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V ‘‚I našinu okny „JAROCH okna a dveře pro váš domov „JAROCH

SVP ~ ‚SOKNA eL*s7‘~‘DRE~o~‘HLlNÍK „jOKNA

~ Baroch-okna s.r.o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7— Holešovice, Provozovna: Sokolovská 1143/3,

28922 Lysá nad Labem, Kontaktní adresa: Sokolovská 1143/3,28922 Lysá nad Labem, IČ: 27144526,

DIČ: CZ27144525, tel.: 325 551 333, mob.: 603 22 33 16, e-mail: info(~2barocIi-okna.cz. jednatel: Marcel

Baroch, bankovní spojeníGE Money Bank 168148375/0600***

Nabídka: NVCKI 60016
Objednatel: Obec Psáry

Adresa stavby:

IČ: 00241580 Budova Čp. 13 Čp. 12
DIČ: Hlavní

Obec Psáry Dolní ‚JirČany
Zástupce:

tel.: 241 940 454, 602 754 834
fax:
e-mail: sedlakovac~psary.cz
Adresa: Pražská 137 Dokončeni výroby:

Psáry DOLNÍ JIRČANY Termín realizace:
252 44

Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne: 25.2.2016 Zpracoval: Baroch Marcel 603/223316
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Základní cena:
Barva (extlint):
Sklo:

Rám:
Práh:
Křídlo:
Barva těsnění:
Pevné příčky:
Montáž:
Klika:
Kováni:

Výška kliky:

Jednodílné vchodové dveře
bílá standard
XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -

barva podle křídla
S24F4-16-TN4 Float-TopN u1 .1
74mm A
Al nízký
126mm A VEN
černá
80380
žádná
KxM šš bílá ZA
VD45 CU Secury R4 (ovládaný klíčem)
+ el.vrátný .

(FFG) A:1020

Množství: 2 Cena za ks: ‘16 535.00 Kč

Pozice: 2!: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Celkem: 33 070,00 K
Rozměry rámu: 1390,0 x 2240,0mm

Stavební otvor: 1410,0 x 2260,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otw. dovnitř

B
-J

C

CN

Základní cena:
Barva (extlint):
Sklo:

Rám:
Práh:
Stulp:
Křídlo:
Barva těsněni:
Montáž:
Klika:
Výška kliky:

Dvojdílné vchodové dveře
bílá standard
M80-16TGI+A-TN4 Matové sklo 4
mm-plastový TGI-TopN u=1.1+A
74mm A
Al nízký
64mm
I26mmAVD
černá
žádná
KxM šš bílá ZA
(FFG) A:1020

25 289,00 Kč

918,00 Kč

Množství: I

Celkem:

Cena za ks: 26 207,00 Kč

26 207,00 Kč1

Pozice: ii: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveř~ oty. ven

NVC

Rozměry rámu: 980,0 X 2020,0 mm
Stavební otvor: 1000,0 x 2040,0 mm

16050,00 Kč

C

(O

485,00 Kč

C

CN
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POLOŽKY ____ _____ ________ ___ 57.389,00
ŠIeva3O% -17.217,00
Cena po slevě 40.172,00

.?~:pJatky za výp!n ě -.-........ t~P0
Demontáž+montáž 4.500,00
Zednické začištění,vč. malby 3.900,00
Likvidace odpadu 500,00

Cena~lkem bez DPH 50 960,0í1
DPH 15% 7.644,00
Cena c&kern s DPH 58~04,90~j

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovolujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku plastových dveří.

Výrobky jsou z německého profilového systému GEALAN, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu
plastových profilů, zejména v designové a barevné škále. Je použita profilová řada S 8000 IQ, která již obsahuje
6 komor se stavební hloubkou 74 mm (tím jsou zajištěny vynikající tepelně izolační vlastnosti) a dále ocelovou,
žárově zinkovanou výztuhu, která zajišťuje výborné statické vlastnosti. Na požádání předložíme certifikáty
zkoušek a prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. Č. 209-032-99.

KOVÁNÍ: okna a dveře jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní
části křídla Čepy s hřibovou hlavou, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládání. V základní ceně kování u
křídel otevíravosklopných je spárová ventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti.U
oken sklopných spárovou ventilaci nedodáváme. Dále lze použít patentovaný automaticky odvětrávací systém
GECCO, který slouží k automatické, průběžné výměně vzduchu v místnosti a to i při zavřeném okně. U všech
balkonových dveří je protiprůvanová pojistka a madélko pro snadné ovládání a tyto doplňky jsou standartně v
ceně. Okenní křídla jsou ovládány vícepolohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním
prvkem. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým
uzavíracím mechanismem.

ZASKLENÍ: izolační dvojsklo s tepelným koeficientem U = 1,1 W/m2,K, plněné Argonem a s možností použití
distančního rámečku (tv. TEPLY
RAMECEK), který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení.Zvukový útlum
je standardně 32dB.

Barva těsnění u všech profilů je standartně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat

těsnění v šedé barvě za stejnou cenu. KLIKY: standardně v ceně bílá a hnědá.
U základní nabídky není u oken dodávána okapní lišta. V případě zájmu tuto za příplatek zajistíme.

ZÁRUKA: Na všechny okenní a dveřní systémy poskytujeme záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na
okenní příslušenství a veškeré práce
dané zakázky.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.


