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DCK QR kód

 Facelift rozváděčů řady N-C 
V rámci snahy posunout naše výrobky zase o něco dále jsme připravili několik designových a konstruk-
čních změn u rozváděčů řady N-C, které zlepšují jejich užitné vlastnosti. V prvé řadě se jedná o úpravu 
vzhledu (designové postranní proužky, které skvěle doplňují vzhled ze všech stran rozváděče). Dále 
jsme vylepšili panty dveří tak, že nyní lze dveře rozváděče volně otevírat bez omezovače až do úhlu 
180° a zároveň jsme zmodernizovali omezovač dveří tak, aby bylo jeho použití ještě jednodušší. Mezi 
další změny patří i úprava dveří, kde je v prvé řadě upraven plastický blesk v trojuhelníku tak, aby 
nepřečníval přes plochu dveří a dále byla odstraněna krycí boční lišta společně s úpravou dosedací 
plochy levé části dveří s rozváděčem.

 Facelift držáku chrániček
Dalšímu vylepšení vzhledu dospěl i držák kabelových chrániček, který byl celkově zaoblen.

 Větrací mřížka
Větrací mřížka zlepšuje přirozené odvětrávání rozváděče a přispívá k rychlejšímu vyrovnání teplot vně 
a uvnitř rozváděče. Skládá se z nerezové mřížky a plastového krytu. Je určena pro pilířové provedení 
rozváděče - pro montáž do pilířového podstavce. Větrací mřížky jsou nyní standardně osazovány do 
všech pilířových podstavců (resp. kompaktních pilířů).

 Pojistkové spodky vel.00
Uvádíme na trh nový výrobek DCK - jednopólové pojistkové spodky vel.00 se hmenovitým proudem 
pojistkového spodku 160A. 
Jsou určeny pro nožové pojistkové vložky vel.00 a 000. Základna je vyrobena z kompozitu s dobrou 
mechanickou pevností a tepelnou odolností, kontakty jsou vyrobeny z elektrovodné mědi s povrchovou 
úpravou cínováním. Připojení vodiče je řešeno pomocí příložkové H-svorky (do 50mm2) nebo pomocí 
V-svorky (do 95mm2) nebo jejich kombinací. Jako volitelné příslušenství nabízíme kryty kontaktů.

 Rozváděče distribuční s přípravou pro rozvod optických kabelů
Novinkou mezi distribučními rozváděči jsou přípojkové smyčkové (SS) a rozpojovací jistící rozváděče 
(SR) s přípravou pro rozvod optických kabelů. Rozváděče jsou vybavené propojovacími mikrotrubičkami 
optických kabelů včetně spojek a jejich držáků. Na vnitřní straně dveří je připevněna montážní deska s 
přípravou pro montáž příslušné spojky optických vláken. Tyto rozváděče jsou vyráběny pro energetickou 
společnost PRE. Označení těchto rozváděčů je „-OT“ na konci standardního značení (př. SS102/KVF4W-
-OT). Jako příslušenství těchto rozváděčů jsou k dispozici krycí štíty pro zakrytí silových částí rozváděče.

 Kompenzační rozváděče
Nabízíme výrobu kompenzačních rozváděčů podle návrhu a požadavků zákazníka. Kompenzační rozvá-
děče jsou určeny pro automatickou regulaci jalového výkonu. Regulace požadované hodnoty účiníku je 
řešena pomocí mikroprocesorového regulátoru. Regulátor řídí spínání jednotlivých kondenzátorových 
stupňů pomocí stykačů. Výzbroj rozváděčů je individuální v závislosti na specifi  kaci zákazníka. Roz-
váděče jsou vyráběny v typových skříních DCK. Tyto rozváděče lze kombinovat především s rozváděči 
nepřímého měření typu NR, NS, NP.

 Rozváděče nepřímého měření vn, vvn (ERNM, USM, SM)
Tyto elektroměrové rozváděče a pilíře nízkého napětí jsou určené pro nepřímé fakturační měření elek-
třiny v odběrných a předávacích místech napojených z distribučních sítí vn a vvn. Jsou připravené pro 
umístění elektroměrové soupravy (elektronického elektroměru), registračních a komunikačních přístro-
jů, případně monitoringu sítě. Rozváděče jsou konstruovány s výklopným panelem. Na výklopný pa-
nel rozváděče se umisťují především elektroměry, součtové přístroje, časové spínače, modemy. V zadní 
části rozváděče (za výklopným plombovatelným panelem), jsou umístěny pojistkové odpínače, rozhraní 
výstupních impulzů (optooddělovače), zásuvky 230 V AC, jističe, svorkovnice, zkušební svorkovnice, 
telefoní zásuvka, atd.

Postupy montáží rozváděčů v praxi
Jedním z hesel a základních pilířů úspěšnosti naší společnosti je, mimo jiné, i přednostní předcházení 
vadám a problémům před odstraňováním jejich následků. Jelikož se však v posledních letech stále 
více častěji setkáváme s neodborně osazenými rozváděči a vzhledem k tomu, že jsme si vědomi zá-
važnosti situace, rozhodli jsme se připravit manuál, který bude dobrou oporou při instalaci rozváděčů 
a povede ke spokojenosti koncového zákazníka. Instruktážní videa jsou určeny především odborným 
montážním fi rmám a slouží jako návod správného postupu při montáži rozváděčů. Jsou k dispozici 
na prezentačním DVD nebo adrese http://www.dck.cz/new/podpora/montazni-navody/. Pro více 
informací kontaktujte pracovníky odbytu. 

Rozsáhlý experiment v prostorách areálu DCK
Při změnách počasí, značných teplotních výkyvech a mnohdy vlivem neodborné instalace především plastových kompaktních pilířů, může 
docházet v těchto pilířích ke vzniku vlhkosti, a to až ke kondenzaci vodní páry. Z fyzikálního hlediska je patrné, že problém kondenzace nelze 
nikdy odstranit, ale vhodnými úpravami pouze snížit. Firma DCK se pomocí připraveného rozsáhlého experimentu v areálu DCK snaží získat 
další co nejlepší informace pro zlepšení sledovaného jevu a nalezení nejúčinnějšího opatření.
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Skříně přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 50 mm2

3

Rozváděče přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 240 mm2

Katalog str. 8–9

    URČENÉ NA SLOUP

Přístrojová výzbroj Název Základní cena Možnosti upevnění na sloup Připojení

uzavírání – zámek energetický

1x sada poj. spodků vel. 00 SP100/NSP1P 830,-

1x  instalační sada
na sloup    95,-

svorka  35 mm2

2x sada poj. spodků vel. 00 SP200/NSP1P 1 210,-

1x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 SP182/NSP1P 1 230,- svorka  25 mm2

2x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 SP282/NSP1P 1 940,-  svorka 25 mm2

Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Katalog str. 8–9

  DO VÝKLENKU (na zazdění) KOMPAKTNÍ PILÍŘ

Přístrojová výzbroj Název Základní cena Název Základní cena Připojení

uzavírání – zámek energetický

1x sada poj. spodků vel. 00 SP100/NVP1P 780,-
svorka  50 mm2

2x sada poj. spodků vel. 00 SP200/NVP1P 1 110,-

1x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 SP182/NVP1P 1 180,- svorka  25 mm2

2x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 SP282/NVP1P 1 815,- svorka 25 mm2

uzavírání – zámek energetický, skříně s odjímatelnou lištou kabelového prostoru

1x sada poj. spodků vel. 00 SP100/NVP1P–L 990,- SP100/NKP1P–C 5 080,-
svorka  50 mm2

2x sada poj. spodků vel. 00 SP200/NVP1P–L 1 330,- SP200/NKP1P–C 5 410,-

Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

( 371 510 529,  371 510 511,  602 423 730              odbyt@dck.cz ( 371 510 529,  371 510 511,  602 423 730              odbyt@dck.cz

Poznámka:  
Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny 
příslušnou distribuční společností.

Skříně přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 35 mm2

Poznámka:  Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C

PPoznámka: 
Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny 
příslušnou distribuční společností.

Katalog str. 10–11

   DO VÝKLENKU (na zazdění)    KOMPAKTNÍ PILÍŘ

Přístrojová výzbroj Název Základní cena Název Základní cena Připojení

1x sada poj. spodků vel. 00

SS100/NVE1P 2 970,- SS100/NKE1P 5 300,-

smyčkovací
připojovací
praporec
tvaru V

SS100/NVE1P–C 2 065,- SS100/NKE1P–C 4 090,-

SS100/PVE1P 4 440,- SS100/PKE1P 7 455,-

SS100/KVE4P–M 2 535,-

2x sada poj. spodků vel. 00

SS200/NVE1P 3 270,- SS200/NKE1P 5 620,-

SS200/NVE1P–C 2 240,- SS200/NKE1P–C 4 260,-

SS200/PVE1P 4 650,- SS200/PKE1P 7 675,-

SS200/KVE4P–M 2 720,-

3x sada poj. spodků vel. 00

SS300/NVE1P 3 590,- SS300/NKE1P 5 950,-

SS300/NVE1P–C 2 495,- SS300/NKE1P–C 4 515,-

SS300/PVE1P 5 225,- SS300/PKE1P 8 505,-

SS300/KVE4P–M 3 130,-

1x sada poj. spodků vel. 1

SS101/NVF1W 3 330,- SS101/NKF1W 5 620,-

SS101/NVF1W–C 2 475,- SS101/NKF1W–C 4 480,-

SS101/PVF1W 5 220,- SS101/PKF1W 7 980,-

SS101/KVF4W–M 3 265,-

1x sada poj. spodků vel. 2

SS102/NVF1W 3 450,- SS102/NKF1W 5 775,-

SS102/NVF1W–C 2 535,- SS102/NKF1W–C 4 555,-

SS102/PVF1W 4 990,- SS102/PKF1W 8 010,-

SS102/KVF4W 3 540,-

SS102/KVF4W–M 3 125,-

2x sada poj. spodků vel. 1

SS201/NVF1W 3 925,- SS201/NKF1W 6 325,-

SS201/NVF1W–C 3 925,- SS201/NKF1W–C 6 325,-

SS201/PVF1W 5 510,- SS201/PKF1W 8 785,-

SS201/KVF4W 4 175,-

Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm2. Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

DISTRIBUČNÍ ROZVÁDĚČE

V případě objednání rozváděčů s přípravou pro rozvod optických kabelů pro energetickou společnost PRE je 
označení těchto rozváděčů „-OT“ na konci standardního značení (např. SS102/KVF4W-OT). Jako příslušenství 
těchto rozváděčů jsou k dispozici krycí štíty pro zakrytí silových částí rozváděče.
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SR      SV
Skříně rozpojovací jistící Skříně rozpojovací jistící pro venkovní vedení

Katalog str. 12–13

   DO VÝKLENKU (na zazdění)    KOMPAKTNÍ PILÍŘ

Přístrojová výzbroj Název Základní cena Název Základní cena Připojení

4x sada poj. spodků vel.00 SR400/NVV1 7 085,- SR400/NKV1 13 560,-

připojovací 
praporec 
tvaru V

6x sada poj. spodků vel. 00 SR600/NVV2 7 485,- SR600/NKV2 15 480,-

8x sada poj. spodků vel. 00 SR800/NVV2 9 460,- SR800/NKV2 17 870,-

3x sada poj. spodků vel. 1
SR301/PVW1 9 990,- SR301/PKW1 16 310,-

SR301/NVW1 4 915,- SR301/NKW1 6 995,-

4x sada poj. spodků vel. 1
SR401/PVW1 11 565,- SR401/PKW1 18 120,-

SR401/NVW2 6 815,- SR401/NKW2 11 430,-

5x sada poj. spodků vel. 1
SR501/PVW1 15 690,- SR501/PKW1 25 270,-

SR501/NVW2 8 120,- SR501/NKW2 12 450,-

6x sada poj. spodků vel. 1
SR601/PVW1 17 230,- SR601/PKW1 27 080,-

SR601/NVW2 9 355,- SR601/NKW2 12 925,-

2x sada poj. spodků vel. 2

SR202/PVW1W 6 085,- SR202/PKW1W 9 355,-

SR202/NVW1W 4 005,- SR202/NKW1W 5 725,-

SR202/KVW4W 3 565,-

3x sada poj. spodků vel. 2

SR302/PVW1 10 170,- SR302/PKW1 16 465,-

SR302/NVW1 5 215,- SR302/NKW1 7 290,-

SR302/KVW4 4 775,-

4x sada poj. spodků vel. 2

SR402/PVW1 11 800,- SR402/PKW1 18 355,-

SR402/NVW2 7 235,- SR402/NKW2 10 235,-

SR402/KVW4 6 290,-

5x sada poj. spodků vel. 2

SR502/PVW1 16 065,- SR502/PKW1 24 610,-

SR502/NVW2 8 630,- SR502/NKW2 11 945,-

SR502/KVW4 7 750,-

6x sada poj. spodků vel. 2
SR602/PVW1 17 250,- SR602/PKW1 26 445,-

SR602/NVW2 9 975,- SR602/NKW2 13 540,-

2x sada poj. spodků vel. 2 
+ 2x sada poj. spodků vel. 00

SR408/PVW+P1 10 140,- SR408/PKW+P1 16 440,-

SR408/NVW+P2 5 750,- SR408/NKW+P2 8 455,-

SR408/KVW+P4 4 580,-

3x sada poj. spodků vel.2 
+ 2x sada poj. spodků vel. 00

SR508/PVW+P1 15 080,- SR508/PKW+P1 21 640,-

SR508/NVW+P2 8 995,- SR508/NKW+P2 13 845,-

SR508/KVW+P4 6 090,-

4x sada poj. spodků vel. 2 
+ 2x sada poj. spodků 00

SR608/PVW+P1 15 870,- SR608/PKW+P1 25 430,-

SR608/NVW+P2 8 400,- SR608/NKW+P2 11 710,-

SR608/KVW+P4 7 540,-

Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů10 - 240 mm2. Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

( 371 510 529,  371 510 511,  602 423 730              odbyt@dck.cz(371 510 529,  371 510 511,  602 423 730              odbyt@dck.cz

Poznámka:  
Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny 
příslušnou distribuční společností.

Katalog str. 14–15

URČENÉ NA SLOUP

Přístrojová výzbroj Název Základní cena Připojení Možnosti upevnění na sloup

1x sada poj. spodků vel. 00 SV100/NSV1V–C               2 080,-

připojovací praporec tvaru V 2x instalační sada na sloup
95,- / ks

2x sada poj. spodků vel. 00 SV200/NSC1V–C             2 775,-

3x sada poj. spodků vel. 00 SV300/NSC1V–C             3 865,-

1x sada poj. spodků vel. 1 SV101/NSW1W–C         2 315,-

2x sada poj. spodků vel. 1 SV201/NSD1W–C      3 495,-

Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 150 mm2  (10 - 95 mm2).                                                                      Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:  
Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny 
příslušnou distribuční společností.

5

V případě objednání rozváděčů s přípravou pro rozvod optických kabelů pro energetickou společnost 
PRE je označení těchto rozváděčů „-OT“ na konci standardního značení (např. SR302/KVW9-OT). Jako 
příslušenství těchto rozváděčů jsou k dispozici krycí štíty pro zakrytí silových částí rozváděče.
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Poznámka:  
Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny 
příslušnou distribuční společností.
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Katalog str. 18–19

     DO VÝKLENKU (na zazdění)    KOMPAKTNÍ PILÍŘ

Typ měření

ČE
Z

E.O
N

PR
E

Název Základní cena Název Základní cena Připojení

 1x jednosazbový

l l ER112/NVP7P 2 815,- ER112/NKP7P 4 975,-

svorky 
hl.jističe

l l ER112/NVP7P-C 2 815,- ER112/NKP7P-C 4 975,-

l l ER112/PVP7P 4 115,- ER112/PKP7P 7 130,-

l l ER112/KVP7P 2 705,-

2x jednosazbový
l l ER122/NVP7P 4 110,- ER122/NKP7P 5 785,-

l l ER122/NVP7P-C 4 110,- ER122/NKP7P-C 5 785,-

1x dvousazbový

l l ER212/NVP7P 3 680,- ER212/NKP7P 5 400,-

l l ER212/NVP7P-C 3 785,- ER212/NKP7P-C 5 730,-

l l ER212/PVP7P 5 060,- ER212/PKP7P 8 170,-

l l ER212/KVP7P 3 725,-

l ER513/PVP7P 4 200,- ER513/PKP7P 7 475,-

l ER513/KVP7P 2 595,-

2x dvousazbový l l ER222/NVP7P 5 785,- ER222/NKP7P 9 305,-

l l ER222/NVP7P-C 5 785,- ER222/NKP7P-C 9 305,-

Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Rozváděče elektroměrové

Poznámka:  
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč 
připojen (instalován) a hodnotu hlavního jističe v případě, že bude vyšší než 40A.
Sestavy s přípojkovou skříní musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.
Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C. 

SR, SD
Rozváděče rozpojovací jistící lištové

Katalog str. 16–17

    DO VÝKLENKU (na zazdění)   KOMPAKTNÍ PILÍŘ

Přístrojová výzbroj Název Základní 
cena Název Základní 

cena Připojení

3x poj. lišta vel. 2
SR322/PVW2 14 050,- SR322/PKW2 19 635,-

připojovací 
praporec 
tvaru V

SR322/NVW2 9 215,- SR322/NKW2 10 935,-

4x poj. lišta vel. 2
SR422/PVW2 15 775,- SR422/PKW2 21 885,-

SR422/NVW2 11 160,- SR422/NKW2 12 880,-

5x poj. lišta vel. 2
SR522/PVW2 25 705,- SR522/PKW2 32 920,-

SR522/NVW2 14 000,- SR522/NKW2 15 980,-

6x poj. lišta vel. 2
SR622/PVW2 27 975,- SR622/PKW2 39 165,-

SR622/NVW2 17 125,- SR622/NKW2 19 785,-

5x poj. lišta vel. 2 
+ 1x rozpojovací lišta

SD622/PVW2 29 505,- SD622/PKW2 39 285,-

SD622/NVW2 17 070,- SD622/NKW2 19 780,-

7x poj. lišta vel. 2
SR722/PVW2 29 675,- SR722/PKW2 40 985,-

SR722/NVW2 19 075,- SR722/NKW2 21 780,-

6x poj. lišta vel. 2 
+ 1x rozpojovací lišta

SD722/PVW2 29 890,- SD722/PKW2 41 100,-

SD722/NVW2 19 015,- SD722/NKW2 21 725,-

8x poj. lišta vel. 2
SR822/PVW2 31 720,- SR822/PKW2 43 260,-

SR822/NVW2 21 650,- SR822/NKW2 24 645,-

7x poj. lišta vel. 2 
+ 1x rozpojovací lišta

SD822/PVW2 31 840,- SD822/PKW2 43 380,-

SD822/NVW2 21 595,- SD822/NKW2 24 585,-

9x poj. lišta vel. 2
SR922/PVW2 36 805,- SR922/PKW2 49 280,-

SR922/NVW2 24 430,- SR922/NKW2 27 745,-

8x poj. lišta vel. 2 
+ 1x rozpojovací lišta

SD922/PVW2 37 140,- SD922/PKW2 49 670,-

SD922/NVW2 24 360,- SD922/NKW2 27 675,-

10x poj. lišta vel. 2
SR022/PVW2 38 790,- SR022/PKW2 51 500,-

SR022/NVW2 27 365,- SR022/NKW2 32 225,-

9x poj. lišta vel. 2 
+ 1x rozpojovací lišta

SD022/PVW2 39 550,- SD022/PKW2 52 340,-

SD022/NVW2 26 290,- SD022/NKW2 29 600,-

Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm2.
Skříně je možno dodat i s poj. lištovými odpínači vel. 2.                                  

Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE

V případě objednání rozváděčů s přípravou pro rozvod optických kabelů pro energetickou společnost 
PRE je označení těchto rozváděčů „-OT“ na konci standardního značení (např. SR422/PVW9-OT). Jako 
příslušenství těchto rozváděčů jsou k dispozici krycí štíty pro zakrytí silových částí rozváděče.



ES
Sestavy elektroměrového rozváděče a přípojkové skříně v provedení vedle sebe
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Katalog str. 20

  DO VÝKLENKU (na zazdění)      KOMPAKTNÍ PILÍŘ

Typ měření + výzbroj

ČE
Z

E.O
N

PR
E     Název Základní 

cena        Název Základní 
cena Připojení

1x jednosazbový 
+ 1x sada poj. spodků vel. 00

l l ES112+100/NVE8P 6 385,- ES112+100/NKE8P 10 060,-

smyčkovací 
připojovací 
praporec 
tvaru V

l l ES112+100/NVE8P-C 6 385,- ES112+100/NKE8P-C 10 060,-

l l ES112+100/PVE8P 8 675,-   ES112+100/PKE8P 14 700,-

2x jednosazbový 
+ 2x sada poj. spodků vel. 00

l l ES122+200/NVE8P 6 490,- ES122+200/NKE8P 10 815,-

l l ES122+200/NVE8P-C 6 490,- ES122+200/NKE8P-C 10 815,-

1x dvousazbový 
+ 1x sada poj. spodků vel. 00

l l ES212+100/NVE8P 6 060,- ES212+100/NKE8P 9 895,-

l l ES212+100/NVE8P-C 6 060,- ES212+100/NKE8P-C 9 895,-

l l ES212+100/PVE8P 10 115,- ES212+100/PKE8P 16 415,-

l ES513+102/PVF8P 9 920,- ES513+102/PKF8P 16 190,-

2x dvousazbový 
+ 2x sada poj. spodků vel. 00

l l ES222+200/NVE8P 9 190,- ES222+200/NKE8P 14 980,-

l l ES222+200/NVE8P-C 9 190,- ES222+200/NKE8P-C 14 980,-

Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm2.                                                                Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:  
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč 
připojen (instalován) a hodnotu hlavního jističe v případě, že bude vyšší než 40A.
Sestavy s přípojkovou skříní musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.
Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C.

NR, NS, NP
Rozváděče nepřímého měření do 1000 A

Poznámka:  
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč 
připojen (instalován) a hodnotu hlavního jističe v případě, že bude vyšší než 40A. Rozváděče jsou určené pro 
podružné měření. V ojedinělých případech lze tyto rozváděče použít pro obchodní měření po předchozím pro-
jednání a odsouhlasení příslušnou distribuční společností.

EP
Sestavy elektroměrového rozváděče a přípojkové skříně v provedení nad sebou

Sestavy EP jsou dodávány v rámci nestandardní výroby a cena se stanovuje dle specifikace zákazníka.
Typová specifikace viz str. 18 a 21 technického katalogu.

Příklady typu měření a výzbroje: 
1 x jednosazbový + 1 x sada poj. spodků vel. 00
2 x jednosazbový + 2 x sada poj. spodků vel. 00
1 x dvousazbový + 1 x sada poj. spodků vel. 00
1 x dvousazbový + 1 x sada poj. spodků vel. 2

Rozváděče typu NR, NS a NP jsou dodávány v rámci atypické výroby a cena se stanovuje dle specifi-
kace zákazníka. Typová specifikace viz str. 22 - 23 technického katalogu.

Příklady typu měření a výzbroje:
1x jednosazbový
1x dvousazbový
1x jednosazbový +1x sada poj.spodků vel.2
1x dvousazbový +1x sada poj.spodků vel.2 

Poznámka:  
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude 
rozváděč připojen (instalován), hodnotu hlavního jističe a typ měření (A,B,C).
Sestavy s přípojkovou skříní musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.
Standardní provedení rozváděče je určeno pro sekundární měření typu B,C.
Na zakázku je možno vyrobit rozváděč pro primární měření typu A,B dle specifikace zákazníka. 

Poznámka:  
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude 
rozváděč připojen (instalován).
Sestavy s přípojkovou skříní musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností. 
Umístění rozváděče veřejného osvětlení na sloup venkovního vedení, který je ve vlastnictví distribuční 
společnosti, musí být předem projednáno a schváleno touto společností.

RVO
Rozváděče veřejného osvětlení

Tyto sestavy jsou dodávány v rámci atypické výroby a cena se stanovuje dle specifikace zákazníka.
Typová specifikace viz str. 24 - 25  technického katalogu.

Příklady typu měření a výzbroje: 

hl.jistič do 63 A, jističe výstupu, stykače, ovládací prvky dle specifikace

hl.jistič do 63 A, jističe výstupu, stykače, ovládací prvky dle specifikace + 1x jednosazbové měření

hl.jistič do 63 A, jističe výstupu, stykače, ovládací prvky dle specifikace + 1x jednosazbové měření + 1x sada poj. spodků vel. 00 

Specifikace výzbroje

Způsob spínání 
RVO

Způsob spínání 
úspor. režimu Časový člen Počet vývodů Svodiče přepětí

S H C 6 M
S – soumrakový spínač
H – spínací hodiny
A – spínací astronomické hodiny
I – spínání impulsem (HDO)

H – spínací hodiny
O – bez spínání

C – časový člen
O – bez časového členu 1 až 12 jednofázové

M – svodič bl. proudu modul (B)
V – svodič bl. proudu – ventil (B+C)
O – bez svodiče

PŘÍSTROJOVÉ ROZVÁDĚČE

8 9
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ZS
Rozváděče zásuvkové

Katalog str. 26–27

ZS DO VÝKLENKU (na zazdění) KOMPAKTNÍ PILÍŘ
Přístrojová výzbroj Název Základní cena Název Základní cena

proudový chránič – jističe zásuvek do 32 A ZS32/16/PVP7 4 730,- ZS32/16/NKP7 7 245,-
svorky proudového chrániče

proudový chránič – jističe zásuvek do 16 A ZS16/16/PVP7 4 215,- ZS16/16/NKP7 7 030,-

Zásuvkový rozvaděč je možno dodat také v instalaci na sloup – xxxx/xSxx..

poznámka: Sestavy elektroměrového a zásuvkového rozváděče HELGA 2H – str. 16-18.                                          Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 

Poznámka:
Na zakázku může být přístrojová výzbroj rozšířena dle specifikace zákazníka.

STR
Rozváděče staveništní

Staveništní rozváděče jsou vyráběny na zakázku dle požadavků zákazníka ve variantách STR0, STR1 
(včetně jednotarifního měření) a STR2 (včetně dvoutarifního měření). Rozváděče je možno vyrobit též jako 
podružné. 
Typová specifikace viz technický katalog str. 27.

Rozváděče přepěťových ochran jsou dodávány v rámci atypické výroby a cena se stanovuje dle specifi-
kace zákazníka.
Na zakázku lze vyrobit rozváděč se jmenovitým proudem vývodu do 400A se svodiči bleskového proudu 
tř. B, C (DEHNvenCI) obsahující jejich předjištění.

Typová specifikace viz technický katalog str. 28 - 29.

RPO, SB
Rozváděče přepěťových ochran

APZ, SPZ
Plynoměrové skříně

katalog str. 30–31

DO VÝKLENKU (na zazdění) KOMPAKTNÍ PILÍŘ

Název
   Rozteč
   plynoměru 
   (mm)

Základní 
cena Název Základní 

cena

posunovatelný 
instalační rám

l l l APZ/NV–7  100, 250 2 755,- APZ/NK–7 5 405,-

l l l APZ/NV–7–2  100, 250 3 785,- APZ/NK–7–2 5 785,-

l l l APZ/NV–7–C–2  100, 250 3 785,- APZ/NK–7–C–2 5 785,-

l l l APZ/PV–7  100, 250 4 200,- APZ/PK–7 7 375,-

l SPZ9/KV–7   100 2 165,-

l l l SPZ10/KV–7   100, 250 2 275,-

  Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

 

Poznámka: Plynoměrové skříně APZ/PV-7-C, (APZ/PK-7-C) a SPZ9/KV-7 jsou určeny pouze pro připojovací 
rozteč plynoměru 100mm.
Plynoměrové skříně musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.
Příslušenství: Flexi trubky CATS-SK. Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C. 

PLYNOMĚROVÉ ROZVÁDĚČE

RW
E

10

E.
ON

PP

11

RK
Rozváděče kompenzační

Rozváděče kompenzační jsou dodávány v rámci atypické výroby a cena se stanovuje dle specifikace 
zákazníka.
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HELGA 
Materiálové provedení - polyester (SMC)

R

ČE
Z

E.O
N

PR
E

NÁZEV SESTAVY
( pro objednání )

SLOŽENÍ SESTAVY CENA 
CELKEM

(Kč)Popis rozváděčů /skříní v sestavě plyn měření přípojka

l l
HELGA 2C-N-C
obr. 2

Plynoměrový 
Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7-C-2 ER212/NKP7P-C    11 140,-,

l l
HELGA 2D-N-C
obr. 2

Plynoměrový
Elektroměrový – jednotarifní, 3f
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7-C-2 ER112/NKP7P-C    10 385,-

l l
HELGA 2E-N-C
obr. 3

Plynoměrový 
Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A) 
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7-C-2 ES212+100/NKE8P-C    15 300,-

l l
HELGA 2F-N-C
obr. 3

Plynoměrový 
Elektroměrový – jednotarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7-C-2 ES112+100/NKE8P-C     15 465,-

l l
HELGA 2H-N-C
obr. 1

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Zásuvkový – 16 A
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ER212/NKP7P-C ZS16/16/PVP7     9 850,-

l l
HELGA 2I-N-C
(ES112+100/NKE8P-C)

obr. 4

Elektroměrový – jednotarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

   ES112+100/NKE8P-C 10 060,-

l l
HELGA 2K-N-C
(ES212+100/NKE8P-C)

obr. 4

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ES212+100/NKE8P-C 9 895,-

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

HELGA

odbyt@dck.cz

Materiálové provedení - polyester (SMC)

ČE
Z

E.O
N

PR
E

NÁZEV SESTAVY
( pro objednání )

SLOŽENÍ SESTAVY CENA 
CELKEM

(Kč)Popis rozváděčů / skříní v sestavě plyn měření přípojka

l l HELGA 2A-N 
obr. 1

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 50 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ER212/NKP7P SP100/NVP1P 7 610,-

l HELGA 2B-N 
obr. 1

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. odpínače do 63 A
(přívod do 25 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ER212/NKP7P SP182/NVP1P 7 885,-

l l HELGA 2C-N 
obr. 2

Plynoměrový 
Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7 ER212/NKP7P 11 140,-

l l HELGA 2D-N 
obr. 2

Plynoměrový
Elektroměrový – jednotarifní, 3f
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7 ER112/NKP7P 10 385,-

l l HELGA 2E-N 
obr. 3

Plynoměrový
Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7             ES212+100/NKE8P 15 300,-

l l HELGA 2F-N 
obr. 3

Plynoměrový
Elektroměrový – jednotarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7             ES112+100/NKE8P 15 465,-

l l HELGA 2G-N 
obr. 4

Plynoměrový
Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 50 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/NK-7 ER212/NKP7P SP100/NVP1P 13 440,-

l l HELGA 2H-N 
obr. 1

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Zásuvkový – 16A
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ER212/NKP7P ZS16/16/PVP7 9 850,-

l l
HELGA 2I-N 
(ES112+100/NKE8P) 
obr. 4

Elektroměrový – jednotarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ES112+100/NKE8P 10 060,-

l l
HELGA 2K-N
(ES212+100/NKE8P) 
obr. 4

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ES212+100/NKE8P 9 895,-

                                                                                                                                      Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
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Poznámka:  
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distri-
buční soustavě bude rozváděč připojen (instalován). 
Sestavy HELGA®, které obsahují přípojkové skříně nebo plynoměrové rozváděče musí 
být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.
Příslušenství: fl exi trubky CATS-SK.

R

Poznámka:  
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude 
rozváděč připojen (instalován). 
Sestavy HELGA®, které obsahují přípojkové skříně nebo plynoměrové rozváděče musí být předem projednány 
a schváleny příslušnou distribuční společností.
Příslušenství: flexi trubky CATS-SK, krycí boční desky N-C.

měření přípojka

plyn měření přípojka

plyn měření

měření
přípojka1

13

3

2

12

plyn              měření          přípojka

plyn                měření

měření
přípojka

měření        přípojka4

1

3

2 plyn                měření



HELGA 
Sestavy rozváděčů v pilířovém provedení

Materiálové provedení - polykarbonát (PC)
ČE

Z

E.O
N

PR
E

NÁZEV SESTAVY
( pro objednání )

SLOŽENÍ SESTAVY CENA 
CELKEM

(Kč)Popis rozváděčů /skříní v sestavě plyn měření přípojka

l l HELGA 2C-P 
obr. 2

Plynoměrový 
Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/PK-7 ER212/PKP7P   15 960,-

l HELGA 2D-P 
obr. 2

Plynoměrový 
Elektroměrový – jednotarifní, 3f
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/PK-7 ER112/PKP7P   15 980,-

l l HELGA 2E-P
 obr. 3

Plynoměrový
Elektroměrový 
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/PK-7 ES212+100/PKE8P   24 215,-

l HELGA 2F-P 
obr. 3

Plynoměrový
Elektroměrový – jednotarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/PK-7 ES112+100/PKE8P 24 300,-

l l HELGA 2H-P
 obr. 1

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Zásuvkový – 16A
(přívod do 16 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ER212/PKP7P ZS16/16/PVP7 13 430,-

l
HELGA 2I-P
(ES112+100/PKE8P)
 obr. 4

Elektroměrový – jednotarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ES112+100/PKE8P 14 700,-

l l
HELGA 2K-P 
(ES212+100/PKE8P) 
obr. 4

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 160 A
(přívod do 240 mm2, měření do 40 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ES212+100/PKE8P 16 415,-

l
HELGA 2L-P 
(ES513+102/PKE8P) 
obr. 4

Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 400 A
(přívod do 240 mm2, měření do 63 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

ES513+102/PKF8P 16 190,-

l HELGA 2M-P 
obr. 3

Plynoměrový 
Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
Přípojková – poj. spodky do 400 A
(přívod do 240 mm2, měření do 63 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/PK-7 ES513+102/PKF8P 23 985,-

l HELGA 2N-P 
obr. 2

Plynoměrový 
Elektroměrový – dvoutarifní, 3f
(přívod do 16 mm2, měření do 63 A)
ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/PK-7 ER513/PKP7P 15 270,-

                                                                                                                                         Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:  
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě
bude rozváděč připojen (instalován).
Sestavy HELGA®, které obsahují přípojkové skříně nebo plynoměrové rozváděče musí být předem projednány a schváleny 
příslušnou distribuční společností.
Příslušenství: flexi trubky CATS-SK. 

R

HD Betonové pultové šedé střechy

Příslušenství
Redukce R200

Balné: 100 Kč.   
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

BPŠ

Název                  Základní cena Použití

š x d / v–v

HD 450 x   670/60–50 685,-

zděné pilíře pro osazení elektrických a plynoměrných skříní

HD 450 x   750/60–50 745,-

HD 450 x   910/60–50 890,-

HD 450 x 1100/60–50 1 070,-

HD 450 x 1220/60–50 1 230,-

HD 450 x 1330/60–50 1 355,-

HD 450 x 1440/60–50 1 565,-

HD 450 x 1560/60–50 1 670,-

HD 450 x 1700/60–50 1 690,-

Střechy je možno vyrobit v rozměrech dle přání zákazníka.                                                                                        Balné: 100 Kč.   Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.- 1514

měření
přípojka

měření        přípojka

plyn měření

plyn přípojka

4

1

3

2

měření

katalog str. 34–37

Doplňující informace

Název Cena Specifikace Určení

Redukce R200/B,K 1 000,- do 50 mm2 náhrada 1 sady poj.spodků vel.2 za 2 x vel.00

Redukce R220/P,N 4 399,- do 95 mm2 náhrada 1 poj.lišty vel.2 za 2 x vel.00

Přípoj.  praporec W9–R 58,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Přípoj. praporec W11–R 58,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Přípoj. praporec W13–R 58,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Přípoj. praporec WC2–R 80,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Přípoj. praporec WC3–R 103,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Přípoj. praporec WD2–R 89,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Smyčk. praporec WE1–P 110,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Smyčk. praporec WF1–P 110,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Smyčk. praporec WE2–P 127,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Smyčk. praporec WE3–P 138,- do 240 mm2 pro skříně v provedení V, W

Třmenová svorka W10–95 44,- 10 - 95 mm2

Třmenová svorka W10–240 50,- 10 - 240 mm2

Třmenová svorka W2x70–240 279,- 2x 70 - 240 mm2

Instalační sada na sloup 95,- pro montáž na sloup

Držák SV–C 116,- 240 mm

Držák plastový SP 220,- 330 mm

Držák plastový SV 278,- 430 mm

Držák plastový ER 335,- 530 mm

Držák kovový RVO/P 230,-

Držák kabelových chrániček UNI 208,- pro jeden až tři svody

Krycí boční desky N–C - sada 315,-

Energetický klíč 75,- pro odborně způsobilé pracovníky

Flexi trubky CATS–SK na vyžádání pro plynoměrové skříně

Ventilační průchodka     78,- pro zlepšení odvětrání rozváděčů

Větrací mřížka na vyžádání pro zlepšení odvětrání rozváděčů

Záslepka pilíře na vyžádání provizorní přívod - pilíř

Vývodka dveří, kapsa, kryt na vyžádání provizorní přívod - rozváděč

Montážní set SP na vyžádání do zateplení > 100 mm

Schránka na dokumenty 56,-

Průhledné plastové okénko 47,-

Krycí rámeček SS1/N-C 295,-
alternativa zednického začištění

Krycí rámeček SS2/N-C 330,-

Deska montážní SS1/N 277,-

Deska montážní SS2/N 288,-

Deska montážní SS3/N 590,-

Obložení do hořlavého podkladu SS1/N-C 955,- obložení rozváděčů např. v hořlavém 
zateplení budovObložení do hořlavého podkladu SS2/N-C 1 050,-

Ochranný nátěr na vyžádání RAL 7035 k ochraně rozváděče a zvýšení užitných vlastností

Barva na vyžádání různé RAL k ochraně rozváděče a zvýšení užitných vlastností

Přípravný set identifikace        58,- evidence rozváděčů

Znak identifikace          3,- plný, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
A,B,C,D,E,P,R,S evidence rozváděčů

Zásypový materiál na vyžádání zásyp kompaktních pilířů



( 371 510 529,  371 510 511,  602 423 730              odbyt@dck.cz

Obchodní podmínky firmy  DCK Holoubkov Bohemia a.s.

se sídlem v Holoubkově 336, 338 01, IČO: 00028941, DIČ:CZ00028941 zapsané v obchodním rejstří-
ku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1000 pro prodej zboží 
www.dck.cz
1. Objednávka 
1.1  Objednávky jsou přijímány v písemné podobě a lze je zaslat poštou, faxem, či elektronickou objednávkou (e-mail) na ob-
chodní oddělení DCK  Holoubkov Bohemia a.s. nebo prostřednictvím e-shopu.
1.2  Objednávka musí obsahovat platné identifikační údaje kupujícího (tj. název a adresa odběratele, případně adresa pro 
doručení zboží, IČO, DIČ, datum a číslo objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce odběratele, razítko, telefonní a 
faxové, popř. e-mailové spojení na pověřeného pracovníka odběratele a řádně uvedená specifikace objednávaného výrobku dle 
katalogu DCK Holoubkov Bohemia a.s.
1.3  Potvrzením objednávky vzniká smluvní vztah a písemná, oběma smluvními stranami potvrzená objednávka se stává záro-
veň kupní smlouvou.
1.4  Realizace zahraničních objednávek je řešena individuálně s oddělením zahraničního obchodu společnosti DCK Holoubkov 
Bohemia a.s.
2  Cena zboží
2.1  Cena za výrobek je stanovena bez DPH, bez dopravy a vychází z platného Ceníku dodavatele uvedeného v aktualizované 
podobě na www.dck.cz.
2.2  U tuzemských dodávek fakturovaných v Kč plátce daně účtuje DPH v zákonné výši platné v době prodeje.
2.3  Odběratelům může být poskytnuta množstevní sleva v závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách. Tato sleva 
je pak přiznána pouze za podmínky, že byly včas zaplaceny předcházející dodávky. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti 
se ruší výše přiznané předchozí slevy.
2.4    Vlastnické  právo k předmětu plnění přechází zaplacením zboží, resp. připsáním částky ve výši kupní ceny na účet DCK 
Holoubkov Bohemia a.s. a zodpovědnost za vady a nebezpečí škody vzniká převzetím zboží.
2.5  V případě objednávky atypických výrobků, které nejsou uvedeny v katalogu výrobků a nevyrábí se ve standardním provedení, 
se objednatel zavazuje  uhradit kupní cenu v plné výši, a to před započetím výroby. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází v 
tomto specifickém případě na objednatele až v okamžiku předání zboží. Pokud po jeho vyhotovení není objednatelem výrobek ve 
stanovené lhůtě převzat, sjednávají smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu k tíži objednatele ve výši již uhrazené kupní ceny.
2.6  K ceně zboží je kupujícímu fakturováno balné ve výši 100,-Kč bez DPH za jeden balík nebo zboží dodané na jedné paletě. 
Cena za dopravu je stanovena po dohodě smluvních stran před expedicí zboží.
2.7  V případě osobního odběru v provozovně prodávajícího balné (viz 2.5) neúčtujeme
3  Platební podmínky
3.1  Splatnost faktury je 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Platební podmínky jsou vždy uvedeny na potvrzené 
objednávce.
3.2  Kupující se zavazuje uhradit fakturu dle předem stanovených platebních podmínek uvedených ve smlouvě.
3.3  Kupující je oprávněn vrátit fakturu dodavateli, nesplňuje-li náležitosti daňového dokladu, sjednanou cenu nebo z důvodu 
rekla-
mace jakosti zboží či jeho množství.
4  Dodací podmínky
4.1  Standardní dodací podmínka zboží je EXW Holoubkov (bez dopravy, k osobnímu odběru u dodavatele) dle platných podmí-
nek INCOTERMS 2010. V případě požadavku je doprava zboží zajišťována na účet odběratele veřejnými přepravci v závislosti 
na celkovém objemu, pokud není smluvně stanoveno jinak.
4.2  Zboží je dodáváno s přiloženou fakturou se stanovenou splatností, na dobírku nebo po úhradě proforma faktury. Dodávka 
může být vázána na úhradu všech předchozích závazků . 
4.3  Kupující se stává vlastníkem zboží po jeho zaplacení, s výjimkou případů předpokládaných v odst.2 čl.2.5. těchto všeobec-
ných obchodních podmínek.
4.4  Okamžikem převzetí zboží, které je potvrzeno formou dodacího listu, přejímá kupující zodpovědnost za nebezpečí škody na 
zboží vzniklého chybnou manipulací, způsobem skladování, přepravou či instalací výrobku, které je v rozporu s návody k použití 
výrobků firmy DCK Holoubkov Bohemia a.s. Dále přechází zodpovědnost za nebezpečí škody na kupujícího také v případě, že 
použije výrobek DCK Holoubkov Bohemia a.s. pro jiný účel, než ke kterému bylo zboží výrobcem určeno.
4.5  Kupující je povinen v okamžiku převzetí zkontrolovat, zda je zboží nepoškozeno a jeho množství je v souladu s objednanými 
či fakturovanými položkami. Na pozdější reklamace v tomto ohledu nebude brán zřetel.
4.6  Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, které svou jakostí neodpovídá příslušným technickým normám, popř. účelu, pro který 
je určeno nebo není v souladu se specifikací v objednávce. 
4.7  Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
4.8  Prodávající prohlašuje, že zboží nakupované ze zahraničí bylo celně odbaveno.
4.9  Prodávající se zavazuje uvádět na dodacím listu a faktuře číslo kupní smlouvy.
5  Dodací lhůty
5.1  Pro zboží na skladě platí, že zásilka bude předána veřejnému dopravci do 48 hodin od potvrzení objednávky.
5.2  Pro ostatní zboží platí, že dodávka bude expedována v závislosti na potvrzení objednávky s uvedeným termínem dodávky.
6. Záruční doba a odpovědnosti za vady
6.1  Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím, popř. může být délka záruky sjednána 
individuálně po dohodě s odběratelem. Prodávající odpovídá za to, že zboží po dobu záruky bude mít vlastnosti obvyklé pro tyto 
výrobky.
6.2  V případě zjištění vad v době trvání záruky má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně a včas vady 
odstranit (vady budou odstraněny v co nejkratším, technicky možném termínu). V případě neodstranitelné vady se prodávající 
zavazuje dodat do 30-ti dnů od zjištění této skutečnosti náhradní zboží. 
6.3  Kupující je povinen případnou reklamaci vad zboží uplatnit bezprostředně po jejich zjištění písemnou formou na obchodním 
oddělení dodavatele. Dodavatel je povinen zaslat odběrateli potvrzení o přijetí reklamace.
6.4  Pro uplatnění reklamace vady zboží je nutné doložit následující doklady a informace: doklad o nákupu zboží (dodací list, 
faktura), identifikaci zboží (typ, výrobní číslo), datum nákupu dohledatelný na faktuře za zboží, popis vady zboží, „Osvědčení o 
jakosti a kompletnosti výrobku“ (nedílná součást každého expedovaného výrobku), kontaktní osobu pro řešení reklamace.
6.5  Prodávající v žádném případě neuzná záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zachá-
zením, použitím a instalací, jenž  jsou v rozporu s pokyny uvedenými v příslušném návodu k použití a s obecně platnými předpisy, 
taktéž instalací mimo rozsah stanovených pracovních (provozních) podmínek, násilného poškození a v případě neoprávněného 
zásahu do výrobku. Záruka se rovněž nevztahuje na barevnou různorodost výrobku a na škody v důsledku živelných katastrof.

Aktuální informace naleznete na webových stránkách  www.dck.cz 
Výrobky firmy DCK se musí přepravovat, skladovat, instalovat, zapojovat a používat v souladu s platnými návody k použití. 
Obchodní značky Helga© a DCK Holoubkov Bohemia, a.s. včetně své grafické podoby jsou registrované obchodní značky firmy DCK 
Holoubkov Bohemia a.s. a vztahují se na ně příslušné zákony o ochraně obchodních značek a autorských právech. Tyto obchod-
ní značky nesmí být použity bez předchozího písemného schválení společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s. s vyjímkou případů 
u kterých jsou uvedeny podmínky použití.
Všechna práva vyhrazena © 2017 DCK Holoubkov Bohemia, a.s.

K rychlému objednání standardního sortimentu zboží lze použít e-shop na našich webových stránkách.

6.6  Kupující je povinen doručit reklamované zboží na vlastní náklady na adresu dodavatele.
6.7  V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje, ale začíná běžet nová záruční doba v rozsahu 24 měsíců.
6.8  V případě uznané záruční reklamace se záruční doba prodlužuje o období, po něž byl výrobek v opravě.
7  Smluvní pokuty
7.1  Jestliže kupující nezaplatí převzatou dodávku dle bodu 3.2 (v termínu splatnosti uvedeném na faktuře), zaplatí prodáva-
jícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zboží dle 
faktury.
8. Storno podmínky
8.1  Závazná objednávka může být ze strany kupujícího bez jakýchkoli sankcí vypovězena do 24 hodin od jejího potvrzení.
8.2  V případě zrušení závazné objednávky kupujícím po uplynutí lhůty 24 hodin od jejího potvrzení bude kupujícímu účtováno 
storno ve výši 50 % z celkové ceny zakázky.
8.3  Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků pro komunikaci na dálku do 14-ti 
dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za předpokladu, že nebyla uzavřena standardní kupní smlouva. Kupujícímu vzniká 
nárok na vrácení plné částky za zaplacené zboží při splnění následujících podmínek: 
    -  vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí nést známky použití, musí být kompletní 
       (včetně případného příslušenství, prohlášení o kompletnosti, návodu atd.)
    -  kupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady na adresu prodejce tak, aby nedošlo k jeho poškození. 
9. Ochrana dat
9.1  Veškeré osobní údaje, které kupující vloží do elektronické objednávky, bude prodávající spravovat v souladu se zásadami 
ochrany osobních údajů, především je nebude zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám 
bezprostředně zapojeným do realizace objednávky, kterým osobní údje kupujícího prodávající poskytne pouze v nezbytné 
minimální míře. Použitím internetového obchodu kupující souhlasí s použitím vyplněných údajů pro vnitřní potřeby firmy DCK 
Holoubkov Bohemia a.s.

10. Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 3. 2014 a současně nahrazují veškerá 
předchozí znění.
Holoubkov, 1. 3. 2014
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Adresa:
DCK Holoubkov Bohemia a.s.
CZ – 338 01 Holoubkov 336

Tel.: +420 371 751 411–412
Fax: +420 371 751 413
Odbyt: +420 371 510 529
Fakturace: +420 371 510 511
Atypická výroba: +420 371 510 525
Export, import: +420 371 793 060

E-mail:
odbyt@dck.cz
info@dck.cz
konstrukce@dck.cz 
export@dck.cz

www.dck.cz


