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Skupina John Guest má dlouholetou tradici jako celosvětově vedoucí výrobce nástrčných spojek, trubek
a dalších výrobků pro vedení kapalin a plynů.
Tradice firmy je založena na výrobě produktů s vysokou kvalitou a pokračujícím zájmu firmy o projektování
a vývoj nových produktů.

Výrobce kvalitních produktů
Věrnost kvalitě je smyslem filozofie firmy John Guest.

Díky skutečnosti, že výroba a vývoj jsou realizovány v moderních výrobních centrech v západním Londýně
a Maidenhead v Berkshire, je zajištěno dodržování vysoké kvality.

Neustálá kontrola celého procesu od počáteční konstrukce nástrojů, přes výrobu až k finální montáži a testo-
vací procesy zajišťují, že jsou produkovány výrobky nejvyšší kvality.

Na základě tohoto závazku ke kvalitě se firmě John Guest podařilo získat celosvětová ocenění a uznávaná
osvědčení mezinárodních testovacích institutů.

John Guest je prioritním dodavatelem mnoha mezinárodních společností.

John Guest – „Kvalita, která spojuje“

• Jednoduchá a rychlá instalace „right first time“

• Ideální pro stlačený vzduch a kapaliny

• Kvalitní výroba BS 5750 Part l, ISO 9001, EN 29001

• Montovatelné bez nářadí

• Rychlé uvolnění spojení

• Žádný dodatečný spojovací materiál

• Použitelné pro velký počet kovových a plastových trubek

• Uvolnění a upevnění vícekrát možné

• Velmi dobré průtokové vlastnosti

• Velká mnohotvárnost výrobků (unifikovaný systém)

seit 1989

přezkoušeno
dle DVGW - pracovního
listu W270 a směrnice

KTW



Cartridge systémy
Systém John Guest cartridge je jednoduchý a cenově výhodný způsob, který začleňuje nástrčnou techniku
John Guest do velkého množství součástí těles (např. ventilů, řídicích jednotek nebo rozdělovacích bloků).

Přehledné a kompaktní provedení nevyžaduje žádné závitové připojení, čímž se zjednodušuje montáž
součástí. Nástrčná technika umožňuje snadné upevnění trubek.

Systém cartridge je jednoduchý na instalaci, vyžaduje nepatrnou sílu pro zalisování a má vysokou odolnost
vůči přetlaku.
Prvky cartridge jsou k dostání s pouzdry z umělé hmoty, mosazi nebo ušlechtilé oceli a mohou být použity
v nejrůznějších materiálech těles (např. plast. hmota, mosaz, hliník).
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Pevnost (stálost) materiálu tělesa
určuje, jak pevně zoubky z ušlechtilé
oceli v pouzdře drží.

Pokud je systém pod tlakem, zoubky
z ušlechtilé oceli zajistí fixaci cartridge
v tělese. S narůstajícím přetlakem
roste i fixace cartridge v protikusu.

Montážní a zádržné síly v tělese
z acetalkopolymeru, za normálních
podmínek, naleznete v následujících
tabulkách:

Cartridge z plastu, krátké

• Mnohostranná oblast uplatnění použitím „O“-kroužků z různých materiálů

• Pro použití v pneumatice a potravinářském průmyslu

• V metrických a palcových provedeních

• Pro velkou paletu plastových a kovových součástí

• Malá síla pro montáž - velká zádržná síla

• Velká hospodárnost

Nové cartridge JG z plastu (krátké) umožňují rychlou, efektivní, cenově výhodnou a jednoduchou výrobu nástrč.
techniky v součástech těles (např. řídicí bloky, regulační jednotky, rozdělovače atd.).
Jelikož cartridge vyžadují velmi málo místa, hodí se znamenitě pro velké množství použití.

Cartridge se skládá ze tří základních částí (přídržný prvek, „O“-kroužek a pouzdro z plastu) pro zhotovení přídržné
techniky. Popis fungování nové techniky je zobrazen dole na této straně.

Protože jsou všechny použité materiály z komponent vhodných pro styk s potravinami, jsou cartridge ideální pro
použití s kapalinami, v nápojovém a potravinářském průmyslu. Prosím, obraťte se na nás ohledně dalších detailů.

JG cartridge z plastu se skládá ze 3 částí:
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Přídržný prvek
z acetalkopolymeru
se zoubky z ušlechtilé
oceli pro držení
trubičky.

„O“-kroužek

Zoubky
z ušlechtilé oceli

NBR-„O“-kroužek
nebo
EPDM-„O“-kroužek
vhodné pro
potraviny

Těleso

1. 2.

3. Pouzdro z potravinářského
acetalkopolymeru
se zoubky
z ušlechtilé oceli
pro zajištění fixování
přídržné techniky
v protikusu.

Pouzdro
cartridge

John Guest®



Plastové cartridge, krátké metrické

11  „„OO““--kkrroouužžeekk
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr..    oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

PPMM22880044EE** 44  mmmm 11000000 2266,,5522
PPMM22880055EE 55  mmmm 11000000 2288,,3366
PPMM22880066EE 66  mmmm 11000000 3300,,3322
PPMM22880088EE 88  mmmm 11000000 3311,,5533
NNCCPPMM22880088EE**** 88  mmmm 11000000 3355,,5522
PPMM22881100EE 1100  mmmm 11000000 4433,,0011
PPMM22881122EE 1122  mmmm 550000 4488,,0099
PPMM22881155EE 1155  mmmm 220000 7733,,1100

22  „„OO““--kkrroouužžkkyy
ČČíísslloo  ddíílluu            vvnněě..   pprr.. oobbaall..  jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

PPMM22880055EE22 55  mmmm 11000000 3300,,6600
PPMM22880066EE22 66  mmmm 11000000 3388,,9955
PPMM22880088EE22 88  mmmm 11000000 3399,,8844
PPMM22881100EE22 1100  mmmm 11000000 4499,,0022
PPMM22881122EE22 1122  mmmm 11000000 4499,,1122

ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..  jj.. KKčč//kkss
ttrruubbkkyy

PPCCMM22880066EE 66  mmmm 11000000 7722,,3377
PPCCMM22880088EE 88  mmmm 11000000 3377,,6677
PPCCMM22881100EE 1100  mmmm 11000000 4411,,1100
PPCCMM22881122EE 1122  mmmm 550000 4466,,2200

5Pokud není uvedno jinak, jsou všechny údaje v mm. Detaily otvorů viz strana 7.
Všechny údaje bez záruky. Vyhrazujeme si jakékoli změny bez zvláštního sdělení. Patisk, i pouze částečný pouze s naším povolením.

Černý zádržný element,
černé pouzdro z plastu,
NBR - „O“-kroužek.

Plastové cartridge, krátké palcové

Šedý zádržný element,
šedé pouzdro z plastu,
NBR - „O“-kroužek.

Plastové cartridge, krátké palcové

Plastové cartridge, krátké (polypropylenové)

Šedý zádržný element,
šedé pouzdro z plastu,
EPDM - „O“-kroužek.

Bílý zádržný element,
bílé pouzdro z plastu,
EPDM - „O“-kroužek.

Černý zádržný element,
černé pouzdro z plastu,
EPDM - „O“-kroužek.

11  „„OO““--kkrroouužžeekk
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..  jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

CCMM22881155WW 1155  mmmm 220000 6666,,9933
CCMM22882222WW 2222  mmmm 220000 8844,,4488

Bílý zádržný element,
bílé pouzdro z plastu,
EPDM - „O“-kroužek.

PPllaassttoovváá  ccaarrttrriiddggee
bbeezz  „„OO““--kkrroouužžkkuu  --  nnaa  vvyyžžááddáánníí..

Plastové cartridge 1/4”, 5/16” a 3/8” se dodávají
také s šedým pouzdrem a červeným, bílým 
a modrým zádržným elementem. 
Doplňte, prosím, koncovky R, W nebo B.
Dodávané množství: 5000 ks.

Plastové cartridge 1/4”, 5/16” a 3/8” se dodávají
také s šedým pouzdrem a červeným, bílým 
a modrým zádržným elementem. 
Doplňte, prosím, koncovky R, W nebo B.
Dodávané množství: 5000 ks.

* Detaily otvorů jako u průměru 5 mm.
** S „O“-kroužkem z vitonu.

11  „„OO““--kkrroouužžeekk
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..  jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

PPMM22880044SS** 55//3322””((44  mmmm)) 11000000 2266,,5522
PPII22880066SS 33//1166””((44,,88  mmmm)) 11000000 2288,,2244
PPII22880088SS 11//44”” ((66,,3355  mmmm)) 11000000 2288,,2244
PPMM22880088SS 55//1166””((88  mmmm)) 11000000 2288,,2244
PPII22881122SS 33//88”” ((99,,55  mmmm)) 11000000 4422,,1177
PPII22881166SS 11//22”” ((1122,,77  mmmm)) 11000000 4499,,5544

22  „„OO““--kkrroouužžkkyy
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

PPII22880066SS22 33//1166””((44,,88  mmmm)) 11000000 3311,,5533
PPII22880088SS22 11//44”” ((66,,3355  mmmm)) 11000000 3366,,1166
PPMM22880088SS22 55//1166””((88  mmmm)) 11000000 3366,,1166
PPII22881122SS22 33//88”” ((99,,55  mmmm)) 11000000 4422,,1155
PPII22881166SS22 11//22”” ((1122,,77  mmmm)) 550000 4455,,3300

* Detaily otvorů jako u průměru 5 mm.

John Guest®

ČČíísslloo  ddíílluu            vvnněě..  pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss
ttrruubbkkyy

PPCCII22880088SS 11//44”” 11000000 2277,,3300
PPCCII22881122SS 33//88”” 11000000 3366,,9900
PPCCMM22880088SS 55//1166”” 11000000 3333,,6600
PPCCII22881166SS 11//22”” 11000000 4422,,0000

ČČíísslloo  ddíílluu          vvnněě..   pprr..         oobbaall..   jj.. KKčč//kkss
ttrruubbkkyy

PPPP22880088WW 11//44””((66,,3355  mmmm)) 11000000 2288,,5500
PPPP22881122WW 33//88””((99,,55  mmmm)) 11000000 3300,,6600

nové

22  „„OO““--kkrroouužžkkyy
ČČíísslloo  ddíílluu            vvnněě..   pprr.. oobbaall..  jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

CCMM22881155WW22 1155  mmmm 220000 7755,,3300nové



6 Pokud není uvedno jinak, jsou všechny údaje v mm. Detaily otvorů viz strana 7.
Všechny údaje bez záruky. Vyhrazujeme si jakékoli změny bez zvláštního sdělení. Patisk, i pouze částečný pouze s naším povolením.

• Pro použití v nápojové technice, pro vodu a kapaliny
• Pro metrické i palcové rozměry (vnější průměr)
• Pro umístění nástrčné spojovací techniky do součástí těles
• Provedení z mosazi nebo z nerez. oceli
• Jsou dodávány s „O“-kroužky z NBR (standard) nebo z EPDM (jiné „O“-kroužky na dotaz)

JG kovové cartridge (krátké) umožňují jednoduchou a nená-
kladnou cestu upevnění trubek ve výčepních kohoutech, roz-
dvojkách, rozvaděčích a v mnoha dalších typech součástí. Pro
výrobu těchto součástí mohou být použity různé kovy.

Pokud má být spojení instalováno ve výrobcích z plastických
hmot, doporučujeme použít naše plastové cartridge (krátké),
které jsou popsané na stranách 4 a 5. Standardně jsou cartridge
(krátké) dodávány s jedním „O“-kroužkem. U speciálních apli-
kací je smysluplné dodatečné zabezpečení prostřednictvím
druhého „O“-kroužku.

Kovové cartridge, krátké metrické

U průměrů 4 a 8 mm je zádržný element
šedý, u průměrů 5, 6, 10, 12, 15 a 18 mm černý, 
mosazné pouzdro, NBR „O“-kroužek.

Miniaturní cartridge metrické

Mosazné pouzdro,
NBR „O“-kroužek, 
černý zádržný element.

U průměrů 15, 18 a 22 mm je zádržný element
světle šedý, u průměrů 4, 8, 10 a 12 mm černý,
mosazné pouzdro, EPDM „O“-kroužek.

1/4” a 3/8” lze dodat také s červeným, bílým 
a modrým zádržným elementem. 
Doplňte, prosím, koncovky R, W nebo B.
1/2“ je možné také dodat s červeným
zádržným elementem. (Koncovka R.)

1/4“ je možné dodat také s červeným nebo modrým
zádržným elementem (koncovka R nebo B).
3/8“ kovové cartridge je možné také dodat
s červeným, modrým nebo šedým zádržným 
elementem.
Použijte, prosím, koncovku R, B nebo N.

Bílý zádržný element 1/4“, 3/8“, 
černý 5/32“, 
šedý 5/8“,
mosazné pouzdro,
EPDM- „O“-kroužek.

22  „„OO““--kkrroouužžkkyy
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

MMMM22880044NN22 44  mmmm 11000000 3377,,8822
MMMM22880055NN22 55  mmmm 11000000 3377,,8822
MMMM22880066NN22 66  mmmm 11000000 3377,,8822
MMMM22880088NN22 88  mmmm 11000000 4422,,9911
MMMM22881100NN22 1100  mmmm 11000000 5555,,5522
MMMM22881122NN22 1122  mmmm 550000 6611,,8822
MMMM22881155NN22 1155  mmmm 330000 9922,,1144
MMMM22881188NN22 1188  mmmm 220000 nnaa  ddoottaazz
MMMM22882222NN22 2222  mmmm 220000 nnaa  ddoottaazz

8 mm je možné dodat také s černým zádržným elementem. Číslo dílu MM2808NE.

Kovové cartridge, krátké palcové

Šedý zádržný element,
mosazné pouzdro,
NBR- „O“-kroužek.

Šedý zádržný element,
nerezové pouzdro,
NBR- „O“-kroužek.

22  „„OO““--kkrroouužžkkyy
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

MMMM22880044NN22 55//3322““((44  mmmm)) 11000000 3377,,8822
MMII22880066NN22 33//1166““((44,,88  mmmm)) 11000000 3388,,7722
MMII22880088NN22 11//44““ ((66,,3355  mmmm)) 11000000 3366,,6622
MMMM22880088NN22 55//1166““((88,,00  mmmm)) 11000000 4422,,9911
MMII22881122NN22 33//88““ ((99,,55  mmmm)) 11000000 6666,,0033
MMII22881166NN22 11//22““ ((1122,,77  mmmm)) 550000 6600,,6611

11  „„OO““--kkrroouužžeekk
ČČíísslloo  ddíílluu              vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

CCMM22880044NN 55//3322““ ((44,,00  mmmm)) 11000000 3311,,5533
CCII22880088WW 11//44““((66,,3355  mmmm)) 11000000 3366,,6622
CCII22881122WW 33//88““ ((99,,55  mmmm)) 11000000 4444,,1122
CCII22882200NN 55//88““((1155,,99  mmmm)) 11000000 8822,,5555

22  „„OO““--kkrroouužžkkyy
ČČíísslloo  ddíílluu            vvnněě..  pprr.. oobbaall..  jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

CCMM22880044NN22 55//3322““ ((44  mmmm)) 11000000 3377,,8822
CCII22881122XX22 33//88““((99,,55  mmmm)) 11000000 nnaa  ddoottaazz

11  „„OO““--kkrroouužžeekk
ČČíísslloo  ddíílluu              vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

MMII22880066SSTT 33//1166““((44,,88  mmmm)) 11000000 9944,,5522
MMII22880088SSTT 11//44““ ((66,,3355  mmmm)) 11000000 9999,,6666
MMMM22880088SSTT 55//1166““((88,,00  mmmm)) 11000000 9911,,7788
MMII22881122SSTT 33//88““ ((99,,55  mmmm)) 11000000 111122,,8800

22  „„OO““--kkrroouužžkkyy
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

MMII22880066SSTT22 33//1166““((44,,88  mmmm)) 11000000 110011,,7722
MMII22880088SSTT22 11//44““((66,,3355  mmmm)) 11000000 nnaa  ddoottaazz
MMMM22880088SSTT22 55//1166““((88,,00  mmmm)) 11000000 110000,,5555
MMII22881122SSTT22 33//88““((99,,55  mmmm)) 11000000 112255,,1111

11  „„OO““--kkrroouužžeekk
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

CCMM22880033NN 33  mmmm 11000000 nnaa  ddoottaazz
CCMM22880044NN 44  mmmm 11000000 3311,,5533
CCMM22880066NN 66  mmmm 11000000 3300,,3333
CCMM22880088NN 88  mmmm 11000000 3344,,5511
CCMM22881100NN 1100  mmmm 11000000 4488,,0011
CCMM22881122NN 1122  mmmm 550000 5555,,5522
CCMM22881155NN 1155  mmmm 330000 8800,,4444
CCMM22881166NN 1166  mmmm 220000 6666,,3300
CCMM22881188NN 1188  mmmm 220000 9966,,3355
CCMM22882200NN 2200  mmmm 220000 112255,,2211
CCMM22882222NN 2222  mmmm 220000 112200,,1188

22  „„OO““--kkrroouužžkkyy
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

CCMM22880044NN22 44  mmmm 11000000 3377,,8822
CCMM22880088NN22 88  mmmm 11000000 4444,,1122
CCMM22881155NN22 1155  mmmm 330000 7722,,0077
CCMM22882222NN22 2222  mmmm 220000 nnaa  ddoottaazz

ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss
ttrruubbkkyy

LLMM22880044NN 44  mmmm 11000000 5500,,1122

John Guest®

Kovové cartridge, krátké

11  „„OO““--kkrroouužžeekk
ČČíísslloo  ddíílluu vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

MMMM22880044NN 44  mmmm 11000000 3311,,5533
MMMM22880055NN 55  mmmm 11000000 3300,,3322
MMMM22880066NN 66  mmmm 11000000 3333,,6611
MMMM22880088NN 88  mmmm 11000000 3366,,6622
MMMM22881100NN 1100  mmmm 11000000 5500,,1122
MMMM22881122NN 1122  mmmm 550000 5566,,4422
MMMM22881155NN 1155  mmmm 330000 7733,,1100
MMMM22881188NN 1188  mmmm 220000 9966,,3355
MMMM22882222NN 2222  mmmm 220000 112200,,5555

11  „„OO““--kkrroouužžeekk
ČČíísslloo  ddíílluu              vvnněě..   pprr.. oobbaall..   jj.. KKčč//kkss

ttrruubbkkyy

MMMM22880044NN 55//3322““((44  mmmm)) 11000000 3311,,5533
MMII22880066NN 33//1166““((44,,88  mmmm)) 11000000 3344,,5511
MMII22880088NN 11//44““ ((66,,3355  mmmm)) 11000000 3355,,7722
MMMM22880088NN 55//1166““((88,,00  mmmm)) 11000000 3366,,6622
MMII22881122NN 33//88““ ((99,,55  mmmm)) 11000000 4422,,9911
MMII22881166NN 11//22““ ((1122,,77  mmmm)) 550000 5511,,3333

nové



7

Vnější průměr
trubky ∅∅A ∅∅B ∅∅C      D E1     E2 F1 F2 ∅∅G      H

55//3322““     ** 1122,,5500 88,,3311 44,,1144 44,,9900 88,,8899 1111,,3300 1122,,8800 1155,,1199 33,,3300 1144,,9999

55//3322““     **** 1111,,9999 88,,3311 44,,1144 44,,9900 88,,8899 1111,,3300 1122,,8800 1155,,1199 33,,3300 1144,,9999

33//1166““ 1111,,9999 88,,8844 44,,9900 44,,9900 88,,6644 1111,,1188 1122,,4455 1144,,9999 44,,0066 1144,,9999

11//44““ 1133,,4411 1100,,7777 66,,4488 44,,6600 99,,8800 1122,,1199 1144,,1100 1166,,5511 55,,8844 1177,,0022

55//1166““ 1133,,8822 1111,,9944 88,,1133 55,,4466 1100,,1166 1122,,7700 1144,,9999 1177,,5533 77,,3377 1177,,0022

33//88““ 1166,,0055 1133,,8899 99,,6655 66,,8866 1111,,8811 1144,,3355 1188,,2299 2200,,7700 88,,8899 2200,,0077

11//22““ 1199,,7744 1177,,0044 1122,,8855 77,,7722 1144,,2255 1166,,7744 2200,,2244 2222,,7766 1122,,1199 2233,,6622

55//88““ 2233,,7755 2211,,2233 1166,,2211 88,,5511 1177,,8866 nn..aa.. 2277,,7766 nn..aa.. 1122,,7700 2266,,9922

Palcové

Detaily otvorů pro cartridge, krátké

Metrické

Všechny rozměry v mm.

* Kovové cartridge.  ** Plastové cartridge.

E1 a F1 - 1 „O“-kroužek.
E2 a F2 - 2 „O“-kroužky.

Vnější průměr
trubky ∅∅A ∅∅B ∅∅C D E F ∅∅G        H

44  mmmm  ** 88,,0000 77,,1100 44,,1144 33,,9900 77,,5555 1100,,5500 33,,3300 99,,8800

TToolleerraannccee ±00,,002255 ±00,,0055 ±00,,0055 ±00,,11 ±00,,1155 ±00,,1155 ±00,,11 ±00,,55

Vnější průměr
trubky ∅∅A ∅∅B ∅∅C      D E1     E2 F1 F2 ∅∅G      H

44  mmmm  ** 1122,,5500 88,,3300 44,,1144 44,,9900 88,,9900 1111,,3300 1122,,8800 1155,,2200 33,,3300 1155,,0000

44  mmmm  **** 1111,,9988 88,,3300 44,,1144 44,,9900 88,,9900 1111,,3300 1122,,8800 1155,,2200 33,,3300 1155,,0000

55  mmmm 1111,,9988 99,,0066 55,,1133 44,,9900 88,,6633 1111,,1177 1122,,4444 1144,,9988 44,,0066 1155,,0000

66  mmmm 1133,,4411 1100,,0000 66,,1122 44,,6600 99,,8800 1122,,2200 1144,,0000 1166,,5500 55,,3300 1166,,5500

88  mmmm 1133,,8822 1111,,9944 88,,1133 55,,4466 1100,,1155 1122,,7700 1155,,0000 1177,,5500 77,,3355 1177,,0000

1100  mmmm 1166,,0055 1144,,0000 1100,,1155 66,,8866 1111,,8811 1144,,3355 1188,,1177 2200,,7711 99,,2200 1199,,0000

1122  mmmm  ** 1199,,1100 1166,,5544 1122,,1155 88,,6655 1155,,5555 1199,,0000 2233,,5500 2277,,0000 1111,,2200 2222,,0000

1122  mmmm  **** 1199,,7744 1166,,5544 1122,,1155 77,,7722 1155,,9900 –– 2233,,9900 –– 1111,,2200 2244,,0000

1155  mmmm 2222,,8866 2200,,3322 1155,,1199 99,,5500 1177,,5500 2211,,0000 2266,,9900 3300,,4400 1144,,2200 2277,,0000

1166  mmmm 2244,,0055 2211,,9900 1166,,4455 99,,8800 1199,,0000 –– 2288,,2200 –– 1133,,8888 2288,,5500

1188  mmmm 2266,,8800 2233,,9900 1188,,4400 99,,0000 1199,,1100 –– 2299,,2200 –– 1177,,0000 3300,,5500

2200  mmmm 2288,,1155 2255,,8855 2200,,4455 1122,,0000 2200,,5500 –– 3333,,5500 –– 1177,,6622 3355,,0000

2222  mmmm 3311,,0055 2277,,8800 2222,,2200 1100,,8855 2211,,1100 2244,,7700 3311,,6600 3355,,2200 2211,,2200 3344,,5500

Všechny rozměry v mm.

* Kovové cartridge.  ** Plastové cartridge.

E1 a F1 - 1 „O“-kroužek.
E2 a F2 - 2 „O“-kroužky.

Všechny rozměry v mm.

* Minimální tloušťka stěny 1,0 mm.
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Miniaturní cartridge 1 „O“-kroužek

John Guest®
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Kovové cartridge, dlouhé - metrické

Miniaturní cartridge - 4 mm

JG cartridge (dlouhé) umožňují jednoduchý
a nenákladný způsob upevnění trubek ve velkém počtu
kovových těles.
Tato cartridge je dodávána s namontovaným „O“-kroužkem
a s namontovaným zádržným elementem. Je vhodná
pro použití v oblasti tlakového vzduchu a pneumatiky. Poznámka: Pro některé aplikace se doporučuje cartridge

vlepit, např. pomocí „Loctite 601“ nebo podobným lepidlem.
(Prosím, obraťte se na nás.)

Pokud má být spojení vytvořeno ve výrobcích z plastických
hmot, doporučujeme použít naše nové plastové cartridge
(krátké), které jsou popsané v tomto katalogu na stranách
4 + 5.

Cartridge, dlouhé metrické

Mosazné pouzdro,
NBR-„O“-kroužek,
černý zádržný element.

Miniaturní cartridge, dlouhé metrické

Mosazné pouzdro,
NBR-„O“-kroužek,
černý zádržný element.

DDeettaaiillyy  oottvvoorrůů
ČČíísslloo VVnněějj..  pprr..
ddíílluu  ttrruubbkkyy ∅∅AA ∅∅BB CC DD ∅∅EE FF OObbaall..   jj.. KKčč//kkss

MMMM11440044NN 44  mmmm 1100,,0000 44,,1100 1133,,5500 1100,,3300 33,,3300 1122,,0000 11000000 4422,,6688
MMMM11440055NN 55  mmmm 1100,,0000 55,,1100 1133,,5500 1100,,3300 44,,3300 1122,,0000 11000000 2288,,2211
MMMM11440066NN 66  mmmm 1111,,0000 66,,1100 1144,,5500 1100,,8800 55,,3300 1133,,0000 11000000 5544,,2211
MMMM11440088NN 88  mmmm 1133,,0000 88,,1100 1166,,1100 1111,,3300 77,,3300 1166,,0000 11000000 3311,,5533
MMMM11441100NN 1100  mmmm 1155,,0000 1100,,1100 1177,,6600 1122,,2200 99,,3300 1199,,0000 11000000 5500,,1122
MMMM11441122NN 1122  mmmm 1177,,5500 1122,,1100 2211,,4400 1144,,1100 1111,,3300 2222,,0000 550000 5566,,4422

DDeettaaiillyy  oottvvoorrůů
ČČíísslloo VVnněějj..  pprr..
ddíílluu  ttrruubbkkyy ∅∅AA ∅∅BB CC DD ∅∅EE FF OObbaall..   jj.. KKčč//kkss

LLMM11440044NN 44  mmmm 88,,0000 44,,1144 1100,,5500 88,,0000 33,,3300 99,,8800 11000000 5522,,2233

TToolleerraannccee ±00,,0055 ±00,,0055 ±00,,1155 ±00,,11 ±00,,11 ±00,,55 11000000

Všechny rozměry v mm.

Všechny cartridge mají černý zádržný element.
4 mm je možné dodat také v zelené barvě, č. dílu MM1404NG

a v červené barvě, č. dílu MM1404NR.

Minimální tloušťka stěny 1,0 mm.

John Guest®

Pokud není uvedno jinak, jsou všechny údaje v mm.
Všechny údaje bez záruky. Vyhrazujeme si jakékoli změny bez zvláštního sdělení. Patisk, i pouze částečný pouze s naším povolením.

místo určené pro lepidlo
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Vytvoření spojení

Jednoduché uvolnění spojení

Trubku oddělit pravoúhle a zastrčit až na doraz. 
Kovové trubky je nutné zkrátit bez otřepů a hran, 
které by mohly poškodit „O“-kroužek. 
U měkkých nebo tenkostěnných hadic
doporučujeme použití výztužných pouzder.

Zajistěte, aby byl systém bez tlaku. Zatlačte přídržný prvek proti přední straně tělesa. 
Držte. Nyní může být trubka lehce vytažena.

Cartridge drží předtím než těsní.

Zajistěte, aby trubka byla zastrčena 
až na doraz. Tím je trubka v zabezpečené 
pozici. Zoubky z ušlechtilé oceli drží, 
„O“-kroužek zajišťuje dlouhodobou 
těsnost spojení. 

Tahem za trubku vyzkoušejte, že spojení drží.
Systém je nutné takto vyzkoušet před použitím.

John Guest®

1.
2.

3.
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Technická specifikace
(Vytvoření spojení viz strana 9.)

Pracovní teploty a tlaky
Následující tlaky a teplotní rozsahy platí pro cartridge
s číslem dílu: PM, PI, CM, CI, PCM, PCI, MI, MM, LM

Teplota Tlak

5/32“ - 5/16“ 3/8“ - 1/2“
4 mm - 8 mm 10 mm - 22 mm

Vzduch
–20 °C 16 bar 10 bar

Kapaliny
a vzduch
+1 °C 16 bar 10 bar

+23 °C 16 bar 10 bar

+65 °C 10 bar 7 bar

Následující tlaky a teplotní rozsahy platí pro cartridge
s číslem dílu: PP

Maximální tlaky a teploty se řídí podle materiálu tělesa (do něhož
je cartridge zabudován), v závislosti na tloušťce stěny a na
zatížení tlakovými a teplotními změnami a na celkových pod-
mínkách použití.

Zákazníci musí systém prověřit, zda je vhodný pro použití car-
tridge JG.

Druhy trubek
Plastové trubky - polyetylenové, nylonové a polyuretanové,
které mají odpovídající tolerance. Pro měkké nebo tenkostěnné
trubky doporučujeme použití stabilizačních pouzder.

Kovové trubky (měkké) - mosazné, měděné a z měkké oceli,
které mají odpovídající tolerance.

Kovové trubky (tvrdé)* - pro cartridge JG nedoporučujeme.
(* Trubka z ušlechtilé oceli nebo povrchově ošetřený nátrubek. Prosím,
obraťte se na nás.)

Tolerance trubek
Cartridge JG mohou být použity u trubek s následujícími vnější-
mi průměry:

Velikost palcová (mm) 5/32“ (4,0 mm) - 1/4“ (6,3 mm) -
3/16“ (4,8 mm) 1/2“ (12,7 mm)

Tolerance palcová (mm) +0,001“ / –0,003“ +0,001“ / –0,004“
(+0,03 / –0,08 mm) (+0,03 / –0,10 mm)

Velikost (mm) 4 mm - 6 mm -
5 mm 22 mm

Tolerance (mm) +0,05 / +0,05 /
–0,07 mm –0,10 mm

John Guest®

Materiál tělesa
Doporučujeme nasazovat krátké plastové cartridge jen do plas-
tových těles nebo těles z měkkých kovů (mosaz aj.).
Prosím, vyhýbejte se použití povrchové úpravy jako eloxování,
niklování nebo chromování ve vývrtu, protože tím může dojít ke
zvýšení povrchové tvrdosti.
V případě jiného materiálu tělesa, se prosím, obraťte na nás.

Stranové zatížení
Spojení by nemělo být vystaveno žádnému stranovému zatížení.
Trubka a spojka by měly být vedeny odpovídajícím způsobem
(eventuelně s použitím příchytek), potom nemůže nastat žádné
stranové zatížení.
Rovněž těžké komponenty s prvky cartridge, by měly být doda-
tečně upevněny tak, aby celková váha nezatěžovala spojení.

Instalace a test systému
Předtím, než budou použity, musí být všechny části čisté a ne-
poškozené.
Všechny instalace musí být po montáži přezkoušeny, aby byla
zajištěna konečnému spotřebiteli těsnost systému. U vody nebo
kapaliny doporučujeme vložit stabilizační pouzdro do vnitřního
průměru trubky. Viz také „vytvoření spojení“.

Čištění spojek z acetalu / polypropylenu
Naše rada pro zákazníky, kteří čistí systém čisticími kapalinami,
je nepoužívat žádné s obsahem pH<4 ani s nepatrným obsahem
chlornanu. Po vyčištění je třeba systém vypláchnout velkým
množství tekoucí vody (z vodovodu), aby zde nezůstaly zbytky
čisticích prostředků a nevyvolaly chemickou reakci.

Záruka
Ačkoli poskytujeme záruku na výrobní a materiálové závady, je
uživatel povinen zajistit, aby spojky a podobné výrobky byly pro
použití vhodné. Instalace musí být provedena odpovídajícím
způsobem dle našeho doporučení a příslušných platných po-
volení a národních norem.

Design výrobku
Naše firma provádí neustálý výzkum a vývoj a vyhrazuje si právo
provádět případné změny nebo doplnění vzhledu a specifikace
částí výrobků. Popis výrobku a rozměry jsou orientační a John
Guest si vyhrazuje právo dodávat produkty s minimálními nebo
zanedbatelnými změnami oproti katalogu nebo oproti dříve
dodávaným produktům.

Druhy výrobku
Cartridge John Guest nabízí velké množství využití v různých
aplikacích za rozdílných podmínek. Proto přísluší uživateli pro-
vést samostatné testy s hotovým výrobkem a ověřit spolehlivost.
Uživatel je odpovědný za hotový výrobek, kvalitu a aplikaci, ve
které je výrobek použit.

Převodní tabulka palce / mm
5/32“ = 4,0 mm 3/16“ = 4,8 mm 1/4“ = 6,35 mm 5/16“ = 8,0 mm
3/8“  = 9,5 mm 1/2“  = 12,7 mm 5/8“ = 15,9 mm

Kromě dodržení tolerancí vnějších průměrů trubek je důležité,
aby trubky neměly podélné rýhy nebo jiná povrchová poškození.

Teplota Tlak

1/4“ - 3/8“

Kapaliny
+1 °C 10 bar

+20 °C 10 bar

+60 °C 4 bar



DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.. PPllaattnnoosstt  ppooddmmíínneekk  aa  uuzzaavvřřeenníí  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy
1.1. Tyto dodací a platební podmínky jsou obchodními podmínkami (dále jen "obchodní podmínky") ve

smyslu § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "obchodní zákoník"), které upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy (dále jen "kupní
smlouva") uzavřené mezi  společností John Guest Czech s.r.o. (dále jen "prodávající")  a kupujícím
určeným v kupní smlouvě (dále jen "kupující"). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí ceníků
prodávajícího níže uvedených.

1.2. Kupní smlouvou pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí veškerá smluvní ujednání, ze
kterých vyplývá povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží určené co do druhu a množství
a převést na něho vlastnické právo ke zboží a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit pro-
dávajícímu kupní cenu. 

1.3. Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky kupujícího určené prodávajícímu, ve které
kupující specifikuje své požadavky na druh a množství zboží, dobu dodání a cenu zboží dle katalo-
gů a nabídek níže uvedených. Kupující je povinen v objednávce odkázat na ceník, podle kterého
specifikuje cenu zboží a uvést, že souhlasí s tím, aby se kupní smlouva řídila obchodními pod-
mínkami v tomto ceníku uvedenými. Kupní smlouva je zpravidla uzavřena doručením písemného
potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.  

1.4. Veškeré změny, jakož i dodatky kupní smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.     

22.. KKaattaallooggyy,,  cceennííkkyy  aa  nnaabbííddkkyy
2.1. Prodávající při své obchodní činnosti využívá následující podklady a dokumenty:

a) reklamní a propagační materiály, jako jsou katalogy zboží a jiné prospekty, ve kterých informuje své
zákazníky zejména o svých výrobcích a způsobu jejich využití (dále jen "katalogy"),

b) ceníky, ve kterých informuje své zákazníky o cenách svého zboží uvedeného v katalozích 
(dále jen "ceníky"),

c) nabídky, ve kterých stanoví podmínky, za kterých dodává zboží svým zákazníkům za výhodnějších
cenových podmínek, než které jsou uvedeny v cenících (dále jen "nabídky").

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny všech údajů uvedených v katalozích, cenících a nabídkách.
Veškeré údaje uvedené v katalozích, cenících a nabídkách jsou nezávazné.  

33.. KKuuppnníí  cceennaa  aa  ppllaatteebbnníí  ppooddmmíínnkkyy
3.1. Cena za zboží uvedená v cenících je nezávazná a je stanovena bez daně z přidané hodnoty a bez

nákladů na přepravu, balení a pojištění. 

3.2. Kupní cena je cena uvedená v objednávce kupujícího a stanovená na základě ceníků popř. nabídek,
kterou prodávající písemně potvrdil. K takto stanovené kupní ceně se připočítává daň z přidané
hodnoty v platné výši. Ke kupní ceně je prodávající oprávněn připočítat režijní náklady na přepravu
a zabalení zboží, je-li v kupní smlouvě ujednáno odeslání zboží s tím, že přepravu zajišťuje prodá-
vající. Kde se dále mluví o kupní ceně, rozumí se tím cena včetně daně z přidané hodnoty. 

3.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit
kdykoliv po uzavření kupní smlouvy.

3.4. Vystavená faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího vystavení. Bude-li faktura proplacena do
14 dnů ode dne jejího vystavení, má kupující nárok na slevu ve výši 2 % z kupní ceny. Nárok na
slevu však kupující nemá, pokud je v prodlení s plněním jiného závazku vůči prodávajícímu.

3.5. Kupující je povinen splnit svůj dluh převodem peněžité částky na účet prodávajícího uvedený na vy-
stavené faktuře. Kupující splní svůj dluh, je-li peněžitá částka připsána na účet prodávajícího.
Uskutečňuje-li se na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího platba prostřednictvím
směnky nebo šeku je dluh kupujícího splněn proplacením. Veškeré náklady spojené s inkasem
kupní ceny hradí kupující.       

3.6. Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.

3.7. Pokud kupující neuvede při platbě jiný údaj, má se za to, že plní svůj závazek nejdříve splatný, a to
nejprve jeho příslušenství.

3.8. Kupující je oprávněn započítat si své pohledávky za prodávajícím pouze tehdy, jsou-li splatné
a mezi kupujícím a prodávajícím nesporné.

44.. DDooddáánníí  aa  ddooddaaccíí  ddoobbaa
4.1. Není-li v kupní smlouvě určeno jinak, splní prodávající svou povinnost dodat zboží tím, že umožní

kupujícímu ve sjednaný den nebo sjednané lhůtě nakládat se zbožím ve skladu prodávajícího
v Českých Budějovicích, Vrbenská 2290, nebo na jinak dohodnutém místě. Je-li podle kupní
smlouvy prodávající povinen zboží kupujícímu odeslat, splní prodávající svou povinnost dodat
zboží tím, že je toto zboží ve sjednaný den nebo sjednané lhůtě předáno prvnímu dopravci k pře-
pravě pro kupujícího. 

4.2. Dodržení dodací lhůty předpokládá včasné obdržení veškerých podkladů, částí a údajů, které má
dodat kupující, jako též splnění smluvně nebo zákonně převzatých předcházejících plnění kupujícího.
Pokud nejsou tyto předpoklady splněny, dodací doba se příslušně prodlouží.

4.3. Nemůže-li prodávající dodat zboží v den nebo lhůtě stanovené ve smlouvě v důsledku okolností,
které nemohl v době uzavření kupní smlouvy předvídat, prodlužuje se doba dodání o dobu, ve které
nebylo možno pro tyto okolnosti zboží dodat. Okolnostmi uvedenými v předcházející větě se rozumí
zejména nepředvídatelné provozní poruchy, stávky, výluky a neodvratné potíže při opatření mate-
riálu. Pokud tyto okolnosti učiní možnost dodávky trvale nemožnou, může prodávající dle svého
uvážení zčásti nebo zcela odstoupit od smlouvy.

4.4. Při dodávkách na "odvolávku" objednávky, jejichž splnění sestává z několika dílčích dodávek, ne-
mohou být kvůli poruchám jedné dílčí dodávky uplatňována práva kvůli dalším dílčím dodávkám
této zakázky, ledaže kupující prokáže, že částečné splnění smlouvy pro něho nemá prospěch. To
samé platí, pokud je dílčí dodávka v poměru k celkové dodávce zanedbatelná. Při dodávkách na
"odvolávku", jejichž splnění sestává z několika dílčích dodávek, je prodávající oprávněn celkové
objednané množství okamžitě vyrobit. Případná přání změn kupujícího nemohou být po uskuteč-
nění dodávky prodávajícího na odvolávku již zohledněna.

4.5. Prodávající je oprávněn provést dílčí dodávky zboží. Kupující je povinen dílčí dodávku zboží převzít.

4.6. Odchylka v množství dodaného zboží, která se pohybuje v rozmezí 5 %, není vadou zboží dle § 422
obchodního zákoníku. V takovém případě se kupní cena upraví dle skutečně dodaného zboží. 

4.7. Pokud se platební schopnost nebo majetkové poměry kupujícího po uzavření smlouvy tak značně
změnily, že je ohroženo jeho plnění prodávajícímu, je prodávající oprávněn odmítnout či pozastavit
plnění svého závazku do té doby, než kupující poskytne plnění nebo za ně poskytne záruku. Pokud
není kupující schopen během přiměřené doby poskytnout pnění nebo požadovanou záruku, je
prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

55.. PPřřeevvoodd  rriizziikk
5.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží. Pokud kupující poruší svou

povinnost, tím že od prodávajícího zboží nepřevezme, přechází na kupujícího nebezpečí škody na
zboží v době, kdy je podle kupní smlouvy povinen zboží převzít.

5.2. Dodané zboží, i když vykazuje nedostatky, musí být kupujícím nehledě na práva z odstavce 6.
převzato.

66.. ZZáárruukkaa
6.1. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží s nepatrnými a nevýznamnými odchylkami oproti spe-

cifikacím uvedeným v katalozích nebo oproti již dříve dodanému zboží stejného druhu. Tyto od-
chylky nejsou vadou zboží ve smyslu § 422 obchodního zákoníku.

6.2. Veškeré specifikace a údaje ke zboží uvedené v katalozích a cenících představují pouze směrné
hodnoty. Prodávající může přislíbit vlastnosti zboží nebo vyloučit v obchodních kruzích běžně se
vyskytující odchylky od těchto směrných hodnot pouze v písemné dohodě, sjednané vždy pro
každý obchodní případ.

6.3. Kupující je povinen zboží prohlédnout za podmínek a způsobem uvedeným v § 427 obchodního
zákoníku. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je
zjistil, nejpozději však do 1 týdne po převzetí zboží, jde-li o vady zjevné, a do 1 týdne od zjištění
vad zboží, jde-li o vady skryté. Kupující však může uplatnit nároky z vad zboží nejpozději do 6 mě-
síců od dodání zboží. Oznámení vad zboží kupujícím musí obsahovat výčet a popis vad, jakož
i uvedení okolností, za kterých byla vada zjištěna nebo vyšla najevo, jinak je oznámení neúčinné.  

6.4. Volba mezi nároky z vad zboží náleží prodávajícímu, pokud není dále stanoveno jinak, a to i tehdy,
je-li smlouva porušena podstatným způsobem. Prodávající je podle své volby oprávněn dodat
náhradní zboží za zboží vadné, nebo provést opravu vadného zboží. Neodstraní-li prodávající vady
zboží způsobem uvedeným v předchozí větě, je kupující oprávněn podle své volby žádat přimě-
řenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Dodání náhradního zboží nebo
provedení opravy vadného zboží se vztahuje jen na tu část dodávky, která vykazuje vady.  

6.5. Pro nároky na náhradu škody kupujícího platí čl. 7. Kupující má nárok na náhradu škody vzniklé
v důsledku vady zboží pouze tehdy, pokud prokáže, že by škoda byla způsobena i při takovém užití
zboží, které by nevybočovalo z rozsahu vlastností specifikací a způsobů užití uvedených v katalo-
zích nebo písemném zaručení dle odst. 8.1. 

6.6. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku neuposlechnutí nebo nedodržení mon-
tážních pokynů a doporučení k montáži, nedbalého zacházení nebo zacházení neodpovídajícímu
způsobu určení, jiného  využití  zboží nebo  výkonů prodávajícího než smluvně zamýšlených, běžného
opotřebení, použití nevhodných nebo prodávajícím neudaných cizích prostředků nebo změn nebo
opravárenských pracích, které byly kupujícím nebo třetí osobou neodborně nebo bez předcháze-
jícího svolení prodávajícího provedeny. Kupující je povinen prokázat, že vada na zboží nevznikla
v důsledku okolností uvedených v předcházející větě.

77.. NNáárrookkyy  nnaa  nnááhhrraadduu  šškkooddyy
Prodávající neodpovídá za nepředvídatelné škody všeho druhu v důsledku nedodání zboží nebo
opožděné dodávky, v důsledku porušení různých smluvních povinností, za porušení povinností
při uzavření smlouvy, jako též za vady z nedovoleného jednání. Vyloučena však není odpovědnost
za škody vzniklé úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího pokud se jedná o pří-
pady počáteční nezpůsobilosti nebo o porušení k dosažení smluvního účelu podstatné povinnosti
nebo o porušení závodní organizační povinnosti k zamezení konstrukčních, výrobních a užitných
vad. Pokud je zboží integrováno do systémových použití, přechází záruka event. ručení za výrobek
na toho, kdo systém nabízí.

88.. UUppoozzoorrnněěnníí  kkee  zzppůůssoobbuu  vvyyuužžiittíí
8.1. Prodávající nezaručuje, že zboží bude způsobilé ke konkrétnímu využití kupujícím předpokláda-

nému, pokud prodávající tento způsob využití kupujícímu písemně nezaručil. 

8.2. Je povinností kupujícího přezkoušet, zda jemu dodané zboží je pro jím zamyšlený způsob využití
vhodné a způsobilé, pokud není zaručen prodávajícím dle odst. 8.1.

99.. VVýýhhrraaddaa  vvllaassttnniiccttvvíí
9.1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Kupující však nenabude

vlastnické právo ke zboží dříve, než uhradí prodávajícímu veškeré své splatné závazky, ať už vznikly
z jakéhokoliv důvodu. 

9.2. Dokud trvá výhrada vlastnického práva dle odst. 9.1., není kupující oprávněn se zbožím disponovat,
zejména je převést na jinou osobu. Kupující je však oprávněn zboží zpracovat a takto zpracované
zboží dále prodat třetím osobám nebo prodat třetím osobám bez předchozího zpracování, a to vše
za podmínky, že tak učiní ještě v době do splatnosti svého závazku zaplatit kupní cenu. Dostane-li
se však následně do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen postoupit neprodleně prodá-
vajícímu veškeré pohledávky, které mu v souvislosti s takovým prodejem třetím osobám vznikly,
včetně jejich příslušenství a souvisejících práv. Postoupením pohledávek však nezaniká povinnost
kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupující je při prodeji zboží třetím osobám dále
povinen jednat obezřetně s péčí řádného hospodáře tak, aby práva prodávajícího z postoupených
pohledávek nebyla ohrožena. V případě, že při prodeji třetím osobám bude kupujícímu uhrazena
cena zboží, je kupující povinen tuto cenu použít primárně  k úhradě kupní ceny prodávajícímu.   

9.3. V případě prodeje zboží kupujícím třetím osobám po dobu trvání výhrady vlastnického práva
prodávajícího nenabývá tato třetí osoba vlastnického práva ke zboží. Pro právní vztahy z tohoto
prodeje zboží třetím osobám, jakož i pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, se tímto
výslovně vylučují účinky ustanovení § 446 obchodního zákoníku. 

9.4. V případě zpracování, smíšení či spojení zboží, u kterého trvá výhrada vlastnického práva, s jinými
materiály, má prodávající výlučné právo nabýt za náhradu přiměřených nákladů vlastnické právo
k takto vzniklým výrobkům. 

9.5. Kupující se zavazuje, že bude po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží prodávajícího
opatrovat s péčí řádného hospodáře a ochraňovat před zkázou, úbytkem nebo ztrátou. Veškeré
náklady na toto opatrování nese kupující.

9.6. Kupující není oprávněn po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží zastavit, ani učinit před-
mětem jiných zajišťovacích institutů. Takto je zejména povinen učinit všechna potřebná opatření,
aby se zboží nestalo předmětem zadržovacího práva třetích osob. 

9.7 Kupující není rovněž oprávněn učinit zboží, u kterého trvá výhrada vlastnického práva prodávajícího,
předmětem svého zadržovacího práva k zajištění jakýchkoliv  svých pohledávek vůči prodávajícímu.

9.8. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, a je–li to možné předem, informovat prodávajícího
o všech případech jakéhokoli nakládání se zbožím ze strany třetích osob, ke kterému má dojít
nebo dochází po dobu trvání výhrady vlastnického práva ke zboží. Zároveň je kupující povinen
tyto třetí osoby informovat o výhradě vlastnického práva prodávajícího ke zboží. Náklady spojené
s povinnostmi uvedenými v tomto odstavci nese kupující.    

9.9. Pokud dojde po dobu trvání výhrady vlastnického práva k nebezpečí poškození, znehodnocení
nebo ztráty zboží v důsledku porušení povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn zboží kupují-
címu a na jeho náklady odebrat a kupující je povinen zboží vydat, nebo jeho odebrání strpět. Za
tím účelem je prodávající zejména oprávněn vstupovat do prostor a objektů, kde je takové zboží
uskladněno.  

1100.. UUcchhoovváávváánníí  vv  ttaajjnnoossttii
10.1. Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, neplatí informace, které jsou prodávajícímu v sou-

vislosti s objednávkami známé, jako důvěrné.

10.2. Kupující uděluje tímto prodávajícímu svůj souhlas s tím, aby automatizovaným způsobem uchovával
a zpracovával při plnění této smlouvy též osobní údaje obsažené v kupní smlouvě. Zpracování
a uchovávání osobních údajů fyzických osob se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

1111.. ČČáásstteeččnnáá  úúččiinnnnoosstt  
I při zákonné neúčinnosti jednotlivých bodů zůstává kupní smlouva nebo obchodní podmínky ve
zbývající části účinná.

1122.. PPoouužžiitteellnnéé  pprráávvoo//SSííddlloo  ssoouudduu
12.1. Pro případ, že by právní vztah založený touto kupní smlouvou byl právním vztahem s mezinárodním

prvkem, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím právním řádem České republiky.     

12.2. Pro případ soudního řízení se sjednává na základě § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu v Českých Budějovicích. 

Jednatel:
Dipl. Ing. T. Dingerdissen
R. T. Guest B. Sc (Econ)
B. J. Guest B. Sc (Econ)
T. S. Guest B. Sc CEng MIEE
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