ cena EUR za

103 378 380 150 dno drevo/bočné steny oceľ lávovo sivý GT 178,00 1 GT

103 335 194 150 oceľ strieborný RAL 9006 GT 91,44 1 GT

produktová skupina 300 340

VS SUB Slim poschodový/dvojitý policový výsuv

 

X  31 

Y 319 

X32

288   

43
6

52
32

Y  32

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378380
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103335194
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VS COR

Rohová skrinka nie je len skrinka umiestnená v rohu. S týmto prístupom sme vyvinuli také riešenie 
skriniek, ktoré nie len využívajú priestor v rohu, ale vysunú roh priamo do stredu diania v kuchyni.

• pre šírky korpusu 900 a 1000 mm
• šírky dvierok 450 – 600 mm
• integrovaná tlmiaca jednotka
• maximálna nosnosť jedného koša je 8 kg 
• dodáva sa s variantami košov: Classic, Saphir, Premea a Planero
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• úplný prístup do celého úložného priestoru v rohovej skrinke
• stranovo nezávislá montáž
• individuálne nastaviteľná výška odkladacích prvkov
• integrované tlmenie a samočinný doťah v oboch výsuvoch
• montážna šablóna: nie je potrebné žiadne meranie pri zabudovaní  

do korpusu
• automatická ochrana pred kolíziou s vedľajšou skrinkou

Rozsah dodávky:
kovanie do rohovej skrinky
4 koše

výška osadenia min.: 530 mm
hĺbka osadenia min.: 480 mm
nosnosť: 8 kg/kôš

obj. č. vyhotovenie šírka korpusu mm šírka krídla mm materiál povrch MJ cena EUR za

103 378 387 polica Planero 900 450 oceľ/drevené dno lávovo sivý GT 628,00 1 GT

103 378 388 polica Planero 1000 500 oceľ/drevené dno lávovo sivý GT 650,00 1 GT

103 379 523 kôš Saphir 900 450 kov strieborný RAL 9006 GT 437,50 1 GT

103 379 524 kôš Saphir 1000 500 kov strieborný RAL 9006 GT 450,50 1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Flex rohový výsuv Planero a Saphir

84 mm

8kg

8kg
8kg

8kg

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378387
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378388
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379523
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379524
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• optimálny pohyb
• integrované tlmenie
• výškovo nastaviteľné odkladacie plochy
• rozmery čelných košov: Š x V x H = 450 x 75 x 305 mm
• rozmery vnútorných košov: Š x V x H = 430 x 75 x 370 mm

Rozsah dodávky:
otočný výsuv
2 čelné koše
2 vnútorné koše

šírka korpusu: 900 mm
výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 485 mm
šírka krídla: 450-600 mm
materiál: reling oceľ/dno drevo/bočné diely satinované sklo
povrch: strieborný RAL 9006/sivý/satinovaný

obj. č. smer MJ cena EUR za

103 378 589 ľavý GT 506,04 1 GT

103 378 588 pravý GT 506,04 1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Fold Artline otočný výsuv pre rohovú skrinku
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http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378589
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378588
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• optimálny pohyb
• integrované tlmenie
• výškovo nastaviteľné odkladacie plochy
• rozmery čelných košov: Š x V x H = 450 x 75 x 305 mm
• rozmery vnútorných košov: Š x V x H = 430 x 75 x 370 mm

Balenie obsahuje:
otočný výsuv
2 čelné koše
2 vnútorné koše

šírka korpusu: 900 mm
výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 485 mm
šírka krídla: 450-600 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. smer MJ cena EUR za

103 378 514 ľavý GT 389,54 1 GT

103 378 517 pravý GT 389,54 1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Fold Saphir otočný výsuv pre rohovú skrinku

Otočno-výsuvné kovanie pre roh. skrinku WACO, 
druh koša Saphir, ľavé

16 - 19 mm
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• optimálny pohyb
• integrované tlmenie
• výškovo nastaviteľné koše
• rozmery čelných košov: Š x V x H = 450 x 75 x 305 mm
• rozmery vnútorných košov: Š x V x H = 430 x 75 x 370 mm

Rozsah dodávky:
otočný výsuv
2 čelné koše
2 vnútorné koše

šírka korpusu: 900 mm
výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 485 mm
šírka krídla: 450-600 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. smer MJ cena EUR za

103 332 892 ľavý GT 341,94 1 GT

103 332 893 pravý GT 341,94 1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Fold Classic otočný výsuv pre rohovú skrinku
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http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378514
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378517
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103332892
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103332893


26 www.schachermayer.sk| V&S 2019

CORNERSTONE MAXX 

Čo chcete pri otvorení rohovej skrinky? Určite sa nechcete nepohodlne načahovať dozadu, alebo ak aj 
sa dostanete k predmetom z protiľahlej strany, tak len za cenu, že pri tom zablokujete susednú skrinku.

Predstavme si, že chcete CORNESTONE MAXX. Tento inovatívny systém vynáša celý obsah pred 
skrinku, bez toho, aby blokoval vedľajší priestor.

Perfektné riešenie pre dokonalý prehľad a usporiadanie - a pritom v estetickom a funkčnom dizajne, za 
ktorý bol CORNSTONE MAXX viackrát ocenený.
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CORNERSTONE MAXX - ÚŽITOK V NOVOM ROZMERE

Maximálny komfort pre všetkých užívateľov kuchyne

Police sa môžu zaťažiť až do 25 kg – je 
možné ich naložiť stohmi tanierov alebo 
ťažkým kuchynským riadom.

Veľkoplošné police  bez rušivých zakrivení 
pre mimoriadne veľkú odkladaciu plochu, 
jednotlivými policami sa dá pohybovať 
nezávisle pre optimálnu dostupnosť.

Podá obsah pred skrinku bez toho, aby ste 
obmedzovali vedľajšiu skrinku, napríklad pre 
ľahké preloženie obsahu umývačky riadu 
do rohovej skrinky. Umožňuje bezbariérový 
prístup.

Tlmené vysunutie a zasunutie zaručí hladké, 
tiché otváranie a zatváranie.

Jednoduché, jemné nastavenie výšky police 
v namontovanom stave, aby bolo možné 
pružne reagovať na rôzne požiadavky.

Maximálny komfort pre všetkých spracovateľov

Vznášajúci sa dizajn bez viditeľných 
upevňovacích prvkov pre príjemný vzhľad  
vo vnútri skrinky.

Bezproblémová montáž políc na nosné 
ramená pomocou EasyFit.

Vysoká úspora času vďaka iba trom 
montážnym krokom.

Menej dielov - menej úložného priestoru: 
Systém sa skladá z troch častí pri všetkých 
konštrukčných veľkostiach.
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• police sa vysúvajú ďaleko pred korpus a ponúkajú optimálnu dostupnosť
• EasyFit: montáž odkladacích prvkov na nosnú rúru bez použitia náradia
• nastavenie výšky políc bez použitia náradia
• pohyb jednotlivých políc pri vysunutí a zasunutí je navzájom nezávislý a ich dráha 

vonku neprekáža susednému korpusu
• plávajúci dizajn vďaka skrytému upevneniu
• veľkoplošné police

hĺbka osadenia min.: 490 mm
výška osadenia min.: 650 mm
nosnosť: 25 kg/polica

obj. č. vyhoto-
venie

ŠK mm šírka kríd-
la mm

materiál povrch MJ cena EUR za

103 379 273 ľavé 800 400 polica drevo/obruba prášková povrchová úprava lávovo sivý GT 453,50 1 GT

103 379 274 pravé 800 400 polica drevo/obruba prášková povrchová úprava lávovo sivý GT 453,50 1 GT

103 379 275 ľavé 900 450 polica drevo/obruba prášková povrchová úprava lávovo sivý GT 465,50 1 GT

103 379 276 pravé 900 450 polica drevo/obruba prášková povrchová úprava lávovo sivý GT 465,50 1 GT

103 379 277 ľavé 1000 500 polica drevo/obruba prášková povrchová úprava lávovo sivý GT 483,00 1 GT

103 379 278 pravé 1000 500 polica drevo/obruba prášková povrchová úprava lávovo sivý GT 483,00 1 GT

103 379 279 ľavé 1000 600 polica drevo/obruba prášková povrchová úprava lávovo sivý GT 515,00 1 GT

103 379 280 pravé 1000 600 polica drevo/obruba prášková povrchová úprava lávovo sivý GT 515,00 1 GT

103 379 257 ľavé 800 400 polica drevo/reling oceľ sivý GT 376,00 1 GT

103 379 258 pravé 800 400 polica drevo/reling oceľ sivý GT 376,00 1 GT

103 379 259 ľavé 900 450 polica drevo/reling oceľ sivý GT 389,50 1 GT

103 379 260 pravé 900 450 polica drevo/reling oceľ sivý GT 389,50 1 GT

103 379 261 ľavé 1000 500 polica drevo/reling oceľ sivý GT 400,00 1 GT

103 379 262 pravé 1000 500 polica drevo/reling oceľ sivý GT 400,00 1 GT

103 379 263 ľavé 1000 600 polica drevo/reling oceľ sivý GT 410,50 1 GT

103 379 264 pravé 1000 600 polica drevo/reling oceľ sivý GT 410,50 1 GT

103 379 266 ľavé 800 400 polica drevo/reling oceľ biely/pochrómovaný GT 397,00 1 GT

103 379 265 pravé 800 400 polica drevo/reling oceľ biely/pochrómovaný GT 397,00 1 GT

103 379 268 ľavé 900 450 polica drevo/reling oceľ biely/pochrómovaný GT 415,00 1 GT

103 379 267 pravé 900 450 polica drevo/reling oceľ biely/pochrómovaný GT 415,00 1 GT

103 379 270 ľavé 1000 500 polica drevo/reling oceľ biely/pochrómovaný GT 434,50 1 GT

103 379 269 pravé 1000 500 polica drevo/reling oceľ biely/pochrómovaný GT 434,50 1 GT

103 379 272 ľavé 1000 600 polica drevo/reling oceľ biely/pochrómovaný GT 446,00 1 GT

103 379 271 pravé 1000 600 polica drevo/reling oceľ biely/pochrómovaný GT 446,00 1 GT

produktová skupina 300 340

CORNERSTONE MAXX kovanie do rohovej skrinky
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http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379273
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379274
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379275
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379276
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379277
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379278
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379279
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379280
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379257
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379258
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379259
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379260
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379261
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379262
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379263
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379264
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379266
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379265
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379268
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379267
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379270
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379269
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379272
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379271
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CORNERSTONE L vynesie obsah pred skrinku a tým otvára úplne nové perspektívy. 
Police sú ďaleko pred korpusom a ponúkajú optimálnu dostupnosť uložených 
predmetov. Dajú sa namontovať v idividuálnej výške a môžu sa zasunúť spolu so 
zatvorením dvierok.
• šírky korpusov: 900, 1000 a 1200 mm
• šírky dvierok: 450, 500 a 600
• L-pohyb políc umožňuje voľný prístup do bočného priestoru skrinky
• montáž nezávislá na strane, dá sa montovať vľavo aj vpravo
• jednoduchá montáž na nosný stĺpik
• voliteľné pripojenie na dvierka, modulárna konštrukcia
• tlmič Soft-Close

CORNERSTONE L
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obj. č. výška mm materiál povrch MJ cena EUR za

103 379 281 n 610-650 oceľ pozinkovaný GT 149,00 1 GT

103 379 282 n 651-690 oceľ pozinkovaný GT 149,00 1 GT

103 379 283 n 691-730 oceľ pozinkovaný GT 149,00 1 GT

103 379 284 n 731-770 oceľ pozinkovaný GT 149,00 1 GT

produktová skupina 300 340

CORNERSTONE L súprava kovania

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379281
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379283
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379284
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Rozsah dodávky:
2 police

nosnosť: 18 kg/polica
materiál: polica drevo / reling oceľ

obj. č. šírka korpusu mm Š x V x H mm povrch MJ cena EUR za

103 379 286 n 450 776 x 61 x 376 biely/chrómový GT 124,50 1 GT

103 379 287 n 500 816 x 61 x 406 biely/chrómový GT 130,50 1 GT

103 379 288 n 600 934 x 61 x 404 biely/chrómový GT 137,00 1 GT

103 379 289 n 450 776 x 61 x 376 lávovo sivý GT 115,00 1 GT

103 379 290 n 500 816 x 61 x 406 lávovo sivý GT 121,00 1 GT

103 379 291 n 600 934 x 61 x 404 lávovo sivý GT 127,50 1 GT

103 379 292 n 450 776 x 61 x 376 sivá/RAL 9006 GT 109,00 1 GT

103 379 293 n 500 816 x 61 x 406 sivá/RAL 9006 GT 115,00 1 GT

103 379 294 n 600 934 x 61 x 404 sivá/RAL 9006 GT 121,00 1 GT

produktová skupina 300 340

CORNERSTONE L súprava políc

 

Poznámka:
súprava samočinného zatvárania na obe police

 
obj. č. materiál povrch MJ cena EUR za

103 379 285 n plast sivý GT 46,60 1 GT

produktová skupina 300 340

CORNERSTONE L samočinné zatváranie

 

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379286
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379287
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379288
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379289
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379290
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379291
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379292
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379293
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379294
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379285
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VS COR Wheel súprava otočných košov

 

 materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. dĺžka mm polomer mm MJ cena EUR za

103 398 196 650 335 ks 18,10 1 ks

103 378 452 700 365 ks 36,10 1 ks

103 378 453 750 385 ks 33,15 1 ks

103 378 454 850 435 ks 38,70 1 ks

produktová skupina 300 340

Otočný kôš

 

  
obj. č. materiál povrch MJ cena EUR za

103 378 447 plast strieborný RAL 9006 ks 1,59 1 ks

produktová skupina 300 340

Upevňovací strmeň

 

  
obj. č. materiál povrch MJ cena EUR za

103 378 446 plast strieborný RAL 9006 ks 2,52 1 ks

produktová skupina 300 340

Unášací uholník

Balenie obsahuje:
2 koše
2 upevňovacie strmene
1 unášací uholník

materiál: oceľový drôt / plast
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. dĺžka mm polomer mm MJ cena EUR za

103 398 076 650 335 GT 41,90 1 GT

103 378 330 700 365 GT 77,90 1 GT

103 378 331 750 385 GT 72,00 1 GT

103 378 332 850 435 GT 83,10 1 GT

produktová skupina 300 340

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398196
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378452
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378453
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378454
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378447
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378446
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398076
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378330
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378331
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378332
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• bez stredného stĺpika
• optimálne využitie priestoru pre neskladné predmety
• mechanika je prakticky neviditeľná
• výškovo flexibilné umiestnenie políc

Balenie obsahuje:
2 kusy 3/4 drevených políc s relingom
2 nosné lišty
2 upevnenia bokov na výškové nastavenie bez náradia

nosnosť: 27,5 kg
materiál: reling oceľ/dno drevo

obj. č. šírka korpusu mm ø mm povrch MJ cena EUR za

103 378 852 800 680 pochrómovaný/biely GT 358,00 1 GT

103 378 850 900 760 pochrómovaný/biely GT 370,00 1 GT

103 378 853 800 680 strieborný RAL 9006/sivý GT 340,00 1 GT

103 378 851 900 760 strieborný RAL 9006/sivý GT 352,00 1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Wheel Pro otočné kovanie rohovej skrinky, 3/4 kruhové police

 

27,5kg

900 x 900 835 440 760 < 335
800 x 800 745 390 680 < 235

A x A

D

E  

     C

B   

27,5kg

A x A   B   C   D   E
(mm)       (mm)    (mm)   (mm)   (mm)

• s trojštvrťovými drôtenými policami, strieborné
• pre delené rohové dvere
• stredová os s otočnými košmi je pevne zabudovaná

Balenie obsahuje:
2 otočné police
os s montážnymi platňami hore a dole

materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. šírka korpusu mm výška osadenia mm ø mm MJ cena EUR za

103 378 155 800 x 800/900 x 900 650-710 720 GT 101,50 1 GT

103 378 156 1050 x 1050 650-710 820 GT 123,50 1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Wheel otočné kovanie rohovej skrinky, 3/4 kruhové police

 

27,5kg

900 x 900 835 440 760 < 335
800 x 800 745 390 680 < 235

A x A

D

E  

     C

B   

27,5kg

A x A   B   C   D   E
(mm)       (mm)    (mm)   (mm)   (mm)

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378852
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378850
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378853
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378851
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378155
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378156
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• bez stredného stĺpika
• optimálne využitie priestoru pre neskladné predmety
• mechanika je prakticky neviditeľná
• výškovo flexibilné umiestnenie políc

Rozsah dodávky:
2 kusy 4/4 drevených políc s relingom
2 nosné lišty
2 upevnenia bokov na výškové nastavenie bez náradia

nosnosť: 27,5 kg
materiál: drevo/oceľ

obj. č. šírka korpusu mm ø mm povrch MJ cena EUR za

103 378 856 800 680 pochrómovaný GT 383,00 1 GT

103 378 854 900 760 pochrómovaný GT 395,00 1 GT

103 378 857 800 680 strieborný RAL 9006 GT 365,00 1 GT

103 378 855 900 760 strieborný RAL 9006 GT 377,00 1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Wheel Pro otočné kovanie rohovej skrinky

390

80
0

Ø 6
80

800
A  x  A T 1 T 2 D
(mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 540 -570 > 505 760

800 x 800 540 -570 > 505 680

 

• pre dolné skrinky
• pre naložené diagonálne dvere
• celokruhové otočné police z oceľového drôtu so strieborným poplastovaním
• stredová os pre otočné koše je pevne zabudovaná

Balenie obsahuje:
2 otočné police,
tyčový stojan s montážnymi platňami hore a dolu.

materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. šírka korpusu mm výška osadenia mm ø mm MJ cena EUR za

103 378 150 800 x 800/900 x 900 650-710 720 GT 102,50 1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Wheel otočné kovanie rohovej skrinky

A
 x

 AD
Z   

A x A (mm) D (mm) Z (mm)

900 x 900 720 ≥ 375

1050 x 1050 820 ≥ 425

800 x 800 720 ≥ 375

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378856
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378854
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378857
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378855
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378150
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VS ENVI – SYSTÉM NA TRIEDENIE ODPADU

Hygiena, povedomie o životnom prostredí a udržateľnosť zohrávajú osobitnú úlohu v kuchyni, 
predovšetkým pri odstraňovaní odpadu. To si vyžaduje systémové riešenia, ktoré udržujú 
kuchyňu čistú a umožňujú flexibilne usporiadať triedené odpady. 

• integrované nastavenie 3D pomocí excentru
• easyFit: beznáraďová montáž nádob na výsuvy
• integrovaná šablóna pre montáž: bez merania pri zabudovaní do korpusu
• ďalšia odkladacia plocha vznikne vytiahnutím veka
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450>
           

500>
           

600>
           

900>
                      

• plný výsuv s integrovaným tlmením a samostatným dovretím v oboch vedeniach
• čelné nastavenie v 3-smeroch pomocou excentra
• EasyFit: montáž závesného rámu na vodiace lišty bez použitia náradia
• integrovaná montážna šablóna: počas montáže nie je potrebné žiadne meranie
• ďalší úložný priestor vďaka výsuvnému veku

Poznámka:
Rôzne voliteľné príslušenstvo ako bio-kryt s uhlíkovým filtrom, alebo praktický držiak 
vrecka je nutné objednať zvlášť.

použitie: s čelným upevnením
výška osadenia: 370 mm
hĺbka osadenia: 464 mm
materiál: plast/kov
povrch: lávovo sivý

obj. č. základná výbava šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 370 027 n nádoba 2 x 16 litrov 450 ks 249,39 1 ks

103 370 028 n nádoba 1 x 29/1 x 16 litrov 600 ks 235,62 1 ks

103 370 029 n nádoba 1 x 16/ 2 x 10 litrov 500 ks 263,16 1 ks

103 370 030 n nádoba 2 x 22 litrov 600 ks 260,10 1 ks

103 370 031 n nádoba 2 x 10/1 x 22 litrov 600 ks 267,24 1 ks

103 370 032 n nádoba 4 x 10 litrov 600 ks 270,30 1 ks

103 370 033 n nádoba 2 x 10/2 x 22 litrov 900 ks 313,14 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Space systém na triedenie odpadu

2 x 10/ 1 x 22 litrov

4 x 10 litrov

2 x 22 litrov

• voliteľný náhradný vrchnák pre systém na triedenie odpadu VS ENVI Space

materiál: plast
povrch: lávovo sivý

obj. č. dĺžka mm MJ cena EUR za

103 370 071 n 210 x 169 ks 4,82 1 ks

103 370 072 n 162 x 282 ks 6,21 1 ks

103 370 073 n 210 x 282 ks 6,51 1 ks

103 370 074 n 163 x 362 ks 6,77 1 ks

103 370 075 n 210 x 362 ks 7,27 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Space náhradný vrchnák pre nádobu na odpadky

 

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370027
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370028
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370029
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370030
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370031
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370032
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370033
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370071
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370072
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370073
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370074
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370075
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500>
           

600>
           

Zásuvka dopĺňa svojou funkciou systém triedenia odpadu (VS ENVI Space) o inovatívne 
využitie priestoru v spodných kuchynských skrinkách. Nádoby sa môžu variabilne 
rozmiestniť v rámovej konštrukcii v závislosti na polohe odtokovej armatúry. Poslúžia 
ako praktické zásobníky napr. na uloženie čistiacich prostriedkov. Nádoby sú plastové, 
rámová konštrukcia kovová, s kvalitnou práškovou povrchovou úpravou. Systém je 
nasadený na dve synchronizované lišty s plným výsuvom, mäkkým chodom a tlmeným 
dovieraním.
• Easyfit: montáž zásuvky a rámu na misky bez použitia náradia
• integrovaná montážna šablóna: počas montáže nie je potrebné žiadne meranie
• plný výsuv s integrovaným tlmením a samostatným dovretím v oboch vodiacich 

lištách

Rozsah dodávky:
1 zásuvka VS ENVI Drawer
1 vkladacia miska 1,2 litra
1 vkladacia miska 2,7 litra

hrúbka steny korpusu: 16-19 mm
výška osadenia: 100 mm
základná výbava: miska 1 x 2,7/1 x 1,2 litrov
materiál: oceľ/plast
povrch: lávovo sivý

obj. č. šírka korpusu 
mm

Š x V x H mm hĺbka osadenia mm MJ cena EUR za

103 370 034 n 500 500 x 100 x 490 235 bez závesných misiek 
a 490 s miskami

ks 187,17 1 ks

103 370 037 n 600 600 x 100 x 490 235 bez závesných misiek 
a 490 s miskami

ks 192,78 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Drawer zásuvka na usporiadanie

Symbolický obrázok: V dodávke je po 1 ks 
vkladacej misky 1,2 a 2,7 litra

500 / 600 mm

16 - 19 mm

 

 

 

 

   

 

100 mm
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• miska sa dá dodatočne postaviť alebo zavesiť do zásuvky VS ENVI Drawer

materiál: plast
povrch: lávovo sivý

obj. č. Š x V x H mm obsah l MJ cena EUR za

103 370 041 n 102 x 82 x 204 1.2 ks 14,08 1 ks

103 370 038 n 204 x 82 x 204 2.7 ks 16,58 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Drawer vkladacia miska

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370034
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370037
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370041
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370038
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• Bio veko s aktívnym uhlíkovým filtrom pre systém na triedenie odpadu VS ENVI 
Space

• filtruje a neutralizuje nežiadúce pachy z kuchynského odpadu v 10 litrových 
nádobách

materiál: plast
povrch: lávovo sivý

obj. č. použitie MJ cena EUR za

103 370 069 n nádoba 10 litrov ks 9,77 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Space veko s aktívnym uhlíkovým filtrom

 

Príklad  použitia

 

• voliteľný rám na rýchlejšie a bezpečnejšie upevnenie vreca na odpadky

materiál: plast
povrch: sivý

obj. č. použitie MJ cena EUR za

103 370 009 nádoba 29 litrov ks 14,69 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Space rámový nadstavec pre uchytenie vreca na odpadky

Príklad  použitia

 

• jednoduché ovládanie dvierok pomocou pedála, ruky zostávajú voľné
• minimálna výška sokla: 70 mm
• pre všetky čelné výsuvy, ako napr. VS ENVI Space aj so samočinným doťahom a 

tlmičom
• jednoduchá montáž vďaka priloženej šablóne
• minimálne nároky na priestor pod odpadovými systémami alebo zásuvkami
• kedykoľvek sa dá namontovať dodatočne
• pedál sa vracia pomocou pružiny do východzej polohy
• žiadne škrabance na prednom čele

obj. č.  materiál povrch MJ cena EUR za

103 370 107 n  oceľ matne pochrómovaný ks 36,62 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Kick

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370069
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370009
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370107
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 typ: VS ENVI Space
materiál: plast
povrch: lávovo sivý

obj. č. obsah l Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 370 047 n 5.5 113 x 382 x 216 ks 23,87 1 ks

103 370 048 n 6 230 x 191 x 216 ks 19,58 1 ks

103 370 049 n 7.5 183 x 302 x 216 mm ks 22,59 1 ks

103 370 050 n 10 230 x 302 x 216 ks 24,33 1 ks

103 370 051 n 10 183 x 382 x 216 ks 23,56 1 ks

103 370 052 n 13 230 x 382 x 216 ks 25,40 1 ks

103 370 053 n 18 315 x 382 x 216 ks 31,67 1 ks

103 370 054 n 8.5 113 x 382 x 326 ks 26,62 1 ks

103 370 056 n 10 230 x 191 x 326 mm ks 21,27 1 ks

103 370 057 n 12 183 x 302 x 326 ks 27,90 1 ks

103 370 058 n 15.5 230 x 302 x 326 ks 30,75 1 ks

103 370 059 n 16 183 x 382 x 326 mm ks 28,71 1 ks

103 370 060 n 22 230 x 382 x 326 mm ks 32,49 1 ks

103 370 061 n 29 315 x 382 x 326 ks 36,41 1 ks

103 370 062 n 12.5 230 x 191 x 426 ks 30,86 1 ks

103 370 063 n 21 183 x 426 x 382 ks 32,64 1 ks

103 370 064 n 28 230 x 382 x 426 ks 33,76 1 ks

103 370 065 n 39 315 x 382 x 426 ks 38,56 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Space Free nádoba na odpadky

 

• dá sa integrovať do všetkých systémových nádob VS ENVI s rozmerom 230 x 382 mm
• mobilný box na drobnosti
• flexibilná deliaca stena na optimálne rozdelenie priestoru

Š x V x H: 361 x 161,5 x 209 mm

obj. č.  materiál povrch MJ cena EUR za

103 370 104 n  plast lávovo sivý ks 48,76 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Toolbox

 

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370047
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370048
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370049
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370050
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370051
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370052
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370053
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370054
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370056
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370057
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370058
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370059
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370060
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370061
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370062
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370063
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370064
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370065
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370104
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• dá sa namontovať z oboch strán
• jednoduchá montáž
• integrovaný žliabok vo vrchnáku na uloženie vreciek na odpad

použitie: za otváracími dvierkami s pripojením na dvierka
materiál: plast
povrch: svetlo sivý

obj. č. základná 
výbava

výška osade-
nia min. mm

hĺbka osade-
nia min. mm

šírka korpu-
su mm

MJ cena EUR za

103 370 108 n nádoba 7 
litrov

380 240 400 ks 37,23 1 ks

103 370 109 n nádoba 10 
litrov

380 240 400 ks 39,37 1 ks

103 370 110 n nádoba 12 
litrov

450 280 450 ks 42,13 1 ks

103 370 112 n nádoba 15,5 
litra

450 280 450 ks 45,08 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Single zabudovaný kôš na odpadky

• integrované 3D nastavenie čela pomocou excentra
• integrovaný tlmič a samočinný doťah v oboch výsuvoch
• prídavná odkladacia plocha vďaka kryciemu plechu

použitie: s čelným upevnením
výška osadenia: 490 mm
hĺbka osadenia: 480 mm
materiál: plast
povrch: lávovo sivý

obj. č. základná výbava šírka korpusu mm MJ cena EUR za

103 370 042 n nádoba 1 x 32 litrov 300 ks 253,98 1 ks

103 370 043 n nádoba 1 x 35 litrov 400 ks 262,14 1 ks

103 370 044 n nádoba 2 x 35 litrov 450 ks 307,02 1 ks

103 370 045 n nádoba 2 x 35 litrov 500 ks 311,10 1 ks

103 370 046 n nádoba 2 x 35 litrov/1 x 21 litrov 600 ks 312,12 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Space XX systém na triedenie odpadu

300>
           

400>
           

450>
           

500>
           

600>
                      

1 x 32 litrov

2 x 35 litrov2 x 35/ 1 x 21 litrov

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370108
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370109
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370110
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370112
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370042
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370043
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370044
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370045
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370046
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400>
                      

• otáčanie, montáž na stenu/dno
• kryt a zásobník zo sivého plastu

použitie: rohová skriňa, za otváracími dvierkami s prístupom 
spredu

šírka korpusu: 400 mm
materiál: plast/oceľ
povrch: hliníkovo sivý

obj. č. základná výbava Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 371 342 nádoba 2 x 9 litrov 350 x 525 x 350 ks 91,19 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Center 2 systém na triedenie odpadu

500>
                      

• otáčanie, montáž na stenu/dno
• kryt a zásobník zo sivého plastu

Poznámka:
možnosť montáže vľavo a vpravo

použitie: rohová skriňa, za otváracími dvierkami s prístupom 
spredu

šírka korpusu: 500 mm
materiál: plast/oceľ
povrch: hliníkovo sivý

obj. č. základná výbava Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 371 339 nádoby 1 x 18/1x 9/1 x 12 litrov 450 x 525 x 450 ks 137,19 1 ks

produktová skupina 300 375

VS ENVI Center 3 systém na triedenie odpadu

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103371342
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103371339
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Poznámka:
Koše sa dajú zhotoviť aj na mieru.

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 398 944 230 x 360-450 x 280 ks 23,05 1 ks

103 378 422 244 x 360-450 x 270 ks 20,00 1 ks

103 378 420 244 x 515-580 x 270 ks 27,10 1 ks

103 398 945 280 x 360-450 x 280 ks 24,30 1 ks

103 378 423 294 x 360-450 x 270 ks 22,35 1 ks

103 378 421 294 x 515-580 x 270 ks 28,05 1 ks

103 398 946 330 x 360-450 x 280 ks 25,90 1 ks

103 398 420 390 x 360-450 x 270 ks 23,90 1 ks

produktová skupina 300 340

Kúpeľňový kôš na bielizeň, skosený

 

Poznámka:
Koše sa dajú zhotoviť aj na mieru.

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 402 380 x 460 x 380 ks 36,75 1 ks

103 378 403 380 x 460 x 480 ks 37,05 1 ks

produktová skupina 300 340

Viacúčelový kôš

 

Poznámka:
Koše sa dajú zhotoviť aj na mieru.

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 430 275 x 450-495 x 260 ks 21,40 1 ks

103 378 431 310 x 450-495 x 260 ks 22,65 1 ks

103 378 433 350 x 480-550 x 280 ks 32,85 1 ks

103 378 432 450 x 380-430 x 290 ks 33,60 1 ks

produktová skupina 300 340

Viacúčelový drôtený kôš

 

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398944
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378422
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378420
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398945
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378423
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378421
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398946
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398420
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378402
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378403
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378430
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378431
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378433
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378432
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• jednoduché zvesenie a zavesenie košov na bielizeň a viacúčelových košov

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. šírka mm MJ cena EUR za

103 378 425 192 ks 4,80 1 ks

103 378 411 220 ks 5,25 1 ks

103 378 426 285 ks 5,25 1 ks

produktová skupina 300 340

Nosné lišty na drôtené koše

 

 materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 428 332 x 100 x 105 ks 8,61 1 ks

produktová skupina 300 340

Kôš na čistiace potreby Standard

 

 materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. šírka mm výška mm MJ cena EUR za

103 378 127 330 75 ks 6,87 1 ks

produktová skupina 300 340

Lišta na uteráky

 

 vyhotovenie: 5 háčikov
materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. šírka mm výška mm MJ cena EUR za

103 378 129 300 55 ks 6,58 1 ks

produktová skupina 300 340

Lišta s 5 háčikmi

 

• so závesnými hákmi na rôzne predmety

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 504 305 x 658 x 60 ks 35,15 1 ks

produktová skupina 300 340

Univerzálny držiak na hadicu a kábel

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378425
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378411
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378426
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378428
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378127
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378129
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378504
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• upevnenie na vnútornej strane dvierok

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 123 395 x 922 x 175 ks 47,40 1 ks

produktová skupina 300 340

Drôtený policový držiak do skrine na čistiace potreby

 

 materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 506 274 x 858 x 165 ks 22,10 1 ks

produktová skupina 300 340

Držiak do skrine na upratovacie potreby

 

 materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 551 179 x 110 x 54 ks 5,06 1 ks

produktová skupina 300 340

Držiak na hadicu a kábel

 

• s nosným držadlom a s nožičkami
• na 6 fliaš

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. Š x V x H mm MJ cena EUR za

103 378 811 369 x 336 x 210 ks 46,90 1 ks

produktová skupina 300 340

Nosič na fľaše

 

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378123
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378506
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378551
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378811
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• individuálne veľkosti mriežky
• spojovacie diely z plastu
• upevňovacie svorky na priskrutkovanie alebo zarazenie

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. výška mm dĺžka mm MJ cena EUR za

103 378 372 80 2110 ks 15,55 1 ks

103 378 373 120 2110 ks 16,70 1 ks

103 378 374 160 2110 ks 17,15 1 ks

103 378 371 200 2110 ks 26,50 1 ks

produktová skupina 300 340

Drôtená mriežka

 

materiál: plast
povrch: strieborný RAL 9006
  

obj. č. popis MJ cena EUR za

103 378 375 rohová spojka ks 23,80 100 ks

103 378 375 stredová spojka ks 45,10 100 ks

103 378 375 košová spojka ks 45,10 100 ks

103 378 375 upevňovací klip s pätkou na skrutku ks 22,90 100 ks

103 378 375 upevňovací klip s hmoždinkou ks 28,65 100 ks

produktová skupina 300 340

Príslušenstvo ku drôtenej mriežke

 

• Zabudovanie sporáka

Balenie:
1 kovanie vpravo,
1 kovanie vľavo.

materiál: strieborná oceľ

obj. č. dĺžka mm hrúbka bočnej steny 
mm

BJ MJ cena EUR za

103 343 393 600 16 1 GT 8,70 1 GT

produktová skupina 300 340

Tepelná ochrana

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378372
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378373
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378374
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378371
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378375
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378375
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378375
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378375
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378375
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103343393
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Poznámka:
na priskrutkovanie sú potrebné 4 skrutky ø 4 mm s polguľovou hlavou

vyhotovenie: s očkami na priskrutkovanie
materiál: oceľový drôt

obj. č. šírka korpusu mm šírka mm povrch MJ cena EUR za

103 378 585 600 557 strieborný RAL 9006, 
poťahovaný plastom

ks 21,75 1 ks

103 378 586 800 757 strieborný RAL 9006, 
poťahovaný plastom

ks 28,30 1 ks

produktová skupina 300 340

Výklopný kôš na obuv

 

27
3

206

103°

546 / 746

523 / 723

228 / 428

557 / 757

24
8

• montáž pomocou klipov (objednávajú sa osobitne)
• na hrúbku korpusu 16 mm

výška: 40 mm
materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006, potiahnutý plastom

obj. č. šírka mm hĺbka mm MJ cena EUR za

103 378 590 309 280 ks 12,60 1 ks

103 378 596 359 280 ks 13,45 1 ks

103 398 441 359 260 ks 16,85 1 ks

103 378 591 409 280 ks 13,80 1 ks

103 378 594 459 280 ks 13,80 1 ks

103 398 442 459 260 ks 17,90 1 ks

103 378 595 559 280 ks 15,30 1 ks

103 378 592 659 280 ks 17,15 1 ks

103 378 597 759 280 ks 18,45 1 ks

103 398 443 759 260 ks 21,90 1 ks

103 378 593 859 280 ks 19,15 1 ks

103 398 444 959 260 ks 28,85 1 ks

produktová skupina 300 340

Rošt na obuv

 

• na upevnenie roštu na obuv
 

obj. č. vyhotovenie materiál povrch MJ cena EUR za

103 378 599 zásuvný kolík ø 5 mm plast strieborný ks 18,55 100 ks

produktová skupina 300 340

Upevňovací klip pre rošt na obuv

 

Ø
 5

10

8

21

3,9
7

12

Ø 5

http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378585
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378586
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378590
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378596
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398441
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378591
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378594
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398442
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378595
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378592
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378597
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398443
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378593
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103398444
http://www.schachermayer.at/cgi-bin/warenkorb?artnr=103378599


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
Fax: +421 2 4820 2730
Online: http://www.schachermayer.sk/kontakt/all/
   
1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa stávajú neoddeli-
teľnou súčasťou každého záväzkového vzťahu uzatvoreného 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 predáva-
júcemu 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  živnostenského 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 predávajúcim, 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 predá-
vajúceho bez potvrdenia objednávky, nie je možné zo strany kupujúceho uplat-
ňovať 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 predá-
vajúci 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 predá-
vajúcim 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 preukáza-
teľné 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 z vad 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 predá-
vajúcemu 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 jednorázovej kúpnej zmluve.
c.  Pri odberoch tovaru priamo od výrobcu bude tovar fakturovaný, t.j. bude vysta- 
 vený daňový doklad na základe dodacích listov vystavených predávajúcim  
 podľa dodacích (prepravných) listov výrobcu. Pri dodávkach uskutočnených zo  
 skladov predávajúceho bude tovar fakturovaný v deň odoslania tovaru kupujú- 
 cemu alebo v deň osobného prevzatia tovaru.

d.  Za uskutočnenú platbu na základe fakturácie sa považuje deň pripísania finanč- 
 ných prostriedkov na bankový účet predávajúceho alebo deň zloženia hotovosti 
 na pokladni predávajúceho. V prípade hotovostnej úhrady na pokladni predá- 
 vajúceho 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 predá-
vajúceho 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 príslu-
šenstvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pripísané predávajúcemu.

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 predá-
vajúcemu 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 zodpo-
vedajúcej 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 predá-
vajúceho 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 predávajúcim potvrdených 
prípadoch storna berie kupujúci na vedomie, že pri vrátaní tovaru uhradí predá-
vajúcemu 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 www.schachermayer.skz/datenschutz. 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 / Občian-
skeho 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 dodáva-
teľmi 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 rekla-
máciu  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 fotodo-
kumentáciu:

-  foto etikety na poškodenej zásielke
-  celkový vzhľad poškodenej zásielky
-  celkový vzhľad poškodenej položky
-  foto 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 Občian-
skeho zákonníka, príp. Obchodného zákonníka. Podmienkou pre riadne uplat-
nenie 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 reklamácie, v  závažných a  kompliko-
vaných 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 neopráv-
nenej 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 poškodením 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 nasle-
dovne:

• 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 1.5.2018                                  Schachermayer, spol. s r.o. 



kontaktujte nás...

bratislava predajné a poradenské centrum 

Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava
Telefón: 02/4820 2700

interiérové vybavenie

Zameranie:  stolárska výroba, výroba nábytku, nábytkový priemysel, montáž nábytku, drevospracujúci 
priemysel, obkladači, architekti, úrady, nemocnice, školy, bytové družstvá

TELEFÓN FAX E-mail
Telefónny predaj 02/4820 2712 / 14 02/4820 2730 info@schachermayer.sk

stavba - kov - sklo 

Zameranie: stavebné firmy, elektro podniky, výroba okien a dverí, kovopriemysel a kovovýroba, inštalatéri, 
zámočnícka výroba, klampiari,  tesári, sklenárstva, projektanti, fasádníci a maliari

TELEFÓN FAX E-mail
Telefónny predaj 02/4820 2713 / 15 02/4820 2730 info@schachermayer.sk

drevoobrábacie a kovoobrábacie stroje a zariadenia 

TELEFÓN FAX E-mail
Zákaznícky servis 02/4820 2740 02/4820 2742 stroje-drevo@schachermayer.sk

stroje-kovo@schachermayer.sk

otváracie hodiny po.-št. 7:30-17:00, pia. 7:30-12:30




