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OBJEDNÁVKA IZOLAČNÍCH SKEL - NÁLEŽITOSTI 

 

- jméno, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení a kontaktní osoba objednatele, údaje o zápisu 
v OR 

- telefonické, faxové popř. elektronické spojení 
- požadovaný termín a místo dodávky zboží (zejména při dopravě na stavby) 
- přesnou specifikaci výrobku: 

 
a) rozměr skla – šířka x výška (jako první se udává šířka skla), složení, počet kusů, šíře 

rámečku, druh rámečku (AL , NEREZ, SWISSPACER atd.), plnění plynem, použití UV silikonu 
(u skel bez UV ochrany zatmelení),  pokud je potřeba - druh opracování  hrany  

 
b) u nepravidelných tvarů výkresovou dokumentaci s číselnými kótami a všemi potřebnými 

rozměry 
 

c) u izolačních skel je nutno uvádět pozici umístění skla (ornament, VSG), pohled zevnitř nebo 
zvenku hlavně u nepravidelných tvarů  (v případě neuvedení bude považována pohledová 
strana za vnitřní) 

 
d) přesnou specifikaci meziskelních mřížek (šíře, barva, výkres rozložení – kotování 

meziskelních mřížek je nutno uvádět od kraje skla na střed mřížky) 
 

e) případné šablony musí být z pevnějšího materiálu a přesně popsány (název firmy, složení 
skla, pohled zvenku, zevnitř atd.). Pokud zákazník nevyžaduje vrácení šablon, následně se 
skladují maximálně 20 dní po expedici výrobku pro posouzení případné reklamace. 

 
f) způsob přepravy (vlastní doprava nebo vozem dodavatele) 

 
g) způsob balení (standardní balení na stojany) 

 

 
VŠEOBECNĚ PRO DODANÁ IZOLAČNÍ SKLA PLATÍ : 
 
- izolační skla tmelena standardním PU tmelem (tmel není odolný UV záření) => určeno výhradně pro 
zasklení do rámu 
- nabízené produkty je nutné posuzovat výhradně dle ČSN EN 1279-1 – optická a vizuální kvalita 
izolačních skel.  
- staticky nepočítáno 
- bez provedené termostresové analýzy 
- neposuzován výškový rozdíl výrobní závod AKUTERM SKLO a.s. x místo použití 
- bez posouzení ve vztahu k následné poloze zasklení, zasklívacímu systému a způsobu použití skel 
- izolační skla jsou kalkulována a vyráběna ve složení dle požadavku zákazníka 
- AKUTERM SKLO proto nenese odpovědnost za případné nesplnění podmínek stanovených normou 
ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) 
- náhradní plnění v rámci případné oprávněné reklamace je omezeno na dodání nového kusu 
reklamovaného skla  do sídla kupujícího, případně na staveniště; obojí v rámci ČR 
 
 


