
Výdej zboží 06,00 - 13,45 hod. Přestávka 12,00 - 12,45 hod.

Vaše dotazy a písemné objednávky adresujte:

GRANITOL akciová společnost, prodejní sklad

Partyzánská 464

793 05  Moravský Beroun

Tel.: + 420 554 780 234

Mobil: + 420 606 777 053

Fax: + 420 554 780 493

E-mail: prodejnisklad@granitol.cz

MALOOBCHOD NABÍDKOVÝ CENÍK

GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun

Vedoucí prodejního skladu - Nikol PONČÍKOVÁ
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OBCHODNÍ PODMÍNKY prodejního skladu

Obchodní podmínky prodejního skladu jsou doplňkem Všeobecných obchodních podmínek firmy GRANITOL
akciová společnost v platném znění.

Cena a platební podmínky
Ceny jsou uvedeny bez dopravy, vyskladněno v Granitolu Moravský Beroun.
Nabízíme následující platební podmínky:

- platba na dobírku při dodání
- platba v hotovosti na pokladně prodejního skladu
- platba na zálohovou fakturu
- platba na fakturu se splatností pouze po předchozí domluvě u stálých zákazníků

Dodací podmínky
Objednané zboží aktuálně skladem bude dle vámi zvoleného způsobu úhrady zasláno:

- přepravní službou: balíky a palety, platba na dobírku nebo na fakturu, dodání do 2 pracovních dnů
- externím dopravcem: balíky a palety, platba na dobírku nebo na fakturu, dodání do 3 pracovních dnů
- vlastní odvoz: platba v hotovosti, okamžitý odběr zákazníkem ze skladu Granitolu

Objednané zboží v množství větším, než je běžně skladem, bude vyrobeno a připraveno k dodání během 3-4 týdnů,
přesný termín vám sdělí vedoucí prodejního skladu.

Přepravné a balné
K částce za objednané zboží bude účtováno přepravné dle platných tarifů přepravních společností. Cena
přepravného závisí na váze zboží a vzdálenosti, proto ji nelze stanovit předem. Pokud chcete zjistit přesnou částku
přepravného ještě před odesláním zboží, uveďte to v objednávce do poznámky. Částku vám sdělí vedoucí
prodejního skladu telefonicky nebo e-mailem a zboží pak bude zasláno až po vašem potvrzení, že s cenou za
přepravu souhlasíte.
Balné je zahrnuto v ceně výrobku.
V případě dodání zboží na paletách budou palety účtovány jako samostatná položka. Cena palety je 170Kč/ks bez
DPH.
Minimální množství odběru jednoho druhu výrobku je nejmenší obalová jednotka, tj. např. obsah lepenkové
krabice, role, apod.

Sleva
Při dodání zboží v hodnotě nad 12 tis. Kč bez DPH poskytujeme slevu ve výši 3 % z hodnoty zboží.
V případě plateb na dobírku, v hotovosti nebo na zálohovou fakturu poskytujeme slevu 2 % z hodnoty zboží.

Reklamace
Reklamaci uplatňuje kupující písemně s návrhem na její vyřízení. Reklamované zboží musí být zabaleno tak, aby
bylo uchráněno před znečištěním a dalším poškozením a označeno tak, aby byla jednoznačně prokázána jeho
identifikace (to je výrobním štítkem, nálepkou, etiketou, ze které je patrné datum výroby a číslo kontroly
pracovníka, který zboží vyrobil). V případě oprávněné reklamace zajistí vedoucí prodejního skladu okamžitou
výměnu zboží. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nevhodným zacházením. Za škody vzniklé při přepravě
odpovídá přepravce.

Závěrečná ustanovení
Zákazník předloží při první objednávce fotokopii platného výpisu z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského listu.
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Sáčky z Mikrotenu®
/pigment - žlutá, červená, modrá, zelená/ Bloky nebo svazky jsou volně ložené v kartonu.

Rozměr [mm]       

(šířka x délka/ tl.)
Objem Barva

Měrná 

jednotka ks v bloku bl, ks v kartonu Cena bez DPH Cena s DPH

200x300/0,006 přírodní blok 100 50

250x350/0,006 přírodní blok 100 50

160x240/0,008       přírodní blok 50 200

200x300/0,008      přírodní blok 50 120

200x300/0,012 pigment blok 50 100

200x300/0,015      přírodní blok 50 80

250x350/0,008       přírodní blok 50 90

250x350/0,015       přírodní blok 50 60

300x350/0,015      přírodní blok 50 50

300x400/0,015       přírodní blok 50 40

400x600/0,015     přírodní ks volné 1200 ks

490x500/0,020      přírodní blok 20 40

600x700/0,015      přírodní ks volné 600 ks

720x720/0,015     přírodní ks volné 600 ks

300x500/0,010 přírodní blok 50 40

340x450/0,015      přírodní blok 50 30

MS 200x300 přírodní role 500 20

MS 250x350 přírodní role 500 20

Sáčky do košů rolované

600x800 LD 60 l černá role 10 40

500x600 HD 30 l černá role 50 60

600x800 HD 60 l černá role 20 90

Sáčky na psí exkrementy

200x280/0,010 zelená blok 50 100

Zatahovací pytle rolované

500x600 HD 30 l žlutá role 15 50

600x800 HD 60 l zelená role 10 50

700x1100/0,04 LD 120 l modrá role 10 20

Sáčky z Granotenu®

200x300/0,030 přírodní ks

400x600/0,050 přírodní ks

Přířezy z Mikrotenu®

250x350/0,010      přírodní blok 50 200

400x600/0,010      přírodní blok 50 60

250x350/0,006 přírodní karton 2 000 5

400x500/0,008      přírodní kg 6 560 10

500x700/0,012 přírodní kg 2 500 10

700x1000/0,012    přírodní kg 1 250 10

Sáčky Clip

70x100 přírodní svazek 100

100x150 přírodní svazek 100

150x220 přírodní svazek 100

Alobal

Návin 10 m role 54

Pytle z PE na roli

700x1100/0,04 120 l modrý role 25 10

700x1100/0,04 120 l černý role 25 10

Pytle z PE

600x1200/0,200 regranulát ks volné 50

700x1100/0,150 regranulát ks volné 50
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Odnosné tašky z LDPE s průhmatem

Rozměr [mm]                        

(šířka x délka/ tl.)
Nosnost Barva

Měrná 

jednotka
ks v bloku bl, ks v kartonu Cena bez DPH Cena s DPH

380x440/0,065 bílá ks 400

620x510/0,065  bílá, černá ks 300

Odnosné tašky z LDPE s průhmatem 
/pigment- žlutá, červená, modrá, zelená, stříbrná a fialová metalíza/

380x440/0,045 bílá, černá ks 500

380x440/0,045 pigment ks 500

380x440/0,045  metalíza ks 500

Odnosné tašky z LDPE s navařenými páskovými uchy 
/pigment- žlutá, modrá, zelená, stříbrná a modrá metalíza/

450x500 - různé motivy tisku         tisk ks 500

410x450/0,045 bílá ks 250

410x450/0,045    pigment ks 250

410x450/0,045   metalíza ks 250

Tašky z Mikrotenu® - košilky

220+120x400 3 kg přírodní blok 50 100

230+110x470 4 kg pigment blok 50 40

260+130x470 6 kg pigment blok 50 40

260+130x540 8 kg pigment blok 50 40

300+170x540 10 kg pigment blok 50 40

330+200x680 12 kg pigment blok 50 15

Sáčky do košů - košilky

330x100x600 30 l černá balení 20 40

Tašky z Mikrotenu® - košilky rolované

220+60x450 5 kg přírodní role 200 ks/role 20

220+60x370 3 kg přírodní role 250 ks/role 20

Miobal

0,6x10 m, tl. 0,030 čirá balení 1 bal / 2 rol 25

Tlačenkové střevo

š. 60, 100, 130, 160/0,040 mm čirá kg

Fólie zakrývací

4x5 m čirá ks

Fólie pro zahrádkáře

1,2x10 m, tl. 0,023 černá ks 25

Stretch fólie pro potravinářské účely

  Rozměr [mm] (šířka 

/ tloušťka)
role [m] Barva

Měrná 

jednotka

ks v 

kartonu
Cena bez DPH Cena s DPH

300/0,010           300 m čirá role 4

450/0,010          300 m čirá role 4

Stretch fólie pro ovíjení palet

500/0,020-0,03RU      300-190 m čirá role 6

500/0,023 250 m čirá role 6

4



Plachty z PE

Rozměr [m]            

(š.xd./tl. [mm])
Hmot. [kg] Barva

Měrná 

jednotka
ks v kartonu Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

5x6/0,120                  3,30 čirá svazek 3

5x12/0,120            6,60 čirá role

5x20/0,120          11,00 čirá role

6x32/0,145             25,60 čirá role

5x6/0,145            4,00 černá svazek 3

5x20/0,145          13,30 černá role

10x20/0,115         21,20 černá svazek 1

Sepaten® - polohadice

2000/0,150 mm zelený ks 1 role/30 kg

Polyetylen - hadice

Rozměr [mm] (šířka / 

tloušťka)           
Barva

Měrná 

jednotka
Balení

Cena bez 

DPH
Cena s DPH

SJ-H 500/0,05          čirá kg role

SJ-H 800/0,05 čirá kg role

SJ-H 800/0,08          čirá kg role

SJ-H 1000/0,05          čirá kg role

SA-H 1200/0,05         čirá kg role

                      

OA-H 1000/0,09        čirá kg role

OA-H 1200/0,09            čirá kg role

OA-H 1500/0,09      čirá kg role

OA-H 1200/0,09        černá kg role

Polyetylen - polohadice

SA-P 500/0,05        čirá kg role Vysvětlivky:
SA-P 1000/0,05       čirá kg role SA - smršťovací fólie
SA-P 1200/0,05        čirá kg role SJ - smršťovací fólie
OA-P 1200/0,09         čirá kg role OA - nesmršťovací fólie

Polyetylen - jednoduchá fólie

SJ-F 500/0,06      čirá kg role

SJ-F 550/0,06       čirá kg role

OA-F 1200/0,09         čirá kg role

Mikrotenová hadice MH

500, 600/0,015    čirá kg

1000, 1200/0,015 čirá kg

700, 800/0,020  čirá kg

Mikrotenová polohadice MP

250, 300, 350/0,012        čirá kg

300,350,400,450/0,015                         čirá kg

500, 600, 1200/0,015                 čirá kg

1200+200/0,04                   čirá kg

600/0,015                             černá kg

4% pigmentace

1,70 Kč/kg

cena za 1 - 19 ks cena za 20 a více ks

Přirážky za barevné provedení Mikroten

Přirážky za barevné provedení Polyetylen
3,40 Kč/kg

2% pigmentace
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Vázací pásky z polypropylenu GRANOFLEX®

Rozměr [mm]        

(šířka / tloušťka)
Návin [m]

Dutinka 

[mm]
Barva

Měrná 

jednotka
ks  v balení Cena bez DPH Cena s DPH

8x0,40 PLUS 3 500 200-190 černá,dez. role 1

10x0,35 PLUS 900 60-160 černá,dez. role 4

10x0,35 PLUS 3 500 200-190 černá,dez. role 1

12x0,50 PLUS 3 100 200-190 černá,dez. role 1

12x0,50 2 400 280-190 černá,dez. role 1

12x0,50 3 000 400-180 černá,dez. role 1

12x0,70 PLUS 2 200 400-180 černá,dez. role 1

15x0,65 PLUS 1 500 400-180 černá,dez. role 1

15x0,80 PLUS 1 500 400-180 černá,dez. role 1

16x0,65 1 500 400-180 černá,dez. role 1

Paletizační pytle

Šíře [mm]
Délka 

[mm]
Sklad [mm] Tl. [mm] ks / role Hmotnost [kg] Cena bez DPH Cena s DPH

Cena bez 

DPH
Cena s DPH

1280 1400 430 0,125 220 0,70

1280 1650 430 0,125 180 0,82

1280 1700 430 0,125 180 0,84

1280 1800 430 0,125 170 0,89

1280 2000 430 0,125 150 0,99

1280 2500 430 0,125 120 1,24

1400 1700 500 0,125 160 0,95

1280 1200 430 0,150 210 0,72

1280 1500 430 0,150 170 0,89

1280 1700 430 0,150 150 1,01

1280 1800 430 0,150 140 1,07

1280 2000 430 0,150 130 1,19

1280 2300 430 0,150 110 1,37

1280 2500 430 0,150 100 1,49

1280 2600 430 0,150 100 1,54

1400 2000 500 0,150 110 1,33

1280 1150 430 0,175 190 0,80

1280 1400 430 0,175 150 0,97

1280 1500 430 0,175 140 1,04

1280 1600 430 0,175 130 1,11

1280 1700 430 0,175 130 1,18

1280 1800 430 0,175 120 1,25

1280 2000 430 0,175 110 1,39

1280 2200 430 0,175 100 1,53

1280 2300 430 0,175 90 1,60

1280 2500 430 0,175 90 1,73

1280 2700 430 0,175 80 1,87

1400 1700 500 0,175 110 1,32

1400 2000 500 0,175 100 1,56

1400 2300 500 0,175 80 1,79

1400 2500 500 0,175 80 1,94

1400 2700 500 0,175 70 2,10

1400 2200 500 0,125 120 1,22 57,46 69,53 60,33 73,00 

Nabízíme paletizační pytle i v jiných rozměrech, dle požadavku zákazníka.

Paletový odběr Odběr po rolích

Paletizační pytle pouze na objednávku. Možno objednávat od 1 role. 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní firmy GRANITOL akciová společnost, se sídlem v Moravském Berouně, Partyzánská 464, okr. Olomouc 

Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP vychází z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto VOP 
se použijí pro vymezení obchodních vztahů při prodeji výrobků obchodní firmy GRANITOL akciová společnost, pokud se smluvní strany na jejich aplikaci v kupní 
smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě dohodnou. 
Odchylná ustanovení v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. 

I.
Cena a platební podmínky

Kupní cena za prodané výrobky bude fakturována dodavatelskou fakturou, jež bude obsahovat také ujednanou dobu splatnosti. Okamžikem zaplacení kupní 
ceny se rozumí její připsání na účet prodávajícího. 
Nezaplatí-li kupující kupní cenu v ujednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat a kupující je povinen zaplatit sml uvený úrok z prodlení ve výši 0,05 
% z nezaplacení kupní ceny výrobků, za každý den prodlení. Prodlení s placením kupní ceny je podstatným porušením kupní smlouvy, pro nějž je prodávající 
oprávněn odstoupit od všech dalších již ujednaných kupních smluv (popř. potvrzených objednávek).
U každého kupujícího bude ze strany Prodávajícího nastaven Kreditní limit. Kreditní limit určuje maximální objem nesplacených závazků kupujícího u 
prodávajícího. Čerpáním kreditního limitu se rozumí vznik a trvání konkrétního závazku kupujícího vůči prodávajícímu z titulu odběru zboží či služeb nebo 
závazku vyplývajícího ze smluvních podmínek nebo Obchodních podmínek. Volná část kreditního limitu je hodnota kreditního limitu ponížená o veškerá čerpání. 
Volná část kreditního limitu může být prodávajícím blokována ve výši učiněných objednávek na dodávky zboží, které jsou již připravovány k expedici nebo které 
mohou být expedovány, ale na základě specifikace požadavku kupujícího je jejich expedice odložena. V případě vyčerpání kreditního limitu může být objednávka 
určená k dodání zablokována. Kupující je o této blokaci informován prostřednictvím našeho obchodního zástupce či zákaznickým servisem. Prodávající si rovněž 
vyhrazuje právo zablokovat objednávku i v případě, že se vyskytnou neuhrazené faktury po době splatnosti. 

II.
Dodací podmínky

Dodání výrobků se uskutečňuje převzetím zboží kupujícím v sídle kupujícího nebo prvním přepravcem k přepravě pro kupujícího do ujednaného místa, kam se 
prodávající smluvně zavázal výrobky odeslat. 
Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu sjednané množství zboží a povinnost kupujícího odebrat sjednané množství zboží se považuje za splněnou, pokud se 
množství skutečně dodaného a odebraného zboží bude od množství sjednaného kupní smlouvou lišit maximálně o 5 %. 
Dohodnuté termíny dodávek jsou pro obě smluvní strany závazné.
Kupující nabude vlastnická práva k výrobkům prodávajícího až dnem úplného zaplacení ujednané kupní ceny.  
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, nebo pokud je dohodnuto v kupní smlouvě či rámcové kupní smlouvě, předání zboží přepravci 
v dohodnutém místě. 

III.
Vratné přepravní obaly

Prodávající je povinen dodávat své výrobky v obalech, které při běžném způsobu dopravy a manipulace nenaruší úplnost a jakost výrobků. Vratné přepravní 
obaly budou kupujícímu fakturovány s dodávkou výrobků samostatnou položkou (vratnými přepravními obaly se ve smyslu VOP rozumí vratné palety a kovové 
dutinky). 
Kupující je oprávněn vratné přepravní obaly vrátit prodávajícímu nejpozději však do tří měsíců od realizované dodávky výrobků a to na vlastní náklady. Vratné 
přepravní obaly vrácené kupujícím budou prodávajícím dobropisovány, avšak nesmí být poškozené či znečistěné, jinak má prodávající právo takové obaly 
nepřijmout nebo vrátit zpět na náklady kupujícího. 
Na dodacím nebo přepravním listu k obalům musí být vždy uveden  počet kusů a druh vrácených obalů. 

IV.
Kvalita výrobků, záruční doba a reklamace

Zboží je vyráběno v souladu s příslušnou podnikovou normou prodávajícího, v souladu se systémem řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008. Kvalita výrobků 
včetně technických podmínek a trvání záruční doby se sjednává podle příslušné podnikové dodavatelské normy (dále jen PND) nebo Technických podmínek 
dodávek (dále jen TPD) k dodanému výrobku. 
Prodávající informuje kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu jejich použití, údržbě a o nebezpečí, která vyplývají z jeho nesprávného použití 
nebo údržby a to včetně záruční doby ke každému dodanému výrobku. Tyto informace jsou obsaženy v příslušné PND a materiálovém listu výrobku, s jejichž 
obsahem byl kupující řádně seznámen, což potvrzuje podpisem kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy. 
Po záruční dobu se prodávající zavazuje, že výrobek prodávajícího bude za dodržení podmínek stanovených v PND a TPD způsobilý ke smluvenému, či k 
obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, či obvyklé vlastnosti. 
Přejímku výrobků provádí kupující v místě dodání dle příslušné PND nebo TPD.
Přejímkou se rozumí ověření množství a kvality výrobků i obalů (včetně palet) a správnost dokladů. 
Reklamaci uplatňuje kupující písemně s návrhem na její vyřízení. Reklamované zboží musí být uchráněno před jeho znečištěním, či dalším poškozením a 
označeno tak, aby byla jednoznačně prokázána jeho identifikace (výrobním štítkem, nálepkou, etiketou, ze které je patrný výrobce a datum výroby). Při 
nesplnění těchto podmínek se jedná o reklamaci neprůkaznou. 

V.
Rozhodné právo 

Obchodně právní vztahy vyplývající z uzavřené kupní smlouvy nebo z rámcové kupní smlouvy a z těchto VOP se řídí právním řádem České republiky. 
Prodávající i kupující se zavazují, že veškeré spory související s uzavřenou kupní smlouvou nebo se VOP budou řešeny především smírnou cestou. 

VI.
Závěrečná ustanovení

Prodávající i kupující se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, o kterých se v průběhu obchodního vztahu dozvědí.
Pokud není v kupní smlouvě nebo v rámcové smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto VOP, které jsou účinné ode dne 1. 1. 2014. 
Kupující podpisem kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy potvrzuje, že byl se VOP obchodní firmy GRANITOL akciová společnost, se sídlem v Moravském 
Berouně řádně seznámen. Prodávající se zavazuje, že v případě změny či doplnění VOP seznámí kupujícího prokazatelně s jejich obsahem. Seznámení potvrdí 
kupující svým podpisem VOP. 
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Produktové portfolio

Laminované fólie 

LAMITEN®Zemědělské strečové fólie AGROTEN®

Ochranné lepivé fólie 

GRANOSTICK®

Jsme největší výrobce vyfukovaných PE fólií a vázacích PP pásek v České republice

Obalové fólie GRANOTEN®

Fólie pro varné sáčky PERFOTEN® Fólie s PP GRANOPEN® Reklamní a odnosné tašky

Biodegradovatelné  tašky a fólie

HDPE fólie MIKROTEN®

Fólie pro skupinové balení GRANOTEN® Antiscratch fólie

Stretch hood FLEXOTEN® Sáčky, košilky, přířezy

Permanentně antistatické fólie
Technické fólie SEPATEN®, 

plachty

Polypropylenové vázací pásky 

GRANOFLEX®

Fólie pro osobní hygienu HYGITEN® Fólie pro paletizaci 

GRANOTEN®
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