Všeobecné obchodní podmínky pro potahování profilů ze dne 1.3.2021
Termín dodání
• potažených profilů do 25 prac. dní a garážových sekcí do 20 pracovních dní od potvrzení cenové nabídky
a dodání profilů k laminaci
• hotových parapetů, profilů skladem a dalších výrobků zhotovitele (květníky, elektro kanály) do 30
pracovních dní od potvrzení cenové nabídky
• U fólií, které jsou skladem, je možné termín dodání zkrátit dle dohody. Přesný termín výroby je uveden na
cenové nabídce.
• Termíny platí v případě splnění níže uvedených podmínek.
Dodací podmínky
• Závazná objednávka odsouhlasená zhotovitelem, součástí závazné objednávky je řez požadovaných
profilů určených ke kašírování a to v měřítku 1:1 ve výkresové formě.
• Dodané profily ke kašírování nesmí být poškozené, zamaštěné ani jinak znečištěné.
• S dodávkou profilů je třeba dodat minimálně 6 bm profilů navíc nad požadovanou potřebu pro záběh
daného profilu - neboť tyto budou znehodnoceny.
• Minimálně musí být dodáno 6 bm od každého profilu.
• Zhotovitel je oprávněn určit výrobce použité fólie pro laminaci.
Platební podmínky
• Zálohová platba dle dohody.
• V případě pravidelné spolupráce je možné individuální dohoda.
• V případě požadavku na nestandardní fólie bude termín a cena dodávky potvrzena zhotovitelem.
• Splatnost ostatních daňových dokladů je dána individuálními obchodními podmínkami.
• Ke každé objednávce bude účtován manipulační poplatek, balné a seřízení linky dle jednotlivých artiklů.
Technické podmínky
• Na začátku a konci profilů určených k laminaci je třeba počítat s délkovou tolerancí (prořezem)
+/- 10-30mm a s nesoudržností fólie k profilu.
• Profily jsou použitelné k výrobě oken nejdříve po uplynutí 48 hodin od polepení.
• Profily určené k výrobě obloukových oken musí být skladovány nejméně 6 týdnů před ohýbáním.
• Barevné fólie nejsou odolné proti práškovým a pískovým mycím prostředkům a dále proti organickým
rozpouštědlům.
• Daná technologie je určena pro potahování plastových a hliníkových profilů určených pro stavební okenní
průmysl či ostatní průmysl obchodující s PVC materiálem, tzn. danou fólii nelze použít na profily, které
nejsou na bázi PVC (koextruze, a další), které obsahují látky a to zejména: Pe, LDPe, HDPe atd.
• Hliníkové profily, případně ocelové plechy je třeba dodat pouze v barevné úpravě "KOMAXIT" a to s
řádnou a úplnou technologií, barevná úprava musí být provedena dle normy GSB.
• Záruka platí v případě použití fólií ve středoevropském pásmu, platnost záruky 2 roky.
• U fólií řady 436 (425) (Life-like) je v oblasti svárů při výrobě oken přístupný "odlesk", daný efekt nemá vliv
na životnost a kvalitu fólie.
• Firma KAŠIR s.r.o. upozorňuje, že je třeba striktně dodržovat sílu armování a technické postupy pro
výrobu barevných oken danými technologickými předpisy jednotlivých výrobců profilových systémů a
dalších dodavatelů.
• Vnitřní parapety: parapetní fólie a fólie s 3D efektem nemají odolnost UV. U parapetů, které jsou
kašírované okenní fólií s hladkou ražbou a fólií 3D efektem, nepřebíráme záruku za estetické vady vzniklé
nadměrným bodovým otlakem, případně zvýšeným oděrem. Dále upozorňujeme na možnost optického
prokreslení komor profilů a nerovností povrchů. Z technologických důvodů výroby činí čistá použitelná
délka parapetu 5940mm a šíře (hloubka) u jednotlivého vyložení (150, 200, 250mm atd.) může být +/5mm (v dané hloubce). Tato skutečnost není považována za porušení smluvních závazků zhotovitele.
• Pokud příslušná technická norma povoluje u konkrétních výrobků větší odchylku, je možné výrobky dodat
s touto větší odchylkou, přičemž takové plnění není považováno za porušení smlouvy
• U dekorů s hladkou ražbou upozorňujeme na možnost optického prokreslení komor profilů a nerovností
povrchů.
• Vratové sekce: dekorační fólie bude ukončena před horní hranou zámku sekce, fólie nebude otočena za
hranu do interiéru. Laminovat lze pouze hladký povrch bez jakékoli profilace, nelze laminovat struktury
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Stucco či Woodgrain, kazetový design, profilovaný (mačkaný) plech a jemu podobný povrch z důvodu
nesourodé přilnavosti fólie k ražbě lamely apod. Pro laminaci je přípustná pouze možnost jedné či tří
rovnoběžných drážek na hladkém profilu (plechu). V případě, že nebudou mít drážky definovanou
geometrickou přesnost po celé délce sekce a nebudou spolu vzájemně rovnoběžné, včetně hrany sekce,
budou tyto sekce bez náhrady vyřazeny z laminace.
Lamely pro garážová vrata určená k laminaci si dodá objednatel na vlastní náklady do výrobního závodu
Kašír. Lamely musí být dodány v délce minimálně 2000mm, maximálně však v délce 6000mm. Jiná délka
lamel po individuální domluvě se zhotovitelem.
Objednatel se dohodl o způsobu balení lamel pro přepravu a to: miralon + bublinková fólie, balení po
dvou panelech, tak aby nedošlo k poškození kašírované plochy.
Rozsah zabalení lamely dekorační fólií je dán vzájemným odsouhlasením vzorku. Dekorační fólie bude
ukončena před horní hranou zámku sekce.
U jednotlivých lamel je nutné počítat z důvodu technického procesu kašírování s prořezem na každé
straně 10mm. V případě, že konec (začátek) lamely bude opatřen bočnicí, není třeba dodržet podmínky
prožezu.
Běžné odchylky vzoru, barvy, kvality, tíhy fólií nejsou důvodem k reklamaci.
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