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Cenová nabídka
plastových oken a dveří
.

Číslo nabídky : C181983
Označení
: 5261
Zpracoval

:

Dne

:10.5.2018

______________________________________________________________________________________________________

DODAVATEL:
PROPLAST, spol. s r.o.
Hřbitovní 218
56201 Ústí nad Orlicí
IČO
: 60935987
DIČ
: CZ60935987
telefon :
mobil
:
email
:

POPTÁVAJÍCÍ:
Jméno :
Příjmení : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Ulice
: Strnady 136
Město
: Jíloviště, 25202
Mobil
:
Telefon
:
E-mail :
IČO
: 00020702
DIČ
:

______________________________________________________________________________________________________

Vážený zákazníku,
těší nás Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku
na plastová okna a dveře vyrobené z vysoce kvalitních německých 5 a
6komorových profilů SALAMANDER a Salamander BRÜGMANN třídy A dle ČSN
EN 12608.
Pozinkované ocelové výztuhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou,
tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken a dveří.
Výplně jsou zaskleny tepelně izolačním dvojsklem 4/16/4, k = 1,1 nebo trojsklem
4/14/4/14/4, k = 0,6.
Technologie teplé hrany vymezuje distanční rámeček TGI-W, který udržuje skla stále čistá
a minimalizuje jejich rosení v zimních měsících.
Takto zhotovená okna a dveře zajistí Váš klid a pohodlí.
Základem každého našeho okna je :
- německý profil SALAMANDER
- 1,5 - 3 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle
- celoobvodové německé kování Siegenia - AUBI TITAN AF s rolničkovými čepy
(rolničkové čepy Vám umožňují snazší manipulaci s okny a zajišťují větší přítlak mezi
rámem a křídlem oproti pevným čepům. Levnější pevné čepy jsou součástí devadesáti
procent oken v ČR.) - německé výměnné těsnění EPDM
- bezpečnostní kování druhého stupně s bezpečnostními ocelovými hroty

Veškeré výrobky jsou testovány ve státní zkušebně a
požadované normy jsou bez problémů plněny nebo jsou požadované hodnoty
dokonce převyšovány.
.
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NOVINKOU OD ROKU 2017 JSOU INTERIÉROVÉ DVEŘE
-

široká nabídka produktových řad a barevných provedení materiálů
současné a designové modely
kvalitní zpracování made in Germany
nadstandardní provedení již v rámci základní řady PROPLAST, spol. s r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

Pozice: 1

Množství: 2 ks -pProfil:$
-pŠířka:$
-pVýška:$

-pKotvení:$
-pOdvodnění:$

ECONOMY
850 mm
1135 mm
Golden Oak 51^
-pBarva venku:$
-pBarva uvnitř:$ bílá
-pRám:$
rám standard
-pKřídlo:$
křídlo standard
-pRozšíření:$ podklad 8069 uni pro
PVC tep. izol.
27,5/50mm
-pVýplň:$
4-16-4 Float-PTN+,
Ug1,1 -pVýplň tl.:$
24 mm
-pKování:$ Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - L+P
dopředu
Cena za kus:
5023,00 Kč

Klička FKS, bílá 9016 logoOtherm

Pozice: 2

Množství: 10 ks -pProfil:$

ECONOMY

-pŠířka:$

2070 mm

-pVýška:$

1435 mm
Golden Oak 51^

Cena celkem:
10046,00 Kč

Číslo nabídky: C181983

Označení : 5261
-pBarva venku:$
-pBarva uvnitř:$ bílá
-pRám:$
rám standard
-pKřídlo:$
2 * křídlo standard
-pSloupek:$
sloupek/příčka 90mm pRozšíření:$ podklad 8069 uni pro PVC
tep. izol.
27,5/50mm
-pVýplň:$ 2 * 4-16-4 Float-PTN+,
Ug1,1 -pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm
-pKování:$ Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné pravé
-pKotvení:$ na vruty - L+P p
-

Odvodnění: $ dopředu

pPoloz kaPoznamkaStart

-pPoznámka k pozici:$ : Okno k silnici
-pPoloz kaPoz namkaEnd

Cena za kus: Cena celkem:
12931,00 Kč 129310,00 Kč
Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

.
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Pozice: 3

Množství:
78,040 m

Info - počet obvodových metrů

Jedn.cena (78,040 m * 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus:
0,00 Kč
Cena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 4

Množství: 32,28 Celková plocha zakázky
m²
Jedn.cena (32,28 m² * 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus:
0,00 Kč

Cena celkem:
0,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Suma položek
Sleva
Mimořádná sleva

-16,00 %
-7,00 %

Montáž

139356,00 Kč
-22297,00 Kč
-8194,00 Kč
14040,00 Kč

Demontáž

4290,00 Kč

Likvidace

2640,00 Kč

Zapravení

13650,00 Kč

Parapety vnitřní, plast bílý, 350mm, vč.montáže

8688,00 Kč

Parapetní šála - pozink Částka
bez DPH
DPH 21% - základní

21,00 %

186336,00 Kč
=============

Částka celkem

Dodací adresa (pokud je jiná):

1824,00 Kč
153997,00 Kč
32339,00 Kč

Kontakty:

Dodací lhůta je 4 - 8 týdnů po podpisu smlouvy o dílo a po složení
zálohy (pokud je sjednaná). V případě atypických rozměrů a tvarů může
být dodací lhůta delší.

Číslo nabídky: C181983

Označení : 5261

Stávající norma (ČSN 73 05 40-2) doporučuje použít při montáži oken těsnící
a izolační systém k ošetření připojovací spáry. Tento systém má následující výhody:
- vyšší odolnost proti zatékání
- těsnost proti průvanu a pronikání chladu
- vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku

.
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- prodloužení životnosti výplňe jako celku
V případě Vašeho zájmu jsme schopni tento systém do této cenové nabídky docenit.
Upozornění: Okna a dveře jsou znázorněny z pohledu zevnitř. Platnost
cenové nabídky je 30 dní. V některých případech mohou být ceny
zednického zapravení (je-li v nabídce uvedeno) stanoveny až po zhlédnutí
místa stavby naším technikem.
Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat DPH podle platných předpisů a zákonů v
době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.
K výrobkům budou dodány příslušné atesty a certifikáty.
Záruční doba na plastové výrobky a na montážní práce je 60 měsíců, na
ostatní příslušenství (parapety, stínící techniku, sítě proti hmyzu,...) 24
měsíců.
V případě zájmu Vám zajistíme kompletní dodávku požadovaných výrobků,
a to od demontáže a likvidace stávajících stavebních výplní, montáže nových
prvků, až po jejich zednické zapravení a úklid.
Mimo oken a dveří dodáváme také vnitřní a venkovní parapety, nadokenní a
předokenní rolety, vnitřní a venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu a
sekční nebo lamelová garážová vrata.
Naše společnost staví na přední místo spokojenost zákazníka a kvalitu
nabízených výrobků. Proto by při objektivním porovnávání dodavatelů
neměla být rozhodujícím kritériem pouze konečná cena, ale kvalita,
záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě dlouholetá zkušenost.
Pokud není nabídka zpracována dle Vašich požadavků nebo Vám nevyhovuje,
obraťte se na naše obchodní oddělení, které je připraveno s Vámi cenovou
nabídku prokonzultovat, příp. upravit a přiblížit Vašim představám.
Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala, a těšíme se na spolupráci.
S pozdravem
jednatel společnosti
Zpracoval:

.
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Varianty provedení:
ECONOMY:
základní profilový okenní systém vhodný pro každou stavbu
a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x,
systém
s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost
proti
zatékání, odolává i hnanému dešti
EFEKT:
univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci;
stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x, systém s
obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost
proti
zatékání, odolává i hnanému dešti, hloubka
zasklívací polodrážky
25 mm v profilu křídla zlepšuje
tepelněizolační vlastnosti a
omezuje možnost rosení
OMEGA:
okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce
barev, speciální tvar výztuh pro lepší tvarovou stálost,
zvýšená
tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek,
stavební hloubka
76 mm, dorazové těsnění 2x, optimální
přítlačné sevření zajišťuje
výbornou těsnost i při hnaném
dešti, hloubka zasklení 24 mm v
profilu křídla zlepšuje
tepelné vlastnosti - výrazné omezení rosení
oken
PERFEKT EVO:okna do náročného prostředí s větší povětrnostní zátěží
a hlukem, výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost,
zvýšená tuhost
a tvarová stabilita okna za všech podmínek,
stavební hloubka 82
mm, systém středového těsnění
(3 těsnící roviny) zabraňují
průniku chladu, průvanu
a vlhkosti
SIGMA EVO:
okna s elegantním oblým křídlem pro úsporu energie,
výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová
stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém
středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu,
průvanu
a vlhkosti
GAMA EVO: okna s vynikajícími parametry a neotřelým vzhledem, oblý
rám a oblé křídlo, výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost,
zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek,
stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění
(3 těsnící
roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu
a vlhkosti
PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení se speciálními
izolačními vložkami v rámu a křídle a s termickou výztu
hou,
doporučená dodávka s izolačními trojskly, systém se
stavební
hloubkou 82 mm, systém středového těsnění
s třemi těsnícími
rovinami zajišťuje vyšší akustickou
izolaci, těsnost a tepelnou
izolaci, vhodný pro
nízkoenergetické a pasivní domy
.
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Naše firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti
ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

.
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