
OKNO-PLAST PNs.r.o

oknoplastpn

České Vrbné 2381
České 8udějo~4ce .

370 11

tel.: ±420603561329
fax: ±420387311357
e-mail: oknoplastpn~~olny.cz
Bankovní spojení:

OBERBANK AG

Č. Ú.: 700003 129818040

NK160047

Č: 25169475 DIČ: CZ25169475

Nabídka: NK160047

Objednatel: Obec p~p; “Výměna VD v Čp.13 a Čp. 12 v ul. HlavM,v Dolních

JirČanech‘
Adresa staty:

lČ: 00241580
DIČ: .

‚ Odbomý referent Sedláko~ Renata
Zastupce:

W.: 602754834
fax:
e-mail: sedl ako~~psary.cz
Adresa: Pražská 137 Dokončeni ‘ýroby:

Psáry DOLNÍ JIRČANY Termín realizace:
25244 . . ..

Vyrobni rozmery dodal:
Zpmco‘~éno dne: 23.2.2016 Zpraco‘sl: Janocho~ Vladislava mobil:739051317

Platnost nabídky je max. 2 měsíce od data zpracováni nabídky.
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NK160047

Rozměry rámu: 980,0 X 2020,0 mm
Pozice: 11: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství Stavební otwr: 100010 x 2030,0 mm

Jednodílné ‚ichodo~ d‘jgře
Bílá
XPA0001 Wplň per-izolAbilá
524F4-ISN-P4 U=1.1 AKUPLUSPremiumN
Nirotec

Rám: VD85I76mrnspc
Al 4580
VD 125(79 mm ‚Cn

Sleva 20,0% ze základní ceny

Popis: budova čp.13

Pozice: 21: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Množství: 2

Celkem:

Cena za ks: 12497,00 Kč

24994,OOKčI
Rozměry rámu: 1390,0 x 2240,0mm
Stavební ot‘cr: 141 0,0 x 2250,0 mm

Rám:
Práh:
Stuip:
Křídlo:
Klika:

04-16N-P4 U=1.1 Kůra čirá/AKUP
WS Premium Nirotec
P24XPA0001 ~plň per-izol A bílá
VD 85/76 mm spc.
A14580
73(73,5mm
VD 125(76mm
Klika&lika Li‘erpool bílá 36mm

Sleva 20,0% ze základní ceny

Popis: budova Čp.12

Množství: I

{ Celkem:

Cena za ks: 19919,00 Kč

19919,00 Kč‘

Inoutic PRESTIGE se středovým těsněním

VD otev ven pohled zevnitř

Základ ní cena:
Barva (extflnt):
Sklo:

15621,00 Kč

Práh:
Křídlo:
Pevné příčky:
Klika:

95(76mm
KlikaMlika Li‘erpool bílá 36mm

-3124,00 Kč

980

Inoutic PRESTIGE se středovým těsněním

VD otev.dovnitř pohled zevnitř Sklo:

Základní cena: Dvojdílné vohodo~é dveře
Barva (ext/int): Bllá

24 757,00 KČ

113,00 KČ

-4 951,00 KČ
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NK160047

Položky
Položek: 2 cena: 55999,00 Kč
Sle‘e 20,0% -11 199,00 Kč

Cena po sletě 44800,00 Kč

Omamentnisklo 113,00 Kč
Demontáž 19,26 m 770,00 Kč
Montáž 19,26 m 2311,00 Kč
Zednické začištěni 19,26 m 4237,00 Kč
Doprava 2100,00 Kč
Skonto 4% pň 100% platbě PŘEDEM 4% -2 173,00 Kč

Součet: 52 158,00 Kč

DP H[1 5%]: 7823,70 Kč

Celkem: 59 982,00 Kč

Záloha: 0,00 Kč

Vážený zákazníku,

S potěšením jsme přijali Vaší poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout okna a dveře z profilu INOUTIC který
je vyroben ze stabilizovaného tvrdého PVC- díky tornu mají plastová okna Inoutic dlouhou životnost při
stálé kvalitě. Robustní, pevný profil je velmi trvanlivý a odolný. Hladký povrch nevyžaduje žádnou zvláštní
údržbu oken a odolává všem povětrnostním vlivům.

ARCADE
5-ti komorový profil se stavební hloubkou 71mm je vhodný pro všechny typy oken.
Okna ARCADE mají 2x dorazové těsnění, hladký povrch, který zaručuje snadnou údržbu a čištění. Profil je
k dostání široké škále barev.

PRESTIGE
6-ti komorový profil se stavební hloubkou 76mm, 2x dorazové ± lx středové těsnění, systém PRESTIGE je
zhotoven ze stabilizovaného tvrdého PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že okna mají dlouhou životnost
při stálé kvalitě - okna jsou energeticky úsporná
Profilový systém PRESTIGE uspokojí i nejnáročnější zákazníky.

EFORTE
6-ti komorový profil se stavební hloubkou 84mm, 2x dorazové + lx středové těsnění, je vhodný pro výstavbu
pasivních domů, při běžném zasklení trojsklem lze dosáhnout standardu pasivního domu s příznivými
náklady.Uw 0,72 W/m2.K
Výborná tepelná izolace, zasklení v rozmezí 20-56mm

KOVÁNÍ .

Naše okna jsou stand&rdně osazena kováním od firmy ROTO: Toto kování nabízí vysoký komfort ovládání a
zároveň umožňuje do systému integrovat mechanické a elektronickě prvky kování jako např. hlásiče vloupání,
větracích systémů atd. Elegantní, matná stříbrná povrchová úprava činí celoobvodové kování ROTO NT
nezaměnitelným. K tomu je nutné přičíst přesvědčivé montážní výhody a možnosti toho typu kování pro
nejrůznější tvary a velikosti oken.
.Pro vstupní dveře používáme kování ROTO vícebodové.
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SKLO
Standardně nabízíme izolační dvojsklo 4-16-4 s teplým rámečkem a koeficientem Ug =1,1 W/m2K, v případě
zájmu nabízíme trojskla s tepelným koeficientem Ug = 0,7 — 0,5 W/m2K. Všechny typy zasklení jsou plněna
Argonem, případné zbarvení je způsobeno pokovením. Zvukový útlum je standardně Rw32 - 50dB.

TĚSNĚNÍ
Barva těsnění je černá nebo šedivá.

KLIKY
Okenní a dveřní kliky zn. ROTO nebo HOPE, které se vyznačují vysokou kvalitou a životností.

PODKLADOVÝ PROFIL
30mm vysoký profil 6-ti komorový s těsněním, sloužícím pro snadné připojení vnitřního a venkovního
parapetu je součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem-možnost připojení rozšiřovacího
profilu 25,50,100mm, vhodný do novostaveb na překlenutí tepelného mostu).
Výška podkladového profilu není připočítána k výšce okna.

BARVA PROFILŮ
Standardně barva bílá, dále nabízíme cca 47 různých barevných fólií, které mají vzhled struktury dřeva nebo
kovu.

TERMÍN DODÁNÍ
-pro bílou barvu a standardní barvy a tvary 3-4 týdny
-pro nestandardní barvy 4-6 týdnů

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
-na plastové prvky 60 měsíců
-na ostatní doplňky (žaluzie, sítě do oken, parapety atd.) v délce 24

PLATEBNÍ PODMÍNKY
-záloha ve výši 60 %
-doplatek splatný v den předání díla
Nabízíme možnost financování nákupu u našich oken na splátky prostřednictvím firmy HOME CREDIT.

ZAMĚŘENÍ
Jedná se o zaměření stavebních otvorů technikem je prováděno zdarma na žádost objednatele a to před
podpisem smlouvy.
Zákazník je povinen účastnit se tohoto zaměření a zpřístupnit prostory pro zaměření.

Provádíme: DEMONTÁŽ starých oken a dveří, MONTÁŽ nových oken a dveří, ZEDNICKÉ PRÁCE dle přání
zákazníka, LIKVIDACE oken- odvoz a ekologická likvidace starých oken a dveří

POZOR! VŠECHNY POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘÍ POHLEDU Z INTERIÉRU!

Veškeré výrobky jsou testovány ve státní zkušebně apožadované normy jsou bez problémů plněny nebo jsou
požadované hodnoty dokonce převyšovány.
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Datum: Datum:

Podpis obchodníka: Podpis objednatele:

12:31:40 26.2.2016 Zpracováno systérmm MSOFT- Www .nisoft.cz (Licence 335) 5 (5



U


