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NEJŠIRŠÍ SORTIMENT KOMPONENTŮ SKLADEM



$  Tradice, zkušenost, profesionalita, ochota

$  Ověřené produkty od renomovaných výrobců

$  Motivující cenová a obchodní politika 

$  On-line můj účet pro Váš úplný přehled 

$  Věrnostní BONUS Program pro VO klienty 

$  Zprostředkování kontaktů na investory

$  Možnost přístupu do E-Velkoobchodu 

$  Síť Hunter PARTNERŮ po celé ČR

$  Nejširší sortiment na trhu trvale SKLADEM 

$  Náhradní díly IHNED k dispozici

$  Dodávky zboží po celé ČR do druhého dne

$  Doprava zdarma u objednávek nad 2 tis. Kč

$  K dispozici vzorkovna všech produktů

$  Školení, konsultace, vzdělávací programy

$  Servis, projekce, prodloužené záruky až 10 let

$  25členný tým zajišťující technickou podporu

VÍTEJTE V IRIMONU

IRIMON, spol. s r.o. se již 20 let zabývá především dovozem a distribucí komponentů 

automatických závlahových systémů, zahradního LED osvětlení 12 V (ARTLIGHTS), stínicích 

clon a balkónových rohoží (ARTLEAF). Na českém trhu zastupujeme přední světové výrobce 

a dodavatele vždy prověřených produktů, v čele se společností Hunter Industries /USA/ a Techmar /NL/. 

Poskytujeme také komplexní servis všem profesionálům z oblasti krajinné tvorby a zahradního osvětlení.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS: +420 777 151 574

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: +420 777 154 514

ÚČTÁRNA A FAKTURACE: +420 702 144 896

PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ: +420 774 408 367

EXPEDICE A SKLAD: +420 281 862 206

E - SHOP: maloobchod.irimon.cz

E - MAIL: irimon@irimon.cz

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ  8:00 -16:30 hod. 

INFOLINKA: +420 281 868 181

PROČ NAKUPOVAT U IRIMONU?



Snadná, rychlá a přehledná tvorba objednávek pro zákazníky
$ Jako přímí dovozci nabízíme nejširší sortiment v ČR  
   TRVALE SKLADEM 
$  Množstevní SLEVY již od 3 000 Kč včetně DPH
$ Doprava zboží ZDARMA u objednávek od 2 000 Kč vč. DPH. 
$ Možnost vrácení, výměny zboží do 14 dnů od nákupu
$ Záruční doba minimálně 24 měsíců
$ Nákup možný i bez registrace
$ Expresní dodání obvykle do 2 - 3 dnů

Komplexní informace o dekoračních stínicích clonách, balkónových rohožích a umělých živých plotech 
$ Podrobný popis prvků
$ Rozdělení dle věrnosti napodobení, průhlednosti a použití
$ Možnosti a příklady použití umělých živých plotů, stínicích clon a dekoračních rohoží
$ Přehledný katalog prodoktů ke stažení
$ Návody na instalaci

ARTLEAF NA INTERNETU
STÍNICÍ CLONY A BALKÓNOVÉ ROHOŽE ARTLEAF

MALOOOBCHOD IRIMON

NEJŠIRŠÍ SORTIMENT KOMPONENTŮ SKLADEM

Pro VO klienty k dispozici E-VELKOOBCHOD

Možnost kusového osobního odběru vždy jen po předchozí domluvě (fungujeme převážně jako velkoobchod).

 www.artleaf.cz

 maloobchod.irimon.cz

 tvorba objednávek pro zákazníky

Nové funkce!
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Umělé živé ploty jsou věrohodnou alternativou nejrůznějších druhů přírodních živých 
plotů všude tam, kde přírodní ploty pěstovat nelze. Jejich výhoda oproti živým plotům 
je v nenáročnosti a v okamžitosti efektu ozelenění dané části plotu, balkonu či jiné 
svislé konstrukce. Stínící clony a sítě, balkónové rohože a umělé živé ploty ARTLEAF 
je možné instalovat jako estetický prvek jak v exteriérech, tak v interiérech například 
jako obložení stěn (fasády, atria, haly a okolí recepcí), dekorace výloh v obchodech, 
dekorace výstavních stánků atd.
Možností využití je velmi mnoho, stačí jen zapojit fantazii.

VÝHODY A VYUŽITÍ
•	 realistické a věrné imitace
•	 snadná instalace
•	 nepotřebují zalévat, stříhat a ani půdu k růstu
•	 voděodolné, možnost oplachu vodou
•	 možnost snadné úpravy rozměrů a tvarů
•	 široká škála barev, provedení a druhů
•	 zastínění a zaclonění, vymezení soukromí
•	 celoroční ozelenění 
•	 zakrytí zdí, plotů, teras, zimních zahrad, vstupních prostor budov, átrií
•	 ochrana zábradlí balkónů, lodžií a teras

ŽIVOTNOST A STÁLOBAREVNOST

Životnost dekoračních rohoží a clon je v porovnání s rohožemi z přírodních materiálů 
výrazně delší. Stejně jako u přírodních materiálů však záleží na konkrétním umístění. 
Pokud instalujete prvky z umělých materiálů na místa s vysokou zátěží (jižní strany 
pozemků bez zastínění, místa s častým a silným náporem větru), životnost bude sa-
mozřejmě kratší, nežli u prvků na straně severní. Přesto i v takto nepříznivých podmín-
kách můžete počítat s obvykle dvojnásobně delší životností, než jakou mívají stínicí 
rohože z přírodních materiálů. Stejně důležité je konkrétní umístění umělých živých 
plotů i pro jejich stálobarevnost, kdy může být na jižní straně s intenzivním slunečním 
zářením částečná změna barevného odstínu již po několika měsících či letech. To 
však platí i pro materiály přírodní. U stálobarevnosti i u životnosti platí pravidlo, že 
dražší clony jsou odolnější a mají vyšší životnost. Příkladem může být řada PREMIUM 
TILE 50, vyznačující se delší životností i stálobarevností, oproti jiným řadám (běžně 5 
a více let). 
Záruční doba je pro všechny prvky 2 roky. 

Prvky s vysokou propustností vzduchu
Minimální větrná bariéra. Tyto produkty jsou vhodné do míst s vyšší mož-
ností výskytu nárazového větru a jsou více průhledné a mají řidší zalistění.

Prvky se střední propustností vzduchu 
Tyto produkty jsou vhodné do míst s nižším výskytem a nižší intenzitou 
nárazového větru.  

Prvky s minimální propustností vzduchu
Tyto produkty jsou vhodné do míst s bezvětřím. Případně je nutné, je insta-
lovat na  pevnou konstrukci, která zajístí únosnost v místě výskytu nára-
zového větru. Do této kategorie také spadá kombinace stínicí sítě SHADE 
NET s ploty z ostatních kategorií, pokud je instalace provedena v jedné 
ploše ve více vrstvách.

Produkty se zvýšenou UV ochranou a stálobarevností.   

PŘED

PŘED

PŘED

NYNÍ

NYNÍ

NYNÍ

LEGENDA
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STÍNICÍ A DEKORAČNÍ CLONY - BALKÓNOVÉ ROHOŽE

PRODUKTOVÉ ŘADY - POUŽITÍ

www.artleaf.cz

CONIFER S

Imitace jehličnatých stromů. Clony této produktové řady nabízíme v různých výškách 
rolí o délce 3 m. Díky jejich snadné a rychlé instalaci a zároveň velkému výběru různých 
výšek jsou vhodné pro rozsáhlejší plochy s požadavkem na vzhlednost z obou stran 
plotu. Využití ovšem najdou i na menších plochách s požadavkem na oboustrannost.

LEAVES PL

Řada LEAVES PL je vhodná převážně na středně velké plochy s požadavkem na více 
realistický vzhled listnatých dřevin a popínavých rostlin. Instalace těchto clon LEAVES 
PL je snadná a rychlá. Nabízeny jsou v rolích o různé výšce a délce 2 nebo 3 m. Tato 
řada nabízí varianty jednostranné i oboustranné.

LEAVES W

Dekorace typu LEAVES W jsou vhodné na menší plochy s nestandardní výškou, protože 
umožňují změnu výšky v závislosti na délce (takto zároveň měníte zahuštění roštu a listů), 
konstrukce je tvořena variabilním dřevěným rastrem s výchozí velikostí  1,0x2,0 m. Ploty 
mohou být použity i pro standardní výšky konstrukcí plotů. Pro jejich estetický vzhled 
kombinující dřevěný rošt a velmi věrohodnou imitaci listů jsou velmi žádaným produktem. 

PREMIUM TILE 50

Exklusivní řada s nejrealističtější imitací živých plotů. Jsou určeny na menší i větší plochy 
s důrazem na maximálně realistický vzhled. Dále se vyznačují zvýšenou odolností vůči 
UV záření a zároveň i delší životností. Skládají se z dílců různé velikosti (25x25 cm, 
25x50 cm, 50x50 cm) jejichž spojením můžete ozelenit plochy nejrůznějších tvarů a 
rozměrů.

BAMBOO MAT

Stínicí rohože BAMBOO MAT jsou vhodné díky jejich konzervativnímu vzhledu a vyso-
kému stínicímu efektu, k univerzálnímu použití na jakékoliv svislé konstrukce. Stejně 
jako u řady CONIFER S je zde rozsáhlý výběr výšek plotů (od 1 až po 2 m) a je mož-
né jejich oboustranné užití (tedy ekonomické výhody stejné jako u řady CONIFER S).

WALL GREEN
Exklusivní řada plotů, kde nosnou kostru tvoří zelené plastové dílce z PE o velikos-
ti 100x100 cm s vnitřním jemným rastrováním. Dílce jsou opatřené klipy pro snadné 
spojování dílců do velkých ploch. Dekorativní část plotu tvoří hustá skupina realisticky 
vyrobených listů, které jsou vsazené do plastového rastru. Materiál listů: polyetylén PE. 
Rozložení listů je pohledově jednostranné, druhá strana je tvořena plastovou mřížkou.

PŘED NYNÍ
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STÍNICÍ CLONY A SÍTĚ,
BALKÓNOVÉ ROHOŽE,
ARTLEAF

 CONIFER S - JEHLIČNANY

 LEAVES W - DŘEVĚNÝ RASTR

 LEAVES PL - ZALISTĚNÉ

 PREMIUM TILE 50 - DÍLCE

  BAMBOO MAT - SVISLÉ ROHOŽE

 WALL GREEN - ZELENÉ STĚNY

 SHADE NET - STÍNICÍ SÍŤ
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CONIFER S 
Stínící clony CONIFER S jsou, díky jejich snadné a rychlé instalaci a zároveň velkému výběru 
různých výšek, vhodné pro rozsáhlejší plochy s požadavkem na vzhlednost z obou stran plotu. 
Využití ovšem najdou i na menších plochách s požadavkem na oboustrannost např. zastínění 
balkonů. Řada CONIFER S imituje jehličnaté stromy. Nosnou kostrou jsou svislé dvojitě splé-
tané vodící poplastované dráty průměru 1,2 mm v kombinaci s vodorovným rastrem pozinko-
vaných drátů s PVC opláštěním. Svislé prvky kostry jsou od sebe vzdáleny cca 3 – 3,5 cm, 
vodorovné vodící prvky cca 17,5 cm.  Nabízeny jsou v rolích o různé výšce a délce vždy 3 m. 
Již zmíněný velký výběr výšek stínících clon řady CONIFER S, umožňuje instalaci na obvyklé 
rozměry nosných konstrukcí plotů běžně užívaných v ČR bez úpravy rozměrů a výsledný prořez 
při instalaci je tedy minimální. To vede k značné úspoře finančních prostředků na nákup clon, 
nabízených za velmi atraktivní ceny. Další nemalou úsporou je také již zmíněná oboustrannost, 
která v místech s požadavkem na oboustranný vzhled umožňuje instalaci pouze jedné clony. 
Baleno v rolích, které je možno rozměrově upravit pomocí nůžek.
Vhodné jsou například pro zastínění zahrádek RD, balkonů, komerčních a veřejných ploch, ale i 
pro estetické oddělení staveniště u náročných klientů. 

STANDARD 2                                                                                      jehličnany

Popis: Listy ve tvaru pásků při pohledu z větší vzdálenosti imitují jehličí a tenké větvičky jehlič-
nanů (např. smrku, cypřiše apod.), zastřižených do tvaru živého plotu. 
Šířka listů je cca 6 mm a délka cca 4 cm. Clona je použitelná oboustranně. 
Lze snadno tvarovat, dělit a nastavovat. Clona je mrazuvzdorná, UV odolná a voděo-
dolná. Připevňuje se pomocí plastových příchytek PART.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65101 8001120300 1,2 x 3,0 m STANDARD 2 - 3,6 m2 

183,00 Kč

658,80 Kč (544,46 Kč)

65102 8001150300 1,5 x 3,0 m STANDARD 2 - 4,5 m2 823,50 Kč (680,58 Kč)

65103 8001180300 1,8 x 3,0 m STANDARD 2 - 5,4 m2 988,20 Kč (816,69 Kč)

65104 8001200300 2,0 x 3,0 m STANDARD 2 - 6,0 m2 1 098,00 Kč (907,44 Kč)

SOFT 2 jemné jehličnany 

Popis: Listy ve tvaru pásků imitují tenké jehličí jehličnanů (např. smrku, jedle, cypřiše apod.), 
zastřižených do tvaru živého plotu. Vzhledem vzdáleně připomínají travní stébla. 
Šířka listů je cca 2 mm a délka cca 4 cm. Clona je použitelná oboustranně. 
Lze ji snadno tvarovat, dělit a nastavovat. Clona je mrazuvzdorná, voděodolná a UV 
odolná. Připevňuje se pomocí plastových příchytek PART.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65110 8002100300 1,0 x 3,0 m SOFT 2 - 3,0 m2

187,00 Kč

561,00 Kč (463,64 Kč)

65111 8002120300 1,2 x 3,0 m SOFT 2 - 3,6 m2 673,20 Kč (556,36 Kč)

65112 8002150300 1,5 x 3,0 m SOFT 2 - 4,5 m2 841,50 Kč (695,45 Kč)

65113 8002180300 1,8 x 3,0 m SOFT 2 - 5,4 m2 1009,80 Kč (834,55 Kč)

65114 8002200300 2,0 x 3,0 m SOFT 2 - 6,0 m2 1 122,00 Kč (927,27 Kč)
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CONIFER S 
SOFT ILEX 2 jemné jehličnany a cesmína

Popis: Listy ve tvaru pásků imitují tenké jehličí jehličnanů (např. smrku, jedle, cypřiše apod.), 
zastřižených do tvaru živého plotu. Vzhledem vzdáleně připomínají travní stébla. Šířka 
listů je cca 2 mm a délka cca 4 cm. Plot je použitelný oboustranně. 
Oproti modelům STANDARD 2 a SOFT 2 je clona doplněna o imitaci lístků cesmíny. 
Lze ji snadno tvarovat, dělit a nastavovat. Připevňuje se pomocí plastových příchytek 
PART.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65120 8011100300 1,0 x 3,0 m SOFT ILEX 2 - 3,0 m2

216,00 Kč
648,00 Kč (535,54 Kč)

65122 8011150300 1,5 x 3,0 m SOFT ILEX 2 - 4,5 m2 972,00 Kč (803,31 Kč)

65123 8011180300 1,8 x 3,0 m SOFT ILEX 2 - 5,4 m2 1166,40 Kč (963,97 Kč)

SOFT HEDERA jemné jehličnany a břečťan

Popis: Listy ve tvaru pásků imitují tenké jehličí jehličnanů (např. smrku, jedle, cypřiše apod.), 
zastřižených do tvaru živého plotu. Vzhledem vzdáleně připomínají travní stébla. Clona 
je doplněna o imitaci lístků břečťanu. Clona je použitelná oboustranně. 
Šířka listů je cca 2 mm a délka cca 4 cm. Lze ji snadno tvarovat, dělit a nastavovat. 
Připevňuje se pomocí plastových příchytek PART.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65130 8017100300 1,0 x 3,0 m SOFT HEDERA - 3,0 m2

219,00 Kč

657,00 Kč (542,98 Kč)

65131 8017120300 1,2 x 3,0 m SOFT HEDERA - 3,6 m2 788,40 Kč (651,57 Kč)

65132 8017150300 1,5 x 3,0 m SOFT HEDERA - 4,5 m2 985,50 Kč (814,46 Kč)

65133 8017180300 1,8 x 3,0 m SOFT HEDERA - 5,4 m2 1 182,60 Kč (977,36 Kč)

65134 8017200300 2,0 x 3,0 m SOFT HEDERA - 6,0 m2 1 314,00 Kč (1 085,95 Kč)

PŘED NYNÍ
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LEAVES W 
Stínící clony řady LEAVES W jsou vhodné na menší plochy s nestandardní výškou, protože 
umožňují změnu výšky v závislosti na délce (takto zároveň měníte zahuštění roštu a listů). Přesto 
jsou užívány i pro standardní výšky konstrukcí plotů z důvodu jejich estetického vzhledu z kom-
binace dřevěného roštu a velmi povedené imitace listů. Jelikož mají svůj vlastní nosný rošt, je 
možnost instalovat i na konstrukci s horší nosnou schopností. Jsou UV odolné, mrazuvzdorné 
a voděodolné. Vhodné jsou například pro zastínění pergol, balkonů, teras a případně vytvoření 
vertikálních stěn. Balení: ve složeném stavu v igelitovém obalu o rozměrech 135 cm x 42 cm.
Vhodné jsou například pro zastínění zahrádek RD, balkonů, případně vytvoření vertikálních stěn.

PRUNUS VG EXT okrasná třešeň

Popis: Nosnou kostru tvoří přírodní rastr z dřevěných prutů vytvářející nůžkovou mříž s oky 
cca 6x6 cm, s uspořádáním prutů na koso. Konstrukce této clony umožňuje nastavit si 
hustotu a neprůhlednost prakticky libovolně podle míry zahuštění nebo roztažení dře-
věného roštu, při současné změně délky a výšky clony. Dekorativní část clony tvoří sku-
piny podlouhlých listů, vpletených a navinutých na dřevěnou mřížku z dřevěných prutů. 
Listy jsou v několika velikostech v rozmezí od 5 do 10 cm délky, v různých odstínech 
zelené s nahodilým zbarvením konečků listů do žluta. Jedná se o velmi zdařilou imitaci 
okrasné třešně či bobkotřešně. Dřevěná podkladní mřížka v hnědé barvě vytváří velmi 
atraktivní design. Rozložení listů je pohledově jednostranné, druhá strana je tvořena 
výraznou dřevěnou mřížkou. 

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65167 4126100200 1,0 x 2,0 m
PRUNUS VG EXT - 2m2 / dop. 
rozměr 570,00 Kč 1 140,00 Kč (942,15 Kč)

1 m

2 m
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Nůžková konstrukce umožnuje změnu rozměrů výšky v závislosti na délce roztažením nebo stlačením roštu. 
Doporučený rozměr pro ideální zalistění je při rozměru 1,0 m x 2,0 m.
min. šířka 0,4 m při výšce 1,3 m  
max. šířka 3,0 m při výšce 0,4 m

MINIMÁLNÍ ROZMĚR

1,3 m x 0,4 m

0,4 m x 3,0 m

1,0 m x 2,0 m

LEAVES W
RED HEMP EXT    červené konopí

Popis: Nosnou kostru tvoří přírodní rastr z dřevěných prutů vytvářející nůžkovou mříž s oky 
cca 6x6 cm, s uspořádáním prutů na koso. Konstrukce této clony umožňuje nastavit 
si hustotu a neprůhlednost prakticky libovolně podle míry zahuštění nebo roztažení 
dřevěného roštu, při současné změně délky a výšky plotu. Dekorativní část clony tvoří 
skupiny 7četných dlanitě složených listů se zubatým okrajem, vpletené a navinuté na 
dřevěnou mřížku z dřevěných prutů. Listy jsou v různé velikosti v červenohnědé barvě s 
lehce zbarvenými středy do zeleného odstínu.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65166 4028100200 1,0 x 2,0 m
RED HEMP EXT - 2m2 / dop. 
rozměr 499,00 Kč 998,00 Kč (824,79 Kč)

FAGUS EXT buk

Popis: Nosnou kostru tvoří přírodní rastr z dřevěných prutů vytvářející nůžkovou mříž s oky 
cca 6x6 cm, s uspořádáním prutů na koso. Konstrukce této clony umožňuje nastavit 
si hustotu a neprůhlednost prakticky libovolně podle míry zahuštění nebo roztažení 
dřevěného roštu, při současné změně délky a výšky plotu. Dekorativní část clony tvoří 
skupiny listů oblého tvaru, vpletené a navinuté na dřevěnou mřížku z dřevěných prutů. 
Listy jsou v jedné velikosti, v 1barevném odstínu světle zelené s hnědým okrajem, imitují 
živý plot z listnatých dřevin jako buk lesní. 

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65164 4023100200 1,0 x 2,0 m
FAGUS EXT - 2m2 / dop. 
rozměr 435,00 Kč 870,00 Kč (719,01 Kč)

2 m

1 m

mřížkový rastr clon 
řady LEAVES W

SEZÓNNÍ
NABÍDKA

SEZÓNNÍ
NABÍDKA
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LEAVES PL
Stínící clony řady LEAVES PL jsou vhodné převážně na středně velké plochy s požadavkem na 
více realistický vzhled listnatých dřevin a popínavých rostlin. Instalace stínících clon LEAVES PL je 
snadná a rychlá. Nabízeny jsou v rolích o různé výšce a délce 2 nebo 3 m. Tato řada nabízí clony 
jednostranné, jednostranné se stínící sítí SHADE NET a oboustranné nebo doplněné o stínící tka-
ninu. Clona je balena v rolích, které je možno snadno rozměrově upravit pomocí nůžek. Vhodné 
jsou například pro vizuální oddělení Vaší zahrádky od sousedů, zastínění balkonů, stěn pergol, 
altánků, komerčních a veřejných ploch, ale i pro estetické oddělení staveniště u náročných klientů.

FAGUS listy vejčitého tvaru

Popis: Dekorativní část clony tvoří skupiny listů vejčitého tvaru, vpletené do plastového rastru. 
Listy vejčitého až eliptického tvaru imitují živý plot z buku lesního. Nosnou kostru tvoří 
plastový PE rastr s oky cca 5,5 x 5,5 cm. Listy jsou ve světle zelené barvě s hnědým 
okrajem. Rozložení listů je pohledově jednostranné.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65170 1067150300 1,5 x 3,0 m FAGUS - 4,5 m2 369,00 Kč 1 660,50 Kč (1 372,31 Kč)

HEDERA SHADE břečťan v kombinaci se stínicí sítí

Popis: Dekorativní část stínící clony tvoří skupiny listů břečťanu, vpletené do plastového rastru. 
Listy jsou v několika velikostech a ve dvou odstínech zelené barvy. Rozložení listů je 
pohledově jednostranné. 

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65180 8042100200 1,0 x 2,0 m HEDERA SHADE - 2,0 m2 415,00 Kč 830,00 Kč (685,95 Kč)

BALENÍ

SEZÓNNÍ
NABÍDKA
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LEAVES PL 
HEDERA ACER břečťan v kombinaci s listy tříprstého tvaru

Popis: Dekorativní část clony tvoří skupiny listů tříprstého dlanitého tvaru, vpletené do plasto-
vého rastru společně s listy břečťanu. Listy imitují živý plot z listnatých dřevin jako javor, 
či vzdáleně vinná réva v kombinaci s břečťanem. 
Listy jsou v různých velikostech a ve dvou barevných odstínech zelené barvy. 
Rozložení listů je pohledově jednostranné. 
Nosnou kostru tvoří plastový PE rastr s oky cca 5,5 x 5,5 cm. 

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65185 8029100200 1,0 x 2,0 m HEDERA ACER - 2,0 m2 398,00 Kč 796,00 Kč (657,85 Kč)

65187 8029150300 1,5 x 3,0 m HEDERA ACER - 4,5 m2 398,00 Kč 1 791,00 Kč (1 480,17 Kč)

TILIA 2 listy srdčitého tvaru

Popis: Dekorativní část clony tvoří skupiny listů srdčitého tvaru, vpletené do plastového rastru. 
Lípě podobné listy, srdčitého či vejčitého tvaru, imitují živý plot z listnatých dřevin jako 
svída buk apod. Rozložení listů je pohledově oboustranné. Nosnou kostru tvoří plastový 
PE rastr s oky cca 5,5 x 5,5 cm.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65153 8036150300 1,5 x 3,0 m TILIA 2 - 4,5 m2 355,00 Kč 1 597,50 Kč (1 320,25 Kč)

HEDERA LD břečťan

Popis: Dekorativní část plotu tvoří skupiny listů břečťanu, vpletené do plastového rastru. Listy 
jsou v několika velikostech a ve dvou odstínech zelené barvy. Rozložení listů je pohle-
dově jednostranné. 
Nosnou kostru tvoří plastový PE rastr s oky cca 5,5 x 5,5 cm. 
Materiál listů: polyester + PE.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65184 842150300-D 1,5 x 3,0 m HEDERA LD - 4,5 m2 379,00 Kč 1 705,50 Kč (1 409,50 Kč)

SEZÓNNÍ
NABÍDKA
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PREMIUM TILE 50
Stínící clony řady PREMIUM TILE 50 jsou exklusivní řadou s nejrealističtější imitací. Jsou urče-
ny na menší plochy s důrazem na maximálně realistický vzhled.  Skládají se z dílců o velikosti 
přibližně 25x25 cm, jejich spojením můžete ozelenit plochy nejrůznějších tvarů a rozměrů. Dílce 
jsou opatřeny klipy pro jejich snadné spojování. Základní sestava dodávaná z výroby obsahuje 
vždy 4 tyto sestavené dílce 25x25 cm spojené do jednoho celku, který má celkový rozměr 50x50 
cm.  Dekorativní část clony tvoří hustá skupina realisticky vyrobených listů, které jsou vsazené do 
plastového rastru. Dílce je možné snadno rozměrově upravit pomocí nůžek. Vhodné jsou napří-
klad pro dekorativní obkládání starých dřevěných plotů, betonových stěn a stěn altánků, pergol, 
balkonů, dekorace interierů a obchodů.

HEDERA popínavý břečťan

Popis: Dekorativní část clony tvoří husté skupiny velmi realisticky vyrobených listů popínavého 
břečťanu, vsazené do plastového PE rastru. Precizně zpracované listy jsou v několika 
velikostech a ve 2barevných odstínech světlé a tmavší zelené.
Plocha jednoho dílce : 0,25 m2, dílců v balení : 4 ks, plocha balení 1,0 m2.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65200 80415050 4 dílce 50 x 50 cm HEDERA - 1,0 m2 725,00 Kč 725,00 Kč (599,17 Kč)

BUXUS GREEN zimostráz tmavě zelený

Popis: Dokonalá imitace krátce střiženého plotu z buxusu. Lístky jsou uspořádány do hustých 
skupin větviček s délkou do 5 cm. Barva lístků je tmavě zelená. Clonu lze snadno ohý-
bat, stříhat a tvarovat do nízkých plůtků různých tvarů v kombinaci s ocelovou kostrou 
například kari sítí.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65252 80505050 4 dílce 50 x 50 cm BUXUS GREEN - 1,0 m2 925,00 Kč 925,00 Kč (764,46 Kč)
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PREMIUM TILE 50 
BUXUS LONG VG bíle panašovaný zimostráz, dlouhý

Popis: Dekorativní část clony tvoří hustá skupina realisticky vypadajících větviček s drobnými 
lístky, dokonale připomínající zimostráz (buxus), které jsou vsazené do nosného plas-
tového rastru. Lístky jsou uspořádány do hustých skupin větviček s délkou do 9 cm. 
Barva lístků je tmavě zelená s bíle panašovanými listy - Variegata VG White.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65260 80485050 4 dílce 50 x 50 cm BUXUS LONG VG - 1,0 m2 972,00 Kč 972,00 Kč (803,31 Kč)

BUXUS VG žlutě panašovaný zimostráz

Popis: Dokonalá imitace krátce střiženého plotu z buxusu. Lístky jsou uspořádány do hustých 
skupin větviček s délkou do 5 cm. Barva lístků tmavě zelená se žlutými panašovanými 
okraji - Variegata VG Yellow. 

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65250 80475050 4 dílce 50 x 50 cm BUXUS VG - 1,0 m2 925,00 Kč 925,00 Kč (764,46 Kč)
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PREMIUM TILE 50 
ETNA bobkovišeň

Popis: Velice zdařilá imitace živého plotu z bobkovišně, s podlouhlými listy připomínající i vav-
řín. Jedná se o hustou clonu s listy odstávajícími z roviny clony až o 10 cm. Listy jsou  
v několika velikostech od 5ti do 10ti cm a v několika zelených odstínech v kombinaci  
s menším množstvím listů červenohnědého zbarvení.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65220 80605050R 4 dílce 50 x 50 cm RED HEMP - 1,0 m2 745,00 Kč 745,00 Kč (615,70 Kč)
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PREMIUM TILE 50 
RED BERRY plot s červenými bobulemi

Popis: Stínící clona RED BERRY - jejíž dekorativní část plotu tvoří hustá skupina realisticky 
vypadajících větviček s drobnými lístky a červenými bobulemi, které jsou vsazené do 
nosného plastového rastru 50 x 50 cm. Barva lístků je tmavší zelená a bobulí červená.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65272 61225050 4 dílce 50 x 50 cm RED BERRY - 1,0 m2 879,00 Kč 879,00 Kč (726,45 Kč)

HEDERA BLOOM kvetoucí popínavý břečťan

Popis: Dekorativní část clony tvoří husté skupiny velmi realisticky vyrobených listů popínavého 
břečťanu s občasným červeným kvítkem, vsazené do plastového PE rastru 50 x 50cm. 
Precizně zpracované listy jsou v několika velikostech ve dvou barevných provedeních, 
světlé a tmavší zelené. 

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65280 80595050 4 dílce 50 x 50 cm HEDERA BLOOM - 1,0 m2 818,00 Kč 818,00 Kč (676,03 Kč)
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PREMIUM TILE 50 
THUJA VG bíle panašovaný jehličnan zerav

Popis: Dekorativní část clony tvoří hustá skupina realisticky vypadajících větviček s jehličím, 
dokonale připomínající thuje (zerav) či vzdáleně cypřiše. Vzhůru směřující větvičky jsou 
tak husté, že zaručují téměř 100 % zastínění. 
Ve srovnání s řadou CONIFER S se jedná o mnohem realističtější napodobeninu jehlič-
natého živého plotu. V rozloženém stavu má clona hloubku až 10 cm. 
Clona je v tmavě zelené barvě s lehce bílými panašovanými okraji - Variegata VG White.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65240 80465050 4 dílce 50 x 50 cm THUJA VG - 1,0 m2 972,00 Kč 972,00 Kč (803,31 Kč)

BALENÍ

SEZÓNNÍ
NABÍDKA
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PREMIUM TILE 50 
PRUNUS okrasná  višeň

Popis: Velice zdařilá imitace živého plotu z okrasné višně nebo bobkotřešně, s podlouhlými 
listy připomínajícími i vavřín. Jedná se o hustou clonu s listy odstávajícími z roviny plotu 
až o 10 cm. Listy jsou v několika velikostech - od 5 do 10 cm, v několika zelených 
odstínech 

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65290 80675050 4 dílce 50 x 50 cm PRUNUS - 1,0 m2 818,00 Kč 818,00 Kč (676,03 Kč)

PRUNUS VG okrasná  višeň

Popis: Velice zdařilá imitace živého plotu z okrasné višně nebo bobkotřešně, s podlouhlými 
listy připomínajícími i vavřín. Jedná se o hustou clonu s listy odstávajícími z roviny plotu 
až o 10 cm. Listy jsou v několika velikostech - od 5 do 10 cm a několika zelených od-
stínech s nahodilým zbarvením konečků listů do žluta

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65291  60905050 4 dílce 50 x 50 cm PRUNUS VG - 1,0 m2 860,00 Kč 860,00 Kč (710,74 Kč)

SEZÓNNÍ
NABÍDKA
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BAMBOO MAT 
Stínící rohože BAMBOO MAT jsou oblíbené pro jejich univerzální použití, konzervativní vzhled a 
skvělou cenu. Stejně jako u řady CONIFER S je zde rozsáhlý výběr výšek plotů (1,0; 1,2; 1,5; 
1,8 a 2,0 m) a je možné jejich oboustranné užití (tedy ekonomické výhody jsou stejné jako u řady 
CONIFER S). Proto jsou tyto rohože vhodné pro rozsáhlejší plochy s požadavkem na vzhlednost 
z obou stran. Jejich vzhled imituje známé a oblíbené bambusové rohože, avšak můžete počítat 
s delší životností a stálostí tvaru (neodlamují se Vám bambusová stébla, jak je běžné u bambu-
sových rohoží). Plot je tvořen svislými dutými zploštělými tyčkami z plastu. BAMBOO MAT je 
nabízen v rolích v různých výškách a délce vždy 3 m. Nabízené odstíny jsou žlutá, zelená, hnědá 
a tmavě šedá a žlutá s hnědými pruhy. Role je možné rozměrově upravit pomocí nůžek.
Jsou vhodné k instalaci na různé konstrukce plotů, obložení částí stavebních konstrukcí, balko-
nů, altánků, pergol a estetické oddělení stavenišť. BAMBOO MAT je možné instalovat na vodo-
rovnou konstrukci například pergoly pro její zastínění (nutné instalovat na dostatečně hustý rastr 
například: kari síť nebo pletivo). 

BAMBOO MAT YELLOW žlutý bambus

Popis: Rohož je tvořena svislými dutými zploštělými tyčkami z plastu, imitující bambusové 
stvoly. Ploché tyčky šířky 12 mm a tloušťky 3 mm jsou spleteny do rohože pomocí ho-
rizontálně vedených nylonových šňůr. Trvanlivý, omyvatelný, UV rezistentní, odolný vůči 
plísním, vodě, větru i mrazu. Barva: žlutá.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65300 8005100300Y 1,0 x 3,0 m BAMBOO MAT - Y; 3,0 m2

143,00 Kč

429,00 Kč (354,55 Kč)

65301 8005120300Y 1,2 x 3,0 m BAMBOO MAT - Y; 3,6 m2 514,80 Kč (425,45 Kč)

65302 8005150300Y 1,5 x 3,0 m BAMBOO MAT - Y; 4,5 m2 643,50 Kč (531,82 Kč)

65303 8005180300Y 1,8 x 3,0 m BAMBOO MAT - Y; 5,4 m2 772,20 Kč (638,18 Kč)

65305 8005200300Y 2,0 x 3,0 m BAMBOO MAT - Y; 6,0 m2 858,00 Kč (709,09 Kč)

BAMBOO MAT GREEN zelený bambus

Popis: Rohož je tvořena svislými dutými zploštělými tyčkami z plastu, imitující bambusové 
stvoly. Ploché tyčky šířky 12 mm a tloušťky 3 mm jsou spleteny do rohože pomocí ho-
rizontálně vedených nylonových šňůr. Trvanlivý, omyvatelný, UV rezistentní, odolný vůči 
plísním, vodě, větru i mrazu. Barva: tmavě zelená.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65310 8005100300G 1,0 x 3,0 m BAMBOO MAT - G; 3,0 m2

143,00 Kč

429,00 Kč (354,55 Kč)

65311 8005120300G 1,2 x 3,0 m BAMBOO MAT - G; 3,6 m2 514,80 Kč (425,45 Kč)

65312 8005150300G 1,5 x 3,0 m BAMBOO MAT - G; 4,5 m2 643,50 Kč (531,82 Kč)

65313 8005180300G 1,8 x 3,0 m BAMBOO MAT - G; 5,4 m2 772,20 Kč (638,18 Kč)

65315 8005200300G 2,0 x 3,0 m BAMBOO MAT - G; 6,0 m2 858,00 Kč (709,09 Kč)
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BAMBOO MAT
BAMBOO MAT BROWN hnědý bambus

Popis: Rohož je tvořena svislými dutými zploštělými tyčkami z plastu, imitující bambusové 
stvoly. Ploché tyčky šířky 12 mm a tloušťky 3 mm jsou spleteny do rohože pomocí 
horizontálně vedených nylonových šňůr. Trvanlivý, omyvatelný, UV rezistentní, odolný 
vůči plísním, vodě, větru i mrazu a vyznačuje se výrazně vyšší životností narozdíl od pří-
rodního bambusového materiálu. Clona je dodávána v rolích délky 3 m. Barva: hnědá.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65320 8005100300B 1,0 x 3,0 m BAMBOO MAT - B; 3,0 m2

143,00 Kč

429,00 Kč (354,55 Kč)

65321 8005120300B 1,2 x 3,0 m BAMBOO MAT - B; 3,6 m2 514,80 Kč (425,45 Kč)

65322 8005150300B 1,5 x 3,0 m BAMBOO MAT - B; 4,5 m2 643,50 Kč (531,82 Kč)

65323 8005180300B 1,8 x 3,0 m BAMBOO MAT - B; 5,4 m2 772,20 Kč (638,18 Kč)

65325 8005200300B 2,0 x 3,0 m BAMBOO MAT - B; 6,0 m2 858,00 Kč (709,09 Kč)

BAMBOO DARK GREY tmavě šedý bambus

Popis: Rohož je tvořena svislými dutými zploštělými tyčkami z plastu, imitující bambusové 
stvoly. Ploché tyčky šířky 12 mm a tloušťky 3 mm jsou spleteny do rohože pomocí ho-
rizontálně vedených nylonových šňůr. Trvanlivý, omyvatelný, UV rezistentní, odolný vůči 
plísním, vodě, větru i mrazu a vyznačuje se výrazně vyšší životností narozdíl od přírodní-
ho bambusového materiálu. Clona je dodávána v rolích délky 3 m. Barva: tmavě šedá.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65326 8005100300DG 1,0 x 3,0 m BAMBOO MAT - DG; 3,0 m2

143,00 Kč

429,00 Kč (354,55 Kč)

65327 8005120300DG 1,2 x 3,0 m BAMBOO MAT - DG; 3,6 m2 514,80 Kč (425,45 Kč)

65328 8005150300DG 1,5 x 3,0 m BAMBOO MAT - DG; 4,5 m2 643,50 Kč (531,82 Kč)

65329 8005180300DG 1,8 x 3,0 m BAMBOO MAT - DG; 5,4 m2 772,20 Kč (638,18 Kč)

65330 8005200300DG 2,0 x 3,0 m BAMBOO MAT - DG; 6,0 m2 858,00 Kč (709,09 Kč)

BAMBOO MINI YELLOW žlutý bambus s hnědými pruhy 

Popis: Rohož je tvořena svislými dutými zploštělými tyčkami z plastu, imitující bambusové 
stvoly. Ploché tyčky š. 7 mm a tl. 3 mm jsou spleteny do rohože pomocí horizontálně 
vedených nylonových šňůr. Trvanlivý, omyvatelný, UV odolný, odolný vůči plísním, vodě, 
větru i mrazu a vyznačuje se výrazně vyšší životností narozdíl od přírodního bambuso-
vého materiálu. Clona je dodávána v rolích délky 3 m. Barva: žlutá s hnědými pruhy.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65295 7YB100300 1,0 x 3,0 m BAMBOO MINI - YB; 3,0 m2

143,00 Kč
429,00 Kč (354,55 Kč)

65297 7YB150300 1,5 x 3,0 m BAMBOO MINI - YB; 4,5 m2 643,50 Kč (531,82 Kč)
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WALL GREEN 
Stínící clony řady WALL GREEN jsou exklusivní řadou s nejrealističtější imitací, která vytváří realis-
tickou zelenou stěnu. Jsou určeny na menší plochy s důrazem na maximálně realistický vzhled.  
Skládají se z dílců o velikosti přibližně 100x100 cm, jejich spojením můžete ozelenit plochy nejrůz-
nějších tvarů a rozměrů. Dílce jsou opatřeny klipy pro jejich snadné spojování. Základní sestava 
dodávaná z výroby obsahuje vždy jeden dílec 100x100 cm. Dekorativní část clony tvoří hustá 
skupina realisticky vyrobených listů, které jsou vsazené do plastového rastru. Rozložení listů je 
pohledově jednostranné, druhá strana je tvořena plastovou mřížkou. Dílce je možné snadno roz-
měrově upravit pomocí nůžek. 
Vhodné jsou například pro dekorativní obkládání starých dřevěných plotů, betonových stěn a 
stěn altánků, pergol, balkonů, dekorace interierů a obchodů.

WALL GREEN 5A zelená stěna

Popis: Dekorativní část clony tvoří hustá skupina realisticky vypadajících skupin rostlin v kom-
binace světlé a tmavě zelené. Obsahuje bílé květy a imitiaci travin. Vzhůru směřující 
rostliny jsou tak husté, že zaručují téměř 100 % zastínění. V rozloženém stavu má clona 
hloubku až 10 cm.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65380 189005A dílec 100 x 100 cm WALL GREEN - 1,0 m2 972,00 Kč 972,00 Kč (803,31 Kč)

NEW
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SHADE NET
(RAŠLOVÁ STÍNICÍ TKANINA)
SHADE NET 90% stínicí tkanina

Popis: Rašlová stínicí tkanina SHADE NET zelené barvy se stínicím poměrem (průhlednost) 
90% v rolích. Dodáváme v balení po 50m nebo v metráži.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 

vč. DPH 
/m2

vč. DPH 
/bal

(bez DPH)
/bal 

65350 SN10050-90 1,0 x 50,0 m SHADE NET - 50,0 m2 34,00 Kč 1 700,00 Kč (1 404,95 Kč)

65352 SN15050-90 1,5 x 50,0 m SHADE NET - 75,0 m2 51,00 Kč 2 550,00 Kč (2 107,44 Kč)

65354 SN20050-90 2,0 x 50,0 m SHADE NET - 100,0 m2 68,00 Kč 3 400,00 Kč (2 809,91 Kč)

65370 SN10050-90M 1,0 x 1,0 m SHADE NET - 1,0 m2 39,00 Kč 39,00 Kč (32,23 Kč)

65372 SN15050-90M 1,5 x 1,0 m SHADE NET - 1,5 m2 58,50 Kč 58,50 Kč (48,35 Kč)

65374 SN20050-90M 2,0 x 1,0 m SHADE NET - 2,0 m2 78,00 Kč 78,00 Kč (64,46 Kč)

STAHOVACÍ PÁSKY PRO UPEVNĚNÍ PLOTŮ, ROHOŽÍ A SÍTÍ

Popis: Plastové stahovací pásky černé barvy. 
Balení 100ks. Délka: 135 mm a šířka: 2,5 mm.
Třída hořlavosti: V2. Odolná vůči olejům, mazivům, ropným produktům.

obj.č. model bal. položka
 Doporučená cena 
vč. DPH 

/bal
(bez DPH)

/bal 

13451 135-2.5 1
Stahovací páska  dl. 135 mm, š. 2,5 mm
cena / balení 100 ks 46,00 Kč (38,01 Kč)

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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 Instalace: role 1,5 x 3,0 m

Dílec 50 x 50 cm

 Instalace: dílcových plotů PREMIUM TILE 50

PŘÍKLADY INSTALACE

Doporučujeme nejméně:
16 ks (interiér) 
32 ks (exteriér) příchytek na 1 m2

viz. instalační návody
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Platnost ceníku od 1. 4. 2017

Společnost IRIMON, spol. s r.o. – obchodní zastoupení Hunter Industries Inc. pro ČR (dále jen prodávající) poskytuje na prodávané prvky 
závlahových systémů následující obchodní podmínky: 

CENY

Vydávané ceníky (tištěné a na internetu v E-SHOP) jsou koncipovány jako základní maloobchodní. Platnost ceníků je vždy uváděna v záhlaví. 
Ceny v cenících jsou uváděny vč. DPH a rozumějí se „sklad prodávajícího“, Praha 9, Rožmberská 1272. 

Změna cen vyhrazena - při změně cen surovin, cen dodavatelů nebo při změně kurzů k Euro a USD, platí aktuální ceny na www.
irimon.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnutí plnění objednávky v případ tiskové chyby nebo překlepu.

OBJEDNÁVKY

Objednávky je možné zasílat prostřednictvím maloobchodního internetového obchodu E-SHOP (na adrese maloobchod.irimon.cz). 
Objednávky lze zadávat osobně, e-mailem (objednávky-MO@irimon.cz) nebo telefonicky na infolince 281 868 181. U objednávek běžného 
sortimentu není vyžadována záloha. U objednávek na položky, které se běžně nedrží skladem, může být požadována záloha před objednáním 
požadovaného zboží. 

Pro objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou při fakturaci používány internetové maloobchodní ceny M1 
vč. DPH nebo ceny akční či doprodejové, které jsou obvykle oproti cenám v kamenné prodejně prodávajícího sníženy u zboží o uvedenou slevu. 
Tuto slevu NENÍ možné aplikovat na objednávky zaslané jiným způsobem než prostřednictvím maloobchodního e-shopu.

DODACÍ PODMÍNKY

Společnost IRIMON, spol. s r.o. (dále jen prodávající) poskytuje na prodávané prvky závlahových, osvětlovacích a plotových systémů následující 
dodací podmínky:

a) Doručení na adresu kupujícího po ČR - přepravní službou bez telefonické avizace do 24 hod. 

Cena: 99,- Kč (83,- Kč bez DPH) při objednávce do 2 tis. Kč vč. DPH / pro objednávky nad 2 tis. Kč vč. DPH je doprava ZDARMA. Dodací lhůta 
do 24 hod od objednání (zásilky jsou doručovány od 8:00 do 18:00, Po-Pá). Při volbě tohoto způsobu přepravy zboží nebude zákazník předem 
telefonicky informován o přibližné hodině doručení.

b) Doručení na adresu kupujícího po ČR - přepravní službou s telefonickou avizací do 24 hod. 

Cena: 119,- Kč (99,- Kč bez DPH) při objednávce do 2 tis Kč vč. DPH / pro objednávky nad 2 tis Kč vč. DPH je doprava ZDARMA. Dodací lhůta 
do 24 hod od objednání (zásilky jsou doručovány od 8:00 do 18:00, Po-Pá). Zákazník bude předem telefonicky informován o předpokládaném 
čase doručení zboží a dojde k upřesnění místa předání. Jedná se o nejpoužívanější a nejspolehlivější způsob přepravy. Doporučujeme!

c) Doprava na adresu kupujícího Praha - dodání kurýrní službou v den objednání 

Cena: 242,- Kč (200,- Kč bez DPH) bez ohledu na hodnotu objednávky. Služba určená pro doručení zásilky do hmotnosti 25kg a nepřesahující 
svými rozměry 1 x 0,5 x 0,5 m. Zboží, které je skladem a objednáte si ho do 12 hodin, Vám doručíme ještě téhož dne. Službu je možné využít 
pouze pro dodání zboží po Praze (PSČ 1xx xx).

d) Osobní odběr ze skladu prodávajícího v Praze 9, Rožmberská 1272

Zboží si vyzvednete přímo v sídle naší společnosti, v kamenné prodejně v Praze 9, Rožmberská 1272. Zboží, které je skladem a objednáte si jej 
do 12 hodin, je možné odebrat ještě tentýž den. Jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí, budeme Vás informovat prostřednictvím e-mailu.

U všech objednávek nad 2 tis. Kč vč. DPH - je doprava zboží ZDARMA. Veškeré náklady na balení a dopravu na adresu zákazníka jsou 
pak hrazeny firmou IRIMON, spol. s r.o. Pro doručení zásilek je v tomto případě používána námi vybraná smluvní přepravní služba (obvykle 
PPL). Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu přepravní služby bez předchozího ohlášení. Doručování obvykle probíhá na adresu 
příjemce do druhého dne.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazníci platby za zboží mohou provádět pouze hotově nebo platební kartou při převzetí, dobírkou (hotově nebo platební kartou u řidiče 
přepravní spol.), nebo předem převodem.

 ZÁRUČNÍ LHŮTY

Všeobecná záruka 24 měsíců

Na všechny nové výrobky bez rozdílů, pro všechny typy zákazníků, se automaticky vztahuje standardní záruka 24 měsíců od data prodeje.

Prodloužená prodejní záruka 

Prodloužená prodejní záruka se vztahuje na vybrané kategorie prvků nebo jednotlivé modely, u nichž je tato záruka uvedena v parametrech 
zboží, uvedených v elektronickém katalogu firmy IRIMON, spol. s r.o. na www.irimon.cz. Prodloužená prodejní záruka plyne od dne prodeje a je 
nadstandardní zárukou, kterou poskytuje firma IRIMON, spol. s r.o.

Zkrácená záruka 12 měsíců 

U použitého zboží, které je při prodeji takto zřetelně označeno, může být doba záruky snížena až na 12 měsíců s tím, že tato skutečnost bude 
zřetelně uvedena a vyznačena u nabízeného zboží a bude vyznačena i v prodejním dokladu.

Bližší podmínky pro poskytování všech typů záruk jsou uvedeny v Podrobných záručních podmínkách firmy IRIMON, spol. s r.o., které lze 
obdržet na vyžádání nebo je možné se s nimi seznámit na webových stránkách www.irimon.cz. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY - MALOOBCHOD
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