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Vážený obchodný partner, 
 
Pre zjednodušenie spolupráce so spoločnosťou BAU Partner – dodávateľom dverových dekoračných výplní, 
sme pre Vás pripravili tento manuál, ktorý Vás prevedie naceňovaním výplní, technickými inoformáciami, 
obchodnými a dodacími podmienkami atď. 
 
Základné informácie: 
 
- najväčší výrobca v EURÓPE, záruka 5 rokov 
- 36 mm a 40 mm výplne s izolačným trojsklom v štandarde 
- najmodernejšia technológia výroby zaručuje vysokú kvalitu spracovania 
- hliníkové výplne,plastové výplne, HPL-živicové výplne so špeciálnym podvystužením 
- kvalitné PVC VEKAplan od renomovaného výrobcu VEKA a.g.  
- Export do 20 krajín Európy vrátane Nemecka, Švajčiarska a Rakúska 
- Zaručená kvalita garantovaná 20-ročnými skúsenosťami s výrobou PVC panelov 
- 7 sériových rád a viac ako 600 základných modelov s možnosťou ďalších variantov 
- najrýchlejšie dodacie lehoty na trhu /2-14 dní v závislosti od modelu a sériovej rady/    
- neustále viac ako 500 hotových výplní skladom v SR, ČR a PL 
- množstvo farebných prevedení /drevodekory/ a 4 farby PVC aplikácie /sivá, červená, zelená, modrá/ 
- vlastná výroba skla, mriežok, fúzií, faziet a vytrážnych prvkov 
- jedinečná modelová rada EXCLUSIVE s kovanými ozdobnými mrežami 
- množstvo doplnkov – madlá, kukátka, vhody na listy, klepadlá, ozdobné kované mreže... 
 
Ponuka – sortiment produktov: 
 

1. DEKORAČNÉ DVEROVÉ VÝPLNE 
2. ROVNÉ SENDVIČ PANELY 
3. DEKORAČNÉ IZOLAČNÉ DVOJSKLÁ – Sklá a ornamenty 
4. PVC Stĺpiky pre vinohrady, ovocinárstvo a oplotenie – viac na 

http://baupartner.sk/pvc_stlpiky_pre_vinohrady_ovocinarstvo_a_oplotenie.php 
 
 
1. DEKORAČNÉ DVEROVÉ VÝPLNE 
 
Naša ponuka dverových výplní je zoradená do siedmych  modelových rád: 

 
STANDARD, EXCLUSIVE, ELEGANCE, MODERNA, CLASIC, PRE MIUM, FUTURE 

 
Sortiment je naozaj veľmi široký. Ceny výplní začínajú od 110 EUR bez DPH (najlacenjší model zo série 
STANDARD až po 800 EUR najdrahší model zo série EXCLUSIVE vo farebnom prevedení, s izolačným 
trojsklom a kovanou mrežou a medzi tým 500 ďalších výplní... 
 
Séria STANDARD 
 
 – jedná sa o najlacnejšie výplne z našej ponuky. Všetky modely sú skladom a sú k dispozícii s dodacím 
termínom max. 2-3 pracovné dni od objednania. Modely zo série STANDARD sa vyrábajú len v bielej farbe 
na základnom sendvič panely bez možností kombinovať počet a typy  skiel. Dodávajú sa buď so sklom 
SILVIT BIELY (dubová kôra), ktoré má označenie SB alebo so zasklením ARÉNA BIELA s označením 
AB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ponuka série Standard - maximálne a minimálne rozmery rezania: 
 

MODEL MAX rozmer výplne MIN rozmer rezania 

SV-AB-BL-1 900 x 1920 560 x 1600 

UC-SB-2 900 x 2100 600 x 1600 

DI-AB-1 900 x 1920 260 x 1560 

SV-SB-BL-1 900 x 1920 560 x 1600 

SV-SB-1 900 x 1920 560 x 1600 

SV-AB-2 900 x 1920 560 x 1600 

VE-AB-3 900 x 2100 560 x 1600 

VE-SB-BL-3 900 x 2100 560 x 1600 

VE-SB-1 900 x 2100 560 x 1600 

DI-SB-1 900 x 1920 260 x 1560 

UC-AB-4 900 x 2100 600 x 1600 

UC-SB-4 900 x 2100 600 x 1600 

MO-AB-2 900 x 1920 560 x 1560 

VE-SB-3 900 x 2100 560 x 1600 

P-VE-SB-2 450 x 2100 260 x 1600 

MO-SB-2 900 x 1920 560 x 1560 

P-DI-SB-1 450 x 1920 260 x 1560 
   
 
Propagačný leták k sérii STANDARD si môžete stiahnuť na našej internetovej stránke. Leták s nákupnými 
cenami Vám zašleme na požiadanie. 
 
 
Séria CLASSIC 
 
Jedná sa o najžiadanejšie modely z našej ponuky. Kompletný sortiment môžete nájsť na našej internetovej 
stránke a v katalógu. Výplne sa vyrábajú vo všetkých dostupných farebných prevedeniach, je možné 
kombinovať typy skiel, farieb, vybrať farbu.  
Všetky modely zo série CLASSIC je možné objednať s izolačným trojsklom v hrúbke 36 alebo 40 mm 
bez príplatku. 
 
 
Séria FANTASTIK (moderna) a séria ELEGANCE 
 
Moderné tvary, kompletný sortiment môžete nájsť na našej internetovej stránke a v katalógu. Výplne sa 
vyrábajú vo všetkých dostupných farebných prevedeniach, je možné kombinovať typy skiel, farieb, vybrať 
farbu. Navyše oproti sérii ELEGANCE je možné každú výplň dodať s jednostrannou alebo obojstrannou 
PVC aplikáciou (farebným olemovaním okolo skla) vo farbách vínovo červená, tmavo zelená, tmavo modrá 
a strieborná.   
Všetky modely zo série FANTASTIK a ELEGANCE  je možné objednať s izolačným trojsklom 
v hrúbke 36 alebo 40 mm bez príplatku. 
 
 
 
 
 



 
Séria EXCLUSIVE  
 
Tvorí vrchol ponuky našej spoločnosti. Výplne z tejto série majú v štandarde izolačné trojsklo a výstuhu. Je 
možné ich dodať vo všetkých ponúkaných farebných prevedeniach. V ponuke pre túto sériu sú aj kované 
mreže, ktoré majú okrem estetického, aj význam bezpečnostný. 
Všetky modely zo série EXCLUSIVE je možné objednať s izolačným trojsklom v hrúbke 36 alebo 40 
mm bez príplatku. 
 
 
Séria PREMIUM 
 
Na základe požiadaviek trhu, najnovších trendov v stavebníctve a architektúre, podarilo sa nám aj tento rok 
okrem existujúcich sérií CLASSIC, MODERNA, ELEGANCE, EXCLUSIVE a STANDARD, rozšíriť náš 
výrobný program o úplne novú sériu PremiumPremiumPremiumPremium. Séria čistých rovných línií, decentných bordúr 

a prekrásnych vitráží, dostupná s alebo bez PVC aplikácie v sivej, modrej, červenej a zelenej farbe. 
 
PremiumPremiumPremiumPremium sa skladá zo 6 základných panelov: IVA a ELA (rozmer: 900x1920 mm), modely EVA, ANA, 

DEA a TEA (rozmer 900x2100 mm), taktiež dva modely polopanelov P-MIA a P-PIA (rozmer 
900x2100mm) 
 
Jedinečnosť panelov z programu PPPPremiumremiumremiumremium je v bezpečnostnom trojskle dodávanom bez 
príplatku . Obidve vonkajšie sklá sú bezpečnostné, stredné sklo môže byť ornamentné alebo pieskované 
s fazetou resp. pieskované s olovenou páskou. 
 
Všetky panely zo série    PremiumPremiumPremiumPremium sú v štandarde vystužené OSB doskou alebo tvrdeným PVC v spojení 

s bezpečnostnými sklami. 
 
Špecialitou série PREMIUM je izolačné trojsklo, ktoré je možné dodať aj v kombinácii s panelom hrúbky 24 
mm. 
Všetky modely zo série PREMIUM je možné objednať s izolačným bezpečnostným trojsklom 
v hrúbke 36 alebo 40 mm bez príplatku. 
 
Séria FUTURE  
 
všetky výplne z tejto série je možné objednávať  

buď ako hliníkové panely alebo ako HPL – živicové panely 
 
Všetky modely zo série FUTURE sú okrem AL prevedenia dostupné aj v 12 dekoroch v prevedení HPL 
živicové panely  so špeciálnym podvystužením , ktoré odstraňuje jedinú nevýhodu živicových výplní a to ich 
krehkosť. 4 mm hrúbka obvodovej steny panela je oproti konkurencii vyššia až o 100 %.  
 
HPL v tomto prevedení nájdete výhradne v paneloch firmy  BAU Partner, nakoľko sa jedná o náš výrobný 
KNOW-HOW.  
 
Tieto výplne sú vhodné do extrémnych podmienok (slnko, mráz, často používané dvere v obchodných 
priestoroch...) a sú takmer nezničiteľné. 
Všetky modely zo série FUTURE je možné objednať s izolačným trojsklom v hrúbke 36 alebo 40 mm 
bez príplatku. 
 
 
 
 
 



2. ROVNÉ SENDVIČ PANELY 
 
Ponúkame aj široký sortiment hladkých sendvič panelov, ktoré sú dostupné v nasledovných farebných 
prevedeniach a rozmeroch: 
Biela          Skladové rozmery:2030x3050x24 mm /1500x3000x24 mm/1000x2000x 24 mm 
Jednostranná laminácia:   Skladové rozmery: 975 x 2175 x 24 mm 
Obojstranná laminácia:     Skladové rozmery: 975 x 2175 x 24 mm 
 
Farebné prevedenia: 
  
Rovné sedvič panely sú dostupné vo všetkých 22 nami ponúkaných farbách. Vzorkovník farieb nájdete na 
našej internetovej stránke v sekcii Na stiahnutie. 
 
Hladké panely je možné rovnako ako u dekoračných výplní objednať aj s OSB alebo PVC výstuhou. 
Dodacia lehota pri vystužených paneloch je 10-14 prac. dní. 
 
 
Technické informácie: 
  
Naše dekoratívne a rovné sendvič panely sa odlišujú izolačnými a bezpečnostnými vlastnosťami. Ako vrchnú 
vrstvu používame kompaktnú PVC dosku z tvrdeného PVC VEKAPLAN, ktorej kvalitu potvrdzuje 
množstvo atestov renomovaných nemeckých inštitútov. Izolačný materiál zabudovaný v doskách a paneloch 
je kvalitný extrudovaný polystyrén, ktorého termo-izolačné vlastnosti sú dokázané mnohoročnou praxou a 
početnými testami. 
 
Zloženie výplne 
 
BAU Partner v súčasnosti používa 3 typy sendvič panelov. Jená sa o nasledovné vyhotvenia: 

 
Základný sendvič panel (bez výstuhy): 
 

 Pozostáva z 2 vrstiev VEKAPLAN PVC dosiek, medzi ktorými je prilepený 
extrudovaný polystyrén.  Sendvič panel má výborné izolačné vlastnosi. Prestup tepla 
K=1,1 
 
 
 

 
Sendvič panel s PVC výstuhou: 
 
    Pozostáva z 2 vrstiev VEKAPLAN PVC dosiek, medzi ktorými sú zalepené 2 dosky 
extrudovaného polystyrénu a tieto sú vystužené PVC doskou v strede. Vystužený sendvič 
panel má výborné izolačné a bezpečnostné vlastnosti. Prestup tepla K=1,1 
 
 
 
 

 
Sendvič panel s OSB výstuhou 
Panel je vyrobený z 2 vrstiev VEKAPLAN PVC dosiek, medzi ktorými je zalepená 1 OSB 
vodovzdorná doska a 1 vrstva extrudovaného polystyrénu. Tento sendvič panel má dobré 
izolačné vlastnosti a výborné bezpečnostné vlastnosti. 
 
 
 
 
     

 

 



REVOLUČNÁ NOVINKA: 
Výplne hrúbky 36 a 40 mm s izolačným trojsklom bez príplatku 

 
Preverte si koeficient prestupu tepla dvernej výplne, ktorú Vám Váš 

dodávateľ výplní ponúka!!! 
naše dekoračné panely Vám ponúkame v hrúbkach 36 mm a 40 mm v kombinácii s izolačným trojsklom a to bez 
príplatku. Takéto riešenie nemá v ponuke v súčasnej dobe žiadny iný dodávateľ dverných výplní. Všetky naše panely 
v hrúbkach 36 a 40 mm majú koeficient prestupu tepla pod U=1,0 W/m2K a to aj pri paneloch v drevoimitácii! Napr. 
koeficient prestupu tepla panelu hrúbky 40 mm je cca. U=0,7W/m2K, pričom takýto panel je vhodný aj pre 
nízkoenergetické domy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Max. rozmery dekoratívnych výplní : 900x1920 mm a 900x2100 mm. 
Rozmery dekoratívnych sendvič polopanelov : 450x1920 mm a 450x2100 mm. 
 
Je dôležité skontrolovať si pri objednávke max. rozmer výplne ako aj min. rozmer rezaniam, ktorý nájdete 
v katalógu pri každom modeli! 
Rezanie dekoračných výplní na presný, Vami zadaný rozmer je bez príplatku pre série CLASSIC, 
EXCLUSIVE, ELEGANCE, FANTASTIK. 
 
 
 
 

3. SKLÁ, VITRÁŽE, ORNAMENTY, ZAPEKANÉ SKLÁ,  
 
 

Štandardné zasklenia: 
 
    izolačné sklo, vonkajšie sklo float 4 mm je číre, 
    vnútorné sklo môže byť číre alebo ornament (dubová kôra, činčila, mliečne sklo, ...).  
TYPY SKIEL: 

 
Aréna biela 

 
Aréna dymová 

 
Činčila biela 

 
Činčila 
dymová 

 
Pieskované sklo 

 
Delta biela 

 
Delta matná 

 
Silvit biely 

 
Silvit dimový 

 
Katedrál biely 

 
Mastercarre 

 
Masterligne 



  
Štandardné zasklenie + okrasná lišta: 
 
-  izolačné sklo hrúbky 20 mm, vonkajšie sklo 4 mm je číre  
- vnútorné sklo môže byť číre alebo ornament (dubová kôra, činčila, mliečne sklo, ...) 
- medzi sklami sa nachádza okrasná lišta bielej striebornej alebo zlatej farby. 

 

Tečúce sklo: 
 
- tečúce sklo TS je technológia ktorú v tejto časti Európi používa pri 
výrobe jedine GRAD-EXPORT  a na Slovensku a v Čechách ju má v 
ponuke výhrade BAU Partner. Unikátny exkluzívny vzhľad, skladajúci 
sa z množstva štýlovo tvarovaných faziet, robí z tohoto typu skla 
skutočne atraktívny a exkluzívny výber pre Vaše vchodové dvere. Aj 
napriek tomu že sa jedná o extrémne finančne náročnú výrobu, cena 
výplne v tomto prevedení Vás veľmi príjemne prekvapí. 
 
Fúzija - Zapečené sklo 
 
-izolačné dvojsklo. Na jednom zo skiel je teplom vtavené (zapečené) druhé sklo v rozličných farbách 
(červená, zelená, modrá) 

 
Fuzija plavá 

(modrá) 

 
Fúzija zelená 

 
Fúzija plavá 

(modrá) 

 
Fúzija zelená 

 
Fúzija plavá 

(modrá) 

 
Fúzija zelená 

 
Vitráž fólia:  Dekoratívne vytrážne sklo s fóliou: 
 
- izolačné dvojsklo, vonkajšie sklo float 4 mm je číre 
- vnútorné sklo je ornament s nalepenou fóliou (v 5 farebných prevedeniach – modrá, zelená, červená, kiwi a 
oker) a obojstranne olemované olovenou páskou. 

 
Vitráž plavá (modrá) 

 
Vitráž zelená 

 
Vitráž červená 

 
Vitráž Kiwi 

 
 
Vitráž - fazeta: Dekoratívne vytrážne sklo s fazetou: 
 
- izolačné dvojsklo, vonkajšie sklo float 4 mm je číre 
- vnútorné sklo je pieskované alebo číre, na ktorom sú nalepené sklené 3D fazety, ktoré by sa dali prirovnať 
k brúsenému kryštálu alebo diamantu (v 4 farebných prevedeniach – modrá, zelená, červená, biela) 

 
Fazeta plavá (modrá) 

 
Fazeta zelená 

 
Fazeta červená 

 
Fazeta biela (bezfarebná) 



Fazeta - fólia: Dekoratívne vytrážne sklo s fazetou a fóliou: 
 
- izolačné dvojsklo, vonkajšie sklo float 4 mm je číre, vnútorné sklo je pieskované,na ktorom sú nalepené 
sklené 3D fazety (v 4 farebných prevedeniach), po ich okrajoch je fólia (v 5 farebných prevedeniach - 
červená, zelená, kiwi, oker, modrá). Fazety aj sklo sú olemované olovenou páskou. 

 
Fazeta biela  

- fólia plavá (modrá) 

 
Fazeta biela  
- fólia zelená 

 
Fazeta biela  

- fólia červená 

 
Fazeta biela  
- fólia kiwi 

 
Fazeta biela  
- fólia oker 

 
 
Nové sklá pre sériu PREMIUM a FUTURE – viac info na: 
http://baupartner.sk/produkty_skla_a_ornamenty.php 
 
 
 

N A C E Ň O V A N I E  dekračných výplní 
 
Pre zjednodušenie spolupráce a čo najvyšší konfort, vytvorila naša spoločnosť vlastný software na výpočet 
cien našich výplní s názvom BAU Kalkula čka. Software si môžete stiahnuť s našich internetových stránok 
www.baupartner.sk resp. priamo na adrese http://baupartner.sk/kalkulacka.php  
 
Pre stiahnutie programu je potrebné zadať heslo – toto Vám poskytneme na vyžiadanie buď telefonicky 
na t.č. 0911 700 636 alebo e-mailom na baupartner@baupartner.sk 
 
Ochrana heslom je nutná z dôvodu, že program generuje veľkoobchodné ceny. Ďalšie zľavy sú možné až po 
dohode a na základe odberných množstiev.  
 

 



Návod na použitie BAU Kalkulačky – postup naceňovania výplní:  
 
TYP – do tejto kolónky zadajte presný typ modelu o ktorý máte záujem – označenie modelu odpíšte  
z katalógu alebo z internetovej stránky www.baupartner.sk v tvare presne uvedenom pod obrázkom 
vybratého modelu. Kód treba napísať malými alebo veľkými písmenami – kombinácia malých a veľkých 
písmen je neprípustná.  
  
FAREBNÉ PREVEDENIE  – túto kolonku je potrebné zaškrtnúť, v prípade že máte záujem o drevoimitáciu 
či ide o jednostranný, alebo obojstranný dekor.  
RUSTIKÁLNY DUB č. renolitu   3314 9008 
  
Pozor pri farebnom prevedení, či už jednostrannom alebo obojstrannom je nevyhnutné označiť aj políčko 
VÝSTUHA!!! 
  
VÝSTUHA  – v prípade, že je požiadavka na vyššiu pevnosť bieleho panela, alebo sa jedná o výplň s 
drevoimitáciou, označte kolónku VÝSTUHA. V ponuke sú 2 typy výstuhy: tvrdené PVC a OSB doska. Typ 
výstuhy nemá vplyv na cenu, preto nie je v kalkulačnom programe delený a konkrétny typ výstuhy sa 
špecifikuje až následne v objednávkovom formulári. 
  
PVC APLIKÁCIA  – zaškrtnite túto kolonku len pri sérii MODERNA a ELEGANCE. Jedná sa o farebný 
lem, ktorý je dostupný v bordovej, zelenej, sivej a modrej farbe.  U sérii Moderna aj ELEGANCE je to 
doplnok a je možné objednať všetky modely zo série aj bez PVC aplikácie, s jednostrannou aplikáciou alebo 
s obojstrannou aplikáciou. 
  
RABAT  – sem zadajte Vašu firemnú zľavu ak máte dohodnuté špeciálne podmienky. 
  
ZISK  – zadajte Váš zisk, ktorý chcete mať pri Vašom ďalšom predaji 
  
DPH – je automaticky predvolené na 19 %, pre vývoz vrámci EU oslobodený od DPH (ČR, PL) je potrebné 
zadať 0 
  
KURZ  – pre našich odberateľov z ČR a PL máme pripravenú aj možnosť navoliť si kurz a tak mať ihneď 
reálny obraz o nákupnej cene. 
  
DOPRAVA  – v prípade, že máte extra náklady či už dopravné alebo iné, môžete využiť túto kolónku 
a vpísať do nej výšku nákladov na danú výplň. 
  
SCHRÁNKA  – do našich dverných výplní, je možné umiestniť vhod na listy vo farbách biela, zlatá, 
strieborná. Ak máte záujem, označte túto kolónku a cena schránky sa automaticky prenesie do koncovej ceny 
výplne. 
  
KLEPADLO  – na naše výplne je možné umiestniť klopadlá – Lev, Urna vo farbách zlátá a strieborná. Ak 
máte záujem o klopadlo, označte túto kolónku a cena klopadla sa automaticky prenesie do koncovej ceny 
celej výplne. 
  
VYPOČÍTAJ  – v prípade, že ste navolili všetko potrebné, po stlačení tohto tlačítka Vám spočíta Vašu 
nákupnú cenu prípadne ak ste navolili aj ZISK a ostatné doplnky, prepočíta aj konečnú cenu. 
 

 
 
 
 



Vysvetlivky ku katalógovým značkám 
 

 
 
Kód, označujúci daný model môžete rozbiť do detailov jednoducho pomocou  značiek, ktoré nájdete 
v tomto manuáli v sekcii sklá, ornamenty, vitráže, alebo podľa tabuľky, ktorá sa nachádza v katalógu 
CLASSIC na strane 90-91, prípadne na internetovej adrese:  
http://baupartner.sk/produkty_skla_a_ornamenty.php  
 
Príklad:  
SL-SB-6 ..........SL = Slavonija – názov modelu,  

SB = Silvit biely – typ zaskelenia,  
6  =   počet skiel.  

 
V prípade, že chcete v danom modely iný typ skla napríklad Činčilu bielu, nahradíte kód skla SB za kód pre 
činčilu –t.z. ČB. Tým pádom dostane model SL-ČB-6. Chceme zasklenie Master Line-skratka ML – 
objednávací kód bude vyzerať nasledovne: SL-ML-6. Ak chcete iný počet skiel ako 6, zmeníte číslo napr. 
namiesto 6 dáte 2 – výsledný model bude mať označenie SL-SB-2 a bude mať presklené len vrchné 2 sklá, 
sklom Silvit biely... 
 
Rovnaký vzorec platí aj pre ostatné modely ako sú napr. vitráže.  
 
Príklad:  
BO-VFC-3 ......BOSUT  = názov modelu,  

VFC       = vitráž fazeta červená,  
3 = počet skiel.  

 
V prípade, že zákazník chce inú farbu vitráže, treba pozreť, aké farby sú pre daný týp zasklenia k dispozícii – 
to znamená VFC=vitráž fazeta červená, VFZ=vitráž fazeta zelená, VFP=vitráž fazeta plavá (modrá) 
a VFB=vitráž fazeta biela. Čiže zmenou posledného písmena dosiahneme zmenu farebnosti vitráže. To platí 
aj pre ostatné typy vitráží.  
 
 
 
 
 
 
 



O B J E D N Á V K A 
 
Objednávanie je veľmi jednoduché. Objednávky zasielajte na objednávkom formulári ktorý si môžete 
stiahnuť na http://baupartner.sk/download/Objednavkovy_formular.doc , alebo si jeho zaslanie vyžiadajte 
mailom alebo telefonicky.Vypísaný objednávkový formulár zasielajte e-mailom na 
baupartner@baupartner.sk alebo faxom na 048/618 26 34.  
 

 
O B C H O D N É  a   D O D A C I E    P O D M I E N K Y 
 
Všetky ceny v cenníku sú vrátane dopravy bez DPH. 
 
Rezanie dekoratívnych panelov na mieru sa pri sériach CLASIC, FANTASTIK, ELEGANCE, 

EXCLUSIVE  neúčtuje. Pri sérii STANDARD je príplatok za orezanie na presnú mieru 10€ s DPH. 
Štandardné balenie dekoratívnych panelov je v kartónovej krabici 
Termín dodávky je max. 10-14 dní na všetky modely zo série: FANTASTIK, CLASSIC, 

ELEGANCE, EXCLUSIVE, PREMIUM, FUTURE 
V prípade, že je Vami objednaný model skladom, je dodací termín 24 hodín. * 
Dodací termín pre všetky hladké panely v skladových rozmeroch je do 24 hodín. * 
Termín dodávky na všetky modely zo série STANDARD je 24 hodín. * 

Pri objedánvke všetkých panelov je potrebné uviesť katalógové číslo, ktoré platí na bielu farbu. 
    Na paneli vo farbe je potrebné uviesť farbu panela. 
 
*platí v pracovné dni pri objednávke do 11.00 hod, na území SR 
 
 

OSTATNÉ: 
 
  Všetky potrebné dokumenty, letáky, katalógy, logá, technické výkresy panelov, vzorkovník farieb, 
objednávkový formulár, akciový kalendár atď. si môžete stiahnuť z našich internetových strnok 
www.baupartner.sk resp. priamo http://baupartner.sk/na_stiahnutie.php 
 
 
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY 
 
Aké je zloženie výplne? 
2 x PVC panel od VEKA – VEKAplan, medzi ním je extrudovaný (tvrdený polystyren) (čosi ako STYRODUR). 
VEKA a.g. je európska No. 1 vo výrobe PVC profilov pre okná a dvere. Výplň je možné vystužiť dvomi 
spôsobmi:  tvrdené PVC o hrúbke 0,5 cm, ktoré sa vkladá do stredu polystirenu alebo OSB – vodozdorná 
preglejka (drevotrieska) o hrúbke 1 cm. 
 
Aké má výplň tepelno izolačné vlastnosti? K – koeficient prestupu tepla? 
Koeficient prestupu tepla pri výplni bez výstuhy  v hrúbke 24 mm je U=1,1 W/m2K. Panel hrúbky 24 mm 
vystužený  OSB doskou má koeficient vyšší a má hodnoty cca. U=1,8 W/m2K. Panel hrúbky 24 mm s PVC 
výstuhou ma prestup tepla podobný ako panel bez výstuhy. 
36 mm a 40 mm výplne majú prestup tepla v rozmedzí U= 0,7-0,9 W/m2K  v závislosti od hrúbky a použitej 
výstuhy a sú dodávané bez príplatku!!! 
 
Aké sú dodacie lehoty? 
Maximálna dodacia lehota je 10-14 prac. dní. na série CLASIC, FANTASTIK, ELEGANCE, EXCLUSIVE, 
PREMIUM, FUTURE. Na sériu STANDARD je oficiálna dodacia doba 3-4 pracovné dni ale reálna dodacia doba 
je 24 hodín. Naskladené máme aj niektoré výplne z ostatných sérií ale ich dostupnosť je potrebné si  vopred 
overiť. 
 
Ako riešite reklamácie? 



Za rok 2007 sme evidovali nulový počet reklamácií týkajúcich sa kvality výrobkov. Keby však skutočne došlo k 
nejakej reklamácii kvality, je potrebné zdokumentovať ju a poslať spolu s foto k nám. Ak je zrejmé, že sa jedná o 
výrobnú vadu, samozrejme výplň ihneď vymeníme 
 
Ako vypočítam cenu výplne? 
BAU Kalkulačka – náš program na výpočet ceny je to najjednoduchšie na trhu, čo veľa firiem skutočne oceňuje, 
nakoľko dverové výplne sú pre väčšinu z nich nutné zlo a tvoria zanedbateľné % z ich obratu. Takže sú radi, keď 
je ich výpočet čo najjednoduchší. Konkurencia má omnoho zložitejšie programy, s ktorými sa musíte niekoľko 
dní najprv učiť robiť. V prípade, že Vám náš kalkulačný program nevyhovuje, zašleme Vám na požiadanie 
jednoduchý cenník v tlačenej forme. 
 
Aká je záruka?  
záruka na všetky výplne je 5 rokov. 
 
Aké je zloženie farebnej výplne? Musí tam byť nejaká výstuha? 
Áno, farebná výplň musí byť s výstuhou – buď s OSB doskou alebo s tvrdeným PVC. Teoreticky je možné 
vyrobiť aj farebnú výplň bez výstuhy ale len bez záruky resp. na vnútorné použitie. Keďže príplatok za výstuhu je 
u nás len 600 Sk bez DPH určite je neopodstatnené špekulovať nad tým či výstuhu do farebnej výplne dať alebo 
nie. Skôr naopak, treba doporučiť konečnému zákazníkovi výstuhu aj do bielych výplní – dvere majú vyššiu 
pevnosť a príplatok je skutočne zanedbateľný. 
 
Sú farebné výplne vhodné aj na slnečnú stranu? 
Najvhodnejším riešením na južné strany je každopádne výplň HPL- živicová so špeciálnym podvystužením 
a s hrúbkou obvodovej steny až 4 mm.  
 
Môžem výplne zo série STANDARD objednať aj vo farebnom prevedení a môžem tam zamieňať počet a typ 
skiel? 
Jediný model zo série STANDARD, ktorý je možné dodať vo farebnom prevedení zlatý dub je model VE-SB-3 
a polopanel P-VE-SB-2. Inak sa séria STANDARD dodáva len v bielej farbe, je neustále skladom, takže nie je 
možné robiť žiadne zmeny. To isté sa týka aj skiel. Séria STANDARD sa dodáva len s 2 typmi zasklenia a to AB 
= aréna biela – ako krupica a SB = Silvit biely – dubová kôra. Žiadne iné prevedenia ako sú na propagačnom 
letáku série STANDARD nie sú možné. 
 
Je možné výplň orezať na zadaný rozmer? 
Výplne zo série EXCLUSIVE, ELEGANCE, MODERNA, CLASIC, PREMIUM, FUTURE je možné dodať 
narezané na presný, Vami objednaný rozmer. Výnimkou je séria STANDARD – tu je možné výplň na mieru 
orezať ale za príplatok.  
 
Prečo by som mal odoberať od Vás? resp. prečo by som mal zmeniť zabehnutú spoluprácu s doterajším 
dodávateľom? 
1. ako jediný dodávame všetky výplne v hrúbkach 36 a 40 mm v kombinácii s izolačným trojsklom bez 

príplatku 
2. ako jediný máme v ponuke HPL- živicové panely so špeciálnym podvystužením  
3. Máme v ponuke PVC výplne, HPL výplne aj AL výplne 
Samozrejme nikoho nemôžeme nútiť, aby bral výplne len od nás. Kľudne spolupracujte aj naďalej s aktuálnymi 
dodávateľmi, ale skúste zákazníkom dať na výber aj naše výrobky. Určite ponúkame veľa typov a prevedení, kde 
konkurancia nemá v ponuke nič podobné. Nap. zapekané sklá – malé sklíčka zelenej alebo modrej farby sa 
naukladajú na sklo a dajú sa zapiecť do špecialnej peci, vitráže – máme najširšiu ponuku vitráží za 
neporovnateľné ceny, tečúce sklá – špeciálna technológia – veľmi drahá – nemá v ponuke žiadny výrobca na 
Slovensku ani v Čechcách, séria EXCLUSIVE s izolačným trojsklom s výbornými tepelno-izolačnými 
vlastnosťami a jedinečným dizajnom. Ďalšou výhodu sú najrýchlejšie dodávky na truh čo sa týka skladových 
tovarov.   
Ďalším silným argumentom, prečo minimálne vykúšať spoluprácu s nami je už spomenuté minimum reklamácií 
týkajúcich sa kvality. 
 
Prečo sú Vaše ceny v niektorých prípadoch podstatne nižšie oproti konkurencii? 
1. robíme neporovnateľne väčšie množstvá čo má priamy vplyv na ceny vstupov 
2. Ako jediní máme vlastnú výrobu skiel, mriežok, zapekaných skiel, vitráží, tečúcich skiel a teda robíme to vo 

vlastnej réžii za nepomerne nižšie ceny. Konkurencia musí tieto polotovary nakupovať od sklárov alebo od 
umeleckých sklárov, čo ich výrobu predražuje. 


