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INTUÍCIA, VÝSKUM A VÁŠEŇ

NA ÚVOD...

Naša firma sa Vám u nieko¾ko sezón predstavuje pod znaèkou CITYSTONEDESIGN. Sme slovenský výrobca zámkovej dlaby a betónových
plotových prvkov, ktoré sú na trhu ob¾úbené u viac ako dve desaroèia.
Naši odborníci počas tohto obdobia položili pevné základy dizajnu betónových výrobkov, ktoré spĺňajú mimoriadne nároky na kvalitu, estetiku
a harmóniu. Pri prezeraní nasledujúcich stránok narazíte na množstvo výrobkov a riešení určených na originálne stvárnenie spevnených plôch.
Moderné trendy v tomto odvetví rýchlo napredujú a pri inovatívnych riešeniach sú našou inšpiráciou práve želania a predstavy našich
zákazníkov. Vďaka tomu môžeme rozvíjať kultúru vonkajšieho priestoru nielen u Vás doma, ale aj na verejných priestranstvách.
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PRODUKTY

DLAŽBY DECORATIVO
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DLAOBNÉ SYSTÉMY

PLOTOVÉ SYSTÉMY

Dlaobné systémy predstavujú kategóriu produktov, ktoré svojou rôznorodosou
prinášajú do priestoru hravos a zároveò eleganciu. Kadý produkt pozostáva
z nieko¾kých formátov rôznych ve¾kostí, ktoré sa vyrábajú vo farebnom prevedení
colormix. Zmes farebných tónov a kombinácia formátov zaruèuje jedineènú hru
farieb a originálny vzh¾ad kadej poloenej plochy. Pod¾a povrchovej úpravy si
mono zvoli produkty senso, antico, alebo naturo.

Pri výrobe okrasných betónových tvárnic nás inšpirovala jedineèná štruktúra
a krása prírodného kameòa. Hra s farbami a s rôznymi typmi spracovania povrchu
vytvára z kadého prvku neopakovate¾ný originál. Plotové systémy tak popri svojej
pôvodnej funkcii získavajú dekoratívny charakter, ktorý si mono zvoli buï v štýle
antico, soft-antico, v štiepanom, alebo v hladkom prevedení.

VE¼KOPLOŠNÉ DLABY

ZÁHRADNÝ DIZAJN

Do tejto kategórie produktov patria ve¾koplošné betónové platne. Èisté línie
ve¾kých formátov sú ideálne na dotvorenie väèších priestranstiev, hlavných
vstupov, ale aj súkromných objektov s dôrazom na kadý detail. Dva typy
farebného prevedenia - viacfarebný colormix, alebo jednofarebné odtiene
v studených a v teplých tónoch prinášajú neobmedzené monosti stvárnenia
dládenej plochy. V ponuke je monos povrchovej úpravy senso a naturo.

Záhrada má by oázou pokoja a preto si vyaduje špeciálnu pozornos. Záhradné
prvky predstavujú produkty, ktoré sú neodmyslite¾nou súèasou kadej realizácie.
Dajú sa pomocou nich zaujímavo dotvori vstupy do domu, na terasu, alebo
vyrieši rôzne prevýšenia. Fantázii sa v tomto smere medze nekladú. Dizajn
záhradných prvkov harmonizuje s ostatnými výrobkami Citystonedesign.
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SENSO
Povrch s jemným reliéfom.

Povrchová úprava inšpirovaná prírodným kameòom a jeho povrchom v podobe
jemných reliéfnych efektov. Vyrába sa v melírovaných odtieòoch dlaieb - tzv.
colormix. Túto povrchovú úpravu nájdete vo všetkých dlabách z línie Senso.
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ANTICO

SOFT ANTICO

Antický povrch.

Jemne opracovaný povrch s antickým efektom.

Pri výrobnom procese sú dlaby druhotne opracované jemnými kladivkami, ktoré
im v koneènej fáze zaruèia antický efekt. Opracované sú povrch aj hrany tvaroviek.
Týmto spôsobom sú opracované všetky dlaby z línie Antico a plotový systém
Duvar antický.

Soft antico je technológia jemného spracovania povrchu. Povrch nie je úplne
hladký, hrany prvkov sú opracované kladivkovaním a zaoblené diamantovými
kefami. Vznikajú tak rôzne tiene, ktoré zvýrazòujú farbu prírodného kameòa.

NATURO

ŠTIEPANÝ POVRCH

Hladký rovný povrch.

Štiepaný nerovnomerný povrch.

Dlaby z tejto línie majú hladký rovný povrch bez akýchko¾vek ïalších úprav.
Vyrábajú sa s ostrými hranami, s fázou, alebo s mikrofázou. Rovný povrch - naturo
zahàòa všetky dlaby z línie Naturo.

Tento povrch imituje prírodnú štruktúru lámaného kameòa. Štiepaním ve¾kých
betónových blokov na menšie vzniká nerovnomerný vzh¾ad výrobkov. Vïaka
nepravidelnému priebehu lomu vynikne ve¾mi pekná hra farieb a tieòov.
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FARBY

BABYLON

BRASIL
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SENSO
DLAOBNÉ SYSTÉMY
Bella Piccola
Villa Nobile
City Stone
Casa di Campo
Villa Perla

VE¼KOPLOŠNÉ DLABY
Venezia
Granada

16

City Stone senso
farba latte
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

BELLA PICCOLA
Malé formáty Bella Piccola vychádzajú z tradièného dizajnu malých dlabových kameòov - tzv. maèacích hláv. U po nieko¾ko storoèí sa tieto typy dlaieb
vyuívajú, aby dotvárali charakter krásnych historických centier. Bella Piccola perfektne dopåòa dizajn dlaieb z rady Linea decorativo so štruktúrovaným
- senso povrchom. Oblúky, kruhy a rôzne zakrivenia, ktoré systém Bella Piccola z¾ahka dovo¾uje, môu tak by dokonale zladené s moderným dizajnom
v rovnakých, alebo naopak v kontrastných farebných kombináciách.

- kombi forma - 6 základných rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch senso

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- monos povrchovej úpravy Antico

- 5 uš¾achtilých odtieòov prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

brasil

dolomite

giallo

granito

FORMÁTY
9,5/12; 9,5/11; 9,5/10; 9,5/9; 9,5/8; 9,5/7 cm

farba dolomite
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farba giallo
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

VILLA NOBILE
Tradièný dizajn a spôsob pokládky dlaby Villa Nobile pramení z klasickej rímskej architektúry. U v období antiky poloili remeselníci základy tejto varianty,
ktorá dodnes nesie názov rímska väzba. S ve¾kým zmyslom pre detail sme sa pokúsili prenies tento ve¾kolepý dojem antickej noblesy do srdca Vašej
záhrady. Dlabu odporúèame kombinova so systémom Bella Piccola, pomocou ktorého dokáete vytvori rôzne lemy, alebo zaujímavé delenia vo forme
línií, oblúkov, èi dokonca kruhov.

- kombi forma - kombinácia 4 rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch senso

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- monos povrchovej úpravy Antico

- 4 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

dolomite

giallo

granito

FORMÁTY
13,3/13,3; 26,6/26,6; 26,6/39,9; 26,6/13,3 cm

farba granito
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farba dolomite
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

CITY STONE
Dizajn City Stone štruktúry reprezentuje ¾ahko zvlnený povrch jednotlivých formátov. Kombinácia viacerých formátov vytvára nepravidelný „rozhádzaný“
dojem, na poloenej ploche však pôsobí ucelene a harmonicky. Táto jedineèná líniová dlaba podèiarkne ktorúko¾vek stavbu v modernom štýle,
a dokonale dotvorí kadý verejný priestor. Preto ak h¾adáte netradièný vzh¾ad a èisté línie, ste na správnom mieste!

- kombi forma - kombinácia 5 rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch senso

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- monos povrchovej úpravy Antico

- 4 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

granito

latte

ivory

FORMÁTY
15/18; 15/23; 15/28; 18/15; 18/26,5 cm

farba granito
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rodinný dom Senec
farba ivory
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

CASA DI CAMPO
Táto jedineèná dlaba v sebe skrýva hravos v kombinácii s dokonalosou rovných línií. Striedanie uších a šírších formátov zaruèuje originálny výsledok
na akomko¾vek mieste. Krásne ukáe na úzkych chodníkoch a terasách, kde ešte viac vynikne jemná reliéfovitá štruktúra tejto dlaby. Vïaka hrúbke 8 cm
sa rozhodne nestratí ani na peších zónach a na verejných priestranstvách. Ak sa k tomu všetkému pridá jeden zo štyroch odtieòov prírodného kameòa,
Casa di Campo bude jednoznaène tou správnou vo¾bou.

- kombi forma - kombinácia 7 rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch senso

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- monos povrchovej úpravy Antico

- 4 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

babylon

black-shadow

dolomite

ivory

FORMÁTY
16/21; 16/27; 16/30; 16/39; 22,5/39; 28,5/32; 28,5/42,5 cm

farba ivory
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Panorama Towers Bratislava
farba babylon
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

VILLA PERLA
Ak h¾adáte dekoratívnu dlabu v teplých odtieòoch a nelákajú Vás ostré rovné línie, dlaba Villa Perla senso so štruktúrou prírodného kameòa je pre Vás
tým správnym riešením. ¼ahko zvlnené hrany a väèšie formáty tejto dlaby vytvoria z Vašej terasy jedineèné miesto. Pravidelným striedaním piatich
rozmerov, z ktorých sa dlaba skladá, budú aj väèšie plochy pôsobi zaujímavo. S hrúbkou 6 cm je vhodná na všetky plochy pojazdné osobným autom
a na pochôdzne plochy ako sú chodníky, prístrešky, terasy èi okolie bazénov.

- kombi forma - kombinácia 5 rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch senso

- hrúbka dlaby 6 cm

- hydrofobizácia
- 2 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

sivá

latte

granito

FORMÁTY
53/39,7; 59,7/39,7; 39,7/39,7; 26,4/39,7; 46,4/39,7 cm

farba granito
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Malá synagóga Trnava
farba sivá
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VEĽKOPLOŠNÉ
DLAŽBY

VENEZIA
Venezia senso je vïaka ve¾kým formátom 60 x 30 , 60 x 15 a 30 x 30 cm s jemne štruktúrovaným povrchom vhodná takmer na všetky realizácie.
Sprostredkúva pocit štýlovej ve¾kosti. Napriek ve¾kým formátom je vhodná i na prejazd automobilom. Èisté a štíhle línie s ostrými hranami stelesòujú
moderný dizajn priamo urèený pre pešie zóny a verejné priestory, ale dlaba rovnako vynikne aj v súkromných objektoch vyadujúcich si tie najvyššie
nároky.

- 3 kombinovate¾né formáty

- štruktúrovaný povrch senso

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia
- 3 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

granito

ivory

FORMÁTY
60/30; 60/15; 30/30 cm

farba black-shadow
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rodinný dom Trnava
formát 60x30x8 cm, farba granito
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VEĽKOPLOŠNÉ
DLAŽBY

GRANADA
Ve¾koformátové betónové platne Granada senso urèujú trend v architektúre vonkajších priestorov. Extra ve¾ké formáty sa výborne hodia k dotváraniu
ve¾kých priestranstiev s obmedzenou pojazdnosou. Svoj úèel dokonale splnia aj pri vstupoch do objektov, alebo pri detailných záhradných úpravách.
Èisté línie ve¾koplošných formátov garantujú štýlový a moderný exteriérový prejav dládenej plochy.

- 1 formát dlažby

- štruktúrovaný povrch senso

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia
- 2 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

granito

FORMÁTY
80/40 cm

farba black-shadow

30

rodinný dom Trnava
farba granito
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ANTICO
DLAOBNÉ SYSTÉMY
Bella Piccola
Villa Nobile
City Stone
Casa di Campo
Brantiko
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Bella Piccola antico
farba black-shadow
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

BELLA PICCOLA
Historický vzh¾ad opracovaných dlaobných kociek Bella Piccola dokáe vdy vytvori výnimoènú atmosféru. Malé formáty dávajú priestor pre kontrastné
kombinácie s dlabami väèších rozmerov, mono nimi vytvára farebne kontrastné obruby chodníkov, alebo mierne oblúky a zakrivenia. Táto dlaba spåòa
i tie najnároènejšie kritériá na realizáciu a obnovu historických kultúrnych pamiatok a priestranstiev. Vo svojom dizajne odráa históriu starých dlaieb,
ktoré kedysi pouívali aj starí Rimania.

- kombi forma - 6 základných rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Antico

- 5 uš¾achtilých odtieòov prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

dolomite

granito

brasil

giallo

FORMÁTY
9,5/12; 9,5/11; 9,5/10; 9,5/9; 9,5/8; 9,5/7 cm

farba black-shadow
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farba brasil
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

VILLA NOBILE
Tradièný dizajn a spôsob pokládky Villa Nobile pramení z klasickej rímskej architektúry. U v období antiky poloili remeselníci základy tejto varianty,
špecifikovanej ako rímska väzba. S ve¾kou dávkou profesionality a zmyslu pre detail sme sa pokúsili prenies tento ve¾kolepý dojem antickej noblesy do
Vášho domova.

- kombi forma - kombinácia 4 rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Antico

- 4 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

dolomite

giallo

granito

FORMÁTY
13,3/13,3; 26,6/26,6; 26,6/39,9; 26,6/13,3 cm

farba black-shadow
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farba dolomite
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

CITY STONE
Líniový dlaobný systém City Stone povrchovým opracovaním antico získava úplne nový rozmer. Tento prvok s pridanou hodnotou dokáe oivi aj na
poh¾ad obyèajné miesta. Pomocou technológie jemného opracovania povrchu je dosiahnutý efekt, pri ktorom patina nie je a taká výrazná ako pri
klasických obíjaných dlabách. City Stone antico Vás presvedèí, e antická dlaba u dávno nepatrí iba pred historické objekty. V kombinácii
s jednoduchou výsadbou a efektným osvetlením dotiahne Vašu záhradu do dokonalosti.

- kombi forma - kombinácia 5 rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Antico

- 3 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

granito

latte

FORMÁTY
15/18; 15/23; 15/28; 18/15; 18/26,5 cm

farba latte
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farba granito
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

CASA DI CAMPO
Dlaba Casa di Campo antico svojim opracovaním vôbec nestráca na atraktivite modernej dlaby, práve naopak, stáva sa dokonalým doplnkom
s pridanou hodnotou, ktorý vo forme chodníkov a spevnených plôch vyzdvihne okolie Vášho domu. Líniový spôsob pokládky a striedanie širokých
a úzkych formátov pekne ukáe rovnako na chodníkoch, ako aj na ve¾kých plochách, ktoré táto dlaba dokonale oiví. V ponuke je v hrúbke 6 a 8 cm.
Staèí si u iba vybra ten správny odtieò!

- kombi forma - kombinácia 7 rozmerov vo vrstve

- štruktúrovaný povrch

- hrúbka dlaby 6 a 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Antico

- 6 uš¾achtilých odtieòov prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

babylon

black-shadow

dolomite

granito

ivory

latte

FORMÁTY
16/21; 16/27; 16/30; 16/39; 22,5/39; 28,5/32; 28,5/42,5 cm

farba dolomite
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rodinný dom Nesvady
farba black-shadow
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

BRANTIKO
Dlaba Brantiko s jemným povrchovým opracovaním do Vašich záhrad prinesie nádych minulých èias. Malé formáty 14x14 a 14x21 cm umoòujú
viacero zaujímavých kombinácií uloenia. Tie hravo oivia Váš záhradný priestor a stanú sa tak jeho neodmyslite¾nou súèasou.

- 2 kombinovate¾né formáty

- štruktúrovaný povrch

- hrúbka dlaby 6 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Antico

- 2 odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

brasil

granito

FORMÁTY
14/14; 14/21 cm

farba granito
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farba brasil
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA

NATURO
DLAOBNÉ SYSTÉMY
Ambia
Ravena
Casa di Campo
Parkett
Reina

VE¼KOPLOŠNÉ DLABY
Granada
Maxima
Maxima kombi
Terrazza Grande
Terrazza

44

Granada naturo
farba sivá
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

AMBIA
Variabilná dlaba, ktorá dokonale doplní kadý priestor v okolí rodinného domu. Kombinácia troch formátov umoòuje vytvori nieko¾ko skladobných
vzorov, take vïaka tomu nebude pôsobi fádne iadny chodník, èi väèšia spevnená plocha. Praktická hrúbka 6 cm zaruèuje jednoduchú a rýchlu
pokládku. Ak h¾adáte elegantnú dlabu s moderným vzh¾adom, dlaba Ambia je pre Vás tou správnou vo¾bou.

- kombi forma - kombinácia 3 rozmerov vo vrstve

- uzavretý hladký a rovný povrch s mikrofázou

- hrúbka dlaby 6 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 3 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

dolomite

granito

latte

FORMÁTY
30/15; 30/30; 45/30 cm

30/15
30/30

45/30

farba granito
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showroom Ša¾a
farba dolomite
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

RAVENA
Betónové platne Ravena majú vïaka ponuke troch formátov a praktickej hrúbke 6 cm širokú škálu vyuitia. Hladký rovný povrch s mikrofázou perfektne
ukáe na terasách, v okolí bazénov, pod prístreškom, ale aj na chodníku. Okrem toho si mono vybra z nieko¾kých vzorov pokládky. Tri rôzne formáty
betónových platní vytvoria na spevnených plochách okolo Vášho domu ten správny efekt.

- kombi forma - kombinácia 3 rozmerov vo vrstve

- uzavretý a rovný povrch s mikrofázou

- hrúbka dlaby 6 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 3 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

dolomite

granito

latte

FORMÁTY
40/20; 40/40; 60/40 cm

40/20

40/40

60/40

farba granito
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showroom Ša¾a
farba latte
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

CASA DI CAMPO
Dlaba Casa di Campo v hladkom - naturo prevedení je ideálna, pokia¾ h¾adáte vhodné riešenie pre exteriér Vášho domu. Kombinácia viacerých formátov
hravo oiví väèšiu plochu, ale rovnako dobre ukáe aj na chodníkoch, ktoré s touto dlabou nikdy nebudú pôsobi fádne. Praktická hrúbka 6 cm zaruèuje
jednoduchú a rýchlu pokládku.

- kombi forma - kombinácia 7 rozmerov vo vrstve

- uzavretý hladký rovný povrch

- hrúbka dlaby 6 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 5 uš¾achtilých odtieòov prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

dolomite

granito

ivory

latte

FORMÁTY
16/21; 16/27; 16/30; 16/39; 22,5/39; 28,5/32; 28,5/42,5 cm

farba dolomite

50

rodinný dom Prešov
farba ivory
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

PARKETT
Pre najvyššie nároky v štýle modernej architektúry bola navrhnutá dlaba Parkett. Tento dlaobný systém vystihujú úzke formáty, hladký rovný povrch
s ostrými hranami a zaujímavá farebnos. Kombinácia piatich rôznych formátov kontrastuje s èistými líniami, ktoré sa dokonale dopåòajú s modernou
mestskou architektúrou. Dlaba vynikne na ucelených spevnených plochách, ale taktie dovo¾uje vytváranie zaujímavých detailov doplnených okrasným
kameòom. Fantázii sa medze nekladú!

- kombi forma - kombinácia 5 rozmerov vo vrstve

- uzavretý hladký rovný povrch

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 4 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

babylon

black-shadow

granito

ivory

FORMÁTY
70/15; 50/15; 50/11,5; 40/11,5; 30/11,5 cm

farba ivory
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rodinný dom Galanta
farba black-shadow
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DLAŽOBNÉ
SYSTÉMY

REINA
Štýlová Reina naturo s ostrou hranou oplýva èarom, ktoré dokáe spája klasický a moderný dizajn. Exkluzívna dlaba s ostrými hranami a plnofarebným
povrchom umoòuje vzájomne kombinova štyri rôzne formáty do jednoduchých, ale aj zloitejších vzorov pokládky. Vyuitie tejto dlaby je rôznorodé.
Vhodnou kombináciou formátov sa dá prispôsobi ku klasickej, ale aj k modernej architektúre.

- 4 kombinovate¾né formáty

- uzavretý, hladký a rovný povrch bez fázy

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 3 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

dolomite

granito

FORMÁTY
25/25; 37,5/25; 50/25; 50/50 cm

www. tuha.sk, farba dolomite
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Obecný úrad Pusté Sady
farba granito
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VEĽKOPLOŠNÉ
DLAŽBY

GRANADA
Túto dlabu charakterizujú ve¾ké formáty s hladkým rovným povrchom. Je ideálna na terasy, chodníky, podesty, ale aj na verejné priestranstvá ako sú
pešie zóny, námestia, promenády. Efektná je aj pri rôznych detailných úpravách v podobe náš¾apných platní kombinovaných s okrasným kameòom.
Nech u sa rozhodnete pre akýko¾vek spôsob realizácie, táto dlaba v kadom priestore zaruèene vytvorí výnimoènú atmosféru.

- 4 kombinovate¾né formáty

- uzavretý hladký a rovný povrch s mikrofázou

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 3 uš¾achtilé prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

dolomite

granito

FORMÁTY
40/40; 80/40; 80/60; 80/80 cm

farba granito
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Letné kúpalisko Rosnièka, Bratislava
farba dolomite
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VEĽKOPLOŠNÉ
DLAŽBY

MAXIMA
Ve¾koformátová platòa Maxima na prvý poh¾ad zaujme svojimi rozmermi. Formát 100x50 cm v hrúbke 8 cm sa dokonale hodí na miesta, ktoré si vyadujú
originálny prístup. Odtiene v dvoch farebných škálach - v studených a v teplých tónoch umoòujú vytvori menej èi viac výrazné farebné kombinácie,
ktoré vyniknú najmä na väèších priestranstvách.

- 1 formát dlaby

- uzavretý hladký a rovný povrch s mikrofázou

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 2 farebné škály: studené a teplé odtiene

PONUKA FARIEB

krémová

béová

pieskovec

sivá

strieborná

grafitová

FORMÁTY
100/50 cm

100/50

farba pieskovec, sivá, strieborná, grafitová
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showroom Ša¾a
farba krémová, béová
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VEĽKOPLOŠNÉ
DLAŽBY

MAXIMA KOMBI
Maxima kombi patrí do kategórie rozmerovo väèších formátov. Èistý dizajn jednofarebných odtieòov a hladkého povrchu sa dokonale dopåòa s modernou
mestskou architektúrou. Studené a teplé odtiene mono vysklada od svetlej farby a po najtmavšiu. Pre dosiahnutie výrazného farebného akcentu vo
väèšej ploche sa medzi sebou odtiene môu ¾ubovo¾ne kombinova.

- kombi forma - kombinácia 3 rozmerov vo vrstve

- uzavretý hladký a rovný povrch s mikrofázou

- hrúbka dlaby 8 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 2 farebné škály: studené a teplé odtiene

PONUKA FARIEB

krémová

béová

pieskovec

sivá

strieborná

grafitová

50/25; 50/50; 75/50 cm

50/50

75/50

50/25

farba sivá, krémová a béová
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showroom Ša¾a
farba krémová, béová, pieskovec
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VEĽKOPLOŠNÉ
DLAŽBY

TERRAZZA GRANDE
Súèasná architektúra si iada výnimoèné stvárnenie spevnených plôch. Na tento úèel bola vytvorená ve¾koformátová dlaba Terrazza Grande. Jediný
formát v hrúbke 5,5 cm je urèený na pochôdzne plochy. Jednofarebné odtiene v studených a v teplých tónoch ponúkajú mnostvo farebných
kombinácií, vïaka ktorým vdy dosiahnete originálny výsledok.

- 1 formát dlaby

- uzavretý hladký a rovný povrch s mikrofázou

- hrúbka dlaby 5,5 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 2 farebné škály: studené a teplé odtiene

PONUKA FARIEB
krémová

béová

pieskovec

sivá

strieborná

grafitová

latte

FORMÁTY
80/40 cm

80/40

farba pieskovec
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showroom Ša¾a
farba sivá, strieborná, grafitová
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VEĽKOPLOŠNÉ
DLAŽBY

TERRAZZA
Betónové platne Terrazza naturo sú urèené na pokládku pochôdznych plôch. Ideálne sú na chodníky, podesty, schodiská, záhradné a strešné terasy.
Svoje miesto vo Vašej záhrade si však nájdu aj ako prvok na oivenie trávnika alebo výsadby vo forme náš¾apných platní. V ponuke sú dva formáty,
ktoré mono kombinova do jednoduchých vzorov uloenia. Rovnako efektná je však aj pokládka z jedného formátu dlaby.

- 2 kombinovate¾né formáty

- uzavretý hladký a rovný povrch s mikrofázou

- hrúbka dlaby 5 cm

- hydrofobizácia

- povrchová úprava Naturo

- 5 uš¾achtilých odtieòov prírodného kameòa

PONUKA FARIEB

black-shadow

dolomite

giallo

granito

latte

FORMÁTY
40/40; 60/40 cm

farba dolomite
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Poliklinika Karlova Ves, Bratislava
farba granito a black-shadow
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PLOTOVÉ
SYSTÉMY
Casser
Duvar Antický
Duvar light
Metropol

68

plotový systém Metropol
farba grafitová
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PLOTOVÉ
PRVKY

CASSER
Nepravidelne štiepané poh¾adové plochy na èelnej a zadnej strane plotových tvárnic a tónovaná farba robia z kadého prvku unikát. Popri svojej pôvodnej
funkcii získavajú tvarovo krásne a prirodzene pôsobiace záhradné steny èoraz viac na význame. Sú dekoratívne, opticky výrazné a mono ich integrova
takmer do kadej záhrady a krajiny. Plotový systém Casser slúi okrem iného aj na ohradenie pozemku ako obojstranne vo¾ne stojaca zástena, deliaca
a protihluková ochrana a tie ako spevnenie svahu alebo terasy.

PONUKA FARIEB

sivá

grafitová

biela

dolomite

granito

latte

PLOTOVÉ PRVKY
PLOTOVÉ TVÁRNICE
Trojstranne štiepaná tvárnica na ståpy:
39,6 x 19,5 x 14,8 cm
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farba latte

Dvojstranne štiepaná priebená
tvárnica: 39,6 x 5 x 14,8 cm

Trojstranne štiepaná krajová
tvárnica: 30 x 19,5 x 14,8 cm

Trojstranne štiepaná krajová
tvárnica: 9,6 x 19,5 x 14,8 cm

ZÁKRYTOVÉ DOSKY

ŠTIEPANÝ OBKLAD

Zákrytová doska plotová:
20,5 x 30 x 7 cm

Obklad štiepaný 10 cm:
39,6 x 10 x 14,8 cm

Zákrytová doska ståpová:
20,5 x 50 x 7 cm
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PLOTOVÉ
SYSTÉMY

DUVAR ANTICKÝ
Sortiment murovacích tvaroviek Duvar tvorí ucelený systém na stavbu plotov, múrov èi rôznych stavebných objektov. Technológia umoòuje stava
tradièným spôsobom maximálne presne a kvalitne. Tvarovky sa vyrábajú z prírodných materiálov - drveného kameòa, piesku a cementu. Následne sú
opracované technológiou otåkania, hotová stavba tak pôsobí antickým dojmom, ale zároveò rešpektuje poiadavky zákazníka a cítenie architekta.
Plotový systém odporúèame kombinova s dlabami z línie decorativo antico.

PONUKA FARIEB

antická sivá

antická grafitová

antická hnedá

dolomite

giallo

granito

PLOTOVÉ PRVKY
PLOTOVÉ TVÁRNICE
Celá tvárnica: 40x20x15 cm

Polovièná tvárnica: 20x20x15 cm

ZÁKRYTOVÉ DOSKY
25x23x8 cm

farba dolomite
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rodinný dom Prešov
farba antická grafitová
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PLOTOVÉ
SYSTÉMY

DUVAR LIGHT
Povrch a hrany tvárnic Duvar light sú opracované technológiou tzv. softantikovania. Tvárnice vïaka tomu nie sú úplne ostrohranné, ale získavajú
jemný antický vzh¾ad. Výsledný efekt jemne opracovaných tvárnic tak pôsobí ucelene a ve¾mi harmonicky. Plotový systém odporúèame kombinova
s dlabami z línie decorativo antico, ale jeho celkový vzh¾ad dovo¾uje prakticky neobmedzenú kombináciu aj s modernejšími typmi dlaieb, napríklad
z línie decorativo senso, alebo naturo.

PONUKA FARIEB

hnedá

grafitová

dolomite

giallo

granito

PLOTOVÉ PRVKY
PLOTOVÉ TVÁRNICE
Celá tvárnica: 40x20x15 cm

Polovièná tvárnica: 20x20x15 cm

ZÁKRYTOVÉ DOSKY
25x23x8 cm

farba granito
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rodinný dom Krá¾ová nad Váhom
farba dolomite
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PLOTOVÉ
SYSTÉMY

METROPOL
Metropol tvorí ucelený systém murovacích tvaroviek na stavbu plotov, múrov, èi vyvýšených záhonov. Univerzálne murovacie tvarovky vyrobené
z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode poh¾adových strán. Vïaka dutinám pre zalievanie
betónovou zmesou a monosou uloenia výstue sa jedná o ve¾mi pevný stavebý systém, ktorý vïaka fazetám vytvára dojem klasického múrika so
špárami.

PONUKA FARIEB

sivá

biela

grafitová

granito

latte

PLOTOVÉ PRVKY
PLOTOVÉ TVÁRNICE
Celá tvárnica - priebená: 40x20x10 cm

Celá tvárnica: 40x20x10 cm
- stredový zárez umoòuje vyrobenie 2 ks malých krajových tvárnic 20x20x10 cm

ZÁKRYTOVÉ DOSKY
Univerzálny prvok urèený na zakonèenie vrchnej èasti múrov z okrasných plotových tvárnic.
23x26x5 cm
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rodinný dom Dlhá nad Váhom
farba sivá
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Plotový systém Metropol
farba granito
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ZÁHRADNÝ
DIZAJN
SCHODISKOVÉ BLOKY
Softistep naturo
Softistep light
Softistep štiepaný
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Dúbravská oáza pokoja a oddychu, Bratislava
Softistep naturo, farba black-shadow
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SCHODISKOVÉ
BLOKY

SOFTISTEP NATURO
Schodiskový blok v obyèajnom hladkom prevedení je ideálny na zvýraznenie vstupov do domu, záhrady, èi na terasu, alebo na vyriešenie výškových
rozdielov záhradných chodníkov. Najlepšie sa kombinuje s dlabami z línie senso a naturo.

- povrchová úprava Naturo

- uzavretý, hladký a rovný povrch s fázou

PONUKA FARIEB

sivá

grafitová

black-shadow

dolomite

giallo

granito

ROZMERY
100x35 / 50x35 cm
100x35 cm
výška: 15 cm

50x35 cm
výška: 15 cm

farba grafitová
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kino Mier Nové Zámky
farba sivá
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SCHODISKOVÉ
BLOKY

SOFTISTEP LIGHT
Schodiskový blok Softistep light má povrchové opracovanie èela a náš¾apu tzv. softantikovaním - hladký povrch je po úprave jemne zdrsnený. Je ideálny
na zvýraznenie vstupov do domu, záhrady, èi na terasu, alebo na vyriešenie výškových rozdielov záhradných chodníkov. Tvarovo a štruktúrou harmonizuje
s dlabou z línie antico, ale rovnako dobre sa kombinuje aj s ostatnými dlabami.
- povrchová úprava Soft-antico

- jemne opracovaný povrch s fázou

PONUKA FARIEB

carrara

carbon

dolomite

giallo

granito

ROZMERY
100x35 / 50x35 cm
100x35 cm
výška: 15 cm

50x35 cm
výška: 15 cm

farba granito
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farba carbon
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SCHODISKOVÉ
BLOKY

SOFTISTEP ŠTIEPANÝ
Schodiskový blok má štiepanú èelnú stranu. Je ideálny na zvýraznenie vstupov do domu, záhrady, èi na terasu, alebo na vyriešenie výškových rozdielov
záhradných chodníkov. Tvarovo a štruktúrou harmonizuje s plotovým systémom Casser, palisádami Casser a s palisádami Arcadia. Kombinácia dlaieb
je ¾ubovo¾ná.
- povrchová úprava Štiepaná

- hladký náš¾ap a štiepaná èelná strana

PONUKA FARIEB

carrara

carbon

dolomite

giallo

granito

ROZMERY
100x30 / 50x30 cm
100x30 cm
výška: 15 cm

50x30 cm
výška: 15 cm

farba carbon
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farba granito
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DÔLEŽITÉ

INFORMÁCIE
Mobilná aplikácia CITYSTONEDESIGN
Vysvetlivky
Viac o farbách
Výstavné plochy
Kontakty
Všeobecné obchodné podmienky
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VYSVETLIVKY
Povrchové zuš¾achtenie
Dlaby vymývané, tryskané a antiko, dosiahnutné technologickými postupmi na optické zuš¾achtenie povrchov našich výrobkov.

Vnútorná hydrofobizácia
Výrobky oznaèené týmto symbolom sa vyrábajú z betónovej zmesi, ktorá je hydrofóbne upravená, teda je vodoodpudivá. Kadý betón je
nasiakavý, - je to jeho prirodzená vlastnos. Pouitím hydrofóbnych prostriedkov však dochádza k redukovaniu nasiakavosti betónovej dlaby
pri dadi, vlhkosti alebo vzlínavosti zo zeme a vïaka tomu sa výrazne redukuje monos vzniku výkvetov.

Odolnos proti poveternostným vplyvom
Odolnos proti poveternostným vplyvom sa stanovuje skúškami mrazuvzdornosti a nasiakavosti, ktoré sa vykonávajú v súlade s normami
STN EN 1338.

OD NÁPADU K REALIZÁCII

Ekologická nezávadnos
Všetky suroviny pouívané pri výrobe sú ekologicky neškodné.

Kritériá CSK a CE

Plánujete nový plot? S nami to zvládnete!
Stiahnite si zdarma našu aplikáciu:

Všetky naše výrobky sa vyrábajú v súlade s právoplatnými vyhláseniami o parametroch a sú skúšané pod¾a platných noriem STN EN 1338
(dlabové tvarovky), STN EN 1339 (betónové dladice), STN EN 1340 (betónové obrubníky), STN EN 771-5 (murovacie prvky), STN EN 15435
(debniace tvárnice).

Aquaprotect
Je dodatoèná ochranná povrchová úprava - pomocou špeciálnej technológie sa pri výrobe povrch dlaby impregnuje ochrannou emulziou.
Ošetrenie dlaby touto emulziou zniuje riziko rastu machov a rias, obmedzuje tvorbu výkvetov, zniuje monos zneèistenia, zvyšuje intenzitu
prefarbenia a farebnú stálos výrobkov.

Povrchová impregnácia

Mobilná aplikácia spoloènosti Citystonedesign s.r.o. ponúka jedineènú funkciu modelovania plotových systémov, ktoré si môete „postavi“
a porovna s Vašim domom priamo na mieste. Vïaka tomu získate ove¾a lepšiu predstavu o tom, aký typ a farba plotového systému najviac
sedí k Vašej fasáde a k ostatným prvkom Vášho domu.

Ekologicky neškodná nanotechnologická impregnácia. Všetky typy výrobkov mono dodatoène impregnova týmto prípravkom. Impregnáciou
vzniká tzv. lotosový efekt. Výsledok: výrobky sa ¾ahšie udrujú v èistom stave, pretoe neèistoty (oleje, plesne, machy a pod.) sa nedokáu
zachyti na povrchu. Produkt si poèas rokov uchováva pôvodný vzh¾ad, má vyššiu farebnú stálos a zvýšenú odolnos proti vplyvom poèasia.

Pochôdzna plocha
Dlaba urèená na všetky pochôdzne plochy ako sú chodníky a terasy, s hrúbkou od 40 do 60 mm.

Plochy pre vozidlá do 3,5 tony
Dlaba s hrúbkou 60 mm je vhodná ako pochôdzna plocha, ale zároveò je pojazdná aj vozidlami s hmotnosou do 3,5 tony. Vhodná je preto
napr. pre malé parkoviská, automobilové státia pred rodinnými domami a pod.

Plochy pre vozidlá nad 3,5 tony
Dlaba s hrúbkou 80 a 100 mm je urèená na vysoko zaaované pojazdné plochy pre automobily do 3,5 tony a pre nákladné automobily
s hmotnosou nad 3,5 tony.

Hutnenie vibraènou doskou
Ve¾koformátové betónové platne sa neodporúèajú po pokládke hutni vibraènou doskou!
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VIAC O FARBÁCH...

povrch senso, naturo

povrch senso, naturo

povrch senso

povrch senso, naturo
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BABYLON

GIALLO

Odtieò je zloený z farieb sivá, biela a piesková. V skladbe dlaieb sa preto
nachádza mix týchto farieb, ale aj sivá, biela a piesková dlaobná kocka. Pre
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa pri pokládke
kombinova aspoò z troch paliet súèasne.

Odtieò je zloený z farieb biela a terakota. V skladbe dlaieb sa preto
nachádza mix týchto farieb, ale aj biela a terakotová dlaobná kocka. Pre
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa pri pokládke
kombinova aspoò z troch paliet súèasne.

povrch antico - opracovaný

povrch senso, naturo

BLACK-SHADOW

GRANITO

Odtieò je zloený z farieb sivá, biela a grafitová. V skladbe dlaieb sa preto
nachádza mix týchto farieb, ale aj sivá, biela a grafitová dlaobná kocka. Pre
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa pri pokládke
kombinova aspoò z troch paliet súèasne.

Odtieò je zloený z farieb sivá, biela a grafitová. V skladbe dlaieb sa preto
nachádza mix týchto farieb, ale aj sivá, biela a grafitová dlaobná kocka. Pre
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa pri pokládke
kombinova aspoò z troch paliet súèasne.

povrch antico - opracovaný

povrch senso, naturo

povrch antico - opracovaný

BRASIL

IVORY

Odtieò je zloený z farieb piesková, terakota a hnedá. V skladbe dlaieb sa
preto nachádza mix týchto farieb, ale aj piesková, terakotová a hnedá
dlaobná kocka. Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento odtieò
odporúèa pri pokládke kombinova aspoò z troch paliet súèasne.

Odtieò je zloený z farieb sivá a piesková. V skladbe dlaieb sa preto
nachádza mix týchto farieb, ale aj sivá a piesková dlaobná kocka. Pre
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa pri pokládke
kombinova aspoò z troch paliet súèasne.

povrch antico - opracovaný

povrch antico - opracovaný

povrch antico - opracovaný

povrch senso, naturo

povrch antico - opracovaný

DOLOMITE

LATTE

Odtieò je zloený z farieb biela, terakota a grafitová. V skladbe dlaieb sa
preto nachádza mix týchto farieb, ale aj biela, terakotová a grafitová
dlaobná kocka. Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento odtieò
odporúèa pri pokládke kombinova aspoò z troch paliet súèasne.

Odtieò je zloený z farieb biela a svetlohnedá V skladbe dlaieb sa preto
nachádza mix týchto farieb, ale aj biela a svetlohnedá dlaobná kocka. Pre
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa pri pokládke
kombinova aspoò z troch paliet súèasne.
povrch senso, naturo

povrch antico - opracovaný
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VÝSTAVNÁ PLOCHA ŠAĽA

VÝSTAVNÁ PLOCHA GEČA

Výrobný závod Ša¾a

Výrobný závod Geèa

Areál IN VEST 1179

Cintorínska 4

927 03 Ša¾a

044 10 Geèa

VÝSTAVNÁ PLOCHA BRATISLAVA

VÝSTAVNÁ PLOCHA BANSKÁ BYSTRICA

Vajnorská ulica 128/A

Partizánska 91

( ved¾a predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.)

( pred predajòou STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.)

831 04 Bratislava

974 01 Banská Bystrica

VÝSTAVNÁ PLOCHA TRNAVA

VÝSTAVNÁ PLOCHA TRENČÍN

Zavarská ulica 10/B

Brnianska 2

( ved¾a predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.)

( v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. )

917 01 Trnava

911 05 Trenèín
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VÝSTAVNÁ PLOCHA NITRA
Novozámocká 96
( pred predajòou STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.)

VÝSTAVNÉ PLOCHY
Pri výbere produktov CITYSTONEDESIGN je dôleité ich priame vizuálne posúdenie.
Preto vznikli jedineèné miesta - výstavné plochy produktov CITYSTONEDESIGN, ktoré ponúkajú monos vidie, dotknú sa a vníma štruktúru
povrchových úprav, a nakoniec to najdôleitejšie - správne si vybra.

949 05 Nitra
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Ša¾a - výrobný závod:
Banská Bystrica:
Bratislava:
Ilava:
Nitra:
Sereï:
Trenèín:
Trnava:
Vráble:

Areál IN VEST 1179, 927 03 ŠA¾a
Partizánska cesta 4634/91, 974 01, v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Vajnorská 12252/128A, 931 04, ved¾a predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Siho 166, 019 01 , v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Novozámocká 77/96, 949 05, pred predajòou STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Slneèná 4321/1A, 926 01, stavebniny Róbert Šípka SOÈ
Brnianska 2714/2, 911 06 v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Zavarská 7729/10B, 917 01, ved¾a predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Stanièná ulica, 952 01 Vráble, v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

VÝSTAVNÁ PLOCHA VRÁBLE

Geèa - výrobný závod
Humenné:
Košice:
Michalovce:
Michalovce:
Miskolc:
Prešov:
Prešov:
Vranov nad Top¾ou:

Stanièná ulica
( v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.)
952 01 Vráble

Cintorínska 4, 044 10 Geèa
Fidlikova 3, 059 92, v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Herlianska 59, 040 14, v areáli predajne ZEN-Zelená energia s.r.o.
Zeleninárska 1, 071 01, v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Moèarianska 1, 071 01, v areáli predajne Ingema s.r.o.
Vágohíd u.9., 3527 Miskolc, v areáli predajne STAVMAT Epítõanyag Kereskedelmi Zrt.
Budovate¾ská 38, 080 01, v areáli predajne predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Fintická ulica 20 (pri trati), 081 06, v areáli predajne INKAMED s.r.o.
Prešovská 35, 093 03, v areáli predajne ŠPD Bystré, s.r.o.

VÝSTAVNÁ PLOCHA MISKOLC
STAVMAT Epítõanyag Kereskedelmi Zrt.
Vágohíd u.9.
3527 Miskolc
Maïarsko
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY CITY STONE DESIGN s.r.o., PLATNÉ OD 1.4.2021

KONTAKT

Všetky zmluvné vzťahy najmä pre predaj, prípadne montáž vrátane dodávky výrobkov CITY STONE DESIGN s.r.o. sa uskutočňujú na základe týchto
Všeobecných obchodných a dodacích podmienok (ďalej len "VODP"). VODP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv, prípadne zmlúv o dielo, ak je v
záväzku CITY STONE DESIGN s.r.o. zahrnutá aj montáž výrobkov a sú rovnako záväzné pre predávajúceho i kupujúceho, prípadne objednávateľa i
zhotoviteľa, v súlade s ust. § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmeny a doplnky kúpnych zmlúv,
prípadne zmlúv o dielo sú pre predávajúceho, prípadne zhotoviteľa záväzné len v prípade ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami.

ŠAĽA

GEČA

CITY STONE DESIGN s.r.o.

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Areál IN VEST 1179, 927 03 Ša¾a

Cintorínska 4, 044 10 Geèa

Otváracie hodiny: PO - PIA od 7:00 do 15:00

Otváracie hodiny: PO - PIA od 6:00 do 15:00

V utorok pokladòa otvorená v èase od 7:00 do 12:00

GPS: 48.622706, 21.323290

1. Všeobecne
1.1. VODP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluvnými stranami sú CITY STONE DESIGN s.r.o. ako predávajúci /zhotoviteľ a fyzické
alebo právnické osoby ako kupujúci /objednávateľ.
1.2. Predmetom zmluvného záväzku spoločnosti CITY STONE DESIGN s.r.o. je predaj, prípadne montáž a dodávka výrobkov, tovarov a služieb
špeciﬁkovaných v kúpnej zmluve / zmluve o dielo.
1.3. Výrobky, ktoré sú vyrábané na zákazku, sa vyrábajú podľa písomnej objednávky kupujúceho a ich dodávky sa realizujú iba na základe písomnej
kúpnej zmluvy / zmluvy o dielo.

GPS: 48.174996, 17.949496

Zákaznícky servis

Expedícia Ša¾a

Zákaznícky servis

Expedícia Geèa

Zuzana Tóthová
mobil: 0905 583 564
tothova@citystonedesign.sk

Expedícia: 0915 731 687
Pokladòa: 0908 213 614
Fakturácia: 0905 193 204
sala@citystonedesign.sk

Martina Štefánová
mobil: 0917 946 659
stefanova@citystonedesign.sk

Mária Koze¾ová
Silvia Majorošová
mobil: 0917 165 940
geca@citystonedesign.sk

Vedúci technológie

Odborné poradenstvo

Vedúci technológie

Odborné poradenstvo

Juraj Toth
mobil: 0917 962 853
toth@citystonedesign.sk

Ing. Martin Jenèík
mobil: 0917 946 657
jencik@citystonedesign.sk

Ing. Peter Perina
mobil: 0905 305 635
perina@citystonedesign.sk

Ing. Mária Palková
mobil: 0905 409 172
palkova@citystonedesign.sk
Ing. Lucia Hollá
mobil: 0915 998 854
holla@citystonedesign.sk

OBCHODNÍ MANAÉRI
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Vedúci obchodného oddelenia

Peter Mészáros

0918 805 823

meszaros@citystonedesign.sk

Banskobystrický kraj

Marián Lacena

0908 733 869

lacena@citystonedesign.sk

Bratislavský kraj

¼ubomír Kyselý

0908 718 596

kysely@citystonedesign.sk

Košický kraj

Monika Ringler

0917 946 656

ringler@citystonedesign.sk

Nitriansky kraj, HU

Peter Mészáros

0918 805 823

meszaros@citystonedesign.sk

Prešovský kraj

Katarína Margušová

0917 946 660

margusova@citystonedesign.sk

Trenèiansky kraj

Marián Lacena

0908 733 869

lacena@citystonedesign.sk

Trnavský kraj

¼ubomír Kyselý

0908 718 596

kysely@citystonedesign.sk

ilinský kraj

Marián Lacena

0908 733 869

lacena@citystonedesign.sk

www.citystonedesign.sk

2. Kúpna zmluva / Zmluva o dielo
2.1. Dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa týkajú objednávky, dodávky, prevzatia tovaru a ceny sa uzatvárajú písomne. Základnými
dokladmi sú objednávka, kúpna zmluva, dodací list a faktúra. Pri predaji za hotovosť tieto doklady nahradzuje doklad o predaji v hotovosti.
2.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim môže dôjsť: - pri osobnom odbere odovzdaním a prevzatím tovaru na základe
dodacieho listu a jeho zaplatením v hotovosti. - písomnou formou - formou akceptácie objednávky alebo uzatvorením kúpnej zmluvy.
2.3. Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho alebo ak kupujúci akceptuje
cenovú ponuku predávajúceho vystavenú na základe objednávky kupujúceho, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2.4. Samostatnou formou je uzatvorenie písomnej kúpnej zmluvy, ktorej návrh zašle predávajúci po doručení objednávky kupujúceho. Kupujúci
podpisom kúpnej zmluvy vyjadrí súhlas s jej znením a toto potvrdené znenie zašle späť predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá, keď predávajúci
obdrží späť svoj návrh kúpnej zmluvy, potvrdený kupujúcim.
2.5. Návrh kúpnej zmluvy obsahuje označenie výrobkov, technické požiadavky, množstvo, cenu, platobné podmienky, cenu obalov, termín plnenia,
miesto plnenia a spôsob dodávky.
2.6. V prípade, že kupujúci vykoná v návrhu kúpnej zmluvy zmenu, táto zmena ruší platnosť podpisu predávajúceho. V takomto prípade sa jedná o
nový návrh kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý musí akceptovať aj predávajúci, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2.7. Kupujúci je povinný potvrdiť návrh kúpnej zmluvy do troch dní od jej obdŕžania a odoslať ho predávajúcemu.
2.8. Pokiaľ predávajúci neobdrží potvrdený návrh kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa jeho odoslania, je oprávnený od tohto návrhu / zmluvy okamžite
odstúpiť.
2.9. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať výrobky, tovar a služby podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a kupujúci je
povinný výrobky, tovar a služby odobrať a zaplatiť za ne predávajúcemu kúpnu cenu.
2.10. Ustanovenia týchto VODP sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o dielo, ktoré sa uzatvárajú v prípade, ak je súčasťou záväzku spoločnosti CITY
STONE DESIGN s.r.o. aj montáž dodávaných výrobkov.
3. Dodacie podmienky / Miesto plnenia
3.1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov
smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je
vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje
dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného
podnikania. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá kupujúci predávajúcemu za vzniknutú škodu.
3.2. Nebezpečenstvo vzniku škody / straty k dodávaným výrobkom, tovarom, obalom prechádza z predávajúceho na kupujúceho osobným prevzatím
výrobkov, tovarov, obalov kupujúcim v mieste plnenia.
3.3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok kupujúcim, v mieste predajného strediska predávajúceho.
3.4. V prípade, ak v konkrétnej objednávke došlo k dohode o inom mieste dodania tovaru ako je uvedené v bode 3.3., t.j. v mieste určenom kupujúcim,
je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi. Náklady na prepravu tovaru znáša kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.5. Doprava tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.6. Za osobné prevzatie sa považuje okamih: - naloženia na dopravný prostriedok - odovzdanie k preprave prvému dopravcovi.
3.7. Výrobky, tovar a obaly je oprávnený prevziať osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba. Plná moc musí obsahovať: - základné údaje o
kupujúcom (IČO, DIČ, adresa, telefón) - úplné údaje o splnomocnenej osobe - rozsah splnomocnenia - dobu platnosti plnej moci - razítko, podpis
kupujúceho a splnomocnenej osoby - Plná moc v jednom vyhotovení zostáva u predávajúceho.
3.8. Na dodaný tovar, výrobky a obaly vystaví predávajúci dodací list, ktorým preukazuje svoje plnenie. Dodací list obsahuje: - údaj o mieste plnenia číslo kúpnej zmluvy, na základe ktorej je vystavený, alebo číslo objednávky - údaje o prvom príjemcovi a končenom príjemcovi - údaje o predmete
plnenia (typ, cena za jednotku, cena celkom, množstvo, zľava) - čitateľné údaje o príjemcovi a jeho podpis - pečiatka a podpis zodpovedného
pracovníka predávajúceho. Ak nie je dodací list, má sa za to, že faktúra slúži ako doklad nahradzujúci dodací list, pričom dňom dodania tovaru je v
takom prípade deň vystavenia faktúry. Dodávkou alebo vyskladnením tovaru sú záväzky predávajúceho splnené.
3.9. Predávajúci je povinný tovar zabaliť a zaistiť pre prepravu spôsobom, potrebným k zachovaniu a ochrane tovaru. Obalom sa rozumie paleta a
ďalšie predmety, slúžiace k ochrane, prípadne preprave tovaru.
3.10. V prípade, že na kúpnej zmluve nie je stanovený presný dátum odberu, môže kupujúci alebo ním splnomocnená osoba tovar odobrať iba po
predchádzajúcej dohode s predávajúcim, prípadne na základe výzvy predávajúceho.
3.11. Predávajúci nezodpovedá za škody, vzniknuté pri neuskutočnení nakládky z dôvodu poveternostných vplyvov, pri prerušení dodávky elektrickej
energie do výrobného závodu, požiaru alebo iných nepredvídaných okolností.
4. Platobné podmienky
4.1. Kúpna cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán. K týmto cenám môže predávajúci poskytnúť zľavy a provízie, na ktorých
poskytnutie však kupujúci nemá právny nárok. Ceny sú stanovené franko (fco) výrobný závod predávajúceho. V cene výrobkov je zahrnutá nakládka
na dopravný prostriedok. Vratné obaly a prípadná doprava kupujúcemu je účtovaná zvlášť.
4.2. Ceny štandardných výrobkov sú uvedené v platnom cenníku predávajúceho.
4.3. U výrobkov na zákazku sú ponukové ceny kalkulované a časovo obmedzené pre každú zákazku zvlášť. V prípade, že medzi odovzdaním cenovej
ponuky a potvrdením kúpnej zmluvy príde k výraznému zvýšeniu vstupov (materiál, energie...) alebo k chybnému zadaniu zo strany kupujúceho, je
predávajúci oprávnený zodpovedajúcim spôsobom opraviť cenovú kalkuláciu.
4.4. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovne:
- v hotovosti pri odbere kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou.
- platbou vopred na základe faktúry, vystavenej predávajúcim. V tomto prípade bude tovar vydaný na základe predloženia výpisu z účtu z peňažného
ústavu alebo ústrižku peňažnej zloženky.
- zálohovou platbou na základe vystavenej zálohovej faktúry. Dodávky tovaru budú začaté po uhradení zálohy. Po uskutočnení zdaniteľného plnenia
vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru - daňový doklad, kde bude uhradená záloha odpočítaná. V prípade, že nebude zálohová faktúra uhradená do
troch týždňov po dátume jej splatnosti, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a previesť storno zálohovej faktúry.
Odstúpením od zmluvy a stornom zálohovej faktúry nie sú dotknuté práva predávajúceho na úhradu sankčných postihov, ktoré je kupujúci
predávajúcemu povinný uhradiť. Predávajúci pritom nezodpovedá za škody, spôsobené nerealizovaním pôvodne dohodnutej kúpnej zmluvy.
- zaplatením faktúry, vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti, stanovenej kúpnou zmluvou.
4.5. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, je doba splatnosti faktúry 14 dní. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej kúpnej ceny za tovar,
prípadnú dopravu a vratné obaly, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
4.6. Pri doprave vozidlom predávajúceho, prípadne železnicou, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu dopravné a všetky ďalšie účelne
vynaložené náklady na dopravu tovaru.
4.7. Reklamácia po prevzatí tovaru neoprávňuje kupujúceho k zadržiavaniu platieb za tovar.
4.8. V prípade, že kupujúci neuhradí svoje predchádzajúce záväzky voči predávajúcemu, má tento právo zastaviť ďalšie dodávky, pričom kupujúci
nemá právny nárok vymáhať náhradu škody a ušlého zisku.
5. Technické požiadavky, záruka za kvalitu, reklamácie, písomné potvrdenie o záruke
5.1. Všetky betónové výrobky sú vyrobené v akosti, zodpovedajúcej normám STN EN 1338, STN EN 1340. Kópiu certiﬁkátu obdrží kupujúci pri uzavretí
kúpnej zmluvy alebo na požiadanie v sídle predávajúceho, prípadne sú certiﬁkáty dostupné aj na webovej stránke https://www.citystonedesign.sk.
Sortiment, druh, vyhotovenie a ďalšie vlastnosti tovaru vrátane spôsobu balenia a ceny sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho.
Technické parametre, tolerancie, úžitkové vlastnosti, pokyny pre použitie a údržbu sú uvedené v technických príručkách, technických listoch
prístupných na internetových stránkach predávajúceho. Predávajúcim (ako výrobcom) štandardne v cenníku ponúkané vyhotovenie tovarov môže byť
k písomnej objednávke kupujúceho (zmluvne) upravené. Vlastnosti a vyhotovenie tovaru (najmä z manufaktúrnej, špeciálnej alebo zákazkovej výroby)
je determinované spôsobom výroby a použitými materiálmi; prípadné odchýlky nemožno považovať za vady.
5.2. Zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov je kupujúci povinný uplatniť pri preberaní tovaru; pri paletovaných a zabalených výrobkoch
do 15 dní od prevzatia kupujúcim. Na skryté vady poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené
inak. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzhľade, rozmeroch, mechanickom
poškodení, kompletnosti a množstva výrobkov. Vady jednotlivých častí tovaru neoprávňujú kupujúceho k reklamácií tovaru v celom rozsahu ale iba pre
jednotlivé kusy, ktoré vykazujú vadu. V prípadoch reklamovaných vád tovaru na ktoré sa nevzťahuje záruka, bude reklamácia zamietnutá.
5.3. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady svojej dodávky na základe písomnej reklamácie kupujúceho, ktorá musí obsahovať popis vady, jej presnú
špeciﬁkáciu a požiadavku reklamujúceho. Miestom podania reklamácie je sídlo predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie v priebehu záručnej
doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, ak ide o vadu odstrániteľnú, prípadne zľavu z kúpnej ceny, ak sa jedná o vadu, ktorá nebráni
použitiu výrobku k pôvodnému účelu a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Zľava sa stanoví podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Pokiaľ by vada bránila
pôvodnému použitiu výrobku, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Reklamácia jednotlivých výrobkov neoprávňuje k reklamácii celej
dodávky.

5.4. Betón, z ktorého je výrobok vyrobený, sa skladá z čistých prírodných materiálov - piesok, štrk, cement a voda. V súvislosti s faktormi, pôsobiacimi
behom výroby a skladovania výrobkov, môže v ojedinelých prípadoch dôjsť ku kolísaniu farebných odtieňov a k vzniku tzv. výkvetov, t. j. vystúpeniu
voľného vápna, obsiahnutého v cemente, na povrch výrobku. Zabrániť vzniku drobných farebných odtieňov a vápenných výkvetov v súhrne pôsobenia
všetkých negatívnych vplyvov je za použitia najpokrokovejších chemických prísad technologicky nemožné. Farebné rozdiely a výkvety môžu byť
rôznej intenzity, v žiadnom prípade však nemajú žiadny vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobku a preto ich nemožno považovať za vadu výrobku a
reklamovať. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým namáhaním príde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov.
5.5. Vyobrazenie a vyhotovenie tovaru v predajných listinách (VPL) alebo na internetových stránkach, tovaru trvalo umiestneného v centrách
inšpirácie, výstavkách, reklamných stojanoch a tovaru z manufaktúrnej/ zákazkovej výroby je informatívne a nemožno ich považovať za predlohy či
vzorky (§ 420 ods. (3) zák. č. 513/1991 Zb. /ďalej len Obchodný zákonník/); prevedenie a vyobrazenie tohto tovaru je závislé od použitých technických
prostriedkov, determinované vtedajším spôsobom výroby aj použitými materiálmi.
5.6.Predávajúci považuje za vhodné, aby sa zákazník s tovarom vopred fyzicky zoznámil; dištančný spôsob kúpy, objednávky podľa internetovej, či
inej prezentácie tovarov nie sú žiaduce. Požiadavka totožnosti farby a vyhotovenia tovaru je zachovaná pri dodávke (odbere) tovaru z totožnej výrobnej
šarže; požiadavky na odber z totožnej výrobnej šarže musí kupujúci v objednávke/zmluve vyznačiť.
5.7. Písomné potvrdenie o záruke:
5.7.1. Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté v dôsledku neprimeraného použitia, neodbornej manipulácie kupujúceho a/alebo tretích osôb s
tovarom, na vady spôsobené kupujúcim a/alebo treťou osobou a na vady vzniknuté pri nedodržaní technologických a montážnych predpisov a návodu,
ktorý je pribalený k tovaru. Spoločnosť CITY STONE DESIGN vydá kupujúcemu návod na použitie tovaru aj v prípade, ak o to kupujúci výslovne
požiada. Pracovné návody sú uvedené aj na webovom sídle spoločnosti CITY STONE DESIGN: https://www.citystonedesign.sk/pracovne-navody/ .
5.7.2. Záruka sa nevzťahuje na odchýlku vo farebnom odtieni tovaru vzhľadom k tomu, že betón, z ktorého je tovar vyrobený, sa skladá z čistých
prírodných materiálov - piesok, štrk, cement a voda. V súvislosti s faktormi, pôsobiacimi behom výroby a skladovania takýchto výrobkov, môže v
ojedinelých prípadoch dôjsť ku kolísaniu farebných odtieňov a k vzniku tzv. výkvetov, t. j. vystúpeniu voľného vápna, obsiahnutého v cemente na
povrch tovaru (t.j. vystúpenie voľného vápna, obsiahnutého v cemente na povrch tovaru), alebo železitý výkvet (t.j. vystúpenie zlúčenín pyritu z
použitých pieskov a štrkov na povrch tovaru). Zabrániť vzniku drobných farebných odtieňov a vápenných výkvetov v súhrne pôsobenia všetkých
negatívnych vplyvov je aj napriek použitiu najpokrokovejších chemických prísad technologicky nemožné. Farebné rozdiely a výkvety môžu byť rôznej
intenzity, v žiadnom prípade však nemajú žiadny vplyv na akosť - kvalitu a úžitkové vlastnosti tovaru a preto ich nemožno považovať za vadu. Výskyt
jednofarebných prvkov v rámci farebného prevedenia colormix nie je chybou kvality a na takéto prípady sa záruka nevzťahuje. Pri odbornom posúdení
sa povolené odchýlky budú riadiť normami STN EN 1338, STN EN 1339, STN EN 1340.
5.7.3. Pokiaľ si kupujúci objednal od spoločnosti CITY STONE DESIGN tovar v jednom druhu farebného odtieňa, ktorý tovar sa má ešte len vyrobiť,
CITY STONE DESIGN sa zaručuje zabezpečiť totožný farebný odtieň tovaru v celom rozsahu len v prípade, ak kupujúci dal pokyn CITY STONE
DESIGN na vyhotovenie tovaru v totožnej výrobnej šarži a s prihliadnutím na povolené odchýlky normy STN EN 1338, STN EN 1339, STN EN 1340.
Príklad: Ak si kupujúci od CITY STONE DESIGN objednal tovar - betónovú dlažbu vo farebnom odtieni "Láva" v množstve 200 m2, pričom objednávka v
rozsahu 100 m2 bola Kupujúcim vykonaná dňa 1.2.2018 a objednávka v rozsahu zvyšných 100 m2 bola vykonaná dňa 7.2.2018, CITY STONE
DESIGN nezodpovedá za rozdiel vo farebnom odtieni medzi tovarom objednaným dňa 1.2.2018 a tovarom objednaným dňa 7.2.2018.
5.7.4. Vzhľadom na technológiu a procesné postupy výroby (ako je uvedené vyššie v bode 5.7.2.), záruka sa nevzťahuje na prípadný zvýšený podiel
"hrubých zŕn kameniva" v hornej - nášľapovej časti jednotlivých tvaroviek tovaru, pokiaľ tovar predstavuje betónovú dlažbu.
5.7.5. Záruka sa nevzťahuje k oderu povrchu tovaru v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov alebo mechanického poškodenia, čo je
prirodzenou známkou bežného opotrebenia. Záruka sa nevzťahuje sa chyby spôsobené nedodržaním najvyššej prípustnej dávky chemických
rozmrazovacích látok pri zimnej údržbe.
5.7.6. CITY STONE DESIGN neposkytuje záruku na nepatrné (povolené) odchýlky výrobkov od vzoriek a prospektov, ktoré boli predložené pri ponuke
a nemajú vplyv na účel použitia, rozdiely v odtieňoch farby, výkvety, nerovnomerné vysychanie po daždi, nalomené a odštiepené hrany a rohy u
rustikálnych dlažieb a plotových prvkov, ktoré nepodliehajú žiadnym ani európskym normám a sú deﬁnované iba výrobcom. CITY STONE DESIGN
stanovil internou normou povolené odchýlky, kde pre dlažby sú povolené hodnoty 0-8mm a pre plotové prvky hodnoty vo všetkých smeroch 0-30mm.
Tieto povolené odchýlky sa nepovažujú za vadu výrobku.
5.7.7. Za vadu tovaru sa nepovažujú ani ďalšie vady tovaru, a to najmä:
- vady vzniknuté nedodržaním zásad ukladania, zlyhaním podložia alebo spodnej konštrukcie (zemného telesa), prípadne sadaním či deformáciou
podložia;
- vady vzniknuté znečistením povrchu dlažby hlavne zeminou, ílmi, maltovinami, tmelmi, ropnými produktmi atď.;
-vady vzniknuté použitím dezinfekčných prípravkov na báze zlúčenín chlóru a inými chemickými látkami, ktoré nie sú určené na ošetrovanie
betónových výrobkov;
- vady vzniknuté pri preprave, napr. v prípade nedostatočného gurtňovania paliet;
- vady ako drobné odtlačky sieťky použitej na oddelenie jednotlivých vrstiev.
6. Skončenie zmluvného vzťahu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť
6.1. Kupujúci má právo zrušiť uzavretú kúpnu zmluvu, ak zaplatí predávajúcemu odstupné v súlade s bodom 6.2. VODP.
6.2. V prípade, že k takémuto zrušeniu zmluvy dôjde 21 kalendárnych dní pred potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo
výške 1% z dohodnutej celkovej kúpnej ceny a uhradiť predávajúcemu preukázateľné náklady na prípravu výroby k dátumu zrušenia zmluvy (nákup
foriem, materiálu). Pokiaľ k takémuto odstúpeniu dôjde v dobe 14 dní pred potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo
výške 30% dohodnutej celkovej kúpnej ceny. Odstupné je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do siedmich kalendárnych dní od doručenia oznámenia
o využití práva na zrušenie kúpnej zmluvy úhradou odstupného.
6.3. Zrušením zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu dohodnuté odstupné a do jeho uhradenia trvá nárok
predávajúceho na odstupné.
6.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení
jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k
rozbehu svojej normálnej činnosti.
6.5. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú je po čom možno požadovať, nemôže
odvrátiť, napr. vojna, povstanie, nepokoje, stávky, ďalej obchodné, menové, politické, prípadne iné opatrenia úradov, ďalej prírodné udalosti, ako
požiar, povodeň, zemetrasenie a pod., ďalej predávajúcim nezavinené omeškanie dodávok materiálov, surovín a komponentov, dopravné podnikové
poruchy a podobné udalosti vyššej moci (vis maior), ktoré narušia plnenie zmluvných povinností predávajúceho. V týchto prípadoch je predávajúci
oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez toho, aby bol kupujúcemu povinný poskytnúť náhradu škody.
6.6. Kupujúci môže od predávajúceho požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi, alebo či bude plniť v primeranej lehote. Pokiaľ sa predávajúci
nevyjadrí, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Čiastočné plnenie, ktoré bolo do tejto doby uskutočnené, nemôže kupujúci odmietnuť.
7. Paletové hospodárstvo
7.1. Tovar je dodávaný na drevených paletách, rozmer 120x100 cm, 120x80 cm, 100x100 cm, 100x80 cm, 100x60 cm, všetky s označením IN, alebo
CSD a europaletách rozmer 120x80 cm. Palety sú zálohované sumou 10 €/ks. Uvedená cena je cena bez DPH.
7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovania manipulačno-amortizačného poplatku vo výške 1 €/ks. Uvedená cena je bez DPH.
7.3. Kupujúci má právo na výmenu paliet pri odbere alebo ich vrátenie predávajúcemu za nasledovných podmienok:
- vrátené palety musia byť rovnakého druhu, nepoškodené, uložené na seba (nie do seba).
- palety musia byť vrátené v sídle výrobcu a od kupujúcich, ktorí doložia z ktorej dodávky sa palety vracajú (dátum a číslo faktúry).
- nepoškodené palety musia byť vrátené do 180 dní odo dňa kedy bola dodávka uskutočnená a v počte, v akom boli palety odobraté spolu s tovarom.
7.4. V prípade, ak kupujúci splní všetky podmienky uvedené v bode 7.3., je predávajúci povinný prevziať palety späť a vrátiť kupujúcemu fakturovanú
cenu paliet.
7.5. Predávajúci však nie je povinný palety vykúpiť v období medzi 10.12. bežného roka a 10.1. roka nasledovného, z dôvodu inventarizácie.
7.6. Poškodené palety sa nevykupujú. Za poškodenú paletu sa považuje paleta, ktorá vykazuje najmä nasledovné vady:
- chýba, alebo je zlomená nožička na palete.
- na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosiek.
- medzery medzi jednotlivými doskami na ložnej ploche nesmú byť väčšie ako 5 cm
- dosky na ložnej ploche sú z okrajového dreva
- prehnitá nožička alebo doska.
- dosky nesmú byť z tenkého dreva.
V prípade, ak palety budú vykazovať drobné vady, podľa uváženia predávajúceho, predávajúci môže vykúpiť palety z drobnými vadami, v tomto
prípade má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice (50%) fakturovanej ceny paliet.
7.7. Pri vrátení paliet sa musí kupujúci preukázať návratkou, na ktorej bude uvedená presná adresa odberateľa a počet paliet, zároveň musí byť
uvedené číslo faktúry (dod. list), ktorou boli palety odobraté. Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú palety od kupujúci prevzaté a náklady spojené s
vrátením paliet znáša kupujúci v plnej výške.
V prípade ak kupujúci vráti nepoškodené palety neskôr ako 180 dní odo dňa kedy bola dodávka
uskutočnená, má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice (50%) fakturovanej ceny paliet a to
iba v prípade, že predávajúci bude súhlasiť s prevzatím paliet, pričom predávajúci v takomto
prípade vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie paliet.
8. Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluvné podmienky je možné dohodnúť medzi predávajúcim a kupujúcim individuálne s ohľadom na konkrétny obchodný prípad.
8.2. Kúpne zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP, sa vo veciach neupravených týmito podmienkami primerane spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
8.3. V prípade rozporu má prednosť znenie kúpnej zmluvy / rámcovej kúpnej zmluvy pred ustanoveniami týchto VODP.
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