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Nejste si jistí, jak pracovat s výrobky PROPASIV? Jak je správně instalovat 

na stavbě? V tomto případě můžete využít naši službu odběratelům. 
 

PROPASIV® Šéfmontáž 
Další plus k Vaší objednávce 

 

Pod odborným vedením se na Vaší stavbě naučíte, jak správně instalovat 

zakoupený výrobek PROPASIV. Kromě proškolení oceníte i další 

výhody.  

▪ Rady a tipy odborníka PROPASIV® přímo na Vaší stavbě. 

▪ Rychlá instalace bez zbytečných chyb. 

▪ Menší riziko poškození výrobků a domu. 

▪ Nižší sazba DPH (15 %) na produkty PROPASIV® pro 

stavitele rodinného domu. 

 

Průběh, podmínky a garance PROPASIV® Šéfmontáže 

Dodavatel garantuje: 

▪ Odborník společnosti PROPASIV přijede na předem písemně dohodnuté místo 

stavby v dohodnutý čas. Současně doveze Odběratelem zakoupené zboží. 

▪ Na místě Odborník seznámí Odběratelem Pověřenou osobu, nebo osoby 

s technickými parametry instalace zakoupeného zboží a proškolí ji/je, jak 

zakoupené zboží instalovat. Proškolení bude probíhat formou praktické ukázky 

s vysvětlením a následnou pomocí Odborníka při instalaci Pověřenou osobou. 

▪ Garantovaná doba proškolení je 120 min. Na jednu PROPASIV Šéfmontáž je 

vyhrazen vždy jeden pracovní den (8,5 h) včetně cesty na místo stavby ze sídla 

společnosti PROPASIV a zpět. Skutečná doba přítomnosti Odborníka 

PROPASIV® na stavbě může být tedy delší, než 120 min a závisí na dojezdové 

době na místo stavby. 

▪ V dostatečném předstihu písemně zašle Odběrateli informace k přípravě 

PROPASIV Šéfmontáže. 

▪ Cena PROPASIV Šéfmontáže je 5 000 Kč + 11 Kč/km (ceny bez DPH). 

http://www.propasiv.cz/
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Odběratel před PROPASIV Šéfmontáží zajistí: 

▪ Pověřenou osobu (nebo více osob), která se bude v dohodnutém čase a místě 

PROPASIV  Šéfmontáže účastnit. 

▪ Zdroj elektrického proudu 220 V. 

▪ Lešení, pokud je místo instalace výše než 1,5 m. 

 

Pro montážní bloky: 

▪ Zakreslení umístění PROPASIV Blocků před příjezdem Odborníka. 

▪ Vyvrtání otvorů před příjezdem Odborníka s použitím předem dodané vrtací 

šablony (týká se PROPASIV® Block A, D, V, M, R). 

▪ Pokud nebude tato příprava zajištěna, proběhne pouze teoretické vysvětlení 

způsobu instalace bez praktického nácviku. 

 

Pro VakuPRO: 
▪ Připravený a vyrovnaný podklad dle dokumentu: Práce s materiálem – VakuPRO. 

▪ Určení umístění panelů VakuPRO před příjezdem Odborníka. 

▪ Pokud nebude tato příprava zajištěna, proběhne pouze teoretické vysvětlení 

způsobu instalace bez praktického nácviku. 

 

Pro PROPASIV® Aerogel: 
▪ Připravený podklad dle dokumentu: Práce s materiálem – PROPASIV® Aerogel. 

▪ Předem definované plochy pro zateplení PROPASIV® Aerogelem před příjezdem 

Odborníka. 

▪ Pokud nebude tato příprava zajištěna, proběhne pouze teoretické vysvětlení 

způsobu instalace bez praktického nácviku. 

 

V případě lepení produktů musí být podklad suchý a instalace se provádí při teplotách 

nad 5°C. Instalace se neprovádí v případě deště a je nutné domluvit jiný termín. 

PROPASIV Šéfmontáž má charakter školení s praktickou ukázkou a nácvikem 

instalace. Nejedná se o instalaci celého objemu zakoupeného zboží PROPASIV. Při 

krátké dojezdové době a využití celé pracovní doby je však možné nainstalovat 

maximální možný objem výrobků PROPASIV®. Další instalaci výrobků PROPASIV po 

proběhnutí PROPASIV Šéfmontáže zajišťuje Odběratel vlastními prostředky. 

http://www.propasiv.cz/
https://eshop.propasiv.cz/intra/product-documents/451/15886968236.pdf
https://eshop.propasiv.cz/intra/product-documents/5/157867060372.pdf

