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CENÍK
BEZPEČNOSTNÍCH SKEL TVRZENÝCH ( ESG)

platný od 1. 01. 2014

Všechny níže uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou bez dopravy, sklad Šenov
u Ostravy (pokud není dohodnuto jinak).
Vyhrazujeme si právo na změnu (zvýšení) cen, pokud rozměry a množství skel výrazně
ovlivní prořez neboli odpad z tabulových formátů.
Výrobce  může  poskytnout  rabat  na  níže  uvedené  ceny  z důvodu  množství  nebo
opakujících se objednávek. 
Při  objednávce (poptávce) na větší  množství skel vám vypracujeme speciální cenovou
nabídku.
Standardní platební podmínky – 70% záloha při objednání, doplatek po dodání.
Termíny dodání :  dle aktuální situace, většinou cca 5 – 8  prac. dní.
Objednávky posílejte písemně:

e-mailem:  obchod@glascomp.cz

poštou, osobně:  GLASCOMP s.r.o., provozovna ul. Volenská 1680, 739 34 Šenov 

Informace o cenách, dodávkách a stavu skladu:  
Blanka Baronová,  tel. 596 810 467, mob. 724 474 222
Technické a cenové informace :   
Boris Olšar – ředitel společnosti, mobil 606 606 480

Provozní doba: pondělí – pátek, 7 – 15 hod. (po dohodě možno i později).

Všeobecné obchodní podmínky dodání:

1.) Pro výpočet ceny je plocha zaokrouhlována na 2 desetinná místa nahoru. Např. rozměr 
586  x  723mm = 0,423 = 0,43m2. Minimální zú čtovací plocha je 0,20 m2. Např. 248  x  
370mm = 0,092 =min. zůč. plocha = 0,20m2
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2.) U zvláštních tvarů se při výpočtu plochy vychází z rozměrů nejmenšího opsaného 
pravoúhelníku a k ceně je připočtena přirážka za tvar viz. Příloha. Příplatek za šablonu, 
dle konkrétní poptávky.

3.)  Výrobní rozměry. Minimální výrobní rozměry jsou 250 x 150 mm. Maximální výrobní 
rozměry jsou2100 x 3600 mm. Pokud je délka nad 3600mm do 4500mm účtuje se 
příplatek + 30 % k ceně skla. Rozměry nad 2100 x 4500 – na poptávku.

4.) Všechny ceny jsou uvedeny včetně sámované ( sražené) hrany , která je nezbytná pro 
tepelné opracování. Skla od tl. 8 mm nelze dodat se sámovanou hranou, ale minimálně 
s hranou broušenou. V tomto případě je nutno opracování připočítat k  ceně.

5.) Veškeré výrobky jsou v souladu s EN označovány trvalou značkou. V     případě, že 
uvedenou značku nepožadujete, musíte toto uvést na konkrétní objednávce!

6.) Balení a expedice. Způsob balení určuje dodavatel , po dohodě s objednatelem. Pokud 
požaduje odběratel, lze balit na stojany, které zapůjčí dodavatel. Stojany je povinen 
odběratel vrátit na své náklady do provozovny odběratele do 14 dnů od zapůjčení. Po 14 
dnech je oprávněn dodavatel účtovat půjčovné ve výši 150,- Kč/ den + DPH. Pokud 
odběratel stojan nevrátí do 45 dní od data zapůjčení, je dodavatel oprávněn vyfakturovat 
pořizovací cenu stojanu. Ta činí 10 000,- Kč + DPH/ 1 ks stojanu.

7.) Doprava. U dodavatele je možno za úhradu, objednat dopravu skel na místo určení. 
Orientační cena auty do 3,5 t. je 15,- Kč / 1 km + DPH ( oba směry). Vykládku si na 
vlastní náklady zajišťuje odběratel. Je možná i jiná dohoda u konkrétní objednávky, 
pravidelné závozy = paušální cena, větší objednávky, doprava zdarma apod.

8.) Reklamace
Anizotropie – optické jevy na kaleném skle, které se zvýrazňují při určitých světelných 
podmínkách. Mohou být  viditelné různé vzory ( ornamenty ). Tento jev je pro tepelně 
zpracované sklo fyzikálně podmíněný a nemůže být předmětem reklamace.
Optická deformace – v procesu kalení dochází vlivem horší rovinnosti povrchu 
k deformaci, známé jako „válečková vlna“. Ta je viditelná především v odrazu. Tento jev 
rovněž nemůže být předmětem reklamace.

9.) Další nabídka speciálních skel
Dodáváme rovněž emailovaná skla, skla s potiskem ( celoplošně nebo vzory ), 
celoskleněné tvrzené dveře a stěny  ( včetně kování a montáže ) ,  interiérové prvky ze 
skla ( police, bary, stolové desky ). Ceny pro tyto výrobky budou kalkulovány dle 
konkrétní poptávky.
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KALENÁ SKLA=ESG - min. zú čtovací plocha 0,2 m2
 ÚHLOPŘÍČKA MIN 250MM

typ tlouš ťka

v mm bez DPH
FLOAT ČIRÝ 3-4 750,00

min. 0,2/m

5 850,00
6 950,00
8
10
12
15
19

DIAMANT 4
extra čiré sklo 5

6
8
10

min. plocha 0,3 m2 12

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

PLANIBEL/PARSOL 4 990,00
zelený, šedý, bronz 5

6
8

ověřit zda je skladem! 10
modrý DARK BLUE 6

8
AZUR sv.modrý 6

8

KALENÁ SKLA S CELOPLOŠNÝM POTISKEM (RAL)
Float s RAL standart 5

6
8

Satinato 6
Diamant s RAL standart 6
Min. ú čtovací plocha 0,3 m2

POZOR! U skel s celoplošným potiskem, může dojít k určitým barevným odlišnostem.
Tyto barevné odlišnosti jsou ovlivněny různými technickými a fyzikálními faktory a nejsou 
předmětem reklamace. Aby byly dodrženy barevné tolerance, je nutná výroba v jedné šarži.

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

ANTELIO/STOPSOL (reflexní skla)

cena K č/m2

1 140,00
1 480,00
1 950,00
3 970,00
5 600,00

1 380,00
1 630,00
1 940,00
2 500,00
3 140,00
3 950,00

cena K č/m2

1 190,00
1 440,00
1 850,00
2 350,00
1 830,00
2 400,00
2 300,00

3 060,00

2 030,00
2 150,00
2 730,00
3 100,00
3 220,00

Nestandartní RAL  - příplatek za objednávku 1 500,00

cena K č/m2



čiré, bronz, silver, šedé 6
8

zelené 6
8

modré 6
8 3750

KALENÉ - ESG SATINATO / SATINOVO/ MATELUX 

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

čiré 4
5
6
8
10
12

šedé, bronz, zelené 8
Ostatní typy a tloušťky skel na vyžádání.

1 920,00
2 550,00
2 150,00
3 270,00
2 880,00

cena K č/m2

1 320,00
1 630,00
1 970,00
2 600,00
3 100,00
3 950,00
4 800,00



Ceny za opracování tvrzených skel

Ceny za úpravu hran (Kč/bm)

tloušťka skla Hrana plochá, oblá
(mm) broušená leštěná
4-6 50,00 80,00
8-10 70,00 100,00
12 100,00 160,00
15 290,00 370,00
19 330,00 470,00

Ceny za otvory (Kč/ks)

Tloušťka skla                Otvor (mm)
(mm) 4-40 45 - 65 70 - 90
4-5 60,00 110,00 160,00
6-8 80,00 130,00 180,00
10 130,00 150,00 200,00
12 160,00 170,00 220,00
15 420,00 630,00 1000,00
19                   dle dohody

Pozn.:Cena v případě otvoru zapuštěného - je +100%

Cena za výřezy (Kč/ks), broušené hrany

Tloušťka skla                   Výřez
(mm) 20 x 50 100 x 120 větší
4-8 160,00 230,00 460,00
10 270,00 340,00 680,00
12 310,00 390,00 800,00
15 - 19                 dle dohody 

Pískování cca 1500,00

PŘÍPLATEK ZA TVAR 40 - 100% k ceně skla


