
Nabídka: N-44694B ze dne 3.8.2022 WWW.merops.cz

 

 

IVIEROPS spol.s r.o.

 

 

 

Adresa zákazníka: Adresa stavby:

Statutární město Ostrava - Jih Formana 13

Horni 791/3

OSTRAVA - HRABÚVKA 70030

 
 

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a zasíláme Vám cenovou nabídku na

hliníkové okna a dveře z profilového systému

ALIPLAST

SUPERIAL- pro dveře: je hliníkový, tříkomorový profil s přerušeným, tepelným mostem z polyamidu,

vyztužený skelným vláknem. Hloubka rámu 75 mm odpovídá ČSN EN 73 0540 —Tepelná ochrana budov.

Pro zasklení používáme izolační dvojskla (trojskla) s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

Všechny výrobky jsou certifikovány - se zárukou na dobu 60-ti měsíců.

Případné Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedených číslech.

Objednatel nechce montáž se systémem parozábrany se kterým byl seznámen, pokud nabídka

nestanoví jinak.

 

Pozice Množství Popis Cena za kus Cena celkem

UPOZORNĚNÍ:

. Všechny výrobky jsou certifikovány se

zárukou na dobu 60—ti měsíců. Kování a sklo
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Pozice Množství Popis Cena za kus Cena celkem

 

na 24 měsíců.

Barva profilů:

. RAL 7047

Doplňky dle požadavku u iednotlivých pozic:

. Kotvící prvky, demontáž, montáž, zednické

zapravení a doprava, u exteriérových

konstrukcí parotěsné a paropropustné fólie

IIIbruck

. Kování dveří klika/klika,

. Panty dveří FAPIM — 3-bodové, panty dveří

v barvě rámu.

NECENĚNO:

. PRAHOVÁ LIŠTA
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1530 . 1 ks pohled z exteriéru

1048 4.2 '

& Konstrukce:

. ram“? = * Poz. 1 SUPERIAL 800 — Dveře otvíravé ven Výrobní rozměr (B=

%: \\ mm 1 530, H=2 050)

g: \ :; & Kování: Klika/klika-nerez, l-bodový zámek, samozavírač GEZE

4000 s aretací,

.... g , g; ---§ Zaskleni: 6,4XN+16+6,4 U=1,1 04/22

a ŽE až g

3 až ŠE “

% ,

V l sag . ,

78.743,00 Kč 78.743,00 Kč

Suma položek 78.743,00 Kč

Částka bez DPH 78.743,00 Kč

DPH 21% 21,00 % 16.536,03 KČ

Částka celkem 95.279,03 Kč

  
 

 

Nabídka: N-44694B Strana 2/3 3.8.2022



Všeobecné obchodní podmínky:

. Cena je kalkulována dle předané dokumentace, po odborném zaměření na místě nebo upřesnění

požadavků bude cena aktualizovaná dle skutečnosti.

. Montáži se rozumí usazení prvků, osazení kontaktních pásek Illbruck-(ext.pozice),

utěsnění PUR pěnou a seřízení chodu křídel.

. Součástí nabídky není čištění a mytí namontovaných prvků.

 

* Tato cenová nabídka platí 14 dnů ode dne vystavení.

* Cenová nabídka nezahrnuje vyzdívky otvorů, ocelové konstrukce, nestandardní způsob kotvení

konstrukce, případné použití lešení, vysokozdvižné plošiny a jiné techniky, položky v cenové nabídce

výslovně neuvedené.

* Cenová nabídka je pouze orientační, po odborném zaměřenína místě nebo upřesnění požadavků

bude aktualizována dle skutečnosti.

* Při výměně oken musí objednatel zajistit zakrytí podlah, nábytku a elektroniky... pokud toto výslovně není

uvedené v položkách cenové nabídky.

V případě použití snížené sazby DPH zákazník prohlašuje, že

uvedené práce budou provedeny v bytových prostorech !!!

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.

za společnost MEROPS spol.s r.o.

Veronika Mojžíšková

MEROPS, SPOL. 5 RD.
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