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. OBCHODNí ZASTOUPENI

Vážený zákazníku,

jsme velmi potěšeni zájmem o naše produkty, který jste vyjádřil zasláním poptávky. Na základě
podkladů od Vás, níže předkládáme cenovou nabídku na plastové vchodové dveře s těmito parametry:

PROFIL:

Ekologický, bezolovnatý profil Avantgarde 7000 firmy Dobroplast, člena švýcarské skupiny AFG
Arbonia-Forester-Holding AG, se stavební hloubkou 70 mm. Vyráběný z prvoplastu nejmodernější
technologii rakouské firmy Gruber&Co Group. Jemně zaoblené hrany tomuto profilu s rovným křídlem
zářivě sněhobílé barvy dodávají moderní a elegantní vzhled. Profil má velkou komoru pro ocelovou
výztuhu, která vylepšuje celkovou stabilitu okna. Patentované složení stěn profilu zajišťuje skvělé
tepelně izolační vlastnosti, ochranu proti hluku a vysokou odolnost proti povrchové kondenzaci. Hladká
povrchová úprava pak usnadňuje čistění oken z tohoto prefilu. Výhodou je i estetické a málo viditelné
zasklívací těsnění. Stavební výplně z tohoto profilu jsou určeny především pro bytové nebo rodinné
domy, ale také pro kancelářské, výrobní, skladové a sklepni prostory.

TĚSNĚNÍ:

Systém 2 celoobvodových, výjimečně těsných a odolných těsněni z EPDM pryže - odolné proti
stárnutí, vodě, kyselinám a louhům. Tato těsněni zajišťují vysokou odolnost proti zatékání a infiltraci i
požadované tepelně-izolační vlastnosti okna, včetně ochrany kování před povětrnostními vlivy.

KOVÁNÍ:

Nejmodernější německé značkové kování SIEGENIA nebo MACO zajišťuje komfort obsluhy a vysokou
úroveň bezpečnosti. Standardně tříbodový zámek.

ZASKLENÍ:

Standardně izolační dvojsklo 4-16-4 mm, Ug 1,1 W/m2K plněno Argonem. Na Vaše přání mohou být
výplně dveří rozděleny meziskelni mřížkou, profilovou příčkou nebo zasklena ornamentnimi či
bezpečnostními skly. .‘-

Náčrty v nabídce jsou vyobrazeny při pohledu z interiéru!!! Pokud není výslovně
uvedeno jinak, otevírají se dovnitř!!! (
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Pozice č. Množství Popis Sleva Spolu
(mj.) cenalks CZK

1) Zks

T AVANTGARDE vchod.dveře 980 x 2020 mm
Rám: ~ x Rám, »J práh 2Ox7Omm
Křídlový systém: Křídlo pravé, ven otevíravé
Barva vnitřní/vnější: bílá / bílá
Výplň: čiré 4-16-4 mm, Ug1,1

20~o výplň 24mm bílá/bílá

I Meziskelní rámeček: standard
I Příčky: . Křídlová příčka 80mm
I Rozměr skla: Pole č. Siřka Výška± 1.1 200 17461.2 412 1746

pohled z exteriéru, ven otevíravé
8300 16600

1,716 m křídlová příčka 80mm, bílá
300 600

I ks příplatek za výplň bílá/bílá plast 24mm
150 300

I ks 3 bod. zamykaní v ceně dveří
I ks Elektrický dveřní zámek

. 560 1120
I ks klika/koule + zámek

1230 2460

AVANTOARDE vchod.dveře 1390 X 2240 mm
Rám: 3 x Rám, AJ práh 2Ox7Omm
Křídlový systém: 2 x Křídlo ven otevíravé
Barva vnitřní/vnější: bílá / bílá
Výplň:

2) Iks

T
2270

I
I 1390 I

výplň 24mm bílá/bílá
matné 4-16-4 Ug1 ‚1

Meziskelní rámeček: standard
Rozměr skla: Pole č. Siřka Výška

1.1 674 1966
2.1 184 1966

pohled z exteriéru, ven otevíravé
11800 11800

1,33 m2 příplatek za výplň bílá/bílá plast 24mm
210 279

1 ks příplatek za matné 2-sklo
460 460

I ks 3 bod, zamykaní v ceně dveří
I ks klika/koule + zámek

1230 1230
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Pozice č. Množství Popis Sleva Spolu
~ (mj.) cenalks CZK

3) Iks

Doprava Dolní Jirčany
. 3400 3400

4) 19,440m

Demontáž stávajících dveří
46 394

5) 3ks .

Osazeni vchodových dveří do připraveného otvoru (bez
napojeni elektrozámku)
2000 6000

6) 19,260m

Zednické začištění špalet (bez vybouráni zdiva a dozdivek)
210 4045

7) 19,260m

Výmalba interiérových ploch po zednickém začistění, bílá
35 674

Suma položek 49862
Celková cena bez DPH 49862
DPH . 15,00% 7479
Částka k zaplaceni 57341 CZK

Položky označené jako Alternativa NEJSOU započítány v celkové ceně.

Zaměřením se rozumí: zaměření stavebních otvorů zhotovitelem. Objednatel je povinen účastnit se
tohoto zaměření a zpřístupnit prostory. V případě, že není na stavbě vyznačený tzv. vágrys (1.000
mm od vyznačení směrem dolů k čisté podlaze) je zapotřebí, aby objednatel určil výšku podlah
a tuto potvrdil svým podpisem v zaměřovacím protokolu při uzavření SoD. Tímto objednatel
garantuje výšky podlah. . . .

ZAMERENI ‚JE ZDARMA POUZE V PRIPADE OBJEDNAVKY S MONTAZL PO ZAMERENI BUDE
NABÍDKOVÁ CENA UPRAVENA DLE SKUTEČNÝCH VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ.
Pokud po zaměření objednatel neprovede objednávku, bude účtovaný výjezd technika, a to paušálně
1.000,-Kč + náklady na dopravu 12,-Kč/km - ceny uvedeny bez DPH.

Montáží (pokud je započítána v cenové nabídce) se rozumí osazení oken (dveří) do předem
připravených otvorů, veškerý kotvící materiál, opěněni a seřízení, montáž žaluzii a sítí proti hmyzu.
Součástí montáže oken není usazení parapetů.

Zednickou prací (pokud je započítána v cenové nabídce) se rozumí začištění vnitřních a venkovních
špalet, montáž parapetů. Malováni špalet není součástí zednických prací.

Součástí montáže není utěsnění Dřipoiovací spáry s využitím i3 systému. Parozábranu
pSžaduie ČSN 730540-2 a ieií montáž aplikujeme na základě požadavku zákaznika (proiektové

. .
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dokumentace). Montáž s použitím tohoto systému je účtována za příplatek ve výši 100‘-
Kčlbm. .

Na naše výrobky Vám poskytujeme následujícízáruky:
-60 měsíců na stálobarevnost plastového profilu a. profil, kování, těsnění a sklo
-60 měsíců na hliníkové profily a stálobarevnost, plastové výplně VP Trend,
- 24 měsíců na příslušenství oken a dveří (venkovní a vnitřní parapety, okenní a dveřní kliky, stavěče,
zavírače, žaluzie, sítě, rolety, dopisní vhozy, kukátka, klepadla, zámkové vložky, větrací mříže, moduly
zvonkových a hovorových zařízeni, ozdobné lišty)
- 24 měsíců - na provedené práce
- 6 měsíců na mechanické vady skla
Záruční doba počíná dnem předání díla.
Pokud je šířka křídla větší než jeho výška je dodávka bez záruky na kování! Neplatí pro
sklopná okna.

Standardní dodací lhůty:
- do 2-3 týdnů v případě dodávky bílých plastových oken a dveří bez montáže
- do 3-4 týdnů v případě dodávky barevných plastových oken a dveří standardních dekorů bez montáže
- do 6-7 týdnů v případě dodávky oken a dveří v nestandardních dekorech
- do 4 týdnů v případě montáže bílých plastových oken a dveří
- do 6 týdnů v případě montáže plastových barevných oken a dveří standardních dekorů a hliníkových
výplni
- do 8 týdnů v případě dodávky eurooken a eurodveří
Dodací lhůty jsou pouze orientační a budou upřesněny vždy dle dané zakázky.
Pokud potřebujete okna dodat (a namontovat) v kratším terminu, než je uvedeno, prosím kontaktujte
nás, pokusíme se najít vhodné řešení.

Platební podmínky:
Veškeré platební podmínky lze dohodnout tak, aby vyhovovaly oběma stranám. Naše standardní
platební podmínky jsou:
- 50% záloha při objednáni či podpisu smlouvy, před zadáním do výroby
- 30% záloha při zahájeni montáže
- 20% doplatek Po protokolárním předáni předmětu SOD v případě dodávky s montáží
- 50% doplatek při/před dodáním v případě dodávky bez montáže

Rozměry položek v nabídce dle zadávacích podkladů poptávajícího, bez prověření výrobcem!

Věříme, že jsme pro Vás připravili zajímavou cenovou nabídku. V případě, že o naše produkty projevite
vážný zájem, kontaktujte nás, prosím. V nejkratším možném termínu Vás navštívíme, provedeme
případné zaměření a připravíme smlouvu o dílo nebo kupní smlouvu. Cenová nabídka platí 30 dnů od
data vypracováni.

S pozdravem za firmu SAPPEX Trade s.r.o.

Ing. Miroslav Šach
obchodní oddělení

.— . oblastni kancelář Cechy:
Bratři Capků 25, 101 00 Praha 10
E-mail: info@sappex.cz
teL: 602 587 067
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