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Definice výrobku

Cena v Kč za
balení
bez DPH

Orientační
spotřeba
(vydatnost)

ks balení/
ks na
paletě

v závislosti
na nutnosti
míry
aplikace

10/800

balení
s DPH

ZMJ
bez DPH

114,–

188,42

156,–

0,5 kg
koncentrátu ošetří
cca 50–100 m2
v závislosti
na aplikaci
10/680
a použití
257,86
včetně vydatnosti použité
nátěrové
hmoty
(malířský
nátěr)

109,–

90,08

Proti plísni

Proti plísni likvidace

Kapalný přípravek určený především k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních,
zemědělství a stavebnictví, zejména na porézních stavebních
materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.), ale i na textiliích.
UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku.
94,21
balení v MJ: 500 ml
odstín/vzhled: čirá, bezbarvá až nažloutlá
expirační lhůta: 36 měsíců
– likviduje plísně
– šetrný k povrchům, vhodný i na textilie
– nezanechává skvrny a nezapáchá
Označení produktu weber: PP LIKVID 05

Proti plísni prevence

Protiplísňová kapalná antibakteriální a algicidní přísada určená
k ochraně porézních stavebních materiálů (zdi, omítky, beton,
dřevo apod.) a do vodou-ředitelných malířských nátěrových hmot
a jiných minerálních stavebních materiálů. Aplikaci je možné
provádět v bytových i nebytových prostorách, v průmyslových
i potravinářských provozech, veřejných budovách a to jak
v interiéru tak exteriéru. Zachovává si vysokou účinnost také na
místech zatížených extrémními podmínkami (např. prádelny,
kuchyně, myčka apod.).
UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy 128,93
přečtěte označení a informace o přípravku.
balení v MJ: 500 ml
odstín/vzhled: bíla
expirační lhůta: 36 měsíců
– protiplísňové, antibakteriální a algicidní účinky
– bez zápachu a bez obsahu chlóru
– koncentrát, vysoká vydatnost
– vysoce účinný s dlouhodobým efektem
– šíře použití s dlouhodobým účinkem
Označení produktu weber: PP PREVENT 05

Tmely

Fasádní tmel

Profesionální typ plněného akrylátového disperzního tmelu vhodný
pro exteriér i interiér. Je výborně přetíratelný většinou fasádní barev
kromě silikátových. Je dobře zpracovatelný a po zaschnutí trvale
homogenní. Vyniká zejména adhezi k stavebním materiálům, jako
je zdivo, omítky, beton, plynosilikát, azbestocement, dřevo,
dřevotříska a většinu plastů. Nevhodnými podklady jsou tzv. mastné
plasty, polyethylen, polypropylen, bitumen, teflon, silikon, podklady
vlhké v době aplikace.
balení v MJ: 310 ml
odstín/vzhled: bílá
90,08
expirační lhůta: 24 měsíců
– použití v exteriéru i interiéru
– vytváří vysoce odolný trvale pružný plasto-elastický spoj,
přetíratelný většinou fasádní barev
– určený pro těsnění dilatačních a spojovacích spár obvodových
plášťů budov s dynamickým namáháním ± 12,5 % a rekonstrukce
panelových domů
– výborná přilnavost k většině stavebních materiálů
– lepení plechů a některých plastů na savé silikátové podklady
– snadná zpracovatelnost a aplikace
– šetrný k životnímu prostředí, bez obsahu rozpouštědel
Označení produktu weber: FASTMEL B 031

v závislosti
na šířce
a hloubce
spáry
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Definice výrobku

Cena v Kč za
balení
bez DPH

balení
s DPH

ZMJ
bez DPH

Orientační
spotřeba
(vydatnost)

ks balení/
ks na
paletě

Asfaltové nátěry

Asfaltový penetrační lak alp

Penetrační lak vyrobený ze speciálního asfaltu s vysokou
přilnavostí, který proniká do podkladu a slouží k vytvoření
spojovacího můstku mezi silikátovým nebo asfaltovým
podkladem a novou hydroizolační, či ochrannou vrstvou nátěru.
Lze ho také použít i v silničním stavitelství na zatření spár mezi
vrstvami z asfaltového betonu, včetně chladného období, kdy se
použití běžných emulzí nedoporučuje.
balení v MJ:
9 kg
742,98
odstín/vzhled: černá
expirační lhůta: 60 měsíců
– vysoká přilnavost s vysokou penetrační schopností
– zpevňuje i částečně narušený povrch
– inovovaná původní receptura
– snadná aplikace a dobře roztíratelný
– dobrá větratelnost
– aplikaci lze provádět i za chladného počasí
Označení produktu weber: SAB ASFPEN

899,–

82,55

v závislosti
na savosti
podkladu
od 0,3
do 0,4 kg/m2.

1/75

Štuky

Štuková stěrka 3 v 1

Jemná bíla stěrka s vlákny, ručně zpracovatelná vápeno-cementová omítka CS II určená pro provádění vnitřních a vnějších
tenkovrstvých omítek, o síle 1–5 mm.Lze aplikovat na nové
i rekonstruované podkladní omítky na cementové nebo
vápeno-cementové bázi, beton.
balení v MJ: 5 kg
odstín/vzhled: bíla
expirační lhůta: 12 měsíců
– použití v interiéru i exteriéru
– vyztužená vlákny
– tloušťka 1 – 5 mm
– zpevnění podkladů
– zpracovatelnost 2 hodiny
– vhodná i na historické fasády
– řešení 3 v 1 lepící stěrka, štuk, armovací omítka
Označení produktu weber: 3804 5

268,60

325,–

53,72

169,–

15,52

249,–

13,72

449,–

12,37

spotřeba
suché směsi,
při tl. vrstvy
1 mm je
1,15 kg/m2

1/112

Štuková omítka

Hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především
pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek ne- 139,67
bo na povrchy jako je hladký beton a pórobeton. Při použití
v méně náročných objektech může nahrazovat pro svou bělost
základní malířský nátěr.
balení v MJ:
9 kg / 15kg / 30 kg
205,79
odstín/vzhled: bílá pasta
expirační lhůta: 24 měsíců
– pastovitá konzistence k okamžitému použití
– snadná aplikace
– pro celoplošnou aplikaci
– použití v interiéru i exteriéru
371,07
Označení produktu weber:
WEBERSTUK 9 / WEBERSTUK 15 / WEBERSTUK 30

1/72

1,5 – 2 kg/1 m2
v závislosti
na aplikované
tloušťce

1/44

1/24

* obrázky výrobků jsou ilustrační
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Definice výrobku

Cena v Kč za
balení
bez DPH

balení
s DPH

ZMJ
bez DPH

Orientační
spotřeba
(vydatnost)

ks balení/
ks na
paletě

Fasádní prostředky

Fasádní čistič likvid

Kapalný bezchlorový přípravek určený k likvidaci řas, plísní,
mechů a bakterií ze stavebních materiálů pouze v exteriéru – zdi,
omítky, beton, střechy apod. Zničí více jak 99,99 % kontaminace.
1 litr
UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si
koncentrátu
vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
= až 100 m2
balení v MJ: 1 l
při 1 aplikaci
233,88
283,–
233,88
odstín/vzhled: čirá, bezbarvá až nažloutlá
a ředění 1:9;
expirační lhůta: 36 měsíců
až 200 m2
– zvláště účinný v exteriéru
při 1 aplikaci
a ředění 1:19
– zničí více jak 99,99 % kontaminace
– preventivní účinek až na 4 týdny
– nezapáchá a je bez obsahu chloru
– vydatnost až 200 m2
Označení produktu weber: FC LIKVID 1

8/448

Fasádní ochrana prevent

Transparentní hloubkový penetrační nátěr s preventivní ochranou
proti růstu řas, plísní, lišejníků a bakterií. Koncentrovaný přípravek je
určen pro použití v exteriéru na zdi, omítky, beton, střechy apod.
Lze jej použít i samostatně jako bezbarvý finální nátěr
s dlouhodobou ochranou ošetřovaných stavebních materiálů. Díky
unikátnímu složení zároveň zpevňuje povrch a zvyšuje hydrofobitu,
čímž prodlužuje životnost stavebních hmot.
0,15–0,25 l/m2
UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si
320,66 388,– 320,66 podle savosti
vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
podkladu
balení v MJ: 1 l
odstín/vzhled: mléčně bílá viskózní kapalina
expirační lhůta: 36 měsíců
– zvyšuje hydrofobitu a prodlužuje životnost stavebních hmot
– dlouhodobá preventivní ochrana proti biologickému znečištění
– zpevňuje povrch
– lze použít i jako samostatný finální nátěr
Označení produktu weber: FC PREVENT 1

8/448

Hydrofobizační přípravek

Silikonový přípravek určený k finální povrchové vodoodpudivé
impregnaci savých stavebních materiálů. Ekologický výrobek bez
rozpouštědel a zápachu jednoduchá aplikace bez předchozího
ředění zachování paropropustnosti aplikace bez rizika výkvětů
nebo lesklých míst Přípravek je připraven k přímému použití – před
0,25 – 1 l/m2
použitím se neředí.
238,84 289,– 238,84 dle savosti
podkladu
balení v MJ: 1 l /5 l
odstín/vzhled: mléčně bílá kapalina (po vyschnutí transparentní)
expirační lhůta: 24 měsíců
– ekologický výrobek bez rozpouštědel a zápachu k okamžité
aplikaci
– nástup hydrofobního účinku ihned po odpaření vody
– zajištění vodoodpudivosti a zachování propustnosti materiálu
pro vodní páry
– aplikace bez rizika výkvětů nebo lesklých míst
– snížená špinivost podkladu a vylepšená samočistící schopnost
ošetřeného podkladu
– ochrana před mrazovým poškozením
– ochrana podkladu proti chemickým rozmrazovacím látkám
0,25 – 1 l/m2
– omezení podmínek pro výskyt mikroorganismů
1 073,55 1 299,– 214,71 dle savosti
– zachování tepelné izolace a prodloužení životnosti silikátových
podkladu
materiálů
– dlouhodobá životnost hydrofobní úpravy je zajištěna vysokou
odolností silikonových přípravků vůči povětrnosti, UV záření
a teplotním cyklům
– vydatnost až 4 m2/z 1 l
Označení produktu weber: H710 1 / H710 5

20/400

1/100

* obrázky výrobků jsou ilustrační
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Cena v Kč za

Definice výrobku

balení
bez DPH

balení
s DPH

ZMJ
bez DPH

Orientační
spotřeba
(vydatnost)

ks balení/
ks na
paletě

předpokl.
spotřeba
0,15–0,40 l/m2
závisí
na stupni
znečištění

8/448

Odstraňovač cementu

Prostředek k čištění povrchu betonových výrobků, konstrukcí,
pohledových betonů, dlažby, obkladů a dalších povrchů od
vápenatých usazenin, výkvětů cementového mléka, vápna a dalšího
znečištění z povrchu betonů a dalších minerálních podkladů.
Použitelný k odstranění zbytků cementu, betonu a vápna
z plastových, kovových a skleněných povrchů, ale i k čištění
sanitárních prostor od vodního kamene.
balení v MJ: 1 l
odstín/vzhled: čirá (homogenní kapalina)
expirační lhůta: 36 měsíců
– vysoce efektivní odstranění znečištění povrchů (dlažby, obklady,
betonové výrobky… atd.)
– použitelný k odstranění zbytků cementových výrobků a vápna
– vysoce účinný i na čištěný sanitárních prostor od vodního
kamene
– šetrný k většině podkladů
– zanechává povrch hygienicky čistý
Označení produktu weber: ODST CEM 1L

147,11

178,–

147,11

* obrázky výrobků jsou ilustrační

e-weber = weber je online

Spočítáme Vám to
www.weber-kalkulator.cz
Kalkulátor s možností výběru
nejlepšího řešení pro ETICSy, fasády
podlahy, sanační systémy, vnitřní
omítky a nátěry.

Vyškolíme Vás v dobré společnosti
www.profiklub.cz/skoleni
Přihlaste se online na školení
pro realizační firmy, obsluhy stavebnin
a odbornou veřejnost.
Vítejte v Profiklubu, vítejte v dobré
společnosti, kde naleznete informace
z oboru, semináře a školení.

Odpověď na otázky kde a za kolik?
www.poptej-weber.cz
Vyberte si materiál a svého
prodejce online na našem
poptávkovém portále.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako „prodávající“ nebo „dodavatel“)
a kupujícím (dále také jen jako „distributor“). Tyto dodací obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu
§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky tvoří
nedílný celek všech ústních, telefonických nebo písemných kupních smluv. Tyto podmínky platí vždy při převzetí
zboží, pokud předem písemně nebylo domluveno jinak, a platí od 1. 2. 2022.
A) nabídky a prodej
Na požádání kupujícího prodávající vypracuje nezávaznou písemnou nabídku. Jakékoli ústní, telefonické nebo jiné dohody
o uskutečnění prodeje zboží musí být uzavřeny písemnou smlouvou nebo písemně potvrzené, výjimky tvoří prodej za hotové
ve skladech. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými se stanoví, že smlouva
je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Přijaté objednávky jsou závazné a neměnné.
Při doobjednávání do 6 měsíců od původní objednávky prodávající přizpůsobí odstín k předchozí dodávce, pokud kupující
udá číslo šarže uvedené na původním obalu. Údaje spotřeby na 1 m2 jsou kalkulovány na základě poznatků z praxe a jsou
nezávazné, záleží na znalostech a zručnosti zpracovatele.
B) dodací lhůty
Při odběru zboží ze skladových zásob je možný odběr okamžitě. V ostatních případech platí podmínky uvedené v písemné
smlouvě. Snahou prodávajícího je co nejkratší dodací lhůta. Veškeré ústní nebo telefonické sdělení termínů dodávek je nezávazné.
Obvyklou nejdelší dodací lhůtou je 14 dní. Jakékoli vnější vlivy, nezávislé na možnostech výroby a logistiky prodávajícího
(tzv. vyšší moc), zprošťují prodávajícího všech povinností a nároků na náhradu škody a ušlých zisků.
C) dodávky
Povinnosti prodávajícího závisí na dohodnutých podmínkách a zejména na včasnosti platby kupujícím. Zboží je dodáváno
v běžných obalech.Obal je součástí ceny, kromě palet. Prodávající neručí za škody vzniklé během přepravy, pokud dopravu
sám nezajišťuje. Platí za ujednané, že odpovědnost za zboží přebírá kupující nebo jím pověřená osoba v době vyskladnění ze
skladu. Dodávky musí být zkontrolovány nejpozději při převzetí dodávaného zboží, případné nedostatky musí být uplatněny
písemnou formou na dodacím listu prodávajícího, a to při jeho podpisu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Materiál
se zpět nebere, hotovost se nevrací! Vykládku zajišťuje kupující, dodávané zboží musí být složeno maximálně do 1 hodiny
od příjezdu vozidla se zbožím. V případě, kdy zboží nebude složeno do 1 hodiny od příjezdu vozidla, je prodávající oprávněn
účtovat dobu čekání na vykládku, a to 500 Kč za každou započatou hodinu čekání. Neodebere-li kupující zboží v dohodnuté
lhůtě, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu celou hodnotu zboží dle potvrzené závazné objednávky a naplnit tak kupní
smlouvu.
D) ceny a platební podmínky
Aktuální ceník prodávajícího je umístěn na webové adrese cz.weber. Cena se vypočítá podle aktuálního ceníku, a to ke dni
doručení objednávky. Cena uvedená v aktuálním ceníku zahrnuje i balení zboží a nakládku na vozidlo a je platná pro všechna
distribuční místa prodávajícího. Palety se platí zvlášť. Dopravné se účtuje zvlášť. Platbu lze provést v hotovosti, fakturou nebo
proforma fakturou dle volby prodávajícího. Při platbách na fakturu platí dohodnuté podmínky. Základní splatnost faktury je
14 dní ode dne jejího vystavení, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při nedodržení platebních podmínek je prodávající oprávněn
účtovat úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem. Všechny mimosoudní i soudní náklady pro vymáhání
pohledávek jsou nákladem k tíži kupujícího. Kupující, se kterým není uzavřena rámcová smlouva a který je plátcem DPH,
je povinen přiložit fotokopii „Osvědčení o registraci k DPH“ k předávané objednávce. V případě, že přepravu zboží zajišťuje
prodávající, potom platí, že dodávka sjednaného druhu a množství zboží je splněna dnem, kdy bylo zboží předáno smluvnímu
dopravci prodávajícího. Den předání zboží smluvnímu dopravci je dnem zdanitelného plnění a tímto dnem vzniká právo
vystavit fakturu se všemi náležitostmi. Dohodou mezi kupujícím a prodávajícím mohou být zasílány faktury elektronicky.
E) majetkoprávní vztahy
Prodávající je oprávněn v případě nezaplacení ani do 30 dnů po splatnosti faktury odstoupit od smlouvy a požadovat
vrácení zboží a dodávek zpět, včetně vzniklých nákladů. V takovém případě je kupující povinen materiál a zboží neprodleně
po doručeném odstoupení od smlouvy vydat. V případě, kdy po odstoupení od kupní smlouvy kupující materiál a zboží
prodávajícímu nevydá, vzniká prodávajícímu právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 100 % ceny dodaného materiálu a zboží.
Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
F) objednávka
Objednávka musí obsahovat i místo, termín a další specifikaci dodání, zejména omezení přístupu k místu dodání, kontaktní
osobu a rovněž osobu určenou k převzetí zboží, přesné vymezení druhu a množství objednávaného materiálu dle specifikace
dále uvedené a rovněž tak i údaj o termínu a formě úhrady, např. platba v hotovosti. V případě vlastního odvozu z pobočky je
zákazník povinen znát číslo objednávky.
G) palety
a) palety EUR
Prodávající používá palety EUR. Palety jsou vždy účtovány ihned po odběru kupujícímu za cenu 410 Kč/kus + DPH. Reklamace
kvality dodaných EUR palet musí být uplatněny ihned při převzetí zboží kupujícím a to písemně na dodací list, který musí být
potvrzen řidičem smluvního dopravce prodávajícího. Kupující tento dodací list zašle prodávajícímu obratem k vyřízení faxem,
nebo mailem. Na pozdější nebo nepotvrzené reklamace nebude brán zřetel. Po vrácení palet se kupujícímu účtovaná částka
za vrácené palety dobropisuje ve výši 360 Kč/ks + DPH. Palety musí být vráceny do 90 dnů ode dne dodání a to kupujícím na
sklady prodávajícího. Na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Přijímány jsou pouze palety neznečištěné a bez mechanických
vad (viz „Jak má vypadat EUR paleta“ – dokument zašle prodávající kupujícímu na vyžádání).
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b) weber palety
Prodávající používá palety 80×120 cm označené logem „Weber“. Palety jsou účtovány kupujícímu ihned po odběru za cenu
410 Kč/ks + DPH. Po vrácení palet se účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje, a to ve výši 360 Kč/ks + DPH. Palety nesmí
být znečištěné, barevně označené a mechanicky úmyslně poškozené – např. přeřezané svlaky nebo přířezy. Palety musí
mít označení „Weber“ dle interní specifikace prodávajícího. V případě neoprávněných kopií těchto palet má prodávající právo
takové palety nepřevzít.
c) palety obecně
Palety mohou být vráceny kupujícím do skladů prodávajícího průběžně. Palety nejsou prodávajícím vykupovány vždy v období
od 01. 12. do 31. 01. příslušných kalendářních let. Palety jsou při vracení kontrolovány, přebrány na skladech prodávajícího, a to
i v případě využití dopravy prodávajícího. Palety vracené přes smluvního dopravce prodávajícího budou přebrány ve skladech
prodávajícího pověřeným pracovníkem prodávajícího. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství
palet. Dopravu hradí kupující. Cena za dopravu bude vždy individuálně kalkulována dle podmínek prodávajícího. Termíny převzetí
palet smluvním dopravcem prodávajícího jsou určovány prodávajícím po dohodě s kupujícím. Neuznané palety si kupující může
vyzvednout na skladu prodávajícího do max. 10 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto palety prodávajícím
zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hradí prodávající. Prodávající uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a. s. a je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06110109
a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. C) zákona o obalech
v platném znění.
H) poskytnuté záruky
Výrobky prodávajícího jsou vyráběny z vysoce kvalitních a osvědčených surovin a prochází několika kontrolami. Tímto
postupem je zaručen osvědčený výrobek. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných
tónech oproti vzorkům na přiložených vzorkovnicích, z důvodů vlhkosti, nebo odchylných podkladů. Za tyto rozdíly
prodávající neručí. Prodávající neručí za škody, které vzniknou nedostatečnou a špatnou přípravou podkladu nebo špatným
zpracováním materiálu. Každý výrobek prodávajícího je certifikován a je posouzena shoda v souladu s příslušnou normou,
a je vybaven podrobným technologickým postupem pro zpracování. Je nutné, aby byly tyto pokyny dodrženy. Práce na
omítkách a nátěrech v zimě nebo v extrémních podmínkách jsou možné jen za zvláštních opatření. Vnější omítky a nátěry
se nedoporučuje aplikovat v zimním období. U tepelně izolačních systémů je prodávajícím poskytnuta záruka jen v případě,
bude-li použit veškerý systémový materiál. Všeobecně platí technické normy a Občanský zákoník. Záruka se nevztahuje na
způsob zpracování materiálů odlišně od návodu prodávajícího, či s použitím nesystémových řešení, strojů a nářadí nebo
s použitím produktů od jiných výrobců.
I) způsob reklamace dodaného zboží kupujícím
Reklamovat dodané zboží může pouze kupující, tedy přímý smluvní zákazník prodávajícího. Reklamaci je nutné podat
písemně, a to na adresu prodávajícího nebo elektronicky: reklamace.weber@saint-gobain.com. Reklamace musí obsahovat
jmennou specifikaci zboží (datum výroby, odstín a výrobní šarži, pokud je na zboží uvedena), jeho množství, důvod
reklamace, místo, kde se zboží nachází nebo bylo zpracováno a kontakt na osobu, která je pověřena za kupujícího ve věci
reklamace jednat. Současně musí být doložen doklad potvrzující způsob nabytí zboží, tedy dodací list nebo faktura. Pokud
to bude pro řešení potřebné, může si prodávající vyžádat další informace, jako například způsob zpracování zboží doložený
kopií zápisů ze Stavebního deníku a podobně, pokud nebyly dodány současně s reklamací. Reklamace může obsahovat
i návrh řešení kupujícího.
Reklamace se považuje za úplnou a platně podanou ve chvíli dodání uvedených potřebných informací a požadovaných
dokumentů, resp. úplným vyplněním a zasláním „Reklamačního formuláře“ (viz www).
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platný od 12. 9. 2022
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divize WEBER
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