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VÝBĚR MATERIÁLŮ A POVRCHŮ
VYZKOUŠEJTE ROZMANITOST

BAREVNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVYMATERIÁLY

Zvláštní barvy a povrchy na požádání, např. v hliníku: 

ZVLÁŠTNÍ POVRCHY

Aluminium
hlazený povrch / reliéfní štukovaný  0,7 / 1,0 mm

Aluminium 
hlazený povrch / reliéfní štukovaný,
ochranné plátování na obou stranách  1,0 mm

Alu-zinek 
alu-zinková ocelová slitina
Třída ochrany proti korozi III 0,63 mm

Titan-zinek 
hlazený povrch nebo se zvětrá 0,7 / 0,8 / 1,0 mm

Měď 
TECU® 0,6 mm

Uvedené materiály a barvy máme skladem.

RAL 3009 oxidová červená

Ocel pozink, s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,63 mm

Hliník s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,7 mm

RAL 6005 mechově zelená     

Ocel pozink, s polyesterovou
povrchovou úpravou 0,63 mm

RAL 7016 antracitová šedá

Ocel pozink, s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,63 mm

Hliník s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,7 mm

RAL 7024 grafitová šedá

Ocel pozink, s polyesterovou 
povrchovou úpravou     0,63 mm

Hliník s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,7 mm

RAL 7037 prachově šedá

Ocel pozink, s polyesterovou
povrchovou úpravou 0,63 mm

RAL 8004 měděná hnědá

Ocel pozink, s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,63 mm

Hliník s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,7 mm

RAL 8014 sépiová hnědá

Hliník s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,7 mm

Testa di Moro

Ocel pozink, s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,63 mm

RAL 9002 šedobílá

Ocel pozink, s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,63 mm

RAL 9006 bílý hliník

Stahl pozink, s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,63 mm

Hliník s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,7 / 1,0 mm

RAL 9007 šedý hliník

Stahl pozink, s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,63 mm

Hliník s polyesterovou  
povrchovou úpravou 0,7 / 1,0 mm

 Obrázky jsou podobné RAL barvám
hliníková hladká, oboustranná povrchová úprava svitku,  
ocelový plech, oboustranná povrchová úprava svitku a galvanizovaná

Barevná povrchová úprava na obou stranách 
Přední strana 25 μm RAL barvy, zadní strana ochranná povrchová  
úprava (světlá barva)

Patinový vzhled

Zinkový vzhled
dodání s ochrannou fólií.

Reliéfní štuková matná patina

Al přírodní 
k dostání v mnoha barevných variantách.

Existuje samozřejmě možnost dodání jiných barevných povrchových úprav, materiálů 
a kvalit barev od určitých množství a se zohledněním příslušných termínů dodání. 
Ceny na požádání. 
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1  Kryt hřebenu
2  Uzávěr

3  Plnidlo profilu – horní strana
4  RIB-ROOF Speed 500

5  Standardní klip Speed 500
6  Plnidlo profilu – spodní strana

7  Roh střešního žlabu
8  Vtokový plech žlabu

RIB-ROOF Speed 500
PŘEHLED 

Film Princip montáže RIB-ROOF Speed 500 bombírovaný s otočnými standardními klipy na  
dřevěných kontra latích / na příčných latích
Dívejte se dvě minuty, jak probíhá montáž RIB-ROOF Speed 500 s bombírovanými
profilovanými pásy a otočnými standardními klipy. http://install-speed500-curved.zambelli.de

Film Princip montáže RIB-ROOF Speed 500 klipová lišta plochá na stabilní tepelné izolaci 
Dívejte se dvě minuty, jak probíhá montáž RIB-ROOF Speed 500 s plochou klipovou lištou na stabilní tepelné
izolaci. http://install-speed500-clipborder.zambelli.de

Film Princip montáže RIB-ROOF Speed 500 se standardním klipem na  
dřevěných kontra latích / na příčných latích 
Dívejte se dvě minuty, jak probíhá montáž RIB-ROOF Speed 500 s rovnými
profilovanými pásy a standardními klipy. http://install-speed500.zambelli.de

Film „Živá instalace“: střecha o ploše 920 m2 během dvou hodin 
Tento dokumentární film ukazuje, jak rychle fungují systémy plechových střech RIB-ROOF.
http://movie-speed500.zambelli.de

Zambelli-kanál na Youtube:
http://www.youtube.com/ZambelliGermany
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7Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

Profilované pásy Konstrukční šířka 500 mm | Výška profilu 65 mm | Schválení Z-14.1 – 473/474, značka CE podle DIN EN 14782 pro ocel a hliník

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)

Hmotnost 
(kg/m2) Výrobek č. Cena

(czk/m2)

Ocel

Alu-zinková slitina 0,63 6,81 500163 416,25

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
0,63 6,76 500263 497,50

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm PVDF povrchová úprava, ochranná úprava na spodní straně 0,63 6,76 500363 na pop.

Hliník

design zářivý nebo stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,70 2,53 500370 448,75
0,80 2,89 500380 497,50
0,90 3,26 500390 546,25
1,00 3,62 500310 596,25

hladký povrch se reliéfní štukem s ochranným plátováním po obou stranách 1,00 3,62 500810 na pop.

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová 

úprava na zadní straně

0,70 2,66 500470 543,75
0,80 3,02 500480 605,00
0,90 3,39 500490 665,00
1,00 3,75 500410 723,75

Speciální barvy a povrchy

patinový vzhled 0,70 2,66 500975 na pop.

zinkový vzhled
0,70 2,66 500472 na pop.
1,00 3,75 500412 na pop.

matná reliéfní štuková patina
0,70 2,66 500473 na pop.
1,00 3,75 500413 na pop.

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Zinkový nádech LME

hladký povrch DIN EN 988
0,70 6,75 500570 na pop.
0,80 7,72 500580 na pop.

předem zvětralý podle DIN EN 988
0,70 6,75 500670 na pop.
0,80 7,72 500680 na pop.

ochranná povrchová úprava na spodní straně 60 μm 500700 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172  0,60 7,20 500660 na pop.

Ocel hladký povrch a reliéfní štuk (nebo hladký povrch) 0,50 5,27 500750 na pop.

Speciální konstrukční šířka
333 mm na pop.
400 mm na pop.

až do 600 mm  na pop.

RIB-ROOF Speed 500
 PROFILOVANÉ PÁSY

Doplňky

Doplňky pro Výkon Výrobek č. Cena
(czk/m2)

Fleece povrchová 
úprava proti kondenzaci/

zvuková izolace
absorpce vody až do 900 g/m2 590090 102,50

Solární laminát na projekt vztažený jmenovitý výkon na pop.
Kónické pásy počínaje minimální konstrukční šířkou 230 mm až do maximálně 500 mm 592000 na pop.

Bombírování
zaoblené válcovánímt

  poloměr 1,00 m – 14,99 m bombírování 591000 172,50

  poloměr > 15,00 m bombírování 591010 143,75

  poloměr > 10,00 m konkávní 591200 na pop.
ze zúžených profilových pásů 592200 178,75

přídavek u radiusu < 5,00 m pro zakrácení rovných konců na pop.

Profilování mezi válci na 
místě paušálně u délek pásů více než 33,00 m nebo 

netransportovatelných délek pásů musí být profilováno na místě

595030 na pop.

Bombírování na místě 595040 na pop.

Přehnutí nahoru na  
straně hřebenu

czk/profilovaná dráha

593000 12,50

Přehnutí nahoru na  
straně střešního žlabu

593010 12,50

Přeprava
u délek nad >14,60 m 594010 na pop.

u bombírovaných profilovaných pásů 594010 na pop.
Vahadlo včetně pevného jeřábovéh háku, bez řemenů 950005 na pop.
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8 Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

Upínací prvky kluzného klipu (upevňovacího klipu)

Popis Materiál Rozměry 
(mm)

Síla mate-
riálu (mm) Zboží č. VPE Cena

(czk/ks)

Standardní klip
ocel s alu-zinkovou slitinou 1,30 501101 25 26,25

měď* 1,30 501600 na pop.

Točený klip používá se u bombírovaných profilových pásů
ocel s alu-zinkovou slitinou 1,30 502101 25 31,25

měď* 1,30 502600 na pop.
*alternat. pro mědělé profil. pásy: ocelový klip 1,20 mm na pop.

Upínací klip 200 i pro provedení pevných bodů ocel s alu-zinkovou slitinou L=195 1,00 503110-0200 36,25
Otočený upínací klip 200 i pro provedení pevných bodů ocel s alu-zinkovou slitinou L=195 1,00 503210-0200 36,25

Upínací profill
750 / 1500 / 2600

i pro provedení pevných bodů u
velmi dlouhých profilovaných pásů,
přesahů střech

ocel s alu-zinkovou slitinou
L=745 1,00 503110-0750 108,75

L=1495 1,00 503110-1500 177,50
L=2595 1,00 503110-2600 305,00

Otočený upínací profil
750 / 1500 / 2600

i pro provedení pevných bodů u
velmi dlouhých profilovaných pásů,
přesahů střech

ocel s alu-zinkovou slitinou
L=745 1,00 503210-0750 108,75

L=1495 1,00 503210-1500 177,50
L=2595 1,00 503210-2600 305,00

(czk/m)

Klipová tyč

plochá na dřevěném laťování nebo  
pevných izolačních deskách ocel s alu-zinkovou slitinou 114 x 3000 1,30 505110 86,25

plochá perforovaná na pevných  
izolačních deskách ocel s alu-zinkovou slitinou 104 x 3000 1,30 505100 142,50

Poznámka: V případě instalace trapézových plechů na vaznicích od hřebenu ke straně střešního žlabu je možné používat plochou klipovou tyč RIB-ROOF Speed 500 na 
pevných izolačních deskách při určitých rozměrech trapézových plechů (horní vzor se opakuje každých 125, 250, příp. každých 500 mm).

RIB-ROOF Speed 500
UPÍNACÍ PRVKY 

Dřevěné šrouby samořezné, plný závit, od 80 mm délky částečný závit s evropským schválením

Popis/Materiál Použití Materiál Rozměry  
(mm) Pohon Zboží č. VPE

Cena
(czk/100

ks)

Panhead
plný závit

Upevnění kluzný klip na dřevěných latích min. 24 mm
Ocel

5,0 x 30
Torx T20

941503 200 205,00
Upevnění kluzný klip na dřevěných latích min. 60 x 40 mm 5,0 x 40 941504 200 257,50

Zápustná hlava
plný popř. částečný závit

Upevnění dřevěné latě na dřevěných latích, 
dřevo-spod. kostr. (VB) Ocel

5,0 x 70
Torx T20

941507 100 492,50
5,0 x D do 120 9415_ _ na pop.

Zápustná hlava
částečný závit

Upevnění dřevěné latě na dřevěných latích, 
dřevo-spod. kostr. (VB) Ocel

6,0 x 80
Torx T30

941608 100 612,50
6,0 x D do 200 9416_ _ na pop.

Vrtací šroub s všeobecným stavebním nebo evropským schválením

Popis/Materiál Použití Mate-
riál

Rozměry  
(mm) Pohon Zboží č. VPE

Cena
(czk/100

ks)

Plochá hlava Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 1,0 bis 3,0 mm Ocel 5,5 x 25 Torx T25 941701 500 715,00

Kulatá hlava
bez těsnící podložky

Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 1,5 bis 6,0 mm
Ocel

5,5 x 25
Torx T25

941702 1000 715,00
Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 4,0 bis 12,0 mm 5,5 x 40 941704 500 1.147,50

Zápustná hlava Upevnění dřevěné latě na trapézový plech,
Ocel-VB 0,75 až 1,50 mm Ocel

6,0 x 60
Torx T25

941706 250 1.122,50
6,0 x D do 200 9417_ _ 150 na pop.

Šestihranná hlava
bez těsnící podložky

Upevnění kluzný klip (skrz stabilní tepelnou izolaci)  
na trapézový plech, ocel-VB 0,63 až 1,5 mm Ocel

6,5 x 50
Torx T25

941805 250 965,00
6,5 x D 120-200 9418_ _ 100 na pop.
6,5 x D 220-240 9418_ _ 50 na pop.

Ustavovací čep vhodný jen pro RIB-ROOF Speed 500 Standardní klip bez děrování podle posudku

Popis/Materiál Použití Materiál Rozměry        
(mm) Zboží č. VPE

Cena
(czk/100

ks)   

Ustavovací čep Upevnění kluzný klip s ustavovacím zařízením na ocel-VB 4,0 až 9,0 mm Ocel X-CR 14 P8 941700 na pop.



9Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

RIB-ROOF Speed 500
  HŘEBEN

Kryt konstrukční délka 1550 mm | odřezek z 223 mm | zakrývací délka 1500 mm

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 530163 187,50

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně

0,63 530263 198,75

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)
0,80 530380 205,00
1,00 530310 217,50

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;  
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
1,00 530410 243,75

Titan-zinek ⁄ VMZINC®

Zinkový nádech LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 530570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
walzblank DIN EN 1172 0,60 530660 na pop.

Kryt hřebenu pro teplé střechy maximální délka 6,00 m | 3 ohyby

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)

Zboží č. 
odřezek z 

312 mm

Cena
(czk/m)

Zboží č. 
odřezek z 

416 mm

Cena
(czk/m)

Zboží č. 
odřezek z 

625 mm

Cena
(czk/m)

Ocel

Alu-zinková slitina 0,63 410163 127,50 411163 150,00 412163 196,25
galvanizovaná a s barevnou po-
vrchovou úpravou, horní strana 
25 μm polyesterová povrchová 

úprava, ochranná povrchová 
úprava na zadní straně

0,63 410263 147,50 411263 176,25 412263 235,00

Hliník

blank und stucco-dessiniert
(oder mill-finish ⁄ walzblank)

0,80 410380 143,75 411380 171,25 412380 227,50
1,00 410310 165,00 411310 198,75 412310 268,75

hladký a s barevnou povrchovou 
úpravou; horní strana 25 μm 
s polyesterovou povrchovou 

úpravou, ochranná povrchová 
úprava na zadní straně

1,00 410410 191,25 411410 235,00 412410 323,75

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Zinkový nádech LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 410570 na pop. 411570 na pop. 412570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 410660 na pop. 411660 na pop. 412660 na pop.

Při objednávání krytu hřebenu uveďte sklon střechy!

Plnidlo profilu – horní strana, těsnící páska

Materiál Aplikace Rozměry 
(mm) Zboží č. Cena

(czk/m)

Vyroben z HDPE
plnidlo profilu horní strana, pro hřeben/kryt 30 x 1000 519000 72,50

plnidlo profilu horní strana pro nároží/závěsný profil 30 x 1100 519100 66,25
Těsnící páska s uzavř. buňkami, u bomb. pásů pod 1,5 stupňů 3 x 9 419200 12,50

Pro ohraňovací díly použijte  
objednávkový formulář: 
www.bestellblatt-kantteile.zambelli.de
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10 Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

RIB-ROOF Speed 500
VĚTRÁNÍ HŘEBENU 

Kryt větrání hřebenu pro konstrukci studené střechy 
Montážní souprava s integrovanými kryty větrání (konstrukční délka 2030 mm), plnidly profilu a krytem hřebenu (délka max. 6,0 m) | konstrukční výška 80 mm,  
volná ventilační část 450 cm2/m

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 521163 1.336,25

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně

0,63 521263 1.455,00

Hliník
design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,80 521380 1.472,50
1,00 521310 1.610,00

hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou 
úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně

1,00 521410 1.810,00

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Zinkový nádech LME
 hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou 0,70 521570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 521660 na pop.

Při objednávání krytu hřebenu uveďte sklon střechy!

Větrací kryt konstrukční délka 2030 mm | odřezek z až 443 mm | délka 1988 mm

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 531163 420,00

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně 0,63 531263 448,75

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)
0,80 531380 457,50
1,00 531310 497,50

zářivý a s barevnou povrchovou úpravou;  
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
1,00 531410 547,50

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou 0,70 531570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 531660 na pop.



11Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

Koncová destička maximální délka 6,00 m | odřezek 104 mm | 2 ohyby

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 442163 72,50

galvanizovaná a barevná povrchová úprava
0,63 442263 78,75
1,00 442210 97,50

Hliník
design zářivý a stucco 1,00 442310 87,50

hladký a s barevnou povrchovou úpravou 1,00 442410 97,50

Titan-zinek ⁄ VMZINC®

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 442570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 442660 na pop.

RIB-ROOF Speed 500
 ŠTÍT

Kryt lemování štítu maximální délka 6,00 m | 5 ohybů | dále k dispozici s konektorem: odřezek 100 mm, až 3 ohyby

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla materiálu 
(mm)

Zboží č. 
Odřezek 
312 mm

Cena
(czk/m)

Zboží č. 
Odřezek 
416 mm

Cena
(czk/m)

Ocel

alu-zinková slitina 0,63 440163 157,50 441163 180,00

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
0,63 440263 177,50 441263 206,25

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄válcovaně zářivý)
0,80 440380 173,75 441380 201,25
1,00 440310 195,00 441310 230,00

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;  
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou, 

ochranná povrchová úprava na zadní straně 
1,00 440410 221,25 441410 265,00

Titan-zinek ⁄ VMZINC®

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 440570 na pop. 441570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrdh DIN EN 1172 0,60 440660 na pop. 441660 na pop.

(czk/ks) (czk/ks)

Přídavek: kolejnicový konektor z oceli nebo hliníku 48,75 56,25
Přídavek: kolejnicový konektor z titan-zinku nebo mědi 73,75 88,75

Závěsný profil také použitelný jako závěsný profil pro nároží | maximální délka 6,00 m | odřezek 223 mm

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 543163 150,00

galvanizovaná a barevná povrchová úprava 0,63 543263 162,50

Hliník
design zářivý a stucco 1,00 543310 181,25

hladký a s barevnou povrchovou úpravou 1,00 543410 206,25

Titan-zinek ⁄ VMZINC®

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 543570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 543660 na pop.
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12 Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

RIB-ROOF Speed 500
VARIABILNÍ KRYT LEMOVÁNÍ ŠTÍTU / STŘEŠNÍHO ŽLABU

Plnidlo profilu – spodní strana 

Materiál Povrch Rozměry 
(mm) Zboží č. Cena

(czk/m)

HDPE plnidlo profilu – spodní strana 30 x 1000 559000 51,25

Roh střešního žlabu maximální délka 6,0 m

Materiál Povrch Rozměry 
(mm) Zboží č. VPE Cena

(czk/m)

Hliník hladký povrch 40 x 20 x 2 451020 6 bm 56,25

Variabilní kryt lemování štítu 
Montážní souprava (konstrukční délka 6,0 m) s krytem lemování štítu (odřezek až do 416 mm, 3 ohyby), prodloužený závěsný profil (odřezek 275 mm) 
a upínací roh (materiál alu-zinek 1,3 mm, odřezek 310 x 60 mm, 3 ohyby), variabilní až do 50 mm

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 544163 472,50

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně

0,63 544263 515,00

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)
0,80 544380 523,75
1,00 544310 582,50

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;  
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
1,00 544410 662,50

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou 0,70 544570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 544660 na pop.

Vtokový plech žlabu maximální délka 8,0 m | odřezek 312 mm | 3 ohyby

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)

Č. art.
Vtokový

plech okapu

Cena
(czk/m)

Č. art.
Clona okapu

Cena
(czk/m)

Ocel

alu-zinková slitina 0,63 450163 127,50 451163 127,50

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
0,63 450263 147,50 451263 147,50

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill-finish ⁄ válcovaně zářivý)
0,80 450380 143,75 451380 143,75
1,00 450310 165,00 451310 165,00

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;  
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
1,00 450410 191,25 451410 191,25

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 450570 na pop. 451570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 450660 na pop. 451660 na pop.

Při objednávání vtokového plechového žlabu uveďte sklon střechy!



13Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

Systém sněholamu

Popis Materiál/povrchová úprava Tloušťka 
stěny (mm) Zboží č. VPE Cena

(czk/m)

Trubka sněholamu 
o průměru 32 mm

hliník (max. délka 6,0 m) 2,00 470300 6 bm 58,75
měď (max. délka 5,0 m) 2,00 470600 na pop.

(czk/ks)

Podpěra sněholamu
(2 ks/m)
konstrukční délka 120 mm pro trubku  
sněholamu o průměru 32 mm

hliník 571331 132,50

měď 571600 na pop.

Ledolam
(4 ks/m)
konstrukční šířka 50 mm s nerezovými  
ocelovými šrouby 

hliník 477300 25 60,00

měď 477600 na pop.

 Lapač ledu (4 ks/m), stavební šířka 30 mm Ocel 573711 42,50
Spojka trubky pro trubku sněholamu hliník 477700 57,50

RIB-ROOF Speed 500
 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stoupací systém sněholamu

Popis Materiál Tloušťka 
stěny (mm) Zboží č. Cena

(czk/ks)

Prvek stoupacího  
systému sněholamu

pro stabilní stoupání stupňů sněholamu,  
např. pro fotovoltaické systémy, o asi 200 mm hliník 2,00 472320 248,75

Dokončený stoupací prvek sněholamu přidržuje tři trubky sněholamu a vyžaduje dvě upínací destičky.  
Při modernizaci starší budovy nebo stavbě nové budovy objednávejte odděleně.  
Vzdálenosti řady sněholamu podle naší příručky je možné prodloužit o 50 %. 

Držák solárních panelů ⁄ bleskosvodu  
Konstrukční délka 80 mm | v hliníku bez povrchové úpravy | použitelný jako držák pro bleskosvod podle DIN EN 50164-1, kategorie testování N

Popis Materiál Zboží č. Cena
(czk/ks)

Držák solárních panelů/ 
bleskosvod

předem smontovaný s rohy pro solární moduly hliník 575331 132,50

Držák bleskosvodu na ochranu před úderem blesku hliník, síla materiálu 3 mm 578300 130,00

Podpěra pochozí plochy konstrukční délka 210 mm | nastavitelný sklon 0° až 15°| vyšší sklony na požádání

Popis Materiál Zboží č. Cena
(czk/ks)

Podpěra pochozí plochy nastavitelné od 0° do 15° sklonu střechy hliník 576331 312,50
Držák pochozí plochy klónické, sklon střechy > 15° hliník 476710 na pop.

Nášlapné schody ⁄ pochozí rošty ⁄ můstky sklon střechy od 0 – 60°

Popis Materiál/povrchová úprava Zboží č. Cena
(czk/ks)

Nášlapné schody/
pochozí rošty

s ochr. děrováním proti uklouznutí vč. upevň. přísl.
ocel pozink, 250 x 600 mm 476100-600 406,25

ocel pozink, 250 x D do 3000 mm 476100-_ _ _ na pop.

Podpěry pochozí plochy jsou k dispozici jako jednotlivé schůdky, podélné chodníčky se zábradlími, na požádání provedené v hliníku / pod tlakem lisovaném hliníku a 
galvanizované ocelové / pod tlakem lisovaném hliníku.
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14 Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

1  Kryt hřebenu
2  Uzávěr
3  Plnidlo profilu – horní strana

4  RIB-ROOF 465
5  Standardní klip 465
6  Plnidlo profilu – spodní strana

7  Roh střešního žlabu
8  Vtokový plech žlabu

RIB-ROOF 465
PŘEHLED 

Film Princip montáže RIB-ROOF 465 se standardními klipy na dřevěném kontra-/ příčném laťování
Film o principu instalace RIB-ROOF 465 s rovně profilovými pásy a standardními klipy. 
http://install-465.zambelli.de

6

7

8

1

2

3

4

5



15Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

Profilované pásy Konstrukční šířka 465 mm | Výška profilu 48 mm | Schválení Z-14.1 – 345/-346, značka CE podle DIN EN 14782 pro ocel a hliník

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)

Hmotnost 
(kg/m2) Zboží č. Cena

(czk/m2)

Ocel

Alu-zinková slitina 0,63 7,33 400163 416,25

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
0,63 7,24 400263 497,50

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm PVDF povrchová úprava, ochranná úprava na spodní straně 0,63 7,24 400363 na pop.

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,70 2,71 400370 448,75
0,80 3,09 400380 497,50
0,90 3,48 400390 546,25
1,00 3,87 400310 596,25

hladký povrch se reliéfní štukem s ochranným plátováním po obou stranách 1,00 3,87 400810 na pop.

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;  
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně

0,70 2,86 400470 543,75
0,80 3,25 400480 605,00
0,90 3,64 400490 665,00
1,00 4,03 400410 723,75

Speciální barvy  
a povrchy

patinový vzhled 0,70 2,86 400975 na pop.

zinkový vzhled
0,70 2,86 400472 na pop.
1,00 4,03 400412 na pop.

matná reliéfní štuková patina
0,70 2,86 400473 na pop.
1,00 4,03  400413 na pop.

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Zinkový nádech LME

hladký povrch DIN EN 988
0,70 7,22 400570 na pop.
0,80 8,26 400580 na pop.

předem zvětralý podle DIN EN 988
0,70 7,22 400670 na pop.
0,80 8,26 400680 na pop.

ochranná povrchová úprava na spodní straně 60 μm 400700 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 7,70 400661 na pop.

Ocel design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý) 0,50 5,66 400750 na pop.

Doplňky

Doplňky pro Popis Zboží č. Cena
(czk/m2)

Fleece povrchová  
úprava proti kondenzaci/

zvuková izolace
absorpce vody až do 900 g/m2 490090 102,50

Bombírování
válcovaně zaoblené

  poloměr 6,00 m – 9,99 m bombírování 491000 196,25

  poloměr 10,00 m – 14,99 m bombírování 491010 172,50

  poloměr 15,00 m – 19,99 m bombírování 491020 160,00

  poloměr > 20,00 m bombírování 491030 143,75

  poloměr > 20,00 m konkávní 491200 na pop.

Profilování mezi válci  
na místě Paušál při délkách pásů nad33,00 m nebo již netransportovatelných  

bombírovaných pásů musí být profilováno popř. bombírováno na místě

495030 na pop.

Bombírování na místě 495040 na pop.

Bombírování
zaoblené ohýbáním

Rádius 1,00 m – 6,00 m 491110 na pop.

Přehnutí nahoru na  
straně hřebenu czk/profilovaný pás 493000 12,50

Přehnutí nahoru na  
straně střešního žlabu czk/profilovaný pás 493010 12,50

Přeprava
u délek nad 14,60 m 494010 na pop.

u bombírovaných profilovaných pásů 494010 na pop.
Vahadlo včetně pevného jeřábovéh háku, bez řemenů 950005 na pop.

RIB-ROOF 465
 PROFILOVANÉ PÁSY
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16 Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

Upínací prvky kluzného klipu (upevňovacího klipu)

Popis Materiál Rozměry  
(mm)

Síla  
materiálu 

(mm)
Zboží č. VPE Cena

(czk/ks)

Standardní klip
ocel s alu-zinkovou slitinou 1,30 401100 25 30,00

měď* 1,30 401600 na pop.

Počáteční klip bude použito při instalaci prvního  
profilového pásu

ocel s alu-zinkovou slitinou 1,30 406101 68,75
měď* 1,30 406600 na pop.

Koncový klip bude použito při instalaci posledního  
profilového pásu

ocel s alu-zinkovou slitinou 1,30 402100 21,25
měď* 1,30 402600 na pop.

*alternativně pro měděné prof. pásy: ocelové klipy 1,20 mm na pop.

Klip pevného bodu 200 pro pevný bod ocel s alu-zinkovou slitinou L = 195 1,00 403110-0200 63,75

Profil pevného bodu
750 / 1500 / 2600

pro pevné body s velmi dlouhými  
profilovými pásy, střešní přesahy ocel s alu-zinkovou slitinou

L = 745 1,00 403110-0750 137,50
L = 1495 1,00 403110-1500 212,50
L = 2595 1,00 403110-2600 328,75

RIB-ROOF 465
UPÍNACÍ PRVKY / HŘEBEN

Kryt konstrukční délka 1210 mm | odřezek z 223 mm | zakrývací délka 1160 mm

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 430163 187,50

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně

0,63 430263 198,75

Hliník
design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,80 430380 205,00
1,00 430310 217,50

hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou 
úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně

1,00 430410 243,75

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 430570 na pop.

Měďv ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 430660 na pop.

Dřevěné šrouby samořezné, plný závit, od 80 mm délky částečný závit, s evropským schválením

Popis/Materiál Použití Materiál Rozměry  
(mm) Pohon Zboží č. VPE

Cena
(czk/100

ks)

Panhead
Plný závit

Upevnění kluzný klip na dřevěných latích min. 24 mm
Ocel

5,0 x 30
Torx T20

941503 200 205,00
Upevnění kluzný klip na dřevěných latích min. 60 x 40 mm 5,0 x 40 941504 200 257,50

Zápustná hlava
Plný a částečný závit

Upevnění dřevěné latě na dřevěných latích, 
dřevo-spod. kostr. (VB) Ocel

5,0 x 70
Torx T20

941507 100 492,50
5,0 x D do 120 9415_ _ na pop.

Zápustná hlava
Částečný závit

Upevnění dřevěné latě na dřevěných latích, 
dřevo--spod. kostr. (VB) Ocel

6,0 x 80
Torx T30

941608 100 612,50
6,0 x D do 200 9416_ _ na pop.

Vrtací šroub s všeobecným stavebním nebo evropským schválením

Popis/Materiál Použití Mate-
riál

Rozměry  
(mm) Pohon Zboží č. VPE

Cena
(czk/100

ks)

Plochá hlava Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 1,0 do 3,0 mm Ocel 5,5 x 25 Torx T25 941701 500 715,00

Kulatá hlava
bez těsnící podložky

Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 1,5do 6,0 mm
Ocel

5,5 x 25
Torx T25

941702 1000 715,00
Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 4,0 do 12,0 mm 5,5 x 40 941704 500 1.147,50

Zápustná hlava Upevnění dřevěné laťování na trapézový plech,  
ocel-VB 0,75 do 1,50 mm Ocel

6,0 x 60
Torx T25

941706 250 1.122,50
6,0 x D do 200 9417_ _ 150 na pop.

Šestihranná hlava
bez těsnící podložky

Upevnění kluzný klip (skrz stabilní tepelnou izolaci)  
na trapézový plech, ocel-VB 0,63 do 1,5 mm Ocel

6,5 x 50
Torx T25

941805 250 965,00
6,5 x D 120-200 9418_ _ 100 na pop.
6,5 x D 220-240 9418_ _ 50 na pop.
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RIB-ROOF 465
 HŘEBEN / VĚTRÁNÍ HŘEBENU

Plnidlo profilu – horní strana, Těsnící páska

Materiál Povrch Rozměry 
(mm) Zboží č. Cena

(czk/m)

Vyroben z HDPE
horní strana, pro hřeben/uzávěr 30 x 930 419000 58,75

plnidlo profilu horní strana pro nároží/závěsný profil 30 x 1100 419100 53,75
Těsnící páska s uzavřenými buňkami, u bombírovaných pásů pod 1,5 stupňů 3 x 9 419200 12,50

Kryt hřebenu pro teplé střechy maximální délka 6,0 m | 3 ohyby

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)

Zboží č. 
odřezek z 

312 mm

Cena
(czk/m)

Zboží č. 
odřezek zt

 416 mm

Cena
(czk/m)

Zboží č. 
odřezek z 

625 mm

Cena
(czk/m)

Ocel

alu-zinková slitina 0,63 410163 127,50 411163 150,00 412163 196,25

galvanizovaná a s barevnou  
po. úpr., hor. str. 25 μm  

polyest. povr. úpr., ochr. povr. 
úp. na zad. str.

0,63 410263 147,50 411263 176,25 412263 235,00

Hliník

design zářivý a stucco (nebo 
mill-finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,80 410380 143,75 411380 171,25 412380 227,50
1,00 410310 165,00 411310 198,75 412310 268,75

hladký a bare. povr.; hor. str.
25 μm s polyest. po. úpr.,
ochr. povr. úp. na zad. str.

1,00 410410 191,25 411410 235,00 412410 323,75

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 410570 na pop. 411570 na pop. 412570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 410660 na pop. 411660 na pop. 412660 na pop.

Při objednávání krytu hřebenu uveďte sklon střechy!

Kryt větrání hřebenu pro konstrukci studené střechy Montážní souprava s integrovanými kryty větrání (konstrukční délka 1900 mm), plnidly profilu a 
krytem hřebenu (délka max. 6,0 m) | konstrukční výška 80 mm, volná ventilační část 450 cm2/m

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 421163 1.336,25

galvaniz. a s bar. povr. úpr., hor. str. 25 μm polyest. po. úpr., ochr. povr. úpr. na zad. str. 0,63 421263 1.455,00

Hliník
design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,80 421380 1.472,50
1,00 421310 1.610,00

hladký a bare. povr.; hor. str. 25 μm s polyest. po. úpr., ochr. povr. úp. na zad. str. 1,00 421410 1.810,00

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou 0,70 421570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 421660 na pop.

Při objednávání krytu větrání hřebenu uveďte sklon střechy!

Větrací kryt konstrukční délka 1900 mm | odřezek z až 443 mm | délka 1860 mm

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla 
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 431163 420,00

galvaniz. a s bar. povr. úpr., hor. str. 25 μm polyest. po. úpr., ochr. povr. úpr. na zad. str. 0,63 431263 448,75

Hliník
design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,80 431380 457,50
1,00 431310 497,50

hladký a bare. povr.; hor. str. 25 μm s polyest. po. úpr., ochr. povr. úp. na zad. str. 1,00 431410 547,50

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 431570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 431660 na pop.
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Závěsný profil také použitelný jako závěsný profil pro nároží | maximální délka 6,0 m | odřezek 223 mm

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla  
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 443163 150,00

galvanizovaná a barevná povrchová úprava 0,63 443263 162,50

Hliník
design zářivý a stucco 1,00 443310 181,25

hladký a s barevnou povrchovou úpravou 1,00 443410 206,25

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 443570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 443660 na pop.

Koncová destička maximální délka 6,0 m | odřezek 104 mm | 2 ohyby

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla  
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 442163 72,50

galvanizovaná a barevná povrchová úprava
0,63 442263 78,75
1,00 442210 97,50

Hliník
design zářivý a stucco 1,00 442310 87,50

hladký a s barevnou povrchovou úpravou 1,00 442410 97,50

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,80 442580 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,70 442670 na pop.

RIB-ROOF 465
ŠTÍT

Kryt lemování štítu maximální délka 6,0 m | 5 ohybů | dále k dispozici s konektorem: odřezek 100 mm, až 3 ohyby

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla  
materiálu 

(mm)

Zboží č. 
odřezek z 

312 mm

Cena
(czk/m)

Zboží č. 
odřezek z 

416 mm

Cena
(czk/m)

Ocel

alu-zinková slitina 0,63 440163 157,50 441163 180,00

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
0,63 440263 177,50 441263 206,25

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)
0,80 440380 173,75 441380 201,25
1,00 440310 195,00 441310 230,00

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;  
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou, 

ochranná povrchová úprava na zadní straně
1,00 440410 221,25 441410 265,00

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988 0,70 440570 na pop. 441570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 440660 na pop. 441660 na pop.

(czk/ks) (czk/ks)

Přídavek: kolejnicový konektor z oceli nebo hliníku 43,75 51,25
Přídavek: kolejnicový konektor z titan-zinku nebo mědi 67,50 81,25

Pro ohraňovací díly použijte  
objednávkový formulář 
www.bestellblatt-kantteile.zambelli.de
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RIB-ROOF 465
 VARIABILNÍ KRYT LEMOVÁNÍ ŠTÍTU / STŘEŠNÍHO ŽLABU

Plnidlo profilu – spodní strana

Materiál Povrch Rozměry 
(mm) Zboží č. Cena

(czk/m)

HDPE pro spodní stranu profilového pásu 30 x 930 459000 43,75

Roh střešního žlabu maximální délka 6,0 m

Materiál Povrch Rozměry 
(mm) Zboží č. VPE Cena

(czk/m)

Hliník hladký povrch (pro RIB-ROOF 465 není z technického hlediska nutný) 40 x 20 x 2 451020 6 bm 56,25

Variabilní kryt lemování štítu 
Montážní souprava (konstrukční délka 6,0 m) s krytem lemování štítu (odřezek až do 416 mm, 3 ohyby), prodloužený závěsný profil (odřezek 275 mm) a upínací roh (materiál 
alu-zinek 1,3 mm, odřezek 310 x 60 mm, 3 ohyby), variabilní až do 50 mm

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla  
materiálu 

(mm)
Zboží č. Cena

(czk/m)

Ocel
alu-zinková slitina 0,63 444163 472,50

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně

0,63 444263 515,00

Hliník
design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,80 444380 523,75
1,00 444310 582,50

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;  horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou 
úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně

1,00 444410 662,50

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou 0,70 444570 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172 0,60 444660 na pop.

Vtokový plech žlabu maximální délka 6,0 m | odřezek 312 mm | 3 ohyby

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla  
materiálu 

(mm)

Zboží č.  
Vtokový plech

Cena
(czk/m)

Zboží č. 
Ohraňovací díly 
střešního žlabu

Cena
(czk /m)

Ocel

alu-zinková slitina 0,63 450163 127,50 451163 127,50

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
0,63 450263 147,50 451263 147,50

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)
0,80 450380 143,75 451380 143,75
1,00 450310 165,00 451310 165,00

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;   
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně
1,00 450410 191,25 451410 191,25

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME
hladký povrch DIN EN 988

0,70 450570 na pop. 451570 na pop.
0,80 450580 na pop. 451580 na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-Nnotace
 hladký povrch DIN EN 1172

0,60 450660 na pop. 451660 na pop.
0,70 450670 na pop. 451670 na pop.

Při objednání vtokového plechu žlabu popř. Tclony okapu musí být uveden sklon střechy!
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Systém sněholamu

Popis Materiál/povrchová úprava Tloušťka 
stěny (mm) Zboží č. VPE Cena

(czk/m)

Trubka sněholamu  
o průměru 32 mm

hliník (max. délka 6,0 m) 2,00 470300 6 bm 58,75
copper (max. délka 5,0 m) 2,00 470600 na pop.

(czk/ks)

Podpěra sněholamu 
(2,15 St./m)
konstrukční délka 120 mm, pro trubku sněholamu 
o průměru 32 mm

hliník 471331 132,50

Měď 471600 na pop.

Ledolam 
(4,3 St./m)
konstrukční šířka 50 mm s nerezovými ocelovými 
šrouby

hliník 477300 25 60,00

Měď 477600 na pop.

Lapač ledu (4,3 St./m), stavební šířka 30 mm Ocel 473711 42,50
Spojka trubky pro trubku sněholamu hliník 477700 57,50

RIB-ROOF 465
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák solárních panelů/bleskosvodu  
Konstrukční délka 80 mm | v hliníku bez povrchové úpravy | použitelný jako držák pro bleskosvod podle DIN EN 50164-1, kategorie testování N

Popis Materiál Zboží č. Cena
(czk/ks)

Držák solárních panelů/ 
bleskosvod

předem smontovaný s rohy pro solární moduly hliník 475331 132,50

Podpěra pochozí plochy Konstrukční délka 210 mm | nastavitelný sklon 0° až 15°| vyšší sklony na požádání

Popis Materiál Zboží č. Cena
(czk/ks)

Podpěra pochozí plochy nastavitelné od 0° do 15° sklonu střechy hliník 476331 312,50

Haltewinkel kónické, sklon střechy > 15° hliník 476710 na pop.

Stoupací systém sněholamu

Popis Materiál/povrchová úprava Tloušťka 
stěny (mm) Zboží č. Cena

(czk/ks)

Prvek stoupacího  
systému sněholamu

pro stabilní stoupání stupňů sněholamu,  
např. pro fotovoltaické systémy, o asi 200 mm hliník 2,00 472320 248,75

Dokončený stoupací prvek sněholamu přidržuje tři trubky sněholamu a vyžaduje dvě upínací destičky.  
Při modernizaci starší budovy nebo stavbě nové budovy objednávejte odděleně.  
Vzdálenosti řady sněholamu podle naší příručky je možné prodloužit o 50 %.

Nášlapné schody ⁄ pochozí rošty ⁄ můstky Sklon střechy od 0 - 60°

Popis Materiál/povrchová úprava Zboží č. Cena
(czk/ks)

nášlapný schod/  
pochůzný rošt

s ochr. děrováním proti uklouznutí vč. upevň. přísl.
ocel pozink 250 x 600 mm 476100-600 406,25

ocel pozink 250 x D do 3000 mm 476100-_ _ _ na pop.

Podpěry pochozí plochy jsou k dispozici jako jednotlivé schůdky, podélné chodníčky se zábradlími, na požádání provedené v hliníku / pod tlakem lisovaném hliníku a 
galvanizované ocelové / pod tlakem lisovaném hliníku.
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OHRAŇOVACÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Svitkový materiál Standardní šířka 667 mm resp. 1250 mm ( jiné šířky pásů na popt.) | max. délka pásů 30 m

Materiál Povrchová  
ochrana proti korozi

Síla  
materiálu 

(mm)

Hmotnost
(kg/m2) Zboží č. Cena

(czk/kg)
Cena

(czk/m2)

Ocel

alu-zinková slitina 0,63 5,09 460163 42,50 216,25

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou,
horní strana 25 μm polyesterová povrchová úprava,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně

0,63 5,05 460263 52,50 265,25

1,00 7,88 460210 52,50 413,75

galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 μm 
PVDF povrchová úprava, ochranná úprava na spodní straně 0,63 5,05 460363 57,50 290,50

Hliník

design zářivý a stucco (nebo mill finish ⁄ válcovaně zářivý)

0,70 1,89 460370 123,75 234,00
0,80 2,16 460380 123,75 267,25
0,90 2,43 460390 123,75 300,75
1,00 2,70 460310 123,75 334,25

hladký a s barevnou povrchovou úpravou;   
horní strana 25 μm s polyesterovou povrchovou úpravou,  

ochranná povrchová úprava na zadní straně

0,70 2,02 460470 148,75 300,50
0,80 2,29 460480 148,75 340,75
0,90 2,56 460490 148,75 380,75
1,00 2,83 460410 148,75 421,00

Titan-zinek ⁄ VMZINC® 

Nádech zinek LME

hladký povrch DIN EN 988
0,70 5,04 460570 na pop. na pop.
0,80 5,76 460580 na pop. na pop.

předem zvětralý podle DIN EN 988
0,70 5,04 460670 na pop. na pop.
0,80 5,76 460680 na pop. na pop.

Měď ⁄ TECU®

MK-notace
hladký povrch DIN EN 1172

0,60 5,37 460660 na pop. na pop.
0,70 6,27 460671 na pop. na pop.

Ohraňovací díly

Povrch Zboží č. Cena
(czk/m)

Ohraňovací díly max. délka 6,0 m (výroba podle výkresů) 950604 na pop.
Kloboukové profily např. ocel 1,50 mm odřezek 50/120/75/120/50 mm, výška 120 mm na pop.

Z-profily např. ocel 1,50 mm odřezek 65/120/65 mm, výška 120 mm na pop.

Kalkulace
Materiálová cena ze svitkového materiálu v požadovaném přístřihu s připočt. nákladů přístřihu 15,00

Náklady na ohranění (1 ohyb odpovídá 2 ohraněním) 15,00

Ohraňovací díly s délkou pod 1000 mm budou účtovány za cenu metru!

Pro ohraňovací díly použijte  
objednávkový formulář 
www.bestellblatt-kantteile.zambelli.de

Kryt odtahu kónický Stavební výška 300 mm, různé sklony střech

Materiál Povrch

Kryt odtahu
kónicky k
zavaření

Č. artiklu

Cena
(czk/ks)

Kryt odtahu
kónický k
zatlačení
Č. artiklu

Cena
(czk/ks)

Zakrývací klobouk 
s rozetou zk 

krytu odtahu 
Č. artiklu

Cena
(czk/ks)

Hliník
válcovaně zářivý

pro DN 100 483310 1.562,50 482310 2.322,50 484510 275,00
pro DN 120 483312 1.615,00 482312 2.478,75 484512 387,50
pro DN 150 483315 1.667,50 482315 2.636,25 Titanzinek válcovaně zářivý

Hliník
barevně povrstvený

pro DN 100 483410 1.616,25 482410 2.382,50 lepící a těsnící látka
„Dicht7“ šedá, 310 mlpro DN 120 483412 1.671,25 482412 2.537,50

pro DN 150 483415 1.727,50 482415 2.697,50 100000 655,00

Zakrývací klobouk s rozetou ke krytu odtahu DN 150 na poptávku.

RI
B-

RO
OF

 4
65



22 Všechny ceny v czk, s připočtením zákonného
DPH, ceník platný od 01.05.2014.

Parotěsná zábrana Studená samolepicí, 1,2 mm nebo 1,5 mm

Materiál Povrchová úprava
technické údaje

Síla materiálu 
(mm) Zboží č. Cena

(czk/m2)

Studená samolepicí 
elastomerová živičná 
parotěsná zábrana se 

zesílením ze skelných vláken

1,00 m x 20,00 m ⁄ 20 m2 na roli,  
Ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy vůči difúzi sd = μ·s [m] = 1500 [±10%]

Horní strana s polyester-hliníkovým spojem a silikonovým okrajovým pásem,
Spodní část s oddělitelnou silikonovou fólií

1,2 mm 943012 na pop.

1,5 mm 943015 na pop.

Podrobná listina dat na vyžádání

Příslušenství pro instalaci a nástroje

Popis Použití    Materiál Zboží č.
(RIB-ROOF 465)

Zboží č.
(RIB-ROOF Speed 500)

Cena
(czk/ks)

Nástr. pro ohyb pásů nahoru pro oblast hřebenu Ocel žárově zinkovaná a lakovaná 490100 590100 3.500,00
Nástr. pro ohyb pásů dolů pro oblast střešních žlabů Ocel žárově zinkovaná a lakovaná 491100 591100 1.250,00

Vahadlo pro zdvihání Ocel žárově zinkovaná a lakovaná 950005 950005 formou 
zápůjčky

Řezací nástroj pro řezání pod úhlem 950610 950610 15.000,00
Klín pro rozvírání profilových pásů Tvrdý plast 596010 375,00

Jištění proti pádu ⁄ osobní jistící systém jednotlivý-úhozový bod

Popis Povrch Zboží č.
(RIB-ROOF 465)

Zboží č.
(RIB-ROOF Speed 500)

Cena
(czk/ks)

Jeden kotevní bod Jeden kotevní bod, montáž bez perforace 497701 597701 4.875,00
Bezpečnostní popruh osobní ochranné pomůcky, pohyblivé vodicí 10 m lano 497710 497710 6.875,00

Úložná skříň ocelový pás, rozměr, Größe 600 x 400 x 250 mm 497720 497720 3.975,00
Vytvořeno jako lanový systém s mezilehlými podpěrami, které jsou kontinuálně pohyblivé (mírná změna směru u nároží); na požádání

PŘÍSLUŠENSTVÍ
 

Oplechování Stavební výška 300 mm, v provedení s tepelnou izolací

Materiál Povrch
K zavaření

s plochou přírubou
Č. art.

Cena
(czk/ks)

K zatlačení
RIB-ROOF 465

Č. art.

K zatlačení 
RIB-ROOF  

Speed 500
Č. art.

Cena
(czk/ks)

Světlík
dvouplášťový

Č. art.

Cena
(czk/ks)

Hliník
hladký povrch

1,00 x 1,00 m 481310 12.375,00 480310 580310 14.875,00 481110 16.375,00
1,20 x 1,20 m 481312 13.625,00 480312 580312 16.625,00 481112 21.625,00
1,50 x 1,50 m 481315 16.000,00 480315 580315 19.500,00 481115 28.875,00

Hliník
s barevnou  

povrchovou úpravou

1,00 x 1,00 m 481410 18.500,00 480410 580410 21.000,00 Přídavek E-otvírák
230 V, 300 mm zdvih,

vč. tlačítka1,20 x 1,20 m 481412 19.750,00 480412 580412 22.750,00

1,50 x 1,50 m 481415 22.125,00 480415 580415 25.625,00 481200 8.000,00

Oplechování- vnitřní opláštění vždy hliník válcovaně zářivý. Jiné velikosti a přídavky na jištění proti propadnutí na poptávku.

Slepé nýty ⁄ Slepé nýty s přírubou Pouzdro: hliník, trn: ocel A2

Popis Použití Povrch Zboží č. VPE
Cena

(czk/100 
ks)

Slepé nýty pro použití ozubená lišta na profilované liště můstku, s velkou hlavou 16 mm 4,8 x 17 mm 941317 250 331,25
Slepé nýty s přírubou pro nýtování na pevný bod, s plochou kulatou hlavou 9,5 mm 4,8 x 12,5 mm 941312 500 402,50
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 PLATNÉ OD 1. LISTOPADU 2013

1. Zahrnutí podmínek/písemná forma
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se především vztahují na stávající obchodní 
transakce mezi námi a našimi zákazníky. Totéž platí i pro budoucí objednávky.
1.2 Podmínky uvedené v objednávkách našich zákazníků, které se různí, doplňují nebo 
neodpovídají našim podmínkám, nejsou tímto akceptovány i přesto, že nebyly výslovně 
zamítnuty. To platí především v případě, kdy poskytujeme naše služby bez výhrad 
navzdory odlišným podmínkám.
1.3 Odlišná ujednání ve smyslu článku 1.2 budou platná pouze v konkrétním 
jednotlivém případě, kdy jsou námi výslovně potvrzená písemně.
1.4 Jednotlivé smlouvy uzavřené se zákazníkem v daném konkrétním případě (včetně 
doplňkových smluv, rezervací, dodatků a příloh) budou mít v každém případě přednost 
před těmito všeobecnými podmínkami. Písemná smlouva a naše písemné ujednání 
budou směrodatné pro obsah takových smluv. Změny tohoto ustanovení o písemné 
formě budou vyžadovat jejich písemné odsouhlasení.

2. Ceny a podmínky
2.1 Za platné se budou považovat ceny uvedené v ceníku platném v době uzavření 
smlouvy. Předchozí ceníky pozbudou při vydání nového ceníku platnosti..
2.2 Všechny ceny jsou uvedeny obecně s bezplatným dodáním na místo určení bez 
vykládky v Německu a Rakousku (není-li uvedeno něco jiného) a nezahrnují náklady na 
balení a DPH. Bezplatné dodání je platné pouze u objednávky nad 5000 EUR přímých 
profilovaných pásů o délce do 14,6 m. Cena přepravy u bombírovaných profilových 
pásů je nabízena na vyžádání.
2.3 Ceny jsou v zásadě určeny podle komoditních cen a uvedeném množství v 
okamžiku uzavření smlouvy. Pokud nebyly k okamžiku uzavření smlouvy k dispozici v 
objednávce zaslané našim dodavatelům všechny informace (např. míry, barva apod.), 
bude zákazník povinen tyto informace poskytnout v co nejkratším možném termínu 
následně poté. Pokud se celkové náklady zvýší přinejmenším o 5 procent při porovnání 
ceny známé při uzavření smlouvy a při plnění povinnosti součinnosti zákazníka, 
budeme oprávněni provést odpovídající navýšení ceny s cílem kompenzovat tento 
nárůst nákladů.
2.4 V případě snížení objemu se bude za každou jednotlivou položku účtovat příplatek 
ve výši 1,50 EUR, t.j. za položky objednané pod uvedený minimální objem nákupu.
2.5 V případě malých objednávek do 250 EUR budeme účtovat manipulační poplatek 
ve výši 15 EUR.
2.6 Uplatněny budou následující dodatečné poplatky: 25 EUR u objednávek do 50 m2; 
další příplatek 5 EUR za pás bombírovaného pásu s poloměrem až do 10 m; u krátké 
délky další poplatek 3 EUR za pás profilových pásů RIB-ROOF Speed 500 do 2,0 m; 40 
EUR u objednávek 5-9 profilových pásů s různými individuálními délkami; 75 EUR u 
objednávek 10-19 profilových pásů s různými individuálními délkami; další poplatek za 
více než 20 profilových pásů s různými délkami na vyžádání.

3. Dodání/potíže s dodáním/zabezpečení
3.1 Dodání je realizováno v podstatě s využitím nejvíce ekonomické přepravní trasy. 
Expresní dodávka je realizována pouze na základě výslovného požadavku zákazníka. 
Totéž také platí pro jakýkoliv jiný druh dodání výslovně vyžádaný zákazníkem.
3.2 Dodání je v podstatě realizováno bez vykládání na potvrzeném místě dodání v 
Německu a Rakousku.
3.3 Dílčí dodávky jsou povoleny.
3.4 Termín dodání počíná běžet okamžikem, kdy zákazník splnil svoji povinnost  
podle 2.3. Určený kalendářní termín dodání bude odložen o stejně dlouhou dobu, po 
kterou nebudou povinnosti zákazníka uvedené výše splněny.
3.5 Za splněný termín dodání se bude považovat i případ, kdy je zboží ponecháno 
v našem závodě před vypršením termínu dodání nebo pokud zboží poskytneme a 
informujeme našeho zákazníka o připravenosti k dodání.
3.6 Můžeme provést realizaci objednávky za předpokladu zálohové platby nebo 
úhrady faktur, které zůstávají splatné z předcházejících objednávek. Zákazník bude 
povinen předložit záruku plnění smlouvy od velké banky, která má oprávnění k výkonu 
bankovní činnosti v EU, a to v částce odpovídající dosud neuhrazené částky nebo 
jakoukoliv jinou záruku ve smyslu § 232, odstavce 1 BGB - občanského zákoníku, a 
to ještě před zahájením dodání a/nebo instalací našeho zboží. Budeme mít právo 
odmítnout plnění až do předložení této záruky.
3.7 Pokud po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nejsme schopni ovlivnit 
nebo které nejsou schopni ovlivnit naši subdodavateleé, například nedostatek surovin 
a energií nebo poškození zařízení nutných k výrobě, jiné narušení výroby, vůle Boží 
nebo okolnosti, za které neneseme odpovědnost, a které výrazně narušují dodávku, 
budeme o této skutečnosti zákazníka okamžitě informovat a současně s tím sdělíme 
odhadovaný nový termín dodání. Nebude-li během nového termínu stále ještě 
možné dodávku realizovat, budeme oprávněni vypovědět tuto smlouvu zcela nebo 
částečně. Okamžitě nahradíme veškeré platby, které již byly zákazníkem provedeny. 
Naše zákonné právo podat výpoveď a právo na zrušení, včetně zákonných ustanovení 
týkajících se zrušení smlouvy v případě vyloučení závazku plnit smlouvu (např. 
nemožnost nebo nerealizovatelnost plnění a/nebo následného plnění) tímto zůstává 
nedotčeno. Právo na zrušení a právo na podání výpovědi zákazníkem tímto také 
zůstává nedotčeno.

4. Nedodržení akceptace
4.1 Bude se mít za to, že zákazník nedodržel akceptaci dodávky v případě, že odmítne 
akceptaci bezvadného zboží při jeho dodání. Pokud zákazník výslovně prohlásí, že 
nebude akceptovat dodávku ještě před touto dobou, bude dodávka uvolněná a 
zákazník tak neakceptoval dodání na základě naší ústní nabídky. Nedodržení akceptace 
bude mít za následek povinnost zákazníka nahradit veškeré náklady na skladování. Tyto 
náklady jsou stanoveny jako přinejmenším 0,5 procenta čisté hodnoty objednávky za 
každý započatý měsíc, nicméně ne více než 5 % čisté hodnoty objednávky. Zákazník 
bude oprávněn poskynout důkaz o tom, že nám nezpůsobil jakoukoliv škodu nebo újmu 
z důvodu nedodržení akceptace nebo o tom, že je taková škoda výrazně nižší než je 
tato paušální částka.
4.2 Dále budeme oprávněni v případě nedodržení akceptace odstoupit od smlouvy za 
podmínek § 323 BGB (občanského zákoníku) nebo nárokovat škody z důvodu neplnění 
podmínek podle § 280, odstavce 1, 3 a § 281 BGB (občanského zákoníku). Můžeme 
jako odškodnění za škodu způsobenou neplnění požadovat 20 % ceny objednávky 
včetně DPH, pokud zákazník neprokáže, že nám nevznikly žádné škody nebo pouze 
minimální škody. Vyhrazujeme si právo nárokovat vyšší prokázanou škodu, především u 
zboží vyráběného na zakázku.

5. Dodávka, přechod rizika
5.1 Náš závod je místem uskutečněného plnění pro účely platby a plnění.

5.2 Má-li být zboží dodáno na jiné místo (nikoliv do našeho závodu) na základě 
požadavku zákazníka, riziko náhodného poškození nebo zničení zboží přejde na 
zákazníka při dodání zboží přepravci, dopravci nebo jakékoliv jiné osobě nebo instituci 
stanovené k provedení dodání. Ustanovení § 447 BGB (občanského zákoníku) se 
uplatní také v případě, že je dodání provedeno našimi přepravními prostředky nebo 
zaměstnanci a bez ohledu na to, kdo hradí přepravné. V takovém případě platí v 
souvislosti s našimi zaměstnanci § 278 BGB (občanského zákoníku).
5.3 Pojištění přepravy je sjednáno pouze na základě samostatné smlouvy a na 
náklady zákazníka.
5.4 Bez ohledu na ustanovení odstavce 5.2 přejde riziko na zákazníka poté, co 
dodáme zboží zákazníkovi nebo poté, co zákazník neakceptoval dodání v souladu s 
ustanoveními 4.1 výše.

6. Dokazovací povinnost zákazníka v případě dodávek v rámic EU
6.1 Dodavatel je povinen podle §§ 17a-17c UstDV při každé dodávce, která 
je osvobozena od DPH, požadovat od zákazníka doklad formou dokumentu 
„Gelangensbescheinigung“ nebo ve zvláštních případech požadovat nějaký alternativní 
doklad.
6.2 V případě zaslání zakázky dodavatelem nebo zákazníkem přes externího dopravce 
je možné použít jako alternativní doklad k „Gelangensbestätigung“ komletně a správně 
vyplněné pole 24 v přepravním dopise CMR.
6.3 V případě transportu zakázky zákazníkem jeho vlastním vozem je možné doložit 
osvobození od DPH jen dokumentem „Gelangensbescheinigung“.
6.4 V případě balíkových a kusových zásilek realizovaných poštou nebo kurýrní 
službou je vyžádán doklad dodavatelem u daného poskytovatele služeb.
6.5 Zákazník je v případě zásilek podle 6.2 a 6.3 povinen poskytnout elektronickou 
formou odpovídající doklad a to včasným zasláním e-mailové adresy  
ZRRconfirmation@zambelli.de.
6.6 Nesplnění důkazní povinnosti vede k dodatečné fakturaci německé DPH 
dodavatele zákazníkovi, protože nebyl splněn předpoklad pro osvobození dodávky od 
DPH pro zákazníky z EU v souladu s § 6a odst. 1 a 3 UStG.

7. Záruka
7.1 Dohody týkající se kvality budou závazné pouze tehdy, pokud budou výslovně 
uzavřeny se zákazníkem písemnou formou. Především veškeré informace v cenících 
nebo nabídkách týkajících se měr, hmotností a ilustrace jsou především orientační a 
nejsou v danou dobu závazné.
7.2 Skutečná dodávka se může odlišovat od jakéhokoliv vzorku v rámci běžných 
tolerancí. Takové odchylky nejsou na závadu. Bod 1.4 se tímto nemění.
7.3 Běžné odchylky délek ve smyslu 6.2 činí +/- 3,0 ‰ teoretické délky profilových 
pásů, nikoliv ale více než 20 mm analogicky k RAL RG 617, odchylky v hranách jsou 
stanoveny podle DIN (německé průmyslové normy) DIN 6930 / 6935 a schválené 
rozměrové a tvarové odchylky jsou závislé na DIN (německé průmyslové normě) 
59232.
7.4 Zákazník je povinen zboží okamžitě překontrolovat. Zřejmé závady jakéhokoliv 
druhu a/nebo dodání druhu nebo množství zboží jiného než objednaného budou 
nahlášeny okamžitě při přijetí dodávky a budou zaznamenány do záznamu o dodávce 
vypracovaného zákazníkem. Další závady vyplývající z řádné kontroly jakéhokoliv 
druhu, kromě dodávky nejasného druhu nebo množství zboží jiného než objednaného, 
budou okamžitě písemně nahlášeny, nicméně nejpozději během 7 dnů ode dne dodání. 
Dodávka bude považována za schválenou, nebude-li uvedené oznámení podáno v 
řádné době a formě. Skryté vady, které nejsou zjištěny v rámci řádné kontroly, budou 
nahlášeny během jednoho roku ode dne dodání. 
7.5 Až do vyřešení reklamace nesmí být reklamovaé zboží dále zpracováváno. Musí 
nám být poskytnuta příležitost provést kontrolu vad zjištěných na místě.
7.6 Náprava vad nebo dodání nového zboží závisí pouze na našem vlastním 
rozhodnutí. Pokud v průběhu příslušného období dojde k závadě plnění, může zákazník 
(na základě vlastního uvážení) redukovat, odstoupit od smlouvy nebo nárokovat 
odškodnění v případě závady. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, nebude mít nárok 
na žádné další odškodnění než plnění související se závadou. Nároky na odškodnění 
zákazníkem musí být uplatněny pouze v souladu s bodem 9, v opačném případě budou 
vyloučeny.
7.7 Budeme oprávněni uskutečnit následné plnění za podmínky, že zákazník uhradí 
splatnou kupní cenu. Nicméně, zákazník bude oprávněn ponechat si příslušnou část 
kupní ceny odpovídající dané vadě. 
7.8 Záruční doba činí 12 měsíců ode dne dodání. Nicméně, pokud má zboží souvislost 
se stavbou nebo jiným objektem využívaným v souladu s jeho obvyklým způsobem 
využití a způsobilo vadu konstrukce (stavebního materiálu), maximální doba záruky 
činí 5 let podle zákonných ustanovení, § 438, odstavec 1, bod 2 BGB (občanského 
zákoníku). Beze změny zůstávají také zvláštní zákonná ustanovení týkající se věcných 
nároků na vrácení třetích stran (§ 438, odstavec 1, bod 1 BGB - občanského zákoníku), 
podvodný záměr (§ 438, odstavec 3 BGB - občanského zákoníku) a nároky na postih 
dodavatele za konečné dodání zákazníkovi (§ 479, odstavec 3 BGB - občanského 
zákoníku). 
7.9 Výše uvedená období omezení související s nákupem platí také na smluvní a 
mimosmluvní nároky na odškodnění zákazníkem na základě vad zboží, ledaže by 
uplatnění standardního zákonem stanoveného období omezení (§ 195, 199 BGB - 
občanského zákoníku) vedlov individuálním případě ke kratšímu období omezení. 
Období omezení vyplývající ze zákona o odpovědnosti za výrobek nebude žádným 
způsobem dotčeno. Zákonná období omezení se rovněž uplatní pro další nároky na 
odškodnění podané zákazníkem.

8. Platební podmínky/Prodleva s úhradou
8.1 Není-li odsouhlaseno něco jiného, jsou naše faktury splatné beze srážek okamžitě 
po jejich přijetí.
8.2 Protinároky zákazníka včetně nároků vyplývajících ze záruky neposkytuí právo  
na zápočet nebo zadržení prostředků, neexistují-li takové protinároky, které se staly 
res judicata.
8.3 Zákazník je v prodlení v případě, že neprovede splatné úhrady během 30 dnů ode 
dne přijetí faktury nebo určení podobného platebního kalendáře. Zákazník je rovněž v 
prodlení bez nutnosti zaslání upomínky v případě, že je odsouhlaseno, že kupní cena 
bude uhrazena v v určitý kalendářní den a zákazník neprovede nejpozději do tohoto 
data danou úhradu. Nicméně na našem vlastním rozhodnutí bude, zda zákazníka 
upozorníme v okamžiku, kdy nastává splatnost kupní ceny. V takovém případě je 
zákazník v prodlení i s upomínkou, ledaže by úhrada nebyla provedena z důvodu 
okolností, za jejichž výskyt nenese odpovědnost.
8.4 Pokud bude zákazník v prodlení s úhradou, budeme oprávněni nárokovat úrok 
z prodlení ve výši 8 procent nad základní úrokovou sazbu jako paušální odškodnění 
za dobu neplnění smlouvy. Odškodnění bude posouzeno nižší hodnotou v případě, 
že zákazník prokáže vznik nižší škody. Přípustný bude důkaz o způsobení vyšší škody 
předložený Zambelli.

8.5 Pokud zákazník neuhradí odsouhlasenou cenu ke dni splatnosti a neexistuje-li 
žádné prodlení s úhradou, budeme mít nárok na zákonný úrok z prodlení ve výši 5 
procent ročně (§ 352, 353 HGB - obchodního zákoníku).
8.6 Vyhrazujeme si právo na vymáhání další nebo vyšší škody. Pokud zákazník 
neuhradí platby v termínu splatnosti, budeme oprávněni okamžitě odstoupit od 
smlouvy v souladu s § 323, odstavcem 1 BGB (občanského zákoníku). Odstoupit 
budeme moci okamžitě v případě, že zákazník pozastaví úhrady, podá žádost o  
zahájení konkurzního řízení nebo pokud je takové řízení vyhlášeno proti majetku 
zákazníka.
8.7 Úhrady směnkou nebo šekem jsou přijatelné s ohledem na placený předmět 
plnění. Akceptace směnek je možné po uzavření příslušné smlouvy v případě, že jsou 
uhrazeny odpovídající náklady na sjednání směnky v hotovosti a týká se to směnek 
způsobilých k reeskontu.

9. Výhrada titulu
9.1 Dodané zboží zůstane naším majetkem až do splnění všech aktuálních a 
budoucích nárok z obchodních vztahů se zákazníkem (vyhrazené zboží).
9.2 Zákazník bude povinen uskladnit a označit vyhrazené zboží odděleně.
9.3 Zpracování nebo přeměna vyhrazeného zboží je provedena zákazníkem naším 
jménem bez jakýchkoliv závazků z toho pro nás vyplývajících. Pokud zákazník sloučí, 
smíchá nebo zpracuje naše vyhrazené zboží s jiným zbožím, budeme oprávněnými 
spoluvlastníky poměrného podílu vytvořeného zboží. Hodnota našeho spoluvlastnictví 
závisí na poměru hodnoty faktury za naše vyhrazené zboží k tržní hodnotě zboží 
vytvořeného sloučením, smícháním nebo zpracováním. Takové zboží bude považováno 
v tomto rozsahu za vyhrazené zboží ve smyslu těchto podmínek.
9.4 Prodej vyhrazeného zboží bude přípustný v rámci běžné obchodní činnosti, pokud 
zákazník zaručí naši rozšířenou výhradu titulu (postoupení nároku v souladu s 8.5). Další 
dispozice a zastavování a přenos především formou zajištění nebude přijatelný.
9.5 Tímto na nás zákazník předem převádí veškeré nároky týkající se vyhrazeného 
zboží, které vyplývají z dalšího prodeje nebo jiného právního základu, a to v částce 
zajišťovaných nároků. Tímto toto postoupení přijímáme. Pokud zákazník vloží výše 
uvedené pohledávky do kontokorentního vztahu, pak nám tímto budou kontokorentní 
pohledávky postoupeny v plné výši. Po vypočtení zůstatku nastoupí na jejich místo 
zůstatek, který platí za postoupený do výše částky původních kontokorentních 
pohledávek; v případě ukončení kontokorentního vztahu platí toto adekvátně pro 
konečný zůstatek.
9.6 Zákazník bude mít právo pouze na inkaso postoupených a odvolatelných nároků 
v rámci běžného výkonu obchodní činnosti. Na naši žádost je povinen informovat 
dlužníka o postoupení a budeme mít také právo na oznámení případu, kdy je zákazník 
v prodlení s úhradou zajištěného nároku a zákazník byl dříve informován o sdělení 
skutečností.
9.7 Oprávnění zákazníka disponovat s vyhrazeným zbožím a zpracovávat, slučovat 
a míchat jej a dále inkasovat postoupené nároky bude zrušeno v případě neshody 
s platebními podmínkami, neoprávněným nakládáním, významným zhoršením 
finanční pozice zákazníka, vystavením protestu proti směnce nebo šeku a zahájením 
konkurzního řízení proti zákazníkovi. V takových případech budeme oprávněni převzít 
vyhrazené zboží po oznámení o odběru, vstoupit z tohoto důvodu do areálu zákazníka, 
získat užitečné informace a provést kontrolu jeho účetních knih.
9.8 Zavazujeme se uvolnit zajištění vůči nám v souladu s výše uvedenými 
ustanoveními zcela dle našeho uvážení a na žádost zákazníka v takovém případě, kdy 
hodnota zajištění překračuje zajišťované nároky o více než 10 procent.
9.9 Zákazník je povinen nás informovat okamžitě o blížícím se nebo provedeném 
převzetí vyhrazeného zboží nebo postoupených nároků třetími stranami.
9.10 Není-li registrace a/nebo splnění jiných požadavků předpokladem pro platnost 
výhrady titulu, bude zákazník povinen nás informovat o této skutečnosti a na svoje 
vlastní náklady učinit jakékoliv vyžadované kroky a zaslat veškerá požadovaná 
oznámení. Pokud oficiálně uznávaný právní systém neumožňuje uzavření smlouvy o 
výhradě titulu, bude zákazník povinen poskytnout další vhodná zajištění v případě 
využití úvěru poskytnutnému ke zboží.

10. Obecná omezení odpovědnosti
10.1 Odpovědní ze zákona budeme v případě, že zákazník uplatní nároky na 
odškodnění z důvodu úmyslné, hrubé nedbalosti, včetně úmyslné a hrubé nedbalosti 
našich zástupců nebo prodejců. Nebudeme-li shledáni vinnými z úmyslného porušení 
smlouvy, odpovědnost za odškodnění bude omezena na předvídatelnou a typicky 
nastávající výši škody.
10.2 Odpovědní ze zákona budeme v případě, že se vědomě dopustíme podstatného 
porušení této smlouvy. Odpovědnost za škody bude v tomto případě také omezena na 
předvídatelné a typicky nastávající škody.
10.3 Odpovědnost za úmyslné zranění na těle nebo na zdraví tímto zůstává po celou 
dobu nezměněna. Totéž se vztahuje na povinný závazek vyplývající ze zákona o 
odpovědnosti za výrobek.
10.4 Není-li odsouhlaseno něco jiného, odpovědnost bude vyloučena.
10.5 Vyloučena bude jakákoliv dodatečná odpovědnost za škody bez ohledu na právní 
povahu předkládaných nároků. To se především týká nároků na odškodnění z důvodu 
nedbalosti při uzavření smlouvy, dalších neplnění povinností nebo nároků vyplývajících 
z přečinů na odškodnění za majetkovou škodu podle § 823 BGB (občanského zákoníku).
10.6 Toto omezení bude platit také v případě, kdy zákazník nevyžaduje plnění, avšak 
náhradu zbytných výdajů namísto nároků na náhradu škody.

11. Porušení práv třetích stran
Mají-li být dodávky realizovány podle výkresů nebo specifikací zákazníka a tyto porušují 
práva třetích stran a především práva majetková, zavazuje se zákazník nás odškodnit 
a ochránit před jakýmikoliv nároky z toho vyplývajícími na základě žádosti, ledaže 
bychom byli zapojeni do vzniku nároku záměrně nebo z důvodu hrubé nedbalosti. V 
takovém případě - bez ohledu na ustanovení 9 - se bude na určení škod mezi námi a 
zákazníkem postupovat v souladu s § 830, 840, 254 BGB (občanského zákoníka). 11. 
Místo plnění, příslušnost soudů, rozhodné právo.

12. Místo plnění, příslušnost soudů, rozhodné právo
12.1 Místem plnění všech závazků ze smluvních vztahů je Grafenau.
12.2 Kompetentní soud pro Grafenau je příslušným soudem pro veškeré spory 
vyplývající ze smluvních vztahů v případě, že je zákazník obchodníkem, který byl 
zapsán do obchodního rejstříku jak ochodník, právnická osoba podle veřejného práva 
nebo samostatná organizace. Budeme mít nicméně oprávnění přenést žalobu na 
zákazníka také k příslušnému soudu místa sídla zákazníka. 
12.3 Na všechny právní vztahy mezi námi a zákazníkem se uplatňuje hmotné právo 
Spolkové republiky Německo při vyloučení jakýkoliv mezinárodních a nadnárodních 
(smluvních) právních systémů a Konvence OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

13. Uložení dat
Data jsou uložena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
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