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SALAMANDER BluEvolution 92 MD 

Exteriér Bahenní dub - 2052.089  – interiér bílá 
 
 

      Předkládáme Vám vámi požadovanou 

kalkulaci na moderní plastová okna a 

balkónové dveře vyrobené z nejmodernějšího 

šesti-komorového profilu třídy „A“ 

SALAMANDER BluEvolution 92 MD                            

se stavební hloubkou rámu 92 mm a rovným 

křídlem 92 mm se středovým těsněním.. 

Okna jsou vhodná i pro pasivní domy a jsou 

standardně osazena izolačními trojskly 

plněnými Argonem s teplým rámečkem 

snižujícím možnost rosení skel                                           

Ug = 0,50 W/m
2
K. Okna jsou okována 

značkovým celoobvodovým kováním 

SIEGENIA s uzamykacím systémem na více 

bodech po obvodu okna, u oken otvíravých                      

a sklopných mikroventilace. Záruka na výplně 

stavebních otvorů se poskytuje po dobu 5 let                       

a na doplňky 2 roky.  
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Položka č. 1  52 ks 

 

 
 

- pohled interiér 

 

Poznámka: 

Systém: 

SALAMANDER BluEvolution 92  

6-komorový profil třídy *A* MD se 

středovým těsněním, s garantovanou 

tloušťkou stěny min. 2,8mm,  

stavební hloubka 92 mm. 

Barva výrobku: 
bílá dovnitř/Bahenní dub - 2052.089 

ven  

Typ zasklení: 
44.2th/18/4/18/44.2th t1,1 U=0,5 

(1,2) 

Kování: SIEGENIA 

Rozměry: š. 1140 / v. 1320 

Cena výrobku: 22 148 Kč 

Cena po slevě: 15 061 Kč 

Cena za počet: 783 153 Kč 

 

Přechodová lišta: Přechodový plech k venkovnímu parapetu délka 1140 

mm, barva: pozink 
52ks 5 200 Kč 

KLIKA: Secustic 52ks 
 

Kování: snížená klika 420mm 52ks 
 

Rámečky skel: SWISSPACER ULTIMATE šedý ( 7040 )  

Těsnění: Černá 
52ks 0 Kč 

 

Položka č. 2  1 ks 
 

 
 

- pohled interiér 

 

Poznámka: 

Systém: 

SALAMANDER BluEvolution 92  

6-komorový profil třídy *A* MD se 

středovým těsněním, s garantovanou 

tloušťkou stěny min. 2,8mm,  

stavební hloubka 92 mm. 

Barva výrobku: 
bílá dovnitř/Bahenní dub - 2052.089 

ven  

Typ zasklení: 
44.2th/18/4/18/44.2th t1,1 U=0,5 

(1,2) 

Kování: SIEGENIA 

Rozměry: š. 1130 / v. 1320 

Cena výrobku: 19 047 Kč 

Cena po slevě: 12 952 Kč 

Cena za počet: 12 952 Kč 

 

Přechodová lišta: Přechodový plech k venkovnímu parapetu délka 

1150mm, barva: pozink 
1ks 100 Kč 

KLIKA: Secustic 1ks 
 

Kování: snížená klika 420mm 1ks 
 

Rámečky skel: SWISSPACER ULTIMATE šedý ( 7040 )  

Těsnění: Černá 
1ks 

 

 

 

Položka č. 3  1 ks 



 

 
 

- pohled interiér 

 

Poznámka: 

Systém: 

SALAMANDER BluEvolution 92  6-

komorový profil třídy *A* MD se 

středovým těsněním, s garantovanou 

tloušťkou stěny min. 2,8mm,  stavební 

hloubka 92 mm. 

Barva výrobku: 
bílá dovnitř/Bahenní dub - 2052.089 

ven  

Typ zasklení: 44.2th/18/4/18/44.2th t1,1 U=0,5 (1) 

Kování: SIEGENIA 

Rozměry: š. 1140 / v. 1320 

Cena výrobku: 21 342 Kč 

Cena po slevě: 14 513 Kč 

Cena za počet: 14 513 Kč 

 Rozšiřovací profil: Rozšíření 60 mm, 3ks 

 

Přechodová lišta: Přechodový plech k venkovnímu parapetu 

délka1150 mm, barva: pozink 
1ks 100 Kč 

KLIKA: Secustic 1ks 
 

Kování: snížená klika 420mm 1ks 
 

Rámečky skel: SWISSPACER ULTIMATE šedý ( 7040 )  

Těsnění: Černá 
1ks 

 

 

CENOVÁ NABÍDKA 1/2021/96 
Cena výrobků celkem (okna a dveře) 1 192 085 Kč 

Sleva celkem 32% -381 467 Kč 

Cena výrobků celkem po slevách 810 618 Kč 
 

Standardní montáž oken a dveří zdarma celkem (54 ks) 0 Kč 

Demontáž ocelových konstrukcí celkem (54 ks) 24 300 Kč 

Ekologická likvidace starých oken a dveří celkem (54 ks) 16 200 Kč 

Interiérové zednické zapravení standard celkem (265.66 m) 79 698 Kč 

Výmalba špalet (265.66 m) 15 940 Kč 
 

Přechodové plechy 5 400 Kč 

Oprava obkladů v koupelnách 3ks 6 000 Kč 

Přesun hmot  60 000 Kč 

Hrubý úklid pracoviště 16 200 Kč 
 

Cena celkem bez DPH 1 034 355 Kč 

DPH 21% 217 215 Kč 

Cena celkem s DPH 1 251 570 Kč 

 

 

 

Pro hladký průběh dodávky Vás chceme upozornit na toto: 



- V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební 

výkresy pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude 

probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. 

Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady 

na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla. 

- V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na 

funkčnost po zabudování. 

- Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu 

kování  

a odtokových drážek v dolní části rámu. 

- Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken 

ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže. 

- Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní 

promazání.  

Zednickým zapravením se rozumí:  
- zapravení vnitřních špalet, včetně montáže vnitřních i venkovních parapetů, 

- zednické zapravení zvenku = zařezání PUR pěny + zaakrylování montážní spáry bílým 

akryl. tmelem, 

- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.     

Likvidací odpadu se rozumí: 
- odvoz rámů, křídel a suti. 

Montáží se rozumí: 
- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě, 

- demontáž pro fyzické osoby je zdarma (kromě demontáže železných a ocelových konstrukcí, 

která je za úplatu), 

- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v 

případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u 

RD a pod.) 

- namontování výrobků do  připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění zapěnění spáry 

polyuretanovou pěnou), 

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti, 

- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže, 

- pokud zákazník nemá ve smlouvě zednické zapravení, parapety vnitřní i venkovní pouze 

dodáváme společně se zakázkou, 

- doporučujeme montáž dle normy ČSN 746077, na parotěsné pásky. Provádíme ji pouze  

na přání zákazníka, za příplatek. 

 

 

 
V Břeclavi 22. 6. 2021    Vyhotovil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


