
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

   

 
 

 

                                      

Lakování profilů (PUR 2K technologie)        

TECHNICKÉ  
podmínky  

LAKOVÁNÍ PVC profilů  

                         



 

 

  

- PUR / akrylátové barvy zaručují kvalitu na úrovni autolaků dvouvrstvou technologií, mimořádná odolnost a stálost 
povrchové úpravy,umožňují namíchat největší množství odstínů od maximálního lesku až po úplný mat dle požadavku. 

- Dostupné odstíny: standardně dle vzorkovnic RAL, RAL Design a NCS, dále také podle dodané předlohy (vč. metalíz a 
perletí). 

- Stupeň lesku: standardně satenový mat, lze přizpůsobit předloze od absolutního matu až po maximální lesk. 

 

Balení lakovaných profilů  
-  "Polepení" vysoce kvalitní dvouvrstvou protiotěrovou ochrannou fólií. 

 

Další možnosti lakování: 

Kromě okenních a dveřních profilů lze lakovat i jiné díly - tyče, lišty, parapety, desky a panely, rozličné krytky, okapničky, 
okenní a dveřní panty apod. 
Profily lze lakovat také oboustranně a to buď dvě pohledové strany nebo tři strany (u sloupků čtyři), tj. vč. té, která je viditelná 
pouze při otevření okna. 
 

Příplatkové lakování: 
1. U dvoustranného lakování se počítá každá strana zvlášť, u trojstranného (čtyřstranného) lakování se počítají dvě (tři) 

nejširší strany, třetí (čtvrtá) je zdarma. 

2. Profil s těsnící gumou: + 5 % (podmínkou proveditelnosti lakování je alespoň minimální "odchlípnutí" gumy od 
profilu). 

3. Svařené profily (svařence): + 50 %. 

4. Metalické a perleťové odstíny (dle RAL vzorkovnice): + 10 % (neRALové odstíny individuálně). 
5. Strukturovaný lak ("krupička"): + 20 %. 

6. U zakázky do 30 bm, bude účtován manipulační poplatek 2.000,- Kč. 
7. Příplatek za expresní zhotovení zakázky do 1 týdne, je 2000,- za každý druh profilu. 

 

Všeobecné technické a dodací podmínky 
 

1. Ve výše uvedených cenách není zahrnuta doprava.  

2. Minimální účtované množství je 6 m od každého profilu. 
3. Všechny řádné objednávky musí být zpracovatelem zpracovány do 48 hodin po uzávěrce a následně 

potvrzeny objednatelem. 

4. Termín dodání je 3 – 4 týdny od potvrzení objednávky a dodání profilů. V závislosti na velkosti a složitosti 
zakázky, může být termín prodloužen.  

5. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě objednávek objednatele a odsouhlasené cenové nabídky 
zhotovitele. Pro přesné stanovení ceny je nutné dodat mapy profilů nebo katalogy v měřítku 1:1 nebo 
fyzických vzorků (odřezků) jednotlivých profilů s vyznačením části plochy pro lakování.  

6. Tvar profilů určených k lakování musí být odsouhlasen firmou RENOL CZ, s.r.o. 

7. Maximální délka profilu je 6500 mm. 

8. Profil s těsnící gumou: Podmínkou proveditelnosti lakování je alespoň minimální "odchlípnutí" gumy 

od profilu ! 
9. Barevný odstín pro lakování musí být označen číslem dle vzorníků RAL. 

10. dodávka obsahuje odpovídající množství barvy např. na retušování spojů po svaření oken. 

11. Dodané profily musí být uloženy v přepravní paletě, nesmí být znečištěny a poškozeny. O skutečném 
znečištění případně jiné neshodě bude zákazník co nejdříve informován e-mailem včetně fotodokumentace a 
protokolu o neshodě. Potvrzením objednatele bude za dodatečné čištění profilů účtován poplatek 20,- Kč za 
každý běžný metr znečištění a termín dodání bude o přiměřenou dobu prodloužen. 

12. Profily jsou použitelné k dalšímu zpracování po uplynutí 72 hodin od nalakování. 

13. Záruka na stálobarevnost a přilnavost povrchové úpravy poskytujeme 60 měsíců, počínaje dnem dodání 
objednateli 

14. Profily určené pro kašírování musí být dodány minimálně 3 dny před vlastním kašírováním. 
15. Součástí ceny je zabalení profilů do přepravních palet dodané objednavatelem.  

16. V případě transportu přepravní službou je cena balného řešena individuálně. 
17. Dále je třeba striktně dodržovat platných technických postupů pro výrobu a montáž barevných plastových 

oken a dveří danými technologickými předpisy jednotlivých výrobců profilových systémů. 
18. Reklamace se řídí, dle reklamačního řádu vydané společností RENOL CZ, s.r.o. (který je umístěn na webu 

www.renol.cz, v sekci ke stažení). 
 

http://www.renol.cz/


 

 

  

Ve Stránecké Zhoři, dne 11.06.2019 
 
                 Petr Kadlec 
            jednatel společnosti 
 

 
 

……………………………………….     ......................................... 
                dodavatel                                                                                           odběratel 
 
Kontakty 
Fakturační adresa: 
 
RENOL CZ, s.r.o. , Průmyslová 1761, 696 42 Vracov 
IČO: 469 03 953, DIČ: CZ46902953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
PROVOZ Stránecká Zhoř  PROVOZ Vracov – sídlo společnosti 
Stránecká  Zhoř  119   Průmyslová 1761  
594 42, Měřín     696 42, Vracov  
     
Simona Zelinková  Lenka Zálešáková 
Objednávky, expedice  objednávky, expedice 
e-mail: objednavky1@renol.cz  e-mail: objednavky3@renol.cz 
mobil: +420 724 175 681  mobil: +420 724 208 779 
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