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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 LEŠTĚNÍ POŠKRÁBANÝCH A JINAK POŠKOZENÝCH PLOCHÝCH SKEL  

 

OBJEDNATEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zástupce objednatele: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Stavba – místo: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vážený zákazníku věnujte prosím pozornost těmto všeobecným obchodním podmínkám. V následujícím 

dokumentu Vám předkládáme všeobecný technologický postup a SPECIFIKACI RIZIK pro broušení a leštění 

poškozených skel.  

 

Technologický postup:  

1, Specifikaci poškozené plochy vždy provádí objednatel nebo zástupce objednatele. Dodavatel provádí leštění 

pouze na základě specifikace objednatele.  

2, Dodavatel provede před započetím prací zakrytí prostoru pod leštěnou plochou a zakrytí nejbližších ploch 

zakrývací fólií nebo krycí papírovou lepenkou k minimalizaci případných škod.  

3, Dodavatel nebo jeho zástupce na místě upozorní objednatele o možných rizicích plynoucích z velikosti, 

lokace nebo hloubky poškození skla. O možných rizicích bude sepsán zápis viz. níže.  

4, Poškrábaná plocha skla je odbroušena speciálními brusnými kotouči za použití ruční elektrické leštící sady. Při 

odbrušování vzniká jemný skelný prášek, který není zdraví škodlivý a jeho polétavost je minimální. Prášek usedá 

na zem pod broušenou plochou na zakrývací fólii nebo krycí papírovou lepenku.  

5, Vybroušené plochy se následně dolešťují do původního vzhledu leštícími kotouči za použití speciální leštící 

substance. Tento proces leštění je tzv. mokrý, nedochází však ke stékání substance na nedotčené plochy.  

6, Po dokončení doleštění se provede konečné dočištění skla standartními čisticími prostředky na sklo (Iron, 

Okena apod.)  

7, Opravy poškozených skel je možno provádět za denního světla. Pokud toto není možné ze strany objednatele 

zajistit a proces probíhá za umělého osvětlení, neuznává dodavatel dodatečné reklamace na nedoleštěná místa, 

která se zjistí při změně světelných podmínek. Takto zjištěné nedostatky budou doleštěny za dohodnutých 

podmínek.  

 

Rizika – upozornění pro zákazníky:   

1, Technologie opravy poškrábaných nebo jinak poničených skel je OPRAVOU JIŽ ZNEHODNOCENÉHO SKLA, jež 

nejde jiným způsobem opravit.  
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2, Jedná se o INVAZIVNÍ METODU, kdy dochází k odbroušení poškozeného povrchu a následnému doleštění do 

původního vzhledu.  

3, Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční práci, může docházet k drobnému zkreslení průhledu sklem a to 

zejména při hlubokém poškození. Toto zkreslení bude dodavatel eliminovat v nejvyšší možné míře.  

4, Dodavatel NENESE ODPOVĚDNOST za případné poškození skla (prasknutí), které vznikne při procesu opravy 

(skryté vady skla, ulomené rohy, šupiny apod.)  

5, Dodavatel NESE ODPOVĚDNOST za prasknutí skla pouze v případě přehřátí skla. 

6, Objednatel je povinen upozornit dodavatele na SLOŽENÍ leštěného skla a to zejména na PROTIPOŽÁRNÍ SKLA 

nebo na skla s povrchovou exteriérovou úpravou tzv. samočistící sklo. Tato skla lze leštit za jiných podmínek 

nebo je nelze leštit vůbec.  

 

SPECIFIKACE KONKRÉTNÍCH RIZIK PRO ZAKÁZKU  
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DNE: …………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………..     ………………………………………………………. 

   ZÁSTUPCE DODAVATELE               ZÁSTUPCE OBJEDNATELE  


