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Strešná krytina – Pozink farbený Cenník 2020PREHĽAD STREŠNÝCH
KRYTÍN KJG

KJG TR 35
STRANA 00

KJG FASÁDNY PANEL
STRANA 00

KJG UNI 1
ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA
STRANA 00
Pozri katalóg

KJG NOVINKA

KJG CLICK SYSTÉM
STRANA 00

KJG NOVINKA PRIPRAVUJEME

KJG FALZ 
STRANA 00

PRIPRAVUJEME

KJG ŠABLÓNA 500x500
STRANA 00

KJG NOVINKA PRIPRAVUJEME

KJG TR 18
STRANA 00

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

KJG ŠABLÓNA 350x350
STRANA 00

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

KJG UNI 2
ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA
STRANA 00
Pozri katalóg
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1 sedlová strecha
2 asymetrická sedlová strecha
3 valbová strecha
4 pultová strecha
5 stanová strecha
6 polvalbová strecha
7 oblúková strecha
8 manzardová strecha
9 valbová manzardová strecha
10 manzardová strecha s valbovou
 hlavnou strešnou plochou
11 shedová (pílová) strecha
12	 krížová	strecha

13 14 15

16 17

13 ihlanová strecha
14	kuželová	strecha
15 strmá valbová strecha
16	 cibuľovitá	vežová	strecha
17 kupola

1 sedlový vikier
2 valbový vikier
3 pultový vikier
4 vikier volské oko
5 štítový
 (trojboký) vikier
6 oblúkový vikier
7 trapézový vikier
8 vikier

napoleonský oblúk
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TVARY STRIECH
A VIKIEROV
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STREŠNÉ SKLONY
MINIMÁLNY SKLON STRECHY od 3° 8° 10° od 12° 14° 15° 16° 17° 22° 25°

KJG UNI1

KJG UNI2

KJG TR 18 strešný < 7 m 
dĺžka krokvy bez priečnych spojov
KJG TR 18 strešný
7 – 12 m dĺžka krokvy
KJG TR 35 strešný < 7 m  
dĺžka krokvy bez priečnych spojov
KJG TR 35 strešný
7 – 12 m dĺžka krokvy
KJG falcovaná šablóna
28x28
KJG falcovaná šablóna 35x35
< 7 m dĺžka krokvy
KJG falcovaná šablóna 35x35
7 – 12 m dĺžka krokvy
KJG falcovaná šablóna 35x35
> 12 m dĺžka krokvy
KJG CLICK 25
< 7 m dĺžka krokvy
KJG CLICK 25
7 – 12 m dĺžka krokvy
KJG FALZ
s použitím tesnenia do drážky

*	Zvážiť	obmedzenia	podľa	Normy	STN–EN

45° = 100,0%

25° =   46,6%

22° =   40,4%

17° =   30,6%

16° =   28,7%

15° =   26,49%

14° =   24,9%

12° =   21,2%

10° =   17,66%

8° =   14,13%

3° =     5,2%

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

   45° = 100 %

STREŠNÉ
SKLONY
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Strešná krytina – Pozink farbený Cenník 2018

Colorcoat® PE 25
Cenovo výhodná predpripravená oceľ 
pre nenáročné použitie

Colorcoat® PE 25 je úsporný produkt
vhodný pre nenáročné aplikácie striech
a stien najmä v neagresívnom prostredí.

� Hladký 25μm polyesterový náter.

� Galvanizovaný podklad so zinkom alebo
kovovou vrstvou MagiZinc®, ktoré ponúkajú
veľmi dobrú odolnosť proti korózii.

� K dispozícii v najobľúbenejších farbách
obkladov.

� Vysokoúčinná zadná vrstva špeciálne
navrhnutá na použitie v stavebných
aplikáciách. 

Uistenie Colorcoat®
Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu
uznávanej značky a odborné znalosti
spoločnosti Tata Steel. Je za ňou viac ako
štyridsať rokov inovácií, prísne testovacie
postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka
rad predpripravených produktov z ocele, ktoré
boli použité pri nespočetných projektoch na
celom svete. 

Riešenia na mieru
V prípade požiadaviek na mieru môže vaše
potreby uspokojiť MyriaPlus®: kratšie dodacie
lehoty, flexibilné množstvá a ďalšie
spracovani.

www.colorcoat-online.com
13 SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU
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www.colorcoat-online.com
Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited
Absorb, Colorcoat, MagiZin  a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata
Steel UK Limited.

Presnosť obsah tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť
Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata
Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa
zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitie
produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel
Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených
spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérskymi spoločnosťami sa
zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

Copyright 2018 Tata Steel Europe Limited
Language Slovakian 1018

Kontaktné údaje

Tata Steel Europe Limited is registered under number 05957565 with 
registered office at 30 Millbank, London, SW1P 4WY.

Výkonnosť produktu
Colorcoat® PE 25 prechádza starostlivo kontrolovaným výrobným
procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita. Colorcoat® PE 25 je
vhodný pre systémy stenového opláštenia, profily a panely a môže sa
použiť ako úsporná alternatíva pri strešných aplikáciách v
neagresívnom prostredí.

Colorcoat® PE 25 je dostupný v rôznych textúrach so zvýšenou
flexibilitou, s možnosťami obojstranného alebo matného spracovania.

Vo výrazne morských a silno industrializovaných prostrediach sa
používanie Colorcoat® PE 25 neodporúča. Tata Steel má sortiment
predpripravených oceľových výrobkov Colorcoat® vhodných pre rôzne
prostredia a aplikácie.

Záručná doba
K dispozícii je záruka vhodnosti na použitie. Skutočné trvanie záruky
bude závisieť od prostredia, geografickej polohy a aplikácie.

Testovanie produktov
Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť
Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii,
účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie
produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa
medzinárodných štandardov.

K dispozícii s Absorb®
Ďalšou možnosťou je aj farba Colorcoat® PE 25 s produktom Absorb® na
reguláciu zrážania, ktorý je pripravený na profilovanie.

Absorb® je netkané rúno, ktoré sa počas kontinuálneho výrobného
procesu nanáša teplom na zadnú stranu.

Typické aplikácie pre Absorb® sú v aplikáciách s chladnou strechou, kde
dochádza ku kondenzačným problémom, ako sú priemyselné (výrobné
podlahy), poľnohospodárske (hospodárske budovy pre hospodárske
zvieratá) a verejné budovy. Podrobnejšie informácie nájdete v
technickom liste produktu Absorb®.

Typické vlastnosti
Colorcoat® PE 25 Testovacia 

norma

Menovitá hrúbka organického náteru        μm            25 EN 13523 - 1

Zrkadlový lesk (60°) %               30 - 50             EN 13523 - 2

Odolnosť proti oderu: 
(Kolieska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)       mg            < 30 max.        EN 13523 - 16

Flexibilita:
Minimálny polomer ohybu T               3T EN 13523 - 7

Priľnavosť %               100% pass      EN 13523 - 6

Odolnosť proti korózii:
Soľný sprej hodín       360 EN 13523 - 8
Vlhkosť hodín       1000 EN 13523 - 26

Kategória odolnosti proti korózii RC3 EN 10169 : 2010

Kategória odolnosti proti UV žiareniu RUV3 EN 10169 : 2010

Reakcia na oheň A1 EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky
1.  Čísla obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú

špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na
www.colorcoat-online.com

2.  Na splnenie vlastností odolnosti voči korózii sa používa zinok Z275 alebo
MagiZinc® ZMA140g/m2. Na požiadanie sa Z225 môže aplikovať ako náter
minimálnej hmotnosti.
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Strešná krytina – Pozink farbený Cenník 2018

Colorcoat® PE 25
Cenovo výhodná predpripravená oceľ 
pre nenáročné použitie

Colorcoat® PE 25 je úsporný produkt
vhodný pre nenáročné aplikácie striech
a stien najmä v neagresívnom prostredí.

�   Hladký 25μm polyesterový náter.

�   Galvanizovaný podklad so zinkom alebo
kovovou vrstvou MagiZinc®, ktoré ponúkajú
veľmi dobrú odolnosť proti korózii.

�   K dispozícii v najobľúbenejších farbách
obkladov.

�   Vysokoúčinná zadná vrstva špeciálne
navrhnutá na použitie v stavebných
aplikáciách. 

Uistenie Colorcoat®
Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu
uznávanej značky a odborné znalosti
spoločnosti Tata Steel. Je za ňou viac ako
štyridsať rokov inovácií, prísne testovacie
postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka
rad predpripravených produktov z ocele, ktoré
boli použité pri nespočetných projektoch na
celom svete. 

Riešenia na mieru
V prípade požiadaviek na mieru môže vaše
potreby uspokojiť MyriaPlus®: kratšie dodacie
lehoty, flexibilné množstvá a ďalšie
spracovani.

www.colorcoat-online.com
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Strešná krytina – Pozink farbený Cenník 2018Colorcoat® PE 25

www.colorcoat-online.com
Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited
Absorb, Colorcoat, MagiZin  a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata
Steel UK Limited.

Presnosť obsah tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť
Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata
Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa
zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitie
produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel
Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených
spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérskymi spoločnosťami sa
zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

Copyright 2018 Tata Steel Europe Limited
Language Slovakian 1018

Kontaktné údaje

Tata Steel Europe Limited is registered under number 05957565 with 
registered office at 30 Millbank, London, SW1P 4WY.

Výkonnosť produktu
Colorcoat® PE 25 prechádza starostlivo kontrolovaným výrobným
procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita. Colorcoat® PE 25 je
vhodný pre systémy stenového opláštenia, profily a panely a môže sa
použiť ako úsporná alternatíva pri strešných aplikáciách v
neagresívnom prostredí.

Colorcoat® PE 25 je dostupný v rôznych textúrach so zvýšenou
flexibilitou, s možnosťami obojstranného alebo matného spracovania.

Vo výrazne morských a silno industrializovaných prostrediach sa
používanie Colorcoat® PE 25 neodporúča. Tata Steel má sortiment
predpripravených oceľových výrobkov Colorcoat® vhodných pre rôzne
prostredia a aplikácie.

Záručná doba
K dispozícii je záruka vhodnosti na použitie. Skutočné trvanie záruky
bude závisieť od prostredia, geografickej polohy a aplikácie.

Testovanie produktov
Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť
Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii,
účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie
produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa
medzinárodných štandardov.

K dispozícii s Absorb®
Ďalšou možnosťou je aj farba Colorcoat® PE 25 s produktom Absorb® na
reguláciu zrážania, ktorý je pripravený na profilovanie.

Absorb® je netkané rúno, ktoré sa počas kontinuálneho výrobného
procesu nanáša teplom na zadnú stranu.

Typické aplikácie pre Absorb® sú v aplikáciách s chladnou strechou, kde
dochádza ku kondenzačným problémom, ako sú priemyselné (výrobné
podlahy), poľnohospodárske (hospodárske budovy pre hospodárske
zvieratá) a verejné budovy. Podrobnejšie informácie nájdete v
technickom liste produktu Absorb®.

Typické vlastnosti
Colorcoat® PE 25 Testovacia 

norma

Menovitá hrúbka organického náteru        μm            25 EN 13523 - 1

Zrkadlový lesk (60°) %               30 - 50             EN 13523 - 2

Odolnosť proti oderu: 
(Kolieska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)       mg            < 30 max.        EN 13523 - 16

Flexibilita:
Minimálny polomer ohybu T               3T EN 13523 - 7

Priľnavosť %               100% pass      EN 13523 - 6

Odolnosť proti korózii:
Soľný sprej hodín       360 EN 13523 - 8
Vlhkosť hodín       1000 EN 13523 - 26

Kategória odolnosti proti korózii RC3 EN 10169 : 2010

Kategória odolnosti proti UV žiareniu RUV3 EN 10169 : 2010

Reakcia na oheň A1 EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky
1.  Čísla obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú

špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na
www.colorcoat-online.com

2.  Na splnenie vlastností odolnosti voči korózii sa používa zinok Z275 alebo
MagiZinc® ZMA140g/m2. Na požiadanie sa Z225 môže aplikovať ako náter
minimálnej hmotnosti.
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Colorcoat® SDP 35 - RWG je obojstranný
predpripravený produkt z ocele vhodný
na dažďovú vodu, spádové potrubia a
príslušenstvo.

�

�

�

�

  

  Pozinkovaný substrát vyrobený zo
Z275g/m2 alebo ekvivalentu 
EN 10346 : , s kovovou vrstvou 
zinku, ktorý ponúka veľmi dobrú 
odolnosť proti korózii.

  K dispozícii v stupňoch kvality ocele 
DX52, DX53, DX54 a DX56 podľa 
normy EN 10346 : 

  K dispozícii v širokej škále farieb s 
dobrou retenciou farby.

Uistenie Colorcoat®
Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu
uznávanej značky a odborné znalosti
spoločnosti Tata Steel. Je za ňou takmer
päťdesiat rokov inovácií, prísne testovacie
postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka
rad predpripravených produktov z ocele, ktoré
boli použité pri nespočetných projektoch na
celom svete.

Riešenia na mieru
V prípade požiadaviek na mieru môže vaše
potreby uspokojiť MyriaPlus® s kratšími
dodacími lehotami, flexibilnými množstvami a
ďalším spracovaním.

Colorcoat® SDP 35 - RWG
Robustná predpripravená oceľ pre aplikácie na dažďovú vodu

www.colorcoat-online.com
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Strešná krytina – Pozink farbený Cenník 2018

Colorcoat® SDP 35 - RWG je obojstranný
predpripravený produkt z ocele vhodný
na dažďovú vodu, spádové potrubia a
príslušenstvo.

�

�

�

�

  Pozinkovaný substrát vyrobený zo
Z275g/m2 alebo ekvivalentu 
EN 10346 : , s kovovou vrstvou 
zinku, ktorý ponúka veľmi dobrú 
odolnosť proti korózii.

  K dispozícii v stupňoch kvality ocele 
DX52, DX53, DX54 a DX56 podľa 
normy EN 10346 : 

  K dispozícii v širokej škále farieb s 
dobrou retenciou farby.

Uistenie Colorcoat®
Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu
uznávanej značky a odborné znalosti
spoločnosti Tata Steel. Je za ňou takmer
päťdesiat rokov inovácií, prísne testovacie
postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka
rad predpripravených produktov z ocele, ktoré
boli použité pri nespočetných projektoch na
celom svete.

Riešenia na mieru
V prípade požiadaviek na mieru môže vaše
potreby uspokojiť MyriaPlus® s kratšími
dodacími lehotami, flexibilnými množstvami a
ďalším spracovaním.

Colorcoat® SDP 35 - RWG
Robustná predpripravená oceľ pre aplikácie na dažďovú vodu

www.colorcoat-online.com
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www.colorcoat-online.com
Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited
Colorcoat a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited.

Presnosť obsahu tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť
Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata
Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa
zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitie
produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel
Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených
spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérskymi spoločnosťami sa
zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

Copyright 2018 Tata Steel Europe Limited
Language Slovakian 1018

Kontaktné údaje

Tata Steel Europe Limited is registered under number 05957565 with 
registered office at 30 Millbank, London, SW1P 4WY.

Výkonnosť produktu
Colorcoat® SDP 35 - RWG prechádza starostlivo kontrolovaným
výrobným procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita.
Colorcoat® SDP 35 - RWG je vhodný pre zvody, odkvapy, držiaky a
hlboko ťahané príslušenstvo.

Farba Colorcoat® SDP 35 - RWG je dostupná v rôznych textúrach a so
zvýšenou flexibilitou. V ponuke je aj obostranný variant a variant s
nízkym leskom.

Spoločnosť Tata Steel má sortiment produktov Colorcoat® vhodných
pre rôzne prostredia a aplikácie.

Záručná doba
K dispozícii je záruka proti perforácii po dobu až 10 rokov. Prečítajte si
príslušné zmluvné podmienky. Minimálna hmotnosť zinku 275g/m2

alebo ekvivalent. Skutočné trvanie záruky bude závisieť od prostredia a
geografickej polohy.

Testovanie produktov
Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť
Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii,
účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie
produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa
medzinárodných štandardov.

Typické vlastnosti
Colorcoat® SDP 35 – RWG Testovacia 

    norma

Menovitá hrúbka organického náteru        μm            35 EN 13523 - 1

Zrkadlový lesk (60°) %               25 - 45             EN 13523 - 2

Odolnosť proti poškriabaniu g > 2500             EN 13523 - 12

Odolnosť proti oderu: 
(Kolieska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)       mg            < 30 EN 13523 - 16

Flexibilita: 
Minimálny polomer ohybu T 0T @ 16°C       EN 13523 - 7

Odolnosť voči rýchlej deformácii J 16 EN 13523 - 5

Priľnavosť T 0T EN 13523 - 7

Odolnosť proti korózii:
Soľný sprej hodín       500 EN 13523 - 8
Vlhkosť hodín       1000 EN 13523 - 26

Kategória odolnosti proti korózii RC4 EN 10169 : 2010

Kategória odolnosti proti UV žiareniu RUV3 EN 10169 : 2010

Klasifikácia reakcie na oheň A1 EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky
1.  Čísla obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú

špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na 
www.colorcoat-online.com

2.  Na splnenie vlastností odolnosti proti korózii sa používa zinok s hmotnosťou
Z275g/m2 alebo ekvivalent, aby boli splnené vlastnosti odolnosti proti korózii
a bola platná záruka.
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Strešná krytina – Pozink farbený Cenník 2020VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
SPOLOČNOSTI KJG a.s.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť	 KJG	 a.s.,	 so	 sídlom	 Malinovského	 800/131,	 916	 21	 Čachtice,	 IČO:	 31	 439	 951	 (ďalej	 len	
„Predávajúci“),	 vydáva	 nasledujúce	 všeobecné	 obchodné	 podmienky,	 ktoré	 platia	 pre	 predaj	 a	 dodávky	
odkvapového	 strešného	 systému	 s	 príslušenstvom,	 ľahkej	 strešnej	 krytiny,	 trapézov,	 hutného	 materiálu,	
strešných	doplnkov,	 náradia,	 strojov	 a	 obchodného	 tovaru	 súvisiaceho	 so	 strešným	systémom	 (ďalej	 len	
„tovar“)	 vykonávaných	 Predávajúcim	 na	 základe	 rámcovej	 kúpnej	 zmluvy	 (ďalej	 len	 ,,RKZ“)	 vo	 vzťahu	
k	podnikateľovi	pri	výkone	jeho	podnikateľskej	činnosti	a	štátu,	štátnej	organizácii,	samosprávnej	územnej	
jednotke	 alebo	 právnickej	 osobe	 zriadenej	 zákonom	 ako	 verejnoprávna	 inštitúcia	 pri	 ich	 zabezpečovaní	
verejných	potrieb	alebo	vlastnej	prevádzky	(ďalej	len	„Kupujúci“).

1.2. Tieto	všeobecné	obchodné	podmienky	ako	neoddeliteľná	súčasť	RKZ	sú	neoddeliteľnou	súčasťou	každej	
jednotlivej	 kúpnej	zmluvy	 (ďalej	aj	 ,,JKZ“	alebo	 ,,zmluva“)	uzavretej	medzi	Predávajúcim	a	Kupujúcim	na	
základe	RKZ.

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Písomná	 objednávka	 Kupujúceho	 sa	 považuje	 za	 návrh	 na	 uzavretie	 JKZ,	 pričom	 každá	 objednávka	
Kupujúceho	musí	obsahovať:
• identifikačné	údaje	kupujúceho	nevyhnutné	k	vystaveniu	faktúry,
• špecifikáciu	objednávaného	tovaru	(najmä	typ,	druh,	množstvo	a	rozmery),
• dodacie	miesto,	dodaciu	lehotu	a	spôsob	dodania	tovaru,
• dátum	vystavenia	objednávky,
• meno,	priezvisko,	funkciu	a	podpis	osoby	oprávnenej	konať	za	kupujúceho.

2.2. JKZ	sa	považuje	za	uzavretú	okamihom	písomného	potvrdenia	objednávky	Kupujúceho	Predávajúcim.	

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci	sa	zaväzuje	zaplatiť	Predávajúcemu	riadne	a	včas	kúpnu	cenu	za	objednaný	tovar.	Kúpna	cena	je	
stanovená	podľa	cenníka	Predávajúceho	(ceny	tovaru	sa	rozumejú	ceny	bez	DPH)	platného	v	deň	predloženia	
objednávky	Kupujúcim	a	jej	výška	bude	uvedená	Predávajúcim	v	potvrdení	objednávky	Kupujúceho	vrátane	
DPH	(pri	dodaní	tovaru	v	SR)	podľa	platných	právnych	predpisov.	V	nevyhnutných	prípadoch,	ak	je	kúpna	
cena	stanovená	na	základe	individuálnej	cenovej	kalkulácie	vychádzajúcej	z	platného	cenníka,	je	povinný	
Kupujúci	zaplatiť	kúpnu	cenu	do	výšky	stanovenej	cenovou	kalkuláciou	s	tým,	že	Predávajúci	určí	konečnú	
výšku	 kúpnej	 ceny	 podľa	 vynaložených	 nákladov,	 avšak	 táto	 nesmie	 presiahnuť	 kúpnu	 cenu	 stanovenú	
kalkuláciou.	Kupujúci	má	nárok	na	zľavu	z	ceny	tovaru	vo	výške	vyplývajúcej	z	RKZ	;	ak	Predávajúci	zmení	
počas	trvania	RKZ	výšku	zľavy	Kupujúceho	z	ceny	tovaru,	bezodkladne	ho	o	 tom	písomne	 informuje.	Pri	
dodaní	 tovaru	v	SR	účtuje	Predávajúci	Kupujúcemu	k	cene	 tovaru	navyše	DPH	podľa	platných	právnych	
predpisov.

3.2. Kupujúci	 má	 pre	 odbery	 tovaru	 stanovený	 finančný	 kreditlimit	 a	 splatnosť	 faktúr	 v	 zmysle	 RKZ,	 pričom	
Predávajúci	 je	 oprávnený	 fakturovať	 kúpnu	 cenu	 Kupujúcemu	 dňom	 dodania,	 resp.	 odoslania,	 tovaru	
Kupujúcemu.	Po	prečerpaní	kreditlimitu	uvedeného	v	RKZ	alebo	v	prípade	nezaplatenia	faktúry	Kupujúcim	
v	 lehote	 splatnosti	 je	 Predávajúci	 oprávnený	 prerušiť	 dodávanie	 tovaru	 Kupujúcemu	 na	 základe	 zmluvy	
ako	 i	 nepotvrdiť	 ďalšiu	 písomnú	 objednávku	 Kupujúceho.	 V	 prerušených	 dodávkach	 tovaru	 Predávajúci	
pokračuje:	
• pri	prekročenom	kreditlimite	-	po	zaplatení	najstarších	faktúr	do	výšky	prekročenia	kreditlimitu	a	súčasnom
zaplatení	hodnoty	požadovaného	odberu	tovaru,
• pri	nezaplatení	faktúry	v	lehote	splatnosti	–	po	jej	úplnom	zaplatení.
Predávajúci je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania RKZ zmeniť Kupujúcemu stanovený 
kreditlimit.

3.3. Platba	sa	považuje	za	vykonanú	včas,	pokiaľ	bola	v	lehote	splatnosti	pripísaná	na	účet	Predávajúceho	alebo	
uhradená	v	hotovosti	v	pokladni	Predávajúceho.

3.4. Ak Kupujúci neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený účtovať mu úroky 
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

IV. DODANIE TOVARU A VÝHRADA VLASTNÍCTVA

4.1. Predávajúci	je	povinný	dodať	tovar	Kupujúcemu	v	množstve	dohodnutom	v		zmluve	a	v	akosti	a	vyhotovení,	
ktoré	 sa	 hodí	 na	 účel,	 na	 ktorý	 sa	 tento	 tovar	 používa.	Tovar	 dodaný	Predávajúcim	 je	Kupujúci	 povinný	
prevziať.

4.2. Pokiaľ	sa	zmluvné	strany	nedohodli	 inak,	 je	Predávajúci	povinný	 tovar	zabaliť	alebo	vybaviť	na	prepravu	
spôsobom,	ktorý	je	obvyklý	pre	tento	tovar	v	obchodnom	styku.

4.3. Dodanie	tovaru	sa	uskutoční	v	lehote	a	spôsobom	dohodnutým	zmluvnými	stranami	v	zmluve.
4.4. Pri	dodaní	 tovaru	Predávajúcim	 je	povinný	zamestnanec	Kupujúceho	preukázať	oprávnenie	na	prevzatie	

tovaru.
4.5. Ak	 má	 byť	 tovar	 daný	 k	 dispozícii,	 nenaložený	 na	 dopravný	 prostriedok,	 v	 sídle	 Predávajúceho	 (resp.	

príslušnom	 veľkosklade	 Predávajúceho,	 ktorému	 Kupujúci	 predložil	 objednávku)	 Kupujúcim	 určenému	
dopravcovi,	je	tento	povinný	preukázať	oprávnenie	na	prevzatie	tovaru.

4.6. V	 prípade,	 ak	 má	 byť	 tovar	 dodaný	 Kupujúcemu	 na	 dodacie	 miesto	 uvedené	 v	 objednávke	 vozidlom	
Predávajúceho,	 vyúčtuje	Predávajúci	 Kupujúcemu	 náklady	 na	 dopravu	 podľa	 cenníka	 prepravy	 platného	
v	deň	predloženia	objednávky	Kupujúcim.	Zároveň	si	Predávajúci	vyhradzuje	právo,	že	sa	tovar	vyloží	len	
v	dostupnom	teréne	podľa	jeho	uváženia.

4.7. Pri	tovare,	ktorý	má	byť	odoslaný	Kupujúcemu,	vyúčtuje	Predávajúci	Kupujúcemu	náklady	na	poštovné,	ak	
nie	je	dohodnuté	inak.

4.8. Kupujúci	 sa	 zaväzuje	odobrať	 tovar	 v	dodacej	 lehote.	V	prípade,	ak	 si	Kupujúci	 nesplní	 svoju	povinnosť	
odobrať	tovar	v	dodacej	lehote,	vyzve	ho	Predávajúci	na	splnenie	jeho	povinnosti	v	dodatočnej	primeranej	
lehote.	 Neodobraním	 tovaru	 Kupujúcim	 ani	 v	 dodatočnej	 primeranej	 lehote	 vzniká	 právo	 Predávajúceho	
odstúpiť	od	zmluvy.

4.9. Kupujúci,	 ktorý	 nezaplatí	 do	dodania	 tovaru	 celú	 výšku	 kúpnej	 ceny	nadobudne	 vlastníctvo	 k	 dodanému	
tovaru	až	úplným	zaplatením	kúpnej	ceny.

V. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

5.1. Nebezpečenstvo	 škody	 na	 tovare	 prechádza	 na	 Kupujúceho	 okamihom,	 keď	 prevezme	 tovar	 od	
Predávajúceho,	resp.	ním	určeného	dopravcu,	alebo	ak	tak	neurobí	včas,	v	čase	keď	mu	Predávajúci	alebo	
ním	určený	dopravca	umožní	nakladať	s	tovarom,	pričom	Kupujúci	o	tejto	možnosti	vedel,	a	kupujúci	poruší	
zmluvu	tým,	že	tovar	neprevezme.

5.2. Ak	 má	 Predávajúci	 odovzdať	 tovar	 na	 prepravu	 Kupujúcim	 určenému	 dopravcovi	 vo	 svojom	 sídle	
v	 Čachticiach	 (resp.	 príslušnom	 veľkosklade	 Predávajúceho),	 od	 ktorého	 má	 Kupujúci	 tovar	 prevziať,	
prechádza	 na	 Kupujúceho	 nebezpečenstvo	 škody	 na	 tovare	 okamihom	 odovzdania	 tovaru	 tomuto	
dopravcovi.

5.3. V	prípade,	ak	má	Predávajúci	odoslať	tovar	Kupujúcemu,	prechádza	na	Kupujúceho	nebezpečenstvo	škody	
na	tovare	okamihom	odovzdania	tovaru	prvému	dopravcovi	na	prepravu	do	miesta	určenia.

5.4. Kupujúci	je	povinný	prezrieť	tovar	bez	zbytočného	odkladu	po	prechode	nebezpečenstva	škody	na	tovare.	
Ak	sa	tovar	odosiela	Kupujúcemu,	má	povinnosť	prezrieť	tovar	bez	zbytočného	odkladu	po	jeho	dopravení	
do	miesta	určenia.

Spoločnosť KJG a.s. si vyhradzuje právo na zmenu v cenách, baleniach a v tlači.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

6.1. Predávajúci	zodpovedá	za	vadu,	ktorú	má	tovar	v	okamihu,	keď	prechádza	nebezpečenstvo	škody	na	
tovare	na	Kupujúceho,	aj	keď	sa	vada	stane	zjavnou	až	po	tomto	čase.	Predávajúci	zodpovedá	takisto	
za	akúkoľvek	vadu,	ktorá	vznikne	po	prechode	nebezpečenstva	škody	na	tovare	na	Kupujúceho,	ak	je	
spôsobená	porušením	jeho	povinností.

6.2. Ak	kupujúci	tovar	neprezrie	alebo	nezariadi,	aby	sa	prezrel	v	čase	prechodu	nebezpečenstva	škody	na	
tovare,	môže	uplatniť	nároky	z	vád	zistiteľných	pri	tejto	prehliadke,	len	ak	preukáže,	že	tieto	vady	mal	
tovar	už	v	čase	prechodu	nebezpečenstva	škody	na	tovare.

6.3. Kupujúci	je	povinný	oznámiť	Predávajúcemu	vady	tovaru	bez	zbytočného	odkladu	po	tom,	čo:
a/ Kupujúci	vady	zistil,
b/ Kupujúci	pri	vynaložení	odbornej	starostlivosti	mal	vady	zistiť	pri	prehliadke,	ktorú	je
povinný	uskutočniť	po	prechode	nebezpečenstva	škody	na	tovare,	alebo
c/ sa	vady	mohli	zistiť	neskôr	pri	vynaložení	odbornej	starostlivosti,	najneskôr	však	do	dvoch	rokov	od	
doby	dodania	tovaru,	prípadne	od	dôjdenia	tovaru	do	miesta	určenia	určeného	v	zmluve.	Pri	vadách,	na	
ktoré	sa	vzťahuje	záruka	za	akosť,	platí	namiesto	tejto	lehoty	záručná	doba.

6.4. Ak	 Predávajúci	 poskytne	 Kupujúcemu	 záruku	 za	 akosť	 dodaného	 tovaru,	 urobí	 tak	 vyhlásením	
v	samostatnom	záručnom	liste,	v	ktorom	bude	uvedený	i	postup	pri	reklamácii.

6.5. Záručná	doba	začína	plynúť	odo	dňa	dodania	 tovaru.	Ak	 je	Predávajúci	povinný	odoslať	 tovar,	plynie	
záručná	doba	odo	dňa	dôjdenia	 tovaru	do	miesta	určenia.	Záručná	doba	neplynie	po	dobu,	po	 ktorú	
Kupujúci	nemôže	užívať	tovar	pre	jeho	vady,	za	ktoré	zodpovedá	predávajúci.

6.6. V	prípade	dodania	tovaru	Kupujúcemu	s	vadami	sa	výslovne	vylučuje	použitie	ust.	§	436,	§	437,	§	439	
ods.	2,	3,	4	a	§	441	Obchodného	zákonníka	a	Predávajúci	 v	 takomto	prípade	poskytne	Kupujúcemu	
zľavu	z	kúpnej	ceny	alebo	odstráni	Kupujúcim	namietané	vady	tovaru:
a/ dodaním	chýbajúceho	tovaru,
b/ opravou	tovaru	alebo	dodaním	náhradného	tovaru	pri	odstrániteľných	vadách,	alebo
c/ dodaním	náhradného	tovaru	pri	neodstrániteľných	vadách.

6.7. Predávajúcim	poskytnutá	zľava	z	kúpnej	ceny	musí	zodpovedať	rozdielu	medzi	hodnotou,	ktorú	by	mal	
tovar	bez	vád,	a	hodnotou,	ktorú	mal	tovar	dodaný	s	vadami,	pričom	pre	určenie	hodnôt	je	rozhodujúci	
čas,	v	ktorom	sa	malo	uskutočniť	riadne	plnenie.	Kupujúci,	ktorému	bola	poskytnutá	Predávajúcim	zľava	
z	 kúpnej	 ceny,	 nie	 je	 oprávnený	 požadovať	 náhradu	 zisku	 ušlého	 v	 dôsledku	 nedostatku	 vlastnosti	
tovaru,	na	ktorý	sa	zľava	vzťahuje.

6.8. Pri	dodaní	náhradného	tovaru	je	Predávajúci	oprávnený	požadovať,	aby	mu	na	jeho	náklady	Kupujúci	
vrátil	vymieňaný	tovar	v	stave,	v	akom	sa	mu	dodal.	To	neplatí,	ak	nemožnosť	vrátenia	tovaru	v	stave	
tam	 uvedenom	 nie	 je	 spôsobená	 konaním	 alebo	 opomenutím	 Kupujúceho,	 alebo	 ak	 k	 zmene	 stavu	
tovaru	došlo	v	dôsledku	prehliadky	riadne	vykonanej	za	účelom	zistenia	vád	tovaru.	V	prípade,	ak	pred	
objavením	vád	Kupujúci	tovar	alebo	jeho	časť	predal	alebo	tovar	úplne	alebo	sčasti	spotreboval	alebo	
ho	pozmenil	pri	 jeho	obvyklom	použití,	 je	povinný	vrátiť	nepredaný	alebo	nespotrebovaný	tovar	alebo	
pozmenený	 tovar	 a	 poskytnúť	 Predávajúcemu	 náhradu	 do	 výšky,	 v	 ktorej	mal	 z	 uvedeného	 použitia	
tovaru	prospech.

6.9. Zodpovednosť	Predávajúceho	za	vady,	na	ktoré	sa	nevzťahuje	záruka	za	akosť,	nevzniká,	ak	tieto	vady	
boli	spôsobené	po	prechode	nebezpečenstva	škody	na	tovare	vonkajšími	udalosťami	a	nespôsobil	ich	
Predávajúci	alebo	osoby,	s	ktorých	pomocou	plnil	svoj	záväzok.

VII. VYŠŠIA MOC

7.1. Ak	 po	 uzatvorení	 zmluvy	 nastanú	 nepredvídateľné	 a	 neovplyvniteľné	 okolnosti,	 ktoré	 vytvoria	 trvalú,	
alebo	 dočasnú	 prekážku	 pre	 plnenie	 povinností	 zmluvných	 strán	 z	 uzatvorenej	 zmluvy	 (vis	 maior),	
nebude	 nesplnenie	 povinností	 (pri	 trvalej	 prekážke)	 zmluvnou	 stranou,	 resp.	 oneskorené	 splnenie	
povinností	 (pri	 dočasnej	 prekážke),	 považované	 za	 porušenie	 tejto	 zmluvy	 a	 zmluvná	 strana	 tak	
nezodpovedá	za	prípadné	škody,	ktoré	vzniknú	v	súvislosti	s	nesplnením	zmluvných	povinností.	Pokiaľ	
má	vzniknutá	prekážka	pre	plnenie	povinností	zo	zmluvy	iba	dočasný	charakter,	zaväzujú	sa	zmluvné	
strany	pristúpiť	k	plneniu	svojich	zmluvných	povinností	bezodkladne	potom,	ako	táto	prekážka	odpadne.	
Každá	 zmluvná	 strana	 je	 povinná	 bezodkladne	 informovať	 druhú	 zmluvnú	 stanu	 o	 vzniku	 vyššie	
uvedených	prekážok.

7.2. Za	 vis	 maior	 sa	 považujú	 najmä	 živelné	 udalosti,	 svojvoľné	 konania	 tretích	 osôb,	 štrajky,	 pracovné	
výluky,	 blokády,	 vojny	 (vyhlásené	 i	 nevyhlásené),	 zmena	 politickej	 situácie,	 ktorá	 vylučuje	 alebo	
neprimerane	sťažuje	výkon	práv	a	povinností	zo	zmluvy	alebo	akékoľvek	iné	podobné	udalosti.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Kupujúci	(pre	účely	tohto	článku	aj	iná	osoba	podpísaná	na	RKZ	a	objednávke	za	Kupujúceho)	výslovne	
udeľuje	 Predávajúcemu,	 podľa	 zák.	 č.	 428/2002	 Z.z.	 o	 ochrane	 osobných	 údajov	 v	 platnom	 znení	
(ďalej	 len	 ,,	 zákon“),	 súhlas	 so	 spracúvaním	 jeho	 osobných	 údajov	 uvedených	 v	 RKZ	 a	 objednávke	
Kupujúceho.

8.2. Kupujúci	výslovne	udeľuje	Predávajúcemu	súhlas	spracúvať	osobné	údaje	na	účely:
a/	výkonu	práv	a	povinností	vyplývajúcich	z	RKZ	a	JKZ,
b/	vedenie	evidencie,	ktorej	povinnosť	vedenia	vyplýva	Predávajúcemu	zo	zákona	alebo	na	
základe	zákona,
c/	výkonu	marketingovej	činnosti.

8.3. Kupujúci	 výslovne	 udeľuje	 Predávajúcemu	 súhlas,	 aby	 na	 účely	 uvedené	 v	 bode	 8.2	 poskytol	 jeho	
osobné	údaje	tretej	osobe,	ktorú	poveril	predmetnou	činnosťou.

8.4. Kupujúci	výslovne	udeľuje	Predávajúcemu	súhlas	so	spracúvaním	osobných	údajov:
a/	na	dobu,	v	ktorej	je	Predávajúci	povinný	viesť	evidenciu	uvedenú	v	bode	8.2	písm.	b/,
b/	 na	 dobu,	 v	 ktorej	 je	 to	 nevyhnutné	 na	 ochranu	 zákonných	 práv	 a	 právom	 chránených	 záujmov	
Predávajúceho.

8.5. Kupujúci	 berie	 na	 vedomie,	 že	 jeho	 súhlas	 so	 spracúvaním	 osobných	 údajov	 má	 právo	 odvolať	
a	vyžadovať	likvidáciu	jeho	osobných	údajov	v	prípade,	že	dôjde	zo	strany	Predávajúceho,	resp.	tretej	
osoby,	ktorej	Predávajúci	osobné	údaje	poskytol,	k	porušeniu	povinností	vyplývajúcich	zo	zákona.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Kupujúci	nie	je	oprávnený	previesť	či	postúpiť	bez	výslovného	súhlasu	Predávajúceho	práva	vyplývajúce	
mu	z	RKZ	alebo	JKZ	na	tretiu	osobu.	

9.2. RKZ	 je	možné	meniť,	pokiaľ	z	 týchto	všeobecných	podmienok	nevyplýva	 inak,	 len	 formou	písomných	
dodatkov	podpísaných	zástupcami	oboch	zmluvných	strán.

9.3. Dohodnuté	 odchylné	 ustanovenia	 v	 JKZ	 medzi	 Predávajúcim	 a	 Kupujúcim	 majú	 prednosť	 pred	
ustanoveniami	 RKZ	 a	 týchto	 všeobecných	 obchodných	 podmienok.	 Právne	 vzťahy,	 ktoré	 nie	 sú	
upravené	 v	 RKZ,	 JKZ	 a	 ani	 v	 týchto	 všeobecných	 podmienkach,	 sa	 riadia	 Obchodným	 zákonníkom	
a	 ďalšími	 všeobecne	 záväznými	 právnymi	 predpismi	 platnými	 v	 Slovenskej	 republike,	 s	 vylúčením	
použitia	 kolíznych	noriem	a	s	 vylúčením	aplikácie	Dohovoru	OSN	o	zmluvách	o	medzinárodnej	 kúpe	
tovaru	 /CISG/	zo	dňa	11.04.1980	a	 ich	prípadných	dodatkov	v	prípade,	že	kupujúci	má	sídlo	 (miesto	
podnikania)	v	inom	štáte	alebo	je	tovar	dodávaný	do	iného	štátu.

9.4. Všetky	 spory,	 ktoré	 vyplynú	 z	 realizácie	 obsahu	 RKZ,	 budú	 riešené	 zmluvnými	 stranami	 cestou	
priateľského	vysporiadania.	Spory,	ktoré	sa	nepodarí	vyriešiť	vzájomnou	dohodou,	 je	oprávnený	riešiť	
(výlučne)	príslušný	súd	Slovenskej	republiky.

9.5. Tieto	všeobecné	podmienky	vydáva	Predávajúci	podľa	§	273	Obchodného	zákonníka,	a	to	s	účinnosťou	
od	01.01.2017.

V	Čachticiach,	dňa	01.01.2019



VYHLÁSENIE
O PARAMETROCH
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v !!! doplniť meno !!!, pečiatka

Vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č.305/2011
a Vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z. a zákona č.133/2013 Z.z.

1.
Druhový a obchodný názov výrobku:

Samonosné oceľové trapézové profily s príslušenstvom
prevedenie: TR-KJG 18A, TR-KJG 18+A, TR-KJG 35A, TR-KJG 35+A (strešné)
prevedenie: TR-KJG 18B, TR-KJG 18+B, TR-KJG 35B, TR-KJG 35+B (stenové)

2.
Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok

umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
typ a číslo viď značenie na výrobku

3.
Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 14782:2006
4.

SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov),
a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

Nevzťahuje sa
5.

Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatnenou určenou
normou, alebo SK technickým posúdením:

Oceľové trapézové profily sa vyrábajú tvarovaním za studena. Je použitý oceľový plech obojstranne žiarom 
pozinkovaný hrúbky od 0,50mm do 0,80mm, oceľ S250GD+Z275, S280GD+Z275 a S320GD+Z275, alebo:
oceľový plech  obojstranne žiarom pozinkovaný hrúbky od 0,50mm do 0,80mm, oceľ S250GD+Z200,
S280GD+Z200 a S320GD+Z200 s organickým povlakom polyester SP25 hrúbky 25μm alebo polyester
matný SPm35 hrúbky 35μm na lícnej strane, lak hrúbky 7μm na rubovej strane, v dĺžkach od 0,5m
do 12m. Oceľové trapézové profily sú určené na vytváranie ľahkých strešných  plášťov pre strechy 

s minimálnym sklonom 10° pri presahu v priečnom spoji min. 200mm, alebo pre strechy s minimálnym
sklonom 8° bez priečnych spojov, ako aj na ľahké stenové plášte budov. Príslušenstvom sú hrebenáče,

ukončenia hrebenáča, lemovania a lišty vyrobené z identického materiálu ako trapézové profily.
V prípade, že sa výrobok použije mimo určeného použitia, musí sa spôsob a podmienky použitia

na daný účel konzultovať s projektantom a statikom. Pri spájaní profilov s rôznymi 
povrchovýmí úpravami je nutné zvážiť možný vplyv vzniku kontaktnej korózie.

6.
Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: 

KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, IČO 31439951, ul.Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.

Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Nevzťahuje sa

8.
Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z:

Systém III
9.

Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: 
Nevzťahuje sa

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
SAMONOSNÉ OCEĽOVÉ TRAPÉZOVÉ PROFILY

IČO  31439951    DIČ  2020380769    IČ DPH  SK2020380769
telefón  +421 32 7743 410

KJG a.s., Malinovského 800/131, 916 21  Čachtice

č. 0005/2016

ZÁRUČNÝ LIST

o kúpe dokladovať, že výrobky boli zakúpené od spoločnosti KJG a. s.
1.2  Montáž výrobkov bola prevedená v súlade s aktuálnym návodom na montáž, platným v čase predaja.
1.3 Preprava výrobku, jeho manipulácia, uskladnenie pred montážou a jeho údržba po montáži boli prevedené v súlade s platným návodom na montáž. Výrobca je

povinný poskytnúť návod na montáž a tieto záručné podmienky v písomnej podobe kupujúcemu a ten je povinný sa s nimi oboznámiť a riadiť sa podľa nich.
1.4 Výrobky boli na konečnom mieste použitia inštalované do 1 mesiaca od dátumu predaja. V prípade skladovania výrobkov dlhšieho ako 1 mesiac, je kupujúci

povinný zabezpečiť uskladnenie výrobkov v súlade s nariadeniami a odporúčaniami výrobcu v návode na montáž. V prípade, že si kupujúci neprevezme
objednané výrobky do 1 mesiaca od dátumu výroby, doklady o predaji budú označené nápisom „Bez záruky“.

1.5 V prípade neštandardného použitia výrobkov, je potrebné takúto inštaláciu písomne konzultovať a mať ju písomne odsúhlasenú technickým oddelením
spoločnosti KJG a. s.

1.6 Montáž výrobkov a príslušenstva zabezpečí kupujúci výhradne spojovacím materiálom doporučeným dodávateľom výrobkov.

II. ROZSAH ZÁRUKY
2.1 Plnenie záväzkov daných zárukou sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2.2 V prípade, ak sú výrobky a príslušenstvo namontované, predmetom plnenia reklamácie je dodanie nových výrobkov na miesto reklamácie. Náklady spojené

s výmenou výrobkov nie sú hradené spoločnosťou KJG a. s.
2.3 Okrem vyššie uvedeného neobsahuje záruka žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, alebo nepriame poškodenie súvisiace s predmetom reklamácie.
2.4 Ak sa pri reklamácii vymieňajú len samostatné výrobky, platí záruka odo dňa predaja. Ak sa budú vymieňať výrobky vo väčšom rozsahu, tak budú tieto výrobky

podliehať záruke od dátumu plnenia reklamácie.
2.5 Spoločnosť KJG a. s. a kupujúci sa spoločne dohodnú na spôsobe riešenia, aby bola zaistená funkčnosť výrobkov.

III. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
3.1  Záruka sa vzťahuje na vyššie uvedené výrobky s príslušenstvom.
3.2 Záruka je platná v „normálnom“ prostredí. Záruka nebude platná, pokiaľ budú výrobky použité vo vysoko korozívnom alebo inom ovzduší so silným chemickým

pôsobením (napr. v ovzduší s vysokým obsahom soli, v trvalom kontakte s vodou, cementom a betónom, žieravinami, dymom, popolom, zvieracími výkalmi),
ktoré môžu mať vplyv na povrch materiálu.

3.3 Záruka sa nevzťahuje na chemické a mechanické poškodenie výrobkov vzniknuté po odoslaní výrobkov. Poškodenie povrchu pri montáži a akékoľvek ručne
prevedené strihy musia byť vždy zatreté osobou vykonávajúcou montáž, pomocou špeciálnej farby dodávanej spolu s výrobkami.

3.4  Na montáž bude použité výhradne náradie doporučené KJG a. s. v súlade s návodom na montáž.
3.5 Všetky kovové úlomky a časti plechov vzniknuté pri montáži musia byť odstránené.
3.6 Z výrobkov musí byť zabezpečený voľný a plynulý odtok vody.
3.7 Ochranná fólia na výrobkoch musí byť odstránená čo najskôr po ukončení montáže, čas odstránenia je uvedený na výrobkoch ošetrených fóliou alebo v návode

na montáž.
3.8 Výrobky nesmú prísť do kontaktu s meďou, alebo kvapalinami meďou ovplyvnenými. Musí sa zamedziť kontaktu výrobkov so zeminou a čerstvým betónom.

Výrobky nesmú byť v priamom kontakte s cementovými výrobkami a výrobkami na báze silikátov. Je zakázané skladovať plechy na vlhkom mieste, v blízkosti
koróznych látok, alebo v kontakte s nimi.

3.9 Je nutné dodržať manipulačné, skladovacie a montážne podmienky a nariadenia uvedené v návode na montáž výrobkov.

IV. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA
4.1  Chyby spôsobené nesprávnou manipuláciou s výrobkami a na chyby spôsobené neodbornou montážou.
4.2 Koróziu vzniknutú na spodnej strane výrobkov s ochrannou organickou vrstvou.
4.3 Rovnomernú zmenu odtieňa farby a lesku výrobkov zapríčinené prachom, alebo na odchýlky od farebného odtieňa u výrobkov, ktoré boli vyrobené dodatočne

v inom výrobnom cykle.
4.4 Chyby spôsobené pri montáži a doprave, ktorú si zabezpečil odberateľ.
4.5 Poškodenie výrobkov spôsobené teplotou vyššou ako 90°C, chemickými látkami, chybným použitím z nedbanlivosti alebo neznalosti, živelnými pohromami,

sklonom menším ako je v návode na montáž.

V. POSTUP REKLAMÁCIE
5.1  Reklamácia bude písomne zaslaná na hore uvedenú adresu spoločnosti.
5.2  Zástupcovi KJG a. s. musí byť umožnená obhliadka miesta inštalácie výrobkov, s možnosťou zaznamenania skutočného vizuálneho stavu reklamovaných

výrobkov.
5.3 Spoločnosť KJG a. s. sa zaväzuje, že po zistení stavu a posúdení oprávnenosti reklamácie, reklamované chyby odstráni, alebo inak opraví. Výrobca má právo

výberu riešenia reklamácie.

Tento záručný list sa sa vzťahuje na konkrétny výrobok, ktorý je špecifikovaný vo faktúre, alebo pokladničnom doklade.

Čachtice 2018

KJG a.s., Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice
výrobca odkvapového systému KJG, ľahkých strešných krytín a trapézov

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10648/R.
poskytuje v zmysle §429 Obchodného zákonníka nasledovnú záruku na výrobky.

Odkvapový odvodňovací systém KJG s príslušenstvom
Spoločnosť KJG a. s. garantuje, že na pozinkovanom oceľovom odkvapovom systéme KJG s organickým povlakom polyesteru hrúbky SP 25/25 μm a príslušenstve
z rovnakého materiálu s rovnakou povrchovou úpravou, sa v období minimálne 15 rokov nevyskytne žiadna chyba materiálu, chyba ochrannej povrchovej vrstvy, alebo 
výrobná chyba, ktorá by mala za následok nefunkčnosť odkvapového odvodňovacieho systému.

Strešná krytina UNI 1, UNI 2 s príslušenstvom a trapézové plechy T18 a T35
Spoločnosť KJG a. s. garantuje, že na pozinkovanom oceľovom plechu s organickým povlakom polyesteru hrúbky SP 25 μm, alebo polyester matný hrúbky SPm 35 μm 
na lícnej strane a hrúbky SP 7 μm na rubovej strane a príslušenstve z rovnakého materiálu s rovnakou povrchovou úpravou, sa v období minimálne 15 rokov nevyskytne 
žiadna chyba materiálu, chyba ochrannej povrchovej vrstvy alebo výrobná chyba, ktorá by mala za následok nefunkčnosť krytiny a príslušenstva.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobkov. Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby vyskytnú na výrobkoch chyby, ktoré nebolo možné zistiť pri preberaní, oznámi 
to kupujúci okamžite po zistení, najneskôr však do 30 dní od zistenia chýb. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia písomnej reklamácie s jej presnou 
špecifikáciou a platným dokladom o kúpe do predajného miesta spoločnosti KJG a. s. 

I. PODMIENKY POSKYTNUTIA ZÁRUKY
1.1 Kupujúci je osoba, ktorá si zakúpila výrobky od spoločnosti KJG a. s., alebo je konečným užívateľom výrobkov, osoba ktorá môže pomocou platného dokladu

Číslo zákazky

/131Materiál/farba

Vyrobil/meno

Pečiatka

Dátum výroby

 MANIPULÁCIA SO STREŠNOU KRYTINOU
UNI A TRAPÉZOVÝMI PLECHMI

Vykládka a kontrola

Dodávku treba pri dodaní vizuálne skontrolovať, či je úplná a nepoškodená. 
Skontrolujte vlhkosť tovaru! Nedostatky treba zaznamenať na podpisovanom 
dodacom liste a okamžite písomne ohlásiť príslušnej predajného miesta 
v súlade so všeobecnými predajnými a dodacími podmienkami. Ak sa neskôr 
prejaví v balíku nedostatok, ktorý nebolo možné rozpoznať pri dodaní, musí 
sa toto hlásenie uskutočniť bezodkladne po zistení, inak sa tovar považuje 
aj vzhľadom na tento nedostatok za schválený. Zloženie žeriavom sa 
musí vykonať s pomocou zdvíhacích popruhov. Popruhy treba zavesiť na 
drevené palety. Krátke balíky do 6 m sa môžu zdvíhať a spúšťať aj pomocou 
vysokozdvižného vozíka, primerane a s chránenými vidlicami 
(napr. s gumovými podložkami). Výnimkou sú profilové plechy potiahnuté 
ochrannou fóliou, ktoré sa môžu zdvíhať iba s pomocou popruhov. Pri dlhých 
balíkoch od 6 m treba dbať na nebezpečenstvo prevesenia alebo prehnutia! 
Aby sa tomuto zabránilo, treba na stavbe použiť dodatočné zdvíhacie popruhy 
s nosníkmi žeriavovej dráhy alebo traverzami. Treba dbať na rovnováhu pri 
dvíhaní balíkov. Hrany balíkov treba chrániť na hornej strane napr. pomocou 
drevených latiek.

Skladovanie

Balíky treba na stavbe skladovať v pozdĺžnom smere mierne šikmo, aby 
mohla odtekať dažďová voda. Ak sa okamžite nepoužijú, je účelné ich prikrytie 
vetranou plachtou z prírodného materiálu (nie umelohmotná fólia). Na seba 
možno ukladať maximálne dva balíky. Treba dbať na to, aby prepravné drevá 
ležali na sebe. Pri pôsobení vlhkosti bez dostatočného prívodu vzduchu 
vzniká v priebehu niekoľkých dní na pozinkovaných častiach „biela hrdza“. 
Pri hliníkových súčastiach musíte preveriť, či je hliník na dotyk studený! Ak 
tomu to tak je, skladujte hliníkové dielce v chladnom uzavretom priestore bez 
prievanu, aby sa hliník mohol pomaly ohrievať. Ak sa to neurobí, vznikne 
na hliníku „čierna studničná korózia“! Dokonca pri materiáloch dodatočne 
ošetrených plastovou vrstvou môže po dlhom čase nesprávneho skladovania 
dôjsť k vytvoreniu korózie kovového povlaku. Odmietame akékoľvek ručenie 
za takéto škody. Prvky otvorených balíkov treba, najmä po ukončení práce, 
zaistiť proti búrke. Zaťaženie vo všeobecnosti nestačí. Musí sa použiť 
zopnutie pomocou lán alebo povrazov. Pri montáži na streche a vonkajších 
hranách budovy treba postupovať podľa platných predpisov! Manipulácia 
alebo prekládka na stavbe sa môže uskutočniť iba s pomocou zdvíhacích 
popruhov, aby boli chránené plastové nátery alebo vrstvy z rúna.

Ochranná fólia

Nalepené ochranné fólie treba odstrániť ihneď po montáži, najneskôr však 
štyri týždne po dodaní. Ochranné fólie treba chrániť pred UV žiarením. Pri 
extrémnych teplotách (nad +25 C° a pod +1 C°) sa už nedajú ochranné 
fólie odstrániť. Toto platí aj pre ploché plechy! Ekologické PE fólie možno 
zlikvidovať bez problémov.

Montáž

Všeobecne by sa malo pri montáži profilových plechov a sendvičových 
prvkov pracovať iba v pracovných rukaviciach. Stavebné prvky s metalickým 
povrchom a prvky z holého hliníka sa musia ukladať v rovnakom pozdĺžnom 
smere! Všímajte si smerovú šípku (pozdĺžny smer) a preneste ju na všetky 
prvky!

Dodržujte naše montážne odporúčania a prípadne odvetvové smernice.

< 6 m

> 6 m

> 10 m
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Vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č.305/2011
a Vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z. a zákona č.133/2013 Z.z.

1.
Druhový a obchodný názov výrobku:

Samonosná strešná kovová škridlová krytina UNI1 a UNI2 s príslušenstvom
prevedenie: (UNI1 15-350, UNI1 20-350, UNI1 20-400, materiálové prevedenie oceľ a hliník)
prevedenie: (UNI2 15-350, UNI2 20-350, UNI2 20-400, materiálové prevedenie oceľ a hliník)

2.
Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok

umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
typ a číslo viď balenie - obal výrobku

3.
Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 14782:2006
4.

SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov),
a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

Nevzťahuje sa
5.

Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatnenou určenou
normou, alebo SK technickým posúdením:

Strešná kovová škridlová krytina UNI1 a UNI2 s príslušenstvom je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov
pre strechy s min. sklonom 14° s priečnym spojom, alebo pre  strechy s min. sklonom 12° bez priečnych spojov,
s osovou vzdialenosťou latovania 350mm, alebo 400mm. Príslušenstvom sú hrebenáče, ukončenia hrebenáča,
lišty a lemovania vyrobené z identického materiálu ako krytina. V prípade, že sa výrobok použije mimo určeného

použitia, musí sa spôsob a podmienky použitia na daný účel konzultovať s projektantom a statikom.
Pri spájaní profilov s rôznymi povrchovými úpravami je potrebné zvážiť možný vplyv korózie.

6.
Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: 

KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, IČO 31439951, ul.Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.

Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Nevzťahuje sa

8.
Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z:

Systém III
9.

Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: 
Nevzťahuje sa

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
SAMONOSNÁ STREŠNÁ KOVOVÁ KRYTINA

KJG a.s., Malinovského 800/131, 916 21  Čachtice
IČO  31439951    DIČ  2020380769    IČ DPH  SK2020380769

telefón  +421 32 7743 410

č. 0004/2016



12 SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU

Strešná krytina – Pozink farbený Cenník 2020

ZVIT FALZ LESK – ZVITOK – POZINK FARBENÝ

Menovitá
veľkosť v mm 625x0,55 625x0,55 625x0,60

Balenie v kg

Kartón Paleta 75 kg 450 kg 150 kg 900 kg – 250 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

039224 € 039231 € –

038739 € 038746 € 038753 €

038890 € 038906 € –

039088 € 039095 € –

038975 € 038982 € –

– – –

038852 € 038869 € –

039163 € 039170 € –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –
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POKRAČOVANIE: ZVIT FALZ LESK – ZVITOK – POZINK FARBENÝ

Menovitá
veľkosť v mm 625x0,55 625x0,50 625x0,55

Balenie v kg

Kartón Paleta – 250 kg – 500 kg – 500 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

039248 € 039255 € 039262 €

038760 € 038777 € 038784 €

038913 € 038920 € 038937 €

039101 € 039118 € 039125 €

038999 € 039002 € 039019 €

039217 € – –

038876 € – 038883 €

039187 € – 039194 €

039057 € – –

039071 € – –

039064 € – –

039316 € – –

– – –
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Strešná krytina – Pozink farbenýCenník 2020

ZVIT FALZ LESK – ZVITOK – POZINK OBOJSTRANNE FARBENÝ

Menovitá
veľkosť v mm 625x0,55 625x0,55

Balenie v kg

Kartón Paleta – 250 kg – 500 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

039279 € 039286 €

038791 € 038814 €

038944 € 038951 €

039132 € 039149 €

039026 € 039033 €

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –
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POKRAČOVANIE: ZVIT FALZ LESK – ZVITOK – POZINK OBOJSTRANNE FARBENÝ

Menovitá
veľkosť v mm 670x0,55 670x0,55

Balenie v kg

Kartón Paleta – 250 kg – 250 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

– –

038807 € 038821 €

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –
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Strešná krytina – Pozink farbený Cenník 2020

ZVIT FALZ MATT – ZVITOK – POZINK FARBENÝ MATT

Menovitá
veľkosť v mm 625x0,55 625x0,55

Balenie v kg

Kartón Paleta – 250 kg – 500 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

039293 € 039309 €

038838 € 038845 €

038968 € – €

039156 € – €

039040 € – €

039200 € – €
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Strešná krytina – Pozink farbenýCenník 2020

ZVIT FAMA LESK – ZVITOK POZINK FARBENÝ

Menovitá
veľkosť v mm 625x0,55

Balenie v kg

Kartón Paleta – 500 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

038708 €

038623 €

038654 €

038685 €
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ZVIT FAMA LESK – ZVITOK POZINK OBOJSTRANNE FARBENÝ

Menovitá
veľkosť v mm 625x0,55

Balenie v kg

Kartón Paleta – 500 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

038715 €

038630 €

038661 €

039323 €
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16 SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU

Strešná krytina – Hliník farbený Cenník 2020

ZVIT FAMA MATT – ZVITOK POZINK FARBENÝ MATT

Menovitá
veľkosť v mm 625x0,55

Balenie v kg

Kartón Paleta – 500 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

038722 €

038647 €

038678 €

038692 €
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Strešná krytina – Hliník farbenýCenník 2020

HZVIT FALZ LESK – ZVITOK K14 HLINÍK FARBENÝ

Menovitá
veľkosť v mm 500x0,70 500x0,70 500x0,70

Balenie v kg

Kartón Paleta – 450 kg – 250 kg – 500 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

041562 € 041678 € 041760 €

041654 € 041746 € 041838 €

041579 € 041739 € 041784 €

043870 € 043887 € 043894 €

041593 € 041692 € 041807 €

041616 € 041715 € 041821 €

041609 € 041708 € 041814 €

041630 € 041722 € 041777 €

041623 – –

041586 € 041685 € 041791 €

041661 € 041753 € 041845 €

– – –

041647 € – –

– – –
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HZVIT FALZ MATT – ZVITOK  K13 HLINÍK FARBENÝ MATT

Menovitá
veľkosť v mm 650x0,70 650x0,70 650x0,70

Balenie v kg

Kartón Paleta – 450 kg – 250 kg – 500 kg

Obj. číslo / Cena Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

Cena 
s DPH

043955 € 043962 € 043979 €

044013 € 044020 € 044037 €

043986 € 043993 € 044006 €

– – –

– – –

– – –

– – –

052131 € 052148 € 052155 €

– – –

– – –

052162 € 052179 € 052186 €

– – –

– – –

– – –
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Strešná krytina – Doplnky Cenník 2020

NPRP – NEREZOVÁ PRÍPONKA PEVNÁ
Menovitá 
veľkosť v mm

Balenie v ks Objednávkové číslo Cena 
s DPH

NPRP 25 500	ks 40.000	ks 001238 0,114 €

NPRP 28 500	ks 40.000	ks 001245 0,120 €

NPRP 32 500	ks 40.000	ks 001252 0,144 €

009

NPRPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA POSUVNÁ 55
Menovitá 
veľkosť v mm

Balenie v ks Objednávkové číslo Cena 
s DPH

NPRPO 25 / 55 500	ks 20.000	ks 001276 0,228 €

NPRPO 28 / 55 500	ks 20.000	ks 001290 0,288 €

NPRPO 32 / 55 500	ks 20.000	ks 001313 0,300 €

010

NPRPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA POSUVNÁ 70
Menovitá 
veľkosť v mm

Balenie v ks Objednávkové číslo Cena 
s DPH

NPRPO 25 / 70 400	ks – 001283 0,672 €

NPRPO 28 / 70 400	ks – 001306 0,828 €

NPRPO 32 / 70 400	ks – 001320 0,900 €

011

NPRN – NEREZOVÁ PRÍPONKA NOHAVICOVÁ
Menovitá 
veľkosť v mm

Balenie v ks Objednávkové číslo Cena 
s DPH

NPRN 100 ks – 001214 0,240 €

012

NPRNPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA NOHAVICOVÁ POSUVNÁ
Menovitá 
veľkosť v mm

Balenie v ks Objednávkové číslo Cena 
s DPH

NPRNPO 100 ks – 001221 0,720 €

013




