
CENOVÁ NABÍDKA 1/2021/147

PB Plast s. r. o.
Nádražní 4/3

682 01 Vyškov
tel./fax: 517 345 085

Odběratel:

Správa a údržba silnic

Tel.:
email:

Okna firmy PB Plast vyrábíme na nejmodernější technologii s kapacitou 70 000 okenních jednotek ročně. Pro výrobu
používáme pouze v Německu vyráběny materiál GEALAN - plast; HEROAL - hliník; ROTO - kování. Díky své
konstrukci a progresivnímu středovému (dvoustupňovému) těsnění splňují i ta nejnáročnější kriteria. Okna jsou esteticky
velmi pěkně ztvárněna, včetně elegantního řešení dvoukřídlých prvků. Okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým
kováním ROTO s širokým výběrem možnosti ovládání oken, zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem tepelné
propustnosti U= 1,1 W (m2.K) - 1,0 W (m2.K) a trojsklem U= 0,7 W (m2.K) - 0,5 W (m2.K). Žárově pozinkované ocelové
výztuhy zajišťují statickou pevnost oken. Stavební hloubka 74mm - 83 mm, malá výška rámu a křídla umožňuje maximální
prosvětlenou plochu okna. Elegantní zaoblený tvar.

Důvody proč ano:

10 let záruka stálobarevnostil

Vysoká stabilital

Hloubka profilu až 83 mml

Německé kování ROTOl

Profily se vyrábí pouze v Německul

Okna se vyrábí pouze v České republicel

Nepoužíváme žádné recyklované materiályl

Třída A (síla obvodových stěn více jak 3mm)l

Středové těsněníl

Soft Line Design - vnější pohledl

Suché zaskleníl

Vzhledově nové zasklívací lištyl

Kontrolovaný odvod vodyl

Dvacetiletá tradice výroby bezolovnatých okenl

Rychlý servis naší firmy při poškozeníl

Kompletní servis, rolety, žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu, demontáž, montáž, zednické prácel

Několik tisíc referenčních stavebl
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Položka č. 1 4 ks

vnitřní pohled (interiér)

Systém: GEALAN

Barva výrobku: Bílá dovnitř/Ořech (27) ven

Typ zasklení:
FLOAT 4mm/16/thermofloat 4mm
U=1,1 (1,2,3)

Kování: Celoobvodové kování ROTO

Rozměry: š. 1800 / v. 1100

Cena výrobku:

Cena po slevě:

Cena za počet:

Položka č. 2 9 ks

vnitřní pohled (interiér)

Systém: GEALAN

Barva výrobku: Bílá dovnitř/Ořech (27) ven

Typ zasklení:
FLOAT 4mm/16/thermofloat 4mm
U=1,1 (1)

Kování: Celoobvodové kování ROTO

Rozměry: š. 970 / v. 1180

Cena výrobku:

Cena po slevě:

Cena za počet:

Položka č. 3 2 ks

dveře vnitřní pohled (interiér)

Systém: GEALAN

Barva výrobku: Bílá dovnitř/Ořech (27) ven

Typ zasklení:
FLOAT 4mm/16/thermofloat 4mm
U=1,1 (1,2,3)

Kování: Celoobvodové kování ROTO

Rozměry: š. 1000 / v. 2000

Cena výrobku:

Cena po slevě:

Cena za počet:
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Cena výrobků celkem (okna a dveře)

klika 2x

barva zvenku

montáž

Cena celkem bez DPH 128 697 CZK

DPH DPH% 0 CZK

Cena celkem s DPH 128 697 CZK

V ceně nejsou parapety, žaluzie, sítě a zednické práce

Termín dodání:

- bílá okna do 8 dnů, barevná dle individuálních potřeb

Samozřejmostí servisu firmy PB plast je doprava oken na místo určení a zajištění jejich odborné montáže, popř. při
rekonstrukci starších objektů i demontáž starých oken. U firmy PB plast si můžete objednat i speciální okenní doplňky, jako
jsou vnitřní a vnější parapety z různých materiálů, rolety a okenice, sítě proti hmyzu, žaluzie, garážová vrata apod.
Náklady na dopravu neúčtujeme.

Platnost cenové nabídky: dva měsíce, platnost pro Vyškov a okolí vzdálené do 80 km

Těšíme se na Vaši případnou objednávku a rádi Vám poskytneme výklad a doplňující informace.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle

S přáním hezkého dne

Dne: 22.03.2022 Zpracoval:


