
   

 

  

  
Naše značka :  

   Domov pro seniory Podpěrova, p.o.  

paní JUDr. Vlasta Hrabcová  

Ve Vsetíně dne :  25. 8. 2017  Podpěrová 501/4  

621 00 Brno  

  
 
 

Vyřizuje :  Tomáš Kopečný, DiS.
  

e-mail.: info@pod.brno.cz    

735 795 550  

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN  
  

  

AKCE:  DPS Podpěrova  

  

Vážená paní ředitelko,  

  

  

na základě Vaší poptávky Vám posílám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více 

informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.   
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Cena:  

 Položka Jedn.cena MJ Množství Cena celkem 

 Zárubně 2.NP     

L-profil 

L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 162 x 27 - 2000 mm, 

barva  

Snow White 9003 (dveře 116, byty 21, 18, 17, denní místnost 

23) 

981 Kč ks 10 9 810 Kč 

L-profil 

L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 78 x 27 - 2000 mm, 

barva  

Snow White 9003 (kancelář stravovací úsek) 

748 Kč ks 2 1 496 Kč 

L-profil 

L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 80 x 24 - 2000 mm, 

barva  

Snow White 9003 (tělocvična) 

745 Kč ks 2 1 490 Kč 

 2. NP - byt 16, stravovací úsek, denní místnost     

Plát 1 mm Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 1300 mm, barva Snow White 

9003 

885 Kč m 15,6 13 806 Kč 

SO 30 Kryt rohu SO 30, výška 2000 mm, barva Snow White 9003 

(byt 16) 

444 Kč ks 1 444 Kč 

 2. NP - jídelna     

Plát 1 mm Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 900 mm, barva Snow White 613 Kč m 6,6 4 046 Kč 



   

 

9003 

 2. NP - u hlavního vchodu     

Plát 1 mm Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 1180 mm, barva Snow White 

9003 

804 Kč m 0,88 708 Kč 

 Zárubně 3.NP     

L-profil 

L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 162 x 27 - 2000 mm, 

barva  

Snow White 9003 (byty 33, 40, 61, 58, 56, 54, 53, 52, 51, 49, 

48, 39,  

37, 42, 34, dveře 205 denní místnost, sklad 214) 

981 Kč ks 34 33 354 Kč 

 Sleva na materiál 7 %    -4 561 Kč 

 Montáž, kotevní materiál, doprava    42 471 Kč 

 CENA CELKEM bez DPH    103 064 Kč 

 DPH 15%    15 460 Kč 

 CENA CELKEM s DPH    118 523 Kč 

  

Pozn.:  V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně 

objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve 

výši 5.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.  

  

Termín zahájení montáže:  5-8 týdnů od objednání  

Platnost nabídky:  tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze   

  

Se srdečným pozdravem       

  

Tomáš Kopečný, DiS.  

obchodní manažer - oblast 
Morava mob.: 735 795 550 e-mail: 
t.kopecny@invista.cz 
www.invista.cz www.acrovyn.cz  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN  

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě 

(finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků 

nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v 

dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo 

nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).  

  

http://www.bsvsetin.cz/
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Plát Acrovyn tl. 1 mm (2 mm)  

• celoprobarvený plát o síle 1 mm (2 mm) s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému 

poškození povrchu  

• standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z  

• výběr ze 30 barev  

• třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům  

  
Kryt rohu SO 30  

• akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení   

• povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození • kryt má zaoblené 

hrany  

• hrana krytu 30 mm, síla materiálu 3 mm  

• standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka  

• výběr ze 40 barev  

• třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům  

   


