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DEBNIACE BETÓNOVÉ TVÁRNICE

Betón je veľmi pevný stavebný MATERIÁL, ale len vtedy, ak sa dobre pripraví a aplikuje. Vyrába sa z cementu, kameniva a vody. Jeho vlastnosti závisia 
na pomere zložiek a ich kvalite. Existuje niekoľko základných DRUHOV a zvoliť ten správny je nutné zvlášť pri väčšom rozsahu betónovania. Betónové 
tvárnice sú vyrábané z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón s drážkou na uloženie oceľovej tyčovej výstuže, čím sa zabezpečí 
dostatočné prepojenie.

Debniace tvárnice KLASIK

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Spotreba Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta ks/m² bez DPH s DPH

Š 15 50 x 15 x 25 60 18/1080 8 1,25 1,50

Š 20 50 x 20 x 25 50 22/1100 8 1,35 1,62

Š 25 50 x 25 x 25 40 24/960 8 1,45 1,74

Š 30 50 x 30 x 25 40 26/1040 8 1,55 1,86

Š 40 50 x 40 x 25 30 30/900 8 1,65 1,98

Výhody a použitie

• debniace tvárnice, je možné použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej  
resp. železobetónovej  steny

• vhodné pre steny základových pásov, pivníc, stratené debnenie, výstavba stien bazénov, oplotenie, 
oporné múry

• dobrá priľnavosť omietky

• úspora debnenia, času, nákladov

• tvárnice je možné upravovať sekaním, vŕtaním, frézovaním

• minimálna spotreba malty

lsm@lsm.sk

Debniace betónové tvárnice STĹPOVÉ

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Spotreba Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta ks/m² bez DPH s DPH

SŠ 30 30 x 30 x 25 60 15/900 15 1,55 1,86

DO 30 Ø30 x 25 50 14/700 13 1,44 1,73

SŠ 40 40 x 40 x 25 30 223/690 11 1,75 2,10

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Spotreba Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta ks/m² bez DPH s DPH

P 12 50 x 12 x 25 64 15/1200 8 1,25 1,50

O 24 38 x 24 x 23,5 50 28/1400 12 1,40 1,68

Murovacie betónové tvárnice



PLOTOVÉ BETÓNOVÉ STRIEŠKY
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Výhody a použitie

• Vhodné pre plotové systémy, betónové ploty a oporné múry 

• Po dvoch stranách drážka na odkvapkávanie dažďovej vody

• Striešky je možné upravovať vŕtaním, sekaním, frézovaním

0911 452 089

Stĺpikové striešky

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta bez DPH s DPH

 S 30 30 x 30 56 10/560 3,47 4,16

S 40 40 x 40 20 20/400 3,92 4,70

S 50 50 x 50 10 37/370 4,77 5,72

SO 30 50 x 30 50 14/700 4,03 4,84

SO 35 60 x 35 18 20/800 4,59 5,51

Koncové striešky

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta bez DPH s DPH

K 20 50 x 20 72 9/648 3,84 4,61

K 25 50 x 25 50 12/600 4,10 4,92

K 30 50 x 30 50 16/800 4,40 5,28

K 40 50 x 40 40 23/920 4,59 5,39

K 50 50 x 50 10 31/310 5,15 6,18

K 30/40 30 x 40 40 13/520 4,59 5,51

Rohové striešky

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta bez DPH s DPH

R 20 20 x 30 50 7/350 4,40 5,28

R 25 25 x 35,5 40 11/440 4,59 5,51

R 30 30 x 40 30 16/480 4,78 5,74

R 40 40 x 50 10 29/290 5,15 6,18

Múrikové striešky

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta bez DPH s DPH

M 20 50 x 20 72 9/648 2,91 3,43

M 25 50 x 25 50 12/600 3,21 3,85

M 30 50 x 30 50 16/800 3,54 4,25

M 40 50 x 40 40 24/960 3,99 4,79

M 50 50 x 50 10 35/350 4,59 5,51
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VODOMERNÉ ŠACHTY 

Vodomerná šachta bola vyrobená na základe skúseností a  
požiadaviek vodárenskej spoločnosti a spĺňa všetky požiadavky. 
Je určená predovšetkým pre umiestnenie, kontrolu a chod  
vodomeru, ale sú aj iné možnosti využitia ako napríklad 
pri osádzaní technologických zariadení bazénu, čističiek a akumulačných 
nádrží.

6.  Poklop vodomernej šachty je dodávaný podľa požiadaviek zákazníka  
     od pochôdznych až po nosnosť 40 ton.

3.  Záhradka vodomernej šachty je vyrábaná v dvoch veľkostiach, 200      
     a 500mm.

1.  Hrdlo vodomernej šachty slúži  pre zvýšenie rozponu medzi betónovou                                                                                                                                        
     platňou a poklopom, využitie pri zatrávňovaní.

2. Betónová platňa je kompaktný armovaný diel vyrábaný                                                                                                                                         
   v celku. Vyrába sa v dvoch variantoch a to s nosnosťou                                                                                                                                        
      platne do 1,5t a do 7t.

5.  Rebrík sa vyrába podľa požiadaviek zákazníka, resp. výšky  
     šachty.

4. Dno vodomernej šachty, je kompaktný armovaný diel 
       vyrábaný v celku.

lsm@lsm.sk



VODOMERNÉ ŠACHTY
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Typ Rozmery [mm] Hrúbka steny Hmotnosť Cena za ks

D x Š x V [mm] [kg] bez DPH s DPH

1. Hrdlo 700 x 700 x 200 50 70          35,00 42,00

   Krycia platňa 1400 x 1100 x 800 80 230 71,00 85,20

2. Krycia platňa spevnená do 5t 1400 x 1100 x 150 150 421 99,00 118,80

   Krycia platňa spevnená do 7t 1400 x 1100 x 150 150 441 115,00 138,00

   Záhradka 200 1400 x 1100 x 200 60 150 48,00 57,60

3. Záhradka 200 s otvorom 1400 x 1100 x 200 60 150 48,00 57,60

   Záhradka 500 1350 x 1100 x 500 80 470 75,00 90,00

   Záhradka 500 + *ST 1350 x 1100 x 500 80 470 85,00 102,00

4. Dno 1350 x 1100 x 600 80 800 95,00 114,00

   Dno + *ST 1350 x 1100 x 600 80 800 102,00 122,40

Vodomerné šachty

*ST - Stúpadlo krátke

Poklop pochôdzny Poklop liatinovýPoklop liatinový s hrdlom

Typ Výška Hmotnosť Cena za ks

[mm] [kg] bez DPH s DPH

   Rebrík 1,2 m 1200 10 25,00 30,00

   Rebrík 1,4m 1400 12 30,00 36,00

5. Rebrík 1,6 m 1600 12 37,00 44,40

   Rebrík 1,8 m 1800 16 40,00 48,00

   Rebrík 2,0 m 2000 17 48,00 57,60

Doplnky k vodomernej šachte

Typ Rozmery Výška Hmotnosť Cena za ks

[mm] [mm] [kg] bez DPH s DPH

   Poklop pochôdzny 605 x 605 30 12 29,00 34,80

   Poklop pochôdzny uzamykateľný 605 x 605 30 15 55,00 66,00

6. Poklop s hrdlom do 1,5t 700 x 700 200 122 131,00 157,20

   Poklop s hrdlom do 12,5t 700 x 700 200 136 141,00 169,20

   Poklop s hrdlom do 40t 700 x 700 200 193 179,00 214,80

   Poklop s hrdlom uzamykateľný 700 x 700 200 90 96,00 115,20

   Poklop A do 1,5t 695 x 695 20 19 76,00 91,20

6. Poklop B 12,5t 600 x 600 40 36 80,00 96,00

  Poklop D 40t 615 x 595 100 53 118,00 141,60

Poklopy

0911 452 089

Liatinové poklopy
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VODOMERNÉ ŠACHTY 

Monolitná šachta

lsm@lsm.sk

Výhody a použitie

• slúži na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu obytných domov

• sú určené na pripojenie vodomerného radu tam, kde nie je možné umiestniť vodomer / priamo do objektu alebo 
ak je miesto pre napojenie vodovodnej prípojky od budovy príliš vzdialené

• sú vyrobené z betónu, ktorý zaručuje dlhú životnosť a prvotriednu kvalitu výrobku

• zabudované integrované tesnenie DN32

• zabudované šachtové stúpadlá – nemusí sa používať rebrík

• vodotesnosť

Typ Rozmery Hmotnosť Cena za ks

[mm] [kg] bez DPH s DPH

Monolitná šachta 1400 x 1100 x 1900 2500 380,00 456,00

Vodomerné a armatúrne šachty, sú vyrábané ako monolitické prefabrikáty. Šachty sa skladajú z dvoch samostatných dielcov a to z nádrže a zákryto-
vej stropnej dosky. Sú určené predovšetkým pre umiestnenie, kontrolu a chod vodomeru, ale sú aj iné možnosti využitia ako napríklad pri osádzaní 
technologických zariadení bazénu, čističiek a akumulačných nádrží.

Integrované gumové tesnenie

Zdvíhacia kotva



VODOMERNÉ ŠACHTY
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L profil

Betónový podstavec billboardu

0911 452 089

Typ Rozmery Hrúbka steny Hmotnosť Cena za ks

[mm] [mm] [kg] bez DPH s DPH

L profil 2000 x 1000 x 1000 200 1240 290,00 348,00

Typ Rozmery Hrúbka steny Hmotnosť Cena za ks

[mm] [mm] [kg] bez DPH s DPH

Podstavec billboardu 2000 x 2000 x 1950 200 2530 450,00 540,00

L profil   je betónový oporný prvok, ktorý sa používa k vytváraniu  zlomových prechodov v členitom teréne pre ohraničenie a ochranu plôch zelene a 
pre stavbu rôznych deliacich plotov a stien bez nutnosti ďaľších povrchových úprav. Má viacúčelové využitie ako oporná stena pre udržanie nánosov 
hliny, pri budovaní záhradných skaliek, hnojísk, či silážnych žľabov.

Betónový podstavec v sebe spája všetky potrebné vlastnosti špičkového produktu z dôvodu jednoduchosti, dômyseľnej konštrukcie, multifunkčnosti, 
variability a možnosti manipulácie z miesta na miesto.
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KANALIZAČNÉ ŠACHTY 

7. Kanalizačné poklopy štandardne máme dva typy – liatinové                                                                                                                                        
   poklopy a železobetónové BEGU poklopy. Kanalizačný poklop                                                                                                                                           
      dodávame podľa tried zaťaženia – A, B, D.

6. Betónové poklopy sa vyrábajú v dvoch                                                                                                                                            
      priemeroch 740 a 825 mm.

1. Vyrovnávacie prstence slúžia na dorovnanie nerovnosti                                                                                                                                       
   medzi terénom a poklopom na kanalizačnej šachte. Sú                                                                                                                                               
     vyrábané v piatich výškach (60, 80, 100, 120 a 200 mm).

2. 3. Prechodová doska / znížený kónus / používa                                                                                                                                          
   sa ako náhrada kónusu, keď je nedostatočná                                                                                                                                     
     výška montážneho otvoru kanalizačnej šachty.

4. 

5.

Elastomerné tesnenie sa používa na tesnenie 
kanalizačných skruží DN 1000 mm.

lsm@lsm.sk

Kónus slúži pre vstup do kanalizačných                                               
šachiet. Súčasťou kónusu je zabudované 
kapsové stúpadlo, ktoré umožňuje 
jednoduchší vstup do kanalizačných šachiet. 
Protišmykové výstupky v nášľapnej ploche 
kapsového stúpadla vytvárajú bezpečnejší 
nášľap, ich rozmiestnenie optimalizuje 
odtok vody z tejto plochy.

Kanalizačné skruže sú určené pre stavbu                                                                                                    
kanalizačných vodotesných šachiet k 
podzemnému vedeniu inženierských sietí a pre 
stavbu vsakovacích šachiet a studní. Vyrábajú 
sa v troch výškach, a to 250, 500 a 1000 mm. 
Súčasťou kanalizačných skruží je poplastované 
krátke stúpadlo v prevedení jadro – oceľ a 
povrch – plast.

Šachtové dná sú vyrábané po 15° 
s plnoprietokovou kynetou, a so 
zabudovanými šachtovými prechodkami 
podľa požiadaviek zákazníka a dimenzie 
potrubia. Súčasťou šachtového dna je 
zabudované poplastované krátke stúpadlo 
v prevedení jadro – oceľ a povrch – plast.



KANALIZAČNÉ ŠACHTY

st
r.1

1

Typ DN Výška Hrúbka steny Hmotnosť Cena za ks

[mm] [mm] [mm] [kg] bez DPH s DPH

   Vyrovnávací prstenec 40 625 40 100 20 8,50 10,20

   Vyrovnávací prstenec 60 625 60 100 20 8.80 10,56

1. Vyrovnávací prstenec 80 625 80 100 40 9,60 11,52

   Vyrovnávací prstenec 100 625 100 100 50 10,20 12,24

   Vyrovnávací prstenec 120 625 120 100 60 10,80 12,96

2. Kónus 1000 / 600 700 100 540 58,00 69,60

3. Prechodová doska do 5t 1000 / 625 250 - 376 109,00 130,80

   Prechodová doska do 9t 1000 / 625 250 - 390 126,00 151,20

   Skruž 250 + *ST 1x 1000 250 100 190 32,00 38,40

4. Skruž 500 + *ST 2x 1000 500 100 410 48,00 57,60

   Skruž 1000 + *ST 4x 1000 1000 100 820 82,00 98,40

   Šachtové dno 630 1000 630 100 1100 170,00 204,00

5. Šachtové dno 900 1000 900 180 1100 223,00 204,00

   Šachtové dno 1050 1000 1050 230 1100 278,00 204,00

Kanalizačné šachty

Šachtové dná  sa vyrábajú na potrubia DN 110 – DN 600 na základe špecifikácie a potrieb zákazníka. Pre vypracovanie cenovej ponuky a pre 
zodpovedanie akýchkoľvek otázok nás kontaktujte, nakoľko variabilita šachtových dien je veľmi veľká / koncové, priame, lomové, krížové a uhlové / 
a s možnosťami rôznych typov a dimenzie šachtových prechodiek.

*ST - stúpadlo

0911 452 089
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KANALIZAČNÉ ŠACHTY 
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Typ DN Zaťaženie Hmotnosť Cena za ks

[mm] [t] [kg] bez DPH s DPH

Poklop 740 600 do 1 60 38,00 45,60

Poklop 825 825 do 1 80 41,00 49,20

Poklop 1200 1200 do 1,5 220 53,00 63,60

Poklop 1200 s otvorom 1200 do 1,5 220 53,00 63,60

Poklop 1200 / 2 polovice 1200 do 1,5 220 53,00 63,60

Betónové poklopy

Betónové poklopy sa vyrábajú vo variantoch dve polovice, alebo v celku.

Typ Trieda DN Materiál 
rám

Materiál 
poklop

Odvetranie Zaťaženie Hmotnosť Cena za ks

[mm] [t] [kg] bez DPH s DPH

Poklop KAB 01 A15 600 betón-liatina betón-liatina nie do 5 72 55,00 66,00

Poklop KAB 02 A15 600 betón-liatina liatina nie do 5 51 75,00 90,00

Poklop KAL 02 A15 600 liatina liatina nie do 5 25 65,00 78,00

Poklop KBB 01 B125 600 betón-liatina betón-liatina nie do 12,5 99 79,00 94,80

Poklop KBB 02 B125 600 betón-liatina betón-liatina áno do 12,5 92 95,00 114,00

Poklop KBB 03 B125 600 betón-liatina liatina nie do 12,5 70 89,00 106,80

Poklop KDB 02 D400 600 betón-liatina betón-liatina nie do 40 156 105,00 126,00

Poklop KDB 16 D400 600 betón-liatina betón-liatina áno do 40 162 110,00 132,00

Liatinové poklopy

Závesné 
oko

Šachtové 
stúpadlo

Mazivo
Rexcom

Elastomérne 
tesnenie

Kanalizačná 
pena

Studniarska 
pena

Typ Cena / predaj Cena / prenájom

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Závesné oko ZOK 2,5 60,00 72,00 30,00 36,00

Skružové zvierky 690,00 828,00 50,00 60,00

Šachtové stúpadlo 5,00 6,00

Elastomérne tesnenie 6,50 7,80

Mazivo Rexcon 16,00 19,20

Kanalizačná pena 7,76 9,31

Studniarska pena 7,76 9,31

Prenájom / predaj manipulačných prostriedkov

Manipulačné prostiredky a doplnky

Závesné oko pre kotvy s guľovou hlavou, je výkonné zdvíhacie zariadenie určené pre zaťaženie od 1,3 tony do 32 ton. Je vyrobené z pevnej ocele a je 
určené pre manipuláciu – prepravu šachtového dna, skruží a iných kanalizačných prvkov ako aj skružové zvierky.

Skružové 
zvierky
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Typ Rozmery Pánty Hmotnosť Cena za ks

[mm] [kg] bez DPH s DPH

Mreža KM12 500 x 500 x 160 nie 68 95,00 114,00

Mreža KM12P 500 x 500 x 160 áno 68 105,00 126,00

Liatinové mreže

Uličné vpuste sú určené na zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd z pozemných komunikácií, alebo z verejných priestranstiev do stokových sietí.

Kalové koše

Typ Výška [H] Hmotnosť Cena za ks

[mm] [kg] bez DPH s DPH

Nízky kôš 250 3,8 23,00 27,60

Vysoký kôš 600 6,5 29,00 34,80

Kalové koše sú určené k zachytávaniu nečistôt, ktoré sa dostanú do uličných vpustí cez otvory mreží. Kalové koše 
sú vyrobené z tepelne pozinkovaného plechu, čo zaručuje dlhú životnosť.

Dná

Vyrovnávacie prstenece

Typ DN Výška [H] Hrúbka steny Hmotnosť Cena za ks

[mm] [mm] [mm] [kg] bez DPH s DPH

Vyrovnávací prstenec 60 500 60 82,5 20 6,10 7,32

Vyrovnávací prstenec 80 500 80 82,5 27 6,40 7,68

Vyrovnávací prstenec 100 500 100 82,5 35 6,80 8,16

*Vyrovnávací prstenec 40 500 40 82,5 34 8,50 10,20

*Vyrovnávací prstenec 60 500 60 82,5 47 8,80 10,56

Skruže

Typ DN Výška [H] Hrúbka steny Hmotnosť Cena za ks

[mm] [mm] [mm] [kg] bez DPH s DPH

Skruž 225 500 225 50 42 11,50 13,80

Skruž 325 500 325 50 60 13,00 15,60

Skruž 650 500 650 50 130 21,00 25,20

Typ DN Výška [H] Hrúbka steny Hmotnosť Cena za ks

[mm] [mm] [mm] [kg] bez DPH s DPH

Uličné dno - Horný odtok φ200 500 1000 50 240 51,00 61,20

Uličné dno - Spodný odtok φ200 500 1000 50 240 51,00 61,20

*Vyrovnávacie prstence hladnké-koncové
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STROPNÝ SYSTÉM

Stropný systém LSM pozostáva zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov s priestorovou výstužou a betónových 
stropných vložiek ST20, ST25 a debniacich stropných dosiek SD9. Nadbetovaním uložených nosníkov a stropných vložiek 
vzniká spriahnutá železobetónová konštrukcia.

Stropný systém LSM má širokú škálu využitia, prakticky je použiteľný u všetkých druhov stavieb, či už sú to rodinné domy, 
bytové domy, obchodné a administratívne centrá, výrobné a skladové haly, garáže, atď. V našich riešeniach používame stropné 
nosníky vyrobené najmodernejšou technológiou v najvyššej kvalite.

Stropné betónové vložky sú súčasťou stropného systému LSM. Stropný systém LSM používa tieto 3 typy stropných vložiek ST 20 ,STK 20 a ST 25 
,ktoré sú vyrobené z prostého betónu. Zo statického hľadiska pôsobia stropné vložky ako čiastočne spolupôsobiace v zmysle STN EN 15037-2. 
Sortiment stropných vložiek dopĺňajú prefabrikované stropné dosky SD9. Stropné dosky sa používajú ako náhrada stropných vložiek v prípade ,ak 
by krajný rad stropných vložiek zasahoval viac než 50 mm do venca. Stropné dosky je možné rozlomiť na 2 polovice, čo umožňuje variovať osovú 
vzdialenosť ukladania stropných vložiek. 

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta bez DPH S DPH

ST 20  25 x 56,5 x 20 50 25/1250 1,60 1,92

STK 20  25 x 56,5 x 20 40 27/1080 1,80 2,16

ST 25  25 x 56,5 x 20 40 27/1080 1,80 2,16

SD 9  25 x 56,5 x 9 60 19/1140 1,70 2,04

Stropná vložka ST-20

Stropné vložky

Stropná doska SD9Stropná vložka ST-25 Stropná koncovka STK-20 Stropná doska SD9 
rozdelená na 2 polovice

lsm@lsm.sk



Prefabrikované stropné nosníky sú tvorené priestorovou priehradovou výstužou, ktorá je zakotvená do betónovej pätky lichobežníkového tvaru – 
výška pätky je 40 mm, šírka pätky je na spodnej hrane 110 mm, na hornej hrane 120 mm. Pätka sa vyrába z betónu triedy min. C25/30. Priestorová 
priehradová výstuž zabezpečuje dostatočnú tuhosť prefabrikovaných nosníkov pri skladovaní, doprave aj montáži nosníkov. Výška priestorovej prie-
hradovej výstuže (výstužného priehradového nosníka) je jednotná pre všetky dĺžky prefabrikovaných nosníkov = 190 mm. Priestorová priehradová 
výstuž pozostáva z dvojice spodných prútov priemeru Ø8 – Ø14 mm a jedného horného prútu priemeru Ø8 – Ø10 mm. Spodné prúty sú s horným 
prepojené pomocou dvojice spojitých diagonál Ø5 mm. Diagonály sú k spodným aj hornému prútu privarené bodovými zvarmi. Spodná výstuž pre-
fabrikovaných nosníkov je pri niektorých typoch (dĺžkach) doplnená o jeden prídavný výstužný prút Ø6 – Ø14 mm. Táto prídavná výstuž neprebieha 
po celej dĺžke nosníka, je osadená na stred dĺžky nosníka v mieste maximálnych ohybových momentov na prostom nosníku. Pre priestorové prie-
hradové nosníky aj pre doplnkovú výstuž je použitá betonárska výstuž B 500 A. Všetka výstuž použitá pre prefabrikované nosníky spĺňa požiadavky 
normy STN EN 10080. Nominálne krytie dolnej výstuže zakotvenej v betónovej pätke je 15 mm. Celková výška prefabrikovaných nosníkov je približne 
205 mm. Prefabrikované nosníky sa vyrábajú v dĺžkach od 1,2 m - 8,8 m v násobku po 0,2 m. Nosníkmi je možné preklenúť rozpony od 1,0 m až po 
8,4 m. Minimálne uloženie nosníkov je 100 mm. Toto sa zväčšuje v závislosti od rozponu prefabrikovaných nosníkov.

STROPNÝ SYSTÉM
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Stropné nosníky

Dĺžka nosníka Max. svetlosť Cena za ks

L [m] LS [m] bez DPH s DPH

1 0,8 10,09 12,11

1,2 1,0 11,71 14,05

1,4 1,2 13,33 16,00

1,6 1,4 15,94 19,13

1,8 1,6 17,56 21,07

2 1,8 19,18 23,02

2,2 2,0 20,80 24,96

2,4 2,2 22,42 26,90

2,6 2,4 24,03 28,84

2,8 2,6 25,65 30,78

3 2,8 27,27 32,72

3,2 3,0 28,89 34,67

3,4 3,2 31,51 37,81

3,6 3,4 32,86 39,43

3,8 3,6 35,74 42,89

4 3,8 37,44 44,93

4,2 4,0 40,16 48,19

4,4 4,15 40,88 49,06

4,6 4,35 42,61 51,13

4,8 4,55 47,69 57,23

Dĺžka nosníka Max. svetlosť Cena za ks

L [m] LS [m] bez DPH s DPH

5 4,75 51,55 61,86

5,2 4,95 53,41 64,09

5,4 5,10 61,75 74,10

5,6 5,30 64,86 77,83

5,8 5,50 67,99 81,59

6 5,70 69,23 83,08

6,2 5,90 76,36 91,63

6,4 6,10 79,66 95,59

6,6 6,30 81,97 98,36

6,8 6,50 84,26 101,11

7 6,70 87,14 104,57

7,2 6,90 89,19 107,03

7,4 7,10 91,88 110,26

7,6 7,30 94,18 113,02

7,8 7,50 97,40 116,88

8 7,60 99,90 119,88

8,2 7,80 101,80 122,16

8,4 8,00 104,50 125,40

8,6 8,20 108,90 130,68

8,8 8,40 111,80      134,16

0911 452 089
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STROPNÝ SYSTÉM
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Stropné nosníky
Podoprieme ich kvalitnými podperami, pričom zachováme záporný priehyb. Rozostup podpier závisí od prierezu pásu podpery a nemal by byť väčší 
ako 2,5m.

Výstuž stropu  na celej jeho ploche s výnimkou stropných otvorov  pokryjeme sieťovinou  v zmysle kladačského plánu, najčastejšie o φ 5 mm s okami 
o rozmere 15x15 cm. Koniec každého stropného nosníka pri vencoch ukončíme nadol ohnutým kotviacim prútom (roxorom).

Strop betónujeme betónom C 20/25 rovnomerne a neprerušovane, pričom sa vyhýbame nahromadeniu betónu na jednom mieste. V letných 
horúcich mesiacoch strop pred samotnou betonážou navlhčíme.

Výhody a použitie

• Nízka spotreba betónu

• Možnosť previazania s monolitickým betónom

• Dobrá priľnavosť omietky

• Vysoká únosnosť stropu, malá vlastná hmotnosť

• Jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov

• Rýchlosť a presnosť kladenia

• Rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia

• Stropné nosníky ukladáme v súlade s kládačským plánom
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BP sa používajú na preklenutie dverných resp. okenných otvorov. Využívajú sa najmä pri výstavbe 
rodinných domov a samozrejme pri rekoštrukciách. Preklady sa vyrábajú v dĺžkach od 1.0 m 
do 3.0 m odstupňovaných po 250 mm. Preklady sú obdĺžnikového prierezu šírky 65 mm a výšky 
120 mm. Vzhľadom k rozmerom, je možné preklad použiť pre prakticky všetky murovacie systé-
my. Výsledný preklad nad otvorom vznikne vyskladaním požadovaného počtu prekladov, podľa 
statických požiadaviek prípadne podľa hrúbky steny. Preklad je vyrobený z vystuženého betónu 
triedy C25/30, je nosný, ihneď staticky účinný.

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta bez DPH st DPH

BP 1,0 100 x 12 x 6,5 50 16 / 800 4,60 5,52

BP 1,25 125 x 12 x 6,5 50 20 / 1000 5,90 7,08

BP 1,5 150 x 12 x 6,5 50 24 / 1200 7,40 8,88

BP 1,75 175 x 12 x 6,5 42 28 / 1176 8,30 9,96

BP 2,0 200 x 12 x 6,5 36 32 / 1152 10,20 12,24

BP 2,25 225 x 12 x 6,5 36 36 / 1296 11,90 14,28

BP 2,5 250 x 12 x 6,5 30 40 / 1200 13,30 15,96

BP 2,75 275 x 12 x 6,5 30 44 / 1320 15,30 18,36

BP 3 300 x 12 x 6,5 30 48 / 1440 16,60 19,92

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta bez DPH s DPH

U prof il 28 25 x 29,5 x 25 60 16 / 960 1,70 2,04

U prof il 38 25 x 37,5 x 25 45 18 / 810 1,90 2,28

Tvárnica U-prof il
Stratené debnenie stužujúcich vencov, debnenie železobetónových prekladov, prievlakov a stĺpov.

Betónové preklady
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KOMÍN

17.Na komínovú dilatačnú manžetu je možné osadiť Meidingerovu hlavicu, ktorá zabraňuje 
zatečeniu do komínového prieduchu a zároveň priaznivo pôsobí na ťah v komíne. Alternatívne 
ukončenie kónickou hlavou, ktorej spoje ošetríme teplu odolným tmelom.

16.Dilatačná manžeta slúži k dilatácii komínového prieduchu a súčasne k zabezpečeniu zadného 
odvetrania komínového telesa. Manžeta je upevnená do krycej dosky KKD samoreznými 
skrutkami.

15.Betónová krycia doska KKD tvorí nadstrešnú časť komínového telesa. Je uložená do 
maltového lôžka na poslednú plášťovú tvarovku.

14.Kvôli stabilite komínového telesa je nutné armovať plášťové tvarovky armovacími tyčami / 
betonárska oceľ / kladenými do armovacích otvorov v rohoch plášťovej tvarovky po celej dĺžke 
komínového telesa.

13.Posledná komínová šamotová vložka KV musí byť osadená tak, aby bola umožnená dilatácia 
komínového prieduchu a zabezpečené zadné odvetranie komína.

12.Komínová šamotová vložka KV je štandardne vysoká 330mm. Komínové šamotové vložky sa 
lepia špeciálnym komínovým tmelom. Tmel sa rovnomerne nanesie do polodrážky šamotových 
vložiek po celom obvode.

11.Na osadenú komínovú vložku KV sa navlečie priebežná izolácia z minerálnych vlákien.
Izolačný prstenec slúži nie len pre vymedzenie dištancie / priestoru / medzi šamotovou vložkou 
a plášťovou tvárnicou, ale vytvára aj špecifický systém zadného vetrania komínového telesa.

10.Izolačný prstenec sa na šamotovú vložku KV osádza po dvoch priebežných izoláciách tzn. na 
každý meter komínového telesa jeden kus.

9.Komínová šamotová vložka KVB /výška 660mm / slúži na pripojenie dymovodu od spotrebičov 
na komín. Lepí sa komínových tmelom rovno na komínovú šamotovú vložku KVA, v prípade, že 
sopúch má byť osadený vyššie, tak pod KVB sa osadí požadovaný počet základných komínových 
vložiek KV / výška 330mm/.

8.Komínová plášťová tvárnica s otvorom pre sopúch sa kladie na hornú namaltovanú plochu 
celej tvárnice.

7.Priebežná izolácia /výška 500mm / sa osadí na sopúchovú vložku KVB tak, že sa  upravia  
výrezy pre sopúch, aby spodná a horná časť izolácie k sebe dosadla.

6.Komínová šamotová vložka KVA /výška 660mm / s kontrolným otvorom slúži na vyberanie 
sadzí z komína na tuhé palivo. Lepí sa na kondezačnú imku komínovým tmelom.

5.Komínové dvierka resp. komínový komplet sa upevňuje do komínovej tvarovky pomocou  
skrutiek s hmoždinkami, alebo samoreznými skrutkami.

4.Do dvoch komínových tvárnic sa vyreže uhlovou brúskou otvor šírky 210mm na osadenie 
komínových dvierok resp. komínového kompletu.

3.Kondenzačná imka sa dodáva ako komplet s trubičkou na odvod kondenzátu a osádza sa na 
zakladaciu zátku /štupeľ/. Pri utesňovaní použijeme teplu odolný tmel.

2.Zakladacia zátka /štupeľ/  sa prilepí na betónový základ pred začatím stavby komínového 
telesa. Na ňu sa navlečie prvá plášťová tvárnica, čím sa odbúrava betónovanie prvej plášťovej 
tvárnice.

1.Pod komínovým telesom musí byť vyrobený staticky dostatočný základ. Po vytvrdnutí naňho 
uložíme pás hydroizolácie. V prípade, že sa komínové teleso zakladá na stropnú resp. inú 
stavebnú konštrukciu, musí byť jej únosnosť overená statickým výpočtom.

lsm@lsm.sk
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Doplnky

Názov 140 160 180 200

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Nerezezová hlavica  
 kónická 97,36 116,83 94,17 113,00 90,29 108,34 83,55 100,26

Meidigerova hlavica  
nerez 49,00 58,80 48,36 58,03 43,25 51,90 36,94 44,33

Komínová manžeta  
nerez 66,00 79,20 65,23 78,27 60,68 72,82 58,69 70,42

Komínové dvierka 
biele 45,00 54,00 - - - - - -

Mriežka odvetrania 
biela 11,29 13,54 - - - - -tt -

Komínová zostava

Typ / DN komína 5 m 6 m 7 m 8 m

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

 UN1 - 140 460,52 552,62 523,41 628,09 586,30 703,56 649,19 779,03

UN1 - 160 503,64 604,37 574,76 689,71 645,88 775,06 717,00 860,40

UN1 - 180 526,00 631,20 599,65 719,58 673,30 807,96 746,95 896,34

UN1 -200 546,72 565,06 623,91 748,69 701,10 841,32 778,29 933,95

UN1 + V / 200 608,06 729,67 696,25 835,50 784,44 941,33 872,63 1047,16

UN2 / 200 - 160 903,84 1084,61 1034,31 1241,17 1164,78 1397,74 1295,25 1554,30

UN2+V / 200  - 160 1427,48 1712,98 1281,73 1538,08 1135,98 1363,18 990,23 1188,28

Nerezová hlavica 
kónická

Meidigerova hlavica 
nerez

Komínová manžeta 
nerez

Komínové dvierka 
biele

Mriežka odvetrania 
biela

UN1 UN1 + V UN2 + VUN2

Keramický komínový systém je určený pre všetky druhy palív a všetky druhy spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín. Systém tvorí šamotová 
vložka, tepelná izolácia a tvarovka obvodového plášťu. Komín je súčasť hrubej stavby. Veľmi ťažko sa vymieňa. Oprava a úprava zlého komína, vás 
bude stáť viac, ako kvalitný komín. Jeho výhody sú jednoduchá montáž, odolnosť proti vlhkosti, korózii a dobrá cena. 

0911 452 089
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PANELOVÉ PLOTY

Panelové ploty sú náhradou za ploty z debniacich tvárnic. Predstavujú v prvom rade rýchle a estetické riešenia oplotenia rodinného domu, 
záhrady, alebo priemyselného objektu. V druhom a podstatnejšom rade ,je to lacnejší variant, nakoľko sa odbúrava proces betonáže. Je to 
jedinečné riešenie oplotenia, ktoré chráni Vaše súkromie i majetok. Betónové dosky a stĺpiky dodávame vo farbe prírodného betónu ,preto je 
možnosťou aj úprava fasádnou farbou.

Štiepaný panel + oblúk

Vymývaný panel + oblúk

Dosky panel Nepravidelná tehla panel 

Veľká kocka panel Kamenná kocka panel

Pravidelná tehla panel Imitácia dreva panel 

Prekladaný panel + oblúk

Valóny panel + oblúk

lsm@lsm.sk
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Dokončený rodinný dom si v dnešnej dobe vyžaduje ochranný obal. Plot vám poskytne pocit bezpečia a vytvorí akúsi hranicu voči okolitému 
svetu a ochráni vaše súkromie ako aj peňaženku. Panelové ploty sú náhradou za ploty z debniacich tvárnic. Predstavujú v prvom rade rýchle 
a estetické riešenie oplotenia rodinného domu, záhrady, alebo priemyselného objektu. Betónové ploty majú výhodu nepriehľadnosti, ide o 
dlhotrvácny materiál s nízkymi nákladmi na údržbu a odolnosťou voči poveternostným podmienkam. Už je iba na Vás aký dizajn či výšku si 
spomedzi našej ponuky vyberiete ....

Názov Rozmer [cm] Hmotnosť Cena za ks

D x V [kg] bez DPH s DPH

Panely

Štiepaný 200 x 50 75 13,00 15,60

štiepaný s lomom 200 x 50 75 13,00 15,60

Prekladaný 200 x 50 83 13,00 15,60

Veľká kocka 200 x 50 75 13,00 15,60

Kamenná kocka 200 x 50 65 13,00 15,60

Pravidelná tehla 200 x 50 90 13,00 15,60

Nepravidelná tehla 200 x 50 75 13,00 15,60

Dosky 200 x 50 75 13,00 15,60

Valón 200 x 50 65 16,00 19,20

Vymývaný 200 x 50 65 17,00 20,40

Imitácia dreva 200 x 100 90 27,00 32,40

Panel oblúk

Oblúk štiepaný 200 x 50 95 18,00 21,60

Oblúk prekladaný 200 x 50 90 18,00 21,60

Oblúk vymývaný 200 x 50 95 18,00 21,60

Oblúk valón 200 x 50 95 19,50 21,60

Stĺpik V x Š

Štiepaný 275 x 10 93 21,00 25,20

Hladký 275 x 10 82 19,00 22,80

Hladký nízky 225 x 10 60 15,00 18,00

Nepravidelná tehla 275 x 10 93 19,00 22,80

Pravidelná tehla 275 x 13 90 21,00 25,20

Rohový hladký 275 x 16 x 14 96 27,00 32,40

Typy stĺpikov

RozšírenýRohovýPriebežnýKoncový Krátky

Povrch stĺpikov

Štiepaný Nepravidelná tehla

Pravidelná tehlaHladký

0911 452 089



Názov Rozmer [cm] Hmotnosť Cena za ks

D x V [kg] bez DPH s DPH

Podhrabová doska

Štiepaná 250 x 25 52 11,50 13,80

Hladká 250 x 25 52 11,50 13,80

Podhrabový stĺpik

Stĺpik priebežný 24 x 29 x 19 27 8,00 9,60

Stĺpik rohový 31 x 29 x 21 33 10,00 12,00

Podhrabové dosky

Štiepaná doska Hladká doska

st
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PANELOVÉ PLOTY
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Betónové podhrabové dosky nahrádzajú betónové múriky. Podhrabové dosky znemožňujú prechod drobnej zveri na pozemok. Používajú sa pod 
štvorhranné pletivá, zvárané pletivá a plotové panely. Podhrabové dosky sa uchytávajú pomocou spojovacích dielov – držiakov, ktoré sa inštalujú 
priamo na stĺpiky oplotenia. Podhrabové dosky sa prispôsobia akýmkoľvek podmienkam terénu (zakrivenia, výškové rozdiely, uhly).
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Doplnky

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Spotreba Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta ks/bm bez DPH s DPH

Malý žľab 25 x 16 x 7,5 105 6/630 4 2,99 3,59

Veľký žľab 35 x 25 x 7,5 50 14/700 2,85 3,98 4,78

Priekopová  
tvárnica 62 x 30 x 15,5 24 34 /1122 3,33 2,50 3,00

Šľapa 52 x 29 40 12/480 - 5,50 6,60

Malý žľab Priekopová tvárnicaVeľký žľab Šľapa

Zámková dlažba

Názov Rozmery [cm] Množstvo [m2] Hmotnosť [kg] Spotreba Cena za ks

D x Š x V na palete paleta ks/m² bez DPH s DPH

Dlažba 20x20 20 x 20 x 6 12,00 1570 25 8,00 9,60

Dlažba 20x10 20 x 10 x 6 10,92 1390 50 8,60 10,32

Dlažba HA-KA 20 x 16,5 x 6 10,00 1300 35,71 8,60 10,32

Dlažba 20x20 Dlažba 20x10 Dlažba HA-KA

Obrubníky

Názov Rozmery [cm] Množstvo [ks] Hmotnosť [kg] Spotreba Cena za ks

D x Š x V na palete ks/paleta ks/bm bez DPH s DPH

Záhradný 50 x 4,5 x 20 90 11/990 2 1,10 1,32

Záhradný 100 x 5 x 20 52 22 /990 1 2,30 2,76

Cestný 100 x 15 x 25 16 78/1170 1 5,30 5,76

Záhradný Záhradný Cestný

Betónové výrobky sú vyrábané z betónových zmesí zložených z prírodných materiálov, ktoré rovnako ako betón počas svojej životnosti prechádzajú 
prirodzenými zmenami spôsobenými poveternostnými vplyvmi. Tieto vplyvy spôsobujú zmenu farebnosti betónových výrobkov, ktorým sa nedá 
zabrániť. Vzhľadom k čistému pôvodu vstupných surovín pre výrobu sa môžu na betónových výrobkoch vyskytnúť lokálne výkvety „biele fľaky“, ktoré 
nie sú vadou výrobku. Vápenné výkvety sú prirodzeným a dočasným javom pri zretí betónu. Zámková dlažba má vynikajúcu stálosť a je výborne 
odolná proti poveternostným vplyvom. V poslednom čase nachádza stále častejšie využitie aj na terasách či záhradných chodníkoch..
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OBCHODNÉ A PREDAJNÉ PODMIENKY

PLATNOSŤ
Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa nasledovných Všeobecných predajných a  obchodných podmienok (ďalej len VOP), ktoré nadobúdajú platnosť 
po predložení objednávky kupujúcim a jej potvrdení predávajúcim. Dodatočné zmeny sú platné len po písomnom potvrdení zo strany predávajúce-
ho. Ak nie je uvedené inak, predávajúci sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

PREDKALKULÁCIE - CENOVÉ PONUKY
Predkalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdané tretej osobe. Cenová ponuka má platnosť 

KÚPNA CENA
Kúpne ceny vychádzajú z cien vstupov (nákladov na výrobu). Ak kupujúci odoberie tovar v dohodnutom termíne, platí dohodnutá cena, pokiaľ nie 
je dohodnutá inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúceho môže byť cena upravená podľa aktuálnych zmien vstupov. Pri vrátení tovaru 
kupujúcim na neporušenej originál zabalenej palete mu budú účtované manipulačné poplatky vo výške 25 % ceny vráteného tovaru podľa aktuálne-
ho cenníka, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného tovaru znížená o 25 %. Predávajúci nie je povinný prevziať späť tovar použitý, 
znečistený, pozmenený alebo poškodený. Tovar je možné vrátiť len v pôvodných neporušených obaloch a úplných paletách. Pri vrátení nekompletnej 
palety s tovarom nebude kupujúcemu dobropisovaná žiadna finančná čiastka (okrem zálohy za paletu), ak nie je dohodnuté inak. V prípade nedo-
držania termínu, ako aj pri neodôvodnenom odstúpení kupujúceho od objednávky alebo pri neplnení odberových povinností (množstvo i keď len v 
určitom druhu), sme oprávnení okrem zákonných nárokov požadovať tiež storno poplatok vo výške 15 % hodnoty neuskutočnenej zákazky.

DODACIE TERMÍNY
Dodacie termíny sa stávajú záväznými: 
• Písomným, potvrdením objednávky zo strany kupujúceho
• Po uhradení zálohovej platby
• Objednávku je možné zmeniť do 48 hodín pred termínom expedície, a to iba písomne (faxom alebo mailom). Pri zmene objednávky výrobca nega-
rantuje dodržanie pôvodného stanoveného termínu. Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z  výrobného závodu (nezahŕňa 
čas dopravy). Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodávky, môže 
ktorákoľvek zo strán odstúpiť. Udalosti vyššej moci ako prevádzkové poruchy, výpadky elektrického prúdu, dopravné alebo poveternostné poruchy, 
úradné zásahy, ako aj iné zásahy, ktorým riadny obchodník žiadnou snahou nemôže zabrániť, nás zbavujú povinnosti dodávok na obdobie vyššie uve-
dených udalostí bez nároku na náhradu škody.

TERMÍN ODBERU
Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu odberu potvrdeného v objednávke. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania 
s odberom dodávky, prechádzajú všetky riziká z toho vyplývajúce na kupujúceho.

PREPRAVA TOVARU
Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť predávajúci. V  tomto 
prípade sú všetky náklady s  tým spojené, premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú 
podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.

PALETY
Za palety je účtovaná cena 12,00 €/ks s DPH za paletu, ak kupujúci nemá palety na výmenu. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. 
Nepoškodené, opätovne použiteľné palety musia byť vrátené do 30 dní od expedície. Palety môžu byť spätne odkúpené Predávajúcim za sumu 3,75 
€ s DPH/ks, v lehote do 3 mesiacov od ich vyvezenia. Po uplynutí 3 mesiacov Predávajúci nepreberie palety na svoj sklad a nie je povinný ich vykúpiť. 
Palety preberáme nepoškodené, uložené na seba (nie do seba). Každá zásielka musí byť doložená dodacím listom (odporúčame v ňom uviesť čísla 
pôvodných dokladov s ktorými sa paleta expedovala). Pri nedodržaní týchto dodacích podmienok nebudú palety od odberateľa prebrané a všetky 
tým vzniknuté náklady hradí kupujúci. V prípade poškodených paliet ich od odberateľa nepreberieme. V prípade, že dôjde k zmene cien paliet od 
dodávateľa vyhradzujeme si právo aktualizovať hore uvedené ceny.

ZÁRUKA
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN pre jednotlivé druhy výrobkov. Za nepatrné odchýlky tovaru 
od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v 
odtieňoch farby).

PLATBA
Platby za dodávky sa uskutočňujú v  zmysle písomných dohodnutých platobných podmienok. V  zásade platí povinnosť úhrady v hotovosti pri odbere 
tovaru alebo úhrada zálohovej faktúry po oznámení dodávkovej pripravenosti. Platby sa môžu uskutočniť poukázaním peňažnej čiastky na bankový 
účet predávajúceho, uvedený v zálohovej faktúre, resp. faktúre, alebo v  hotovosti v  pokladni predávajúceho. Potvrdením o  platbe prostredníctvom 
peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho.
V prípade, že neboli dohodnuté iné platobné podmienky, je celková kúpna cena splatná hneď:
• Ak sa kupujúci s jednou platbou oneskorí. 
• Ak je iným záväzkom voči predávajúcemu zadlžený. 
• Proti kupujúcemu je podané konkurzné konanie. 
• Nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť kupujúceho.
Pri meškaní platby má predávajúci možnosť:
• Trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky. 
• Požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň splatnosti. 
• Posunúť dodací termín. 
• Odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci. Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že vyrobený tovar, ktorý 
sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho) je predávajúci oprávnený hotové, prípadne rozpracované časti dodávky dať 
kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
Predávajúci si ponechá vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na 
dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.
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Naša spoločnosť L.S.M. spol. s.r.o zahájila svoju činnosť v roku 1990. Systematické a dlhodobé budovanie odbor-
ných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia firmy priniesli vo 
výsledku fakt, že naša spoločnosť  je spoľahlivým a osvedčeným dodávateľom  betónových výrobkov a betónových 
zmesí. V priebehu dlhoročného pôsobenia, sa výrobný program spoločnosti kontinuálne rozširoval a hlavným 
ťažiskom výroby bola výroba tvárnic a plotových striešok. Postupne sme  do svojho výrobného programu začlenili 
stropný betónový systém, komínové prvky, kanalizačný systém, výrobu vodomerných šácht a uličných vpustí, be-
tónových plotov a tvárnic.

V roku 2018 sme spustili TRANSPORT BETÓN LSM s výrobou betónu, betónových zmesí a štrkov. Disponujeme 
domiešavačmi s obsahom 9m3, pumpou dĺžky 36 metrov s možnosťou zabezpečenia väčších dĺžok (38-52 metrov), 
podľa požiadavok zákazníka, čo umožňuje znížiť náklady na dopravu betónu. Naša betonáreň LSM spol. s.r.o. sa 
tak za krátky čas stala jednou z najvyužívanejších betonárni v širokom okolí mesta Senec.

Kvalita našich služieb, poradenský a technický servis, výpočet cenových ponúk či vypracovanie kládačských plánov Vás určite uspokojí a povedie k 
spolupráci s nami. Betonáreň LSM spol. s.r.o. je jedna z mála spoločností na slovenskom trhu, ktorá ponúka najkomplexnejší výrobný program, ne-
ustále dopĺňa svoj sortiment a rozširuje ponuku služieb s cieľom urobiť nakupovanie pre zákazníkov viac atraktívnejším a komfortnejším. Veríme, že 
sa nám postupne podarí uspokojiť všetky Vaše priania a budeme kvalitnými partnermi v budovaní Vašich stavieb…

48°13‘06.9“N, 17°20‘30.6“E
Sledujte a podporujte našu spoločnosť L.S.M. betónové prvky - L.S.M. transport betón aj na sociálnych sieťach. K dispozícií Vám ponúkame aj 

široký prehľad našej spoločnosti na webových stránkach. 

www.lsm.sk / 0911 452 089            www.lsmbeton.sk / 0911 887 727



REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosť L.S.M. spol. s r.o. so sídlom Kostolná 203/65, 900 24 Veľký Biel , IČO: 00 613 258, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro., Vložka č. 12566/B (ďalej len „predávajúci“) vydáva 
tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie výrobkov alebo služieb, v súlade s ustanovením § 19 Zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušnými ustanoveniami Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Tento reklamačný poriadok je podľa ustanovenia § 19 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste v obchodnom priestore predávajúceho. Kupujúcemu je dostupný aj prostredníctvom 
internetovej stránky predávajúceho www.lsm.sk.

Všetky výrobky zakúpené v spoločnosti L.S.M. spol. s r.o., sú odovzdané odberateľovi s daňovým dokladom / pokladničný doklad alebo faktúra /, ktorý slúži aj ako záručný list.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru, až 
do momentu zaplatenia celej kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, 
zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať, alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá kupujúci predávajúcemu za 
vzniknutú škodu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2016.

ČLÁNOK I 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

1.1 Podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný  tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu  / druhá trieda /   predávajúci nezodpovedá za 
vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1.2 Kupujúcemu pri reklamácii postačí doklad o kúpe.

ČLÁNOK II 
ZÁRUČNÁ DOBA

2.1 Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. 

2.2 Všeobecná záručná doba na výrobky dodávané  predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. 

2.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

2.4 Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2.5 Práva zo zodpovednosti za vady vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

ČLÁNOK III 
MIESTO REKLAMÁCIE

3.1 Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady výrobku v sídle predávajúceho, ktorým je L.S.M. spol. sr.o., Kostolná 205/63, 900 24 Veľký Biel.

3.2 Predávajúci v mieste určenom na prijímanie reklamácií zabezpečí prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie. 

ČLÁNOK IV 
PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA

4.1 Pri reklamácii je kupujúci povinný bez pochybností preukázať, že reklamovaný tovar kúpil od predávajúceho. Takýmto dokladom je doklad o kúpe vystavený predávajúcim. Reklamácia začína dňom podania reklamácie. 

4.2 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré 
z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov: výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, 
vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. 

4.3 Spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia kupujúceho určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa 
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

4.4 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

4.5 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie / reklamačný protokol /. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

4.6 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku opotrebovaním spôsobeným bežným používaním výrobku, alebo ktoré vyplývajú z povahy výrobku. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené 
kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci 
nemá vplyv. 

4.7 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúcije povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

4.8 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo 
závažnosť vady. 

4.9 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

4.10 Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

4.11 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú. 

4.12 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok. 

4.13 Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť aj prípadný 
tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.

ČLÁNOK V 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho. 

5.2 Ak sa na predaj tovaru alebo poskytnutie služby vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky záruky odlišne od podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, podmienky záruky uvedené 
vo Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť pred podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku. 

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na 
reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.

Ukážky farieb a povrchov jednotlivých produktov v cenníku majú len informatívny charakter, vplyvom tlače môže dôjsť k odchýlkam od skutočného vzhľadu výrobkov, čo nie je dôvodom reklamácie. 
Tlačové chyby a zmeny vyhradené.
V prípade zmeny cien vstupných surovín si výrobca vyhradzuje právo na úpravu konečnej ceny výrobku.
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