
 

 

   

 

 

Tato naše „pečeť jistoty“ zákazníkovi garantuje: 
 

 Jistotu, že zakoupený materiál od LANIT PLAST, s.r.o. je té výhradně nejvyšší kvality a 
špičkových parametrů výhradně od evropských výrobců (Velká Británie, Německo a 
Itálie). Například: 
 

o Námi dodávaný polykarbonát má kvalitní a silný UV filtr, což nám umožňuje poskytovat 
zákazníkům jednoznačnou a především jasně definovanou smluvní prodlouženou záruku 10 
let na nerozbitnost polykarbonátových desek krupobitím. 

o Máme v nabídce výhradně plnohodnotné desky se správnými parametry, které výrobci 
doporučují (hmotnost, síla, hustota, apod.). Tzv. „úsporné ekoverze“ určené pro „chudší 
východní trhy“ vůbec nenabízíme. 

o Garantujeme zákazníkům skutečnou a nezaokrouhlenou sílu desek.  
 Plexisklo 3 mm má skutečnou sílu 3 mm a ne pouze zaokrouhlených 2,8 mm.  
 Sklolaminát 1 mm má sílu skutečně 1 mm a ne pouze zaokrouhlených 0,88 mm. 

 

 Jistotu, že zakoupený materiál od LANIT PLAST, s.r.o. byl v souladu se zákonem v ČR 
pečlivě testován ve státem akreditovaných zkušebních ústavech. Plastové 
prosvětlovací desky jsou totiž v ČR definovány jako stavební materiál a podléhají 
přísnému státnímu dohledu. Jako přímý dovozce a generální partner několika výrobců 
disponujeme veškerou potřebnou vlastní dokumentací.  

 

 Jistotu nákupu u profesionálů – firma LANIT PLAST je od roku 1999 jedním z největších 
českých prodejců polykarbonátových desek, plexiskla a sklolaminátu pro stavebnictví. 
Velice dobře víme, co a v jaké kvalitě prodáváme. Proto nabízíme výhradně kvalitní 
materiály, u kterých máme 100% jistotu, že vydrží vše, co od nich náročný zákazník 
očekává.  

 
 

Před každým nákupem doporučujeme ověřit si naše ceny. 
Kvalitní produkt totiž nemusí být automaticky drahý produkt.  

 
 

 



 

Co se může stát při nákupu desek bez naší „pečetě jistoty“ ?  
 

 Riskujete možnost nákupu levné nekvalitní desky vyrobené kdesi v Asii z recyklovaných 
plastů neurčitého obsahu i původu.  
 

Např. neznačkový asijský polykarbonát může mít tato problémy:  
a. Obsahuje mnoho cizích recyklovaných plastů (bohužel jde v Asii o běžný standard) 

i. je proto nažloutlý a má na sobě drobné cizorodé krupičky – vady 
ii. je proto extrémně měkký, prohýbá se a nevydrží v ČR požadované statické zatížení (sníh, 

vítr) obvyklé pro danou sílu desky 
iii. na slunci může díky vysokému množství recyklátu rychle zežloutnout, zkřehnout a první 

kroupy jej rozbijí 
b. Nemusí mít dostatečně silný povrchový UV filtr, který má chránit desky před vlivem slunečního UV 

záření 
i. díky tenkému nebo žádnému UV filtru desky rychle zežloutnou a popraskají 

 

 Riskujete možnost nákupu „úsporné ekoverze“ desek (v ČR jsou bohužel velmi 
rozšířené), což jsou desky vyrobené na objednávku obchodníků pro tzv. „nenáročné 
východní trhy“, kde jsou veškeré kvalitativní parametry kvůli co nejnižší ceně „stažené“ 
na absolutní kritické minimum 
 

a. Desky mohou mít o více než 25% sníženou měrnou hmotnost na 1 m
2
. Při stejné síle mají menší 

hustotu, takže jsou extrémně měkké a mají velké problémy se sněhovým zatížením a s větrem. To 
ale znamená, že pro ně musíte vyrobit mnohem silnější a hustší nosnou konstrukci, aby se desky 
v zimě vlivem sněhu nepropadly. Masivnější kovová nebo dřevěná konstrukce však bývá mnohem 
dražší než finanční úspora při nákupu „ekoverzi“ desek.  Problém je, že toto už obchodník 
zákazníkovi většinou přímo neřekne. Nehledě na fakt, že „ekoverze“ desek nebudou mít v žádném 
případě takovou životnost a odolnost jako plnohodnotné standardní desky dosud běžné v západní 
Evropě.  

b. Mezi „ekoverze“ spadají i desky se „zaokrouhlenou tloušťkou“. Deska má na objednávku 
velkoobchodníka sílu 2,8 mm, ale podle dokladu zakoupíte sílu 3 mm. Dojde totiž 
k matematickému zaokrouhlení případně je rozdíl odůvodněn tzv. výrobní tolerancí desek.  
 

 Riskujete možnost nákupu nelegální kopie značkových polykarbonátových desek  
 

Jde opět o nekvalitní neznačkovou asijskou produkci se všemi negativními vlastnostmi z předchozích 
odstavců, která se ale snaží vystupovat jako značkový produkt svým názvem, který „jistě zcela náhodně“ 
výrazně připomíná velmi známé názvy, resp. registrované ochranné známky, značkových a především 
kvalitních evropských výrobců. Při nákupu levné desky, která nemá běžně známý název polykarbonátu, 
doporučujeme vyžádat si od dodavatele české atesty, které musí být vystavené přímo na název desek. 
Nebo název desek dohledat na internetu. 

 

 Riskujete např. možnost značných problémů se smluvní 10-ti letou zárukou na 
polykarbonát: 
 

Neodborný a nespecializovaný prodejce sice poskytuje informaci o jakési záruce 10 let na nerozbitnost 
krupobitím, ale tato smluvní prodloužená záruka musí být v ČR ze zákona písemná a musí jasně definovat, 
na co konkrétně se vztahuje a jaké případně následuje plnění.  
 

 

Můžete například narazit např. na prodejce, který sice uvádí smluvní záruku 10 let na nerozbitnost 
krupobitím, ovšem podmíněnou tím, že při následném zkušebním testu umělého krupobití dojde ke vzniku 
díry u minimálně 5-ti dopadů umělé kroupy z 10-ti testovaných dopadů. Pokud umělá kroupa udělá v desce 
„pouhé“ 4 díry, kterými silně zatéká, tak reklamace uznána nebude….. 
 

Proto vždy doporučujeme ověřit si u dodavatele desek přesné znění smluvních záručních podmínek. 


