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Schlüter®-KERDI-BOARD
Burkolható vízszigetelő építőlemez, amely a csempeburkolatok univerzális alapfelülete
Pontosan, ahogy kell!
Függetlenül attól, hogy mozaikról van szó,
vagy nagyméretű csempékről, a tökéletes
csempeburkolat szempontjából döntő
jelentőségű a teljesen sík burkolási felület
pengeéles vízszintes és függőleges élekkel, vagy éppen íves kialakítással...

• nem csak vízálló, de vízszigetelő is,
mert minősített hatékony burkolható
vízszigetelésként használható üzemi és
használati vízzel terhelt helységekben
• Európai minősítés a leragasztott, burkolható vízszigetelésekre (ETAG 022)
CE minősítéssel
• párafékező

... nos ezt tudja megteremteni a burkoló
saját magának a Schlüter®-KERDI-BOARD
segítségével…

• hőszigetelő

... ugyanis aki a csempeburkolatért a felelősséget (garanciát) bevállalja, annak kell
garantálnia a burkolandó alapfelületet is.
Ezt figyelembe kell venniük az építtetőknek, az építészeknek és tervezőknek is a
munkák megbízásba adása során.

• feldolgozása gyors és egyszerű

A Schlüter -KERDI-BOARD ehhez a
következő tulajdonságokat kínálja:

• pormentes és egyszerűen vágható (a
snitzer pengéjével)

• sík felületű, formatartó, kellően merev

• vágási rácsminta van rányomtatva

• a vízzel és a hővel szemben egyaránt
ellenálló

• mindenféle felületre alkalmazható

®

• tapadóhíd-fátyollal bevont vízszigetelő
felülete jól tapad a ragasztóhabarcshoz
• könnyű, emiatt jól szállítható és könnyű
bánni vele.
• nem tartalmaz cementet és üvegszálat
• kellemes a tapintású teljesen sík felület

• alkalmazható különálló elválasztó falként, pultként, burkolatok alapfelületeként és egyéb hasonló funkciókra,
akár ívesíthető változatban is.

Megjegyzés:
Az új építmények és felújítások esetén a felületek sokszor nem alkalmasak a közvetlen
csempével való burkolásra, különösen olyan területeken, ahol vízterhelés van. Ez sokszor átfogó kiegészítő munkálatokat és szigetelést követel meg. A
Schlüter®-KERDI-BOARD segítségével egyszerű dolgunk van, függetlenül attól, hogy
falazatról, fából, vagy fémből készült szerelt szerkezetről, vegyes falszerkezetről, illetve
felújítások esetében régi falfelületekről van szó – könnyen burkolható felületet kapunk.

•	pormentes és egyszerűen
vágható
•	vágási rácsminta van
rányomtatva
•	könnyű, emiatt jól
szállítható
•	kellemes a tapintású
teljesen sík felület

tapadóhíd-fátyollal bevont felület
cementmentes vízszigetelő és
merevítő réteg
extrudált kemény hab
cementmentes vízszigetelő és
merevítő réteg
tapadóhíd-fátyollal bevont felület

Deutsches Gebrauchsmuster
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•	a vízzel és a hővel szemben egyaránt
ellenálló
• mindenféle felületre alkalmazható
•	tapadóhíd-fátyollal bevont vízszigetelő
felülete jól tapad a ragasztóhabarcshoz
•	megbízható burkolható vízszigetelés
•	Európai minősítés a leragasztott, burkolható vízszigetelésekre CE minősítéssel

•
•
•
•

sík a felülete, formatartó és nem hajlik
párafékező
hőszigetelő
cement- és üvegszál-mentes

A Schlüter®-KERDI-BOARD méretei és kiszerelése
Lemezvastagság

Csomagolási egység

Egy raklap tartalma

5 mm

9 mm

12,5 mm

19 mm

28 mm

38 mm

50 mm

10 tábla

10 tábla

10 tábla

6 tábla

4 tábla

3 tábla

3 tábla

14 csomag
(140 tábla)

8 csomag
(80 tábla)

6 csomag
(60 tábla)

7 csomag
(42 tábla)

7 csomag
(28 tábla)

7 csomag
(21 tábla)

5 csomag
(15 tábla)

109,20

62,40

46,80

32,76

21,84

16,38

11,70

0,64

0,77

0,79

0,94

1,20

1,44

1,75

226,80

129,60

97,20

68,04

45,36

34,02

24,30

1,34

1,60

1,65

1,95

2,50

3,00

3,65

Formátum: 125 x 62,5 cm

m2 / raklap
kg / tábla
Formátum: 260 x 62,5 cm

m2 / raklap
kg / tábla
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Schlüter®-KERDI-BOARD
A Schlüter®-KERDI-BOARD különböző vastagság és táblaméreteivel közvetlenűl burkolható felületet ad mindenféle fal és alapfelület-képzéshez
és egyéb belsőépítészeti kialakításokhoz. Toldási
rendszerének köszönhetően akár burkolható vízszigetelésként is funkcionál. A Schlüter®-KERDIBOARD spaklival vakolható, majd festhető is.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD

építőlemez

vegyes raklapok

H (mm)

62,5 x 260 cm = 1,62 m²

Cikksz.

5
9
12,5
19
28
38
50

KB 5 625 2600
KB 9 625 2600
KB 12 625 2600
KB 19 625 2600
KB 28 625 2600
KB 38 625 2600
KB 50 625 2600

€ / m²

PL
(db.)

29,44
30,86
32,33
33,75
37,51
42,13
47,33

140
80
60
42
28
21
15

L = 2,60 m
Cikksz.

€ / db.

20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm

KB 2600 MP1

3657,42

8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm

KB 2600 MP2

1355,63

10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm,
3 x 38 mm, 3 x 50 mm

KB 2600 MP3

2506,52

L = 1,25 m
Cikksz.

€ / db.

20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm

KB 1250 MP1

1760,98

8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm

KB 1250 MP2

652,70

10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm,
3 x 38 mm, 3 x 50 mm

KB 1250 MP3

1206,85

Összeállítás

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD

építőlemez

vegyes raklapok

H (mm)

5
9
12,5
19
28
38
50

62,5 x 125 cm = 0,78 m²

Cikksz.

KB 5 625 1250
KB 9 625 1250
KB 12 625 1250
KB 19 625 1250
KB 28 625 1250
KB 38 625 1250
KB 50 625 1250

€ / m²

PL
(db.)

29,44
30,86
32,33
33,75
37,51
42,13
47,33

140
80
60
42
28
21
15

Összeállítás

Tudnivaló:

kiszerelési egység = 1 méret vastagságonként (lásd a 3. oldal alján lévő táblázatot).

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
A Schlüter®-KERDI-BOARD-Vfüggőlegesen beírdalt burkoló- és építőlemez íves burkolható felületek kialakításához.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
függőlegesen beírdalt építőlemez
H (mm)

9
12,5
19
28
38
50

4

A feltüntetett árak az Áfá-t nem tartalmazzák.

62,5 x 260 cm = 1,62 m²

Cikksz.

KB 9 625 2600 V
KB 12 625 2600 V
KB 19 625 2600 V
KB 28 625 2600 V
KB 38 625 2600 V
KB 50 625 2600 V

€ / m²

PL
(db.)

39,18
40,63
42,07
45,82
50,43
55,63

80
60
42
28
21
15

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD-N
A Schlüter®-KERDI-BOARD-N, a KERDI-BOARD
burkolható vízszigetelő lemezekből előregyártott
falfülkék és rakódó felületek gyors kialakítására
szolgál. A Schlüter®-KERDI vízszigetelő rendszerrel együtt alkalmazva a falfülkéket burkolható vízszigeteléssel is könnyű folytonosítani.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-N
előregyártott falfülkék
B x H x T (mm)

anyagvastagság
(mm)

áthidaló

Cikksz.

€ / db.

PL (db.)

305 x 152 x 89
305 x 305 x 89
305 x 508 x 89
305 x 711 x 89

12,5
12,5
12,5
12,5

1
1

KB 12 N 305 152 A
KB 12 N 305 305 A
KB 12 N 305 508 A1
KB 12 N 305 711 A1

52,76
66,01
97,60
132,06

20
20
20
20

Tudnivaló:

406 mm

305
m

m

KB 12 N 305 152 A

A feltüntetett árak az Áfá-t nem tartalmazzák.

305
mm

KB 12 N 305 305 A

89 mm

813 mm
30 5

mm

KB 12 N 305 508 A1
variálható elválasztópolc

51 mm

508 mm

51 mm

305 mm

89 mm

406 mm
152 mm

89 mm

610 mm

406 mm

406 m
m

254 mm

89 mm



406 mm

305

711 mm

A két nagy falfülkében az elválasztópolc elhelyezésére több lehetőség van és igény esetén
el is hagyható, például a széles, fekvő téglalap
alakú falfülkéknél.
Minden falfülkét előregyártott szigetelő-mandzsettával szállítunk.

mm

KB 12 N 305 711 A1
variálható elválasztópolc
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Schlüter®-KERDI-BOARD-E
A Schlüter®-KERDI-BOARD-E sarok-elem sarkok, gépészeti elemek takarására és csőburkolatok
kialakítására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E
sarok-elem 260 x 62,5 cm
H (mm)

31 x 31 cm
Cikksz.

€ / db.

PL
(db.)

12,5
19
28

KB 12 625 2600 E
KB 19 625 2600 E
KB 28 625 2600 E

71,22
73,53
79,63

60
42
28

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U
vegyes csomagolásban különböző elemek
Összeállítás
2 x KB 19 625 2600 E
2 x KB 19 625 2600 U 20
2 x KB 19 625 2600 U 30

L = 2,60 m
Cikksz.

€ / db.

KB RK 2600 MP1

516,17

Schlüter®-KERDI-BOARD-U
A Schlüter®-KERDI-BOARD-U U-alakú elem
csőburkolatok kialakítására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-elem 260 x 62,5 cm

U-elem 260 x 62,5 cm

21 x 20 x 21 cm
Cikksz.

H (mm)

19

€ / db.

KB 19 625 2600 U 20 92,29

PL
(db.)

42

H (mm)

19

16 x 30 x 16 cm
Cikksz.

PL
(db.)

€ / db.

KB 19 625 2600 U 30 92,29

42

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U
vegyes csomagolásban különböző elemek
Összeállítás
2 x KB 19 625 2600 E
2 x KB 19 625 2600 U 20
2 x KB 19 625 2600 U 30

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 30 x 30 mmes nemesacél-szögprofil, amelynek mindkét szára
perforált. A Schlüter®-KERDI-BOARD lapokkal kialakított konstrukció rögzítésére és stabilizálására
szolgál. A rögzítés történhet vagy csavarozással,
vagy vékonyágyas habarccsal.
(Termék adatlap 12.1)

€ / db.

KB RK 2600 MP1

516,17

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
nemesacél szögprofil 30 x 30 mm
L (cm)

15

Cikksz.

€ / db.

KV
(db.)

KB ZW 30 E/15

1,32

120

30 mm

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
nemesacél szögprofil 30 x 30 mm

6

L (cm)

Cikksz.

€/m

KV
(db.)

250

KB ZW 30 E

7,89

120

A feltüntetett árak az Áfá-t nem tartalmazzák. / Proﬁl csomagolása: 10 db-os köteg

30 mm

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

L = 2,60 m
Cikksz.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC U-alakú profil
szálcsiszolt nemesacélból készül, az egyik szára
perforált. Különösen konyhai munkalapok, mosdóasztalok és ehhez hasonlók kialakítására alkalmas.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

U-profil, egyszeres perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél

összekötő, szálcsiszolt nemesacél V2A

takaró elem V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)

38
50

L = 2,50 m
Cikksz.

€/m

KV
(db.)

KB ZC 38 EB
KB ZC 50 EB

18,71
20,43

40
40

H (mm)

38
50

Cikksz.

€ / db.

P (db.)

V/KB Z 38 EB
V/KB Z 50 EB

5,32
5,32

50
50

H (mm)

38
50

Cikksz.

€ / db.

P (db.)

V/KB ZI 38 E
V/KB ZI 50 E

3,29
3,29

50
50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E
U-sarokelem, egyszeres perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél
H (mm)

38
50

Cikksz.

€ / db.

P (db.)

E/KB ZC 38 EB
E/KB ZC 50 EB

16,84
16,84

10
10

KERDI-BOARD-ZC/E

KERDI-BOARD-Z/V

KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA U-alakú profil
szálcsiszolt nemesacélból készül és mindkét szára
perforált. Különösen alkalmas az elválasztó falak és
lerakó felületek látható éleinek optikai lezárására.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

U-profil, kétszeres perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél

összekötő, szálcsiszolt nemesacél V2A

takaró elem V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)

19
28
38
50

L = 2,50 m
Cikksz.

€/m

KV
(db.)

KB ZA 19 EB
KB ZA 28 EB
KB ZA 38 EB
KB ZA 50 EB

15,87
17,14
18,71
20,43

40
40
40
40

H (mm)

19
28
38
50

Cikksz.

€ / db.

P (db.)

V/KB Z 19 EB
V/KB Z 28 EB
V/KB Z 38 EB
V/KB Z 50 EB

5,32
5,32
5,32
5,32

50
50
50
50

H (mm)

19
28
38
50

Cikksz.

€ / db.

P (db.)

V/KB ZI 19 E
V/KB ZI 28 E
V/KB ZI 38 E
V/KB ZI 50 E

3,29
3,29
3,29
3,29

50
50
50
50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E
U-sarokelem, kétszeres perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél
H (mm)

38
50

Cikksz.

€ / db.

P (db.)

E/KB ZA 38 EB
E/KB ZA 50 EB

16,84
16,84

10
10

KERDI-BOARD-ZA/E

A feltüntetett árak az Áfá-t nem tartalmazzák. / Proﬁl csomagolása: 10 db-os köteg

KERDI-BOARD-Z/V

KERDI-BOARD-ZI/V

7
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Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB U-alakú nemesacél profil profil. Három oldalról perforált, ezért
körbeburkolható. A Schlüter®-KERDI-BOARD burkoló lapokkal kialakított konstrukció rögzítésére és
stabilizálására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
U-profil, háromszoros perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél
H (mm)

19
28
38
50

L = 2,50 m
Cikksz.

€/m

KV
(db.)

KB ZB 19 E
KB ZB 28 E
KB ZB 38 E
KB ZB 50 E

13,67
14,78
15,98
17,55

40
40
40
40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD
A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD beütős tipli
horganyzott acélból vagy nemesacélból készül a
Schlüter®-KERDI-BOARD kiegészítő lefogatására
az alapfelülethez.
(Termék adatlap 12.1)

Ø 8 mm

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

beütős tipli, nemesacél

horganyzott beütős tipli

L (cm)

Cikksz.

9
11

KB ZSD 90 E
KB ZSD 110 E

P
€/
csomag (csomag)

22,80
26,32

10
10

1 csomag = 25 db

L (cm)

Cikksz.

9
11

KB ZSD 90 Z
KB ZSD 110 Z

P
€/
csomag (csomag)

12,24
14,09

10
10

1 csomag = 25 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT
A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT tartókorong
horganyzott acélból vagy nemes acélból készül a
Schlüter®-KERDI-BOARD az állványkonstrukcióra
történő felfogatásához.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

rozsdamentes acél tartókorongok Ø 36 mm

horganyzott tartókorongok Ø 36 mm

Cikksz.

KB ZT 36 E

1 csomag = 100 db

8

P
€/
csomag (csomag)

50,18

10

Cikksz.

KB ZT 36 Z

1 csomag = 100 db

A feltüntetett árak az Áfá-t nem tartalmazzák. / Proﬁl csomagolása: 10 db-os köteg

P
€/
csomag (csomag)

17,89

10
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Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS
A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSgyorsépítő csavarok a Schlüter®-KERDI-BOARD felfogatására
szolgálnak az állványkonstrukciókra.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

35 mm-es önmetsző
csavarok finommenettel

55 mm-es önmetsző
csavarok finommenettel

75 mm-es durvamenetű
csavarok

Cikksz.

KB ZS 35 FB

P
€/
csomag (csomag)

5,53

Cikksz.

10

1 csomag = 200 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDKkétoldalas ragasztó a Schlüter®-KERDI-BOARD lemezek rögzítésére szolgál a toldásoknál.
(Termék adatlap 12.1)

KB ZS 55 FB

A Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA öntapadós
illesztés-erősítő a fugák áthidalására szolgál a
kenhető burkolóanyagok felhordásánál vagy a
Schlüter®-KERDI-BOARD-ra készülő vakolatrétegeknél.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP műanyagból
készülő lapos profil, amit az U-profil megerősítéseként abba beleragasztanak. Így pl. az ajtóvasalatok
rögzítő csavarjainak jobb tartást ad.
(Termék adatlap 12.1)

A feltüntetett árak az Áfá-t nem tartalmazzák.

10

3,42

1 csomag = 100 db

Cikksz.

KB ZS 75 G

P
€/
csomag (csomag)

5,07

10

1 csomag = 100 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
kétoldalas ragasztó szalag
L = 10 m
Cikksz.

€ / db.

P (db.)

KB ZDK 12/10M
KB ZDK 19/10M
KB ZDK 30/10M

7,56
11,71
18,41

10
10
10

B (mm)

12
19
30

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

P
€/
csomag (csomag)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
toldás-erősítés
100 mm x 45 m
Cikksz.

€ / db.

P (db.)

KB ZSA 100/45M

13,45

10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
lapos profil műanyagból
35 mm x 2,50 m
Cikksz.

€/m

P (db.)

KB ZFP 35

3,47

10

9

Schlüter®-Systems

2
4

4
1

3
5

2

A Schlüter rendszer komplett …
eszköztárat kínál Önöknek a padlóba illeszkedő, akadálymentes kialakítású tusolókhoz.
Ez egy olyan rendszer, ami jóval többet
nyújt, mint az egyes elemek külön-külön. Az
alkotóelemek ugyanis pontosan egymáshoz
hangoltak, és úgy alakították ki őket, hogy
szokásos szerszámokkal és kivitelezői tudással a beépítés során a lehető legnagyobb
biztonságot nyújtsa. A moduláris felépítés
miatt úgy az ügyfél, mint a kivitelező számára
a lehető legnagyobb kombinációs rugalmasságot biztosítja.
Ezeket a termékeket a
Schlüter®-PROFILOK
és -RENDSZEREK
árlistájában találhatják
meg.

EREK

NDSZ
K és -RE

® -PROFILO
Schlüter PS 19
es Árlista

Kép

Magyarország

· érvényes

1.-től
2019. január

1 Schlüter®-KERDI-LINE
vonalmenti folyóka vízszintes vagy
függőleges vízelvezetéssel

2 Schlüter®-KERDI-LINE
rács- és keretkombinációk &
burkolható fedlap

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER

kiegyenlítő és lejtéskialakító lemezek

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE
fali csatlakozó, lejtéskialakító
és elöntésgátló profilok

5 Schlüter®-KERDI-DRAIN
padlóösszefolyók

2019
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Szállítási és ﬁzetési feltételek
1. Általános

5. Fizetés

A megbízás megadásával Megrendelő elfogadja az alábbi szállítási

A számlaösszeg kifizetése az esedékesség napjáig Euróban teljesí-

és fizetési feltételeket. Amennyiben nem történik írásos módosí-

tendő. Skontó és rabatt csak külön megállapodás alapján adható.

tás, ezek a feltételek a teljes üzleti kapcsolat alatt érvényesek. Nem

Új számlák esetén a skontó kizárt, ha a régebbi esedékes számlák

fogadjuk el a Vevő esetleges beszerzési feltételeit, amennyiben

még nincsenek kiegyenlítve. Nem szerződés szerinti fizetés esetén

azok eltérnek a mi feltételeinktől. A Vevő egyes eltérő feltételeit

jogunkban áll az esedékesség napjától kezdődően az alapkamat-

csak akkor tekintjük magunkra nézve kötelezőnek, ha azokat írás-

láb feletti 5%-os éves kamat (BGB 247. § 1. bek.) felszólítás nélküli

ban elfogadtuk.

felszámítására. A fizetésbe beszámított idegen váltók, váltók vagy

2. Ajánlatok és árak

csekkek csak a beváltást követően számítanak fizetésnek. A fize-

Kifejezetten ellentétes értelmű megállapodás hiányában az összes

tési feltételek be nem tartása, vagy egyéb, a szerződéskötést köve-

ajánlat kötelezettség nélküli és az ajánlott fogyasztói árat tartal-

tően tudomásunkra jutott olyan körülmény, amely csökkenti a Vevő

mazza. Az összes szállításra a szállítás napján érvényes eladási

hitelképességét, az összes követelésünk azonnali esedékességét

ár vonatkozik. Mindig a legutoljára megjelent árlista érvényes. Ha

vonhatja maga után, és feljogosít bennünket a szerződéstől való

nincs kifejezetten feltüntetve, az összes ár ÁFA nélkül értendő.

elállásra. Ismeretlen vevőnek, vagy kis megrendelés, vagy egyéb,

3. Szállítás, felvétel, teljesítés helye

számunka fontos körülmény esetén a szállítás történhet utánvéttel,

Az összes megrendelés kiszállítása Megrendelő költségére és

ill. kérhetünk készpénzfizetést az áru elvitelekor.

kockázatára történik gyárunkból vagy raktárunkból, ez a díjmen-

6. Tulajdonjog fenntartása

tes fuvarozásra is érvényes. A szállítás közben, vagy a rendeltetési

Az áru egészen addig a mi tulajdonunkat képezi, amíg az üzleti

helyen bekövetkezett károkért nem felelünk. Megrendelőnek az

kapcsolatból származó összes követelésünk teljesítése nem törté-

áru átvétele előtt be kell jelentenie annak sérülését vagy hiányát

nik meg. A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni minket, ha har-

és kárigényét a fuvarozónak. A szállítási lehetőséget minden meg-

madik fél hozzáfér az általunk a tulajdonjog fenntartásával szállított

rendelésre vonatkozóan fenntartjuk. A szállítási késedelem vissza-

áruhoz. Ha a Vevő továbbértékesíti a szállított árut, vagy az abból

mondásra jogosítja fel a Megrendelőt, de kártérítés követelésére

előállított dolgokat, vagy azokat oly módon építi be egy harmadik

nem. Nem vállalunk felelősséget a szállítmány időbeni megérke-

fél telkébe, hogy azok a harmadik fél telkének lényegi alkotóeleme-

zéséért.

ivé válnak, akkor az Eladó számára az eladásból vagy beépítésből

4. Szavatolás

származó, a vásárló, vagy a harmadik féllel szembeni követelések

A hiánybejelentésnek rögtön az áru átvétele után, de minden-

és mellékjogok ránk szállnak. Külön lemondó nyilatkozatra nincs

képpen az áru beépítése előtt meg kell történnie. Átalakítás vagy

szükség. A tulajdonjog fenntartásából származó jogok, az Eladó /

árkedvezmény kérhető, de a Vevő a nem megfelelő szállításból

Szállító által a Vevő / Átvevő érdekében vállalt feltételes kötelezett-

kifolyólag nem léphet fel egyéb igénnyel. A teljesítés helye, díjmen-

ség feloldásáig érvényesek.

tes szállítás esetén is, az iserlohn-i rakodási hely. A minta utáni

7. Eltérések

értékesítés esetén csak a szakszerű mintaszerűséget garantáljuk.

A fenti feltételek érvényes módosításának írásban kell történnie.

Termékeink feldolgozásával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a

Szóbeli vagy telefonon elhangzott megállapodások csak akkor

mindenkori aktuális prospektusunkra és a műszaki tájékoztatóra.

kötelező érvényűek, ha azokról írásos visszaigazolás született. A

Ezeken túlmenő alkalmazási tulajdonságokat nem vállalunk, kivéve,

Vevő ellentétes értelmű feltételei nem ismerhetők el. Amennyiben

ha ezeket külön írásban biztosítottuk. Tapasztalatok és kísérletek

jelen Szállítás és fizetési feltételek egyes rendelkezései kötelező

alapján legjobb tudásunk szerint adunk tanácsot és használati uta-

erejű jogszabályba ütköznének, a többi rendelkezés jogérvényes-

sítást, a mi felelősségünk ebből nem származtatható, kivéve, ha

ségét ez nem érinti.

a szállított termék hiányossága törvényileg szabályozott szavato-

8. Területi illetékesség és záró megjegyzések

lási vagy garanciális igényre jogosít. A termék felhasználója nem

Amennyiben a Vevő önálló vállalkozó vagy megfelel a Polgári Per-

mentesül az alól, hogy a mindenkori termékbeépítés előtt saját

rendtartás (Ppt.) 38. § szerinti követelményeknek, úgy a területi

szakmailag megalapozott véleményt formáljon az áru hibátlansá-

illetékesség váltó és csekkügylet esetén isIserlohn vagy Hagen.

gáról és használhatóságáról és a tervezett bevetési területre való

Bármilyen, a szerződésből fakadó vita esetén kizárólag a Németor-

alkalmasságáról. Az olyan termékek beépítésével kapcsolatban,

szági Szövetségi Köztársaság joga az irányafó, a belföldiek belföl-

melyek pl. újdonságuk miatt nem felelnek meg a technika elismert

diekkel kötött üzleteire vonatkozó törvényei iszerint. Jelen Szállítási

szabályainak, a Vevő (Feldolgozó) felelős az építtetővel való megál-

és Fizetési Feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

lapodás megkötéséért.

nincs kihatással a többi feltételre.
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Schlüter®-KERDI-BOARD
Information on the level of volatile substance emission
in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity, on a
scale ranging from A + (very low emissions) to C (high
emissions)

www.schlueter-systems.com

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems KG · Pagony u. 7/A · 1124 Budapest
Tel.: +36 1 412 0189 · Fax: +36 1 412 0190 · info@schlueter.hu · www.schlueter.hu
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Jelen képes árlistánk megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti.
Fenntartjuk magunknak a tévedés, a módosítás és a nyomtatási hiba jogát, valamint azon módosítások jogát, amelyek a
termék-innovációt szolgálják, vagy a kiszállítás függvényében elkerülhetetlenek. Nyomdatechnikai okokból előfordulhatnak
színeltérések a jelen árlistában szereplő képi megjelenítésekhez képest.

