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ÚVOD >

Vážení,
dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dodávku stavebních výplní dle specifikice.
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ VÝROBKŮ >

IDEAL 4000

> pětikomorový profil od předního německého výrobce firmy ALUPLAST(www.aluplast.de)
> Stavební hloubka 70mm
> Profil s vysokou stabilitou a pevností v moderním SOFT designu
> 2 stupně těsnění EPDM šedé nebo černé barvy zaručuje optimální izolaci a dlouhou životnost
> Rovné nebo oblé křídlo

IDEAL 7000

> šetikomorový profil od předního německého výrobce firmy ALUPLAST(www.aluplast.de)
> Stavební hloubka 80mm
> Profil s vysokou stabilitou a pevností v moderním SOFT designu
> 2 stupně těsnění EPDM šedé nebo černé barvy zaručuje optimální izolaci a dlouhou životnost
> Vyšší hodnoty tepelné a zvukové izolace

ALPHALINE PLUS 90

> šetikomorový profil od předního německého výrobce firmy Veka (www.veka.de)
> Stavební hloubka 90mm
> Profil s vysokou pevností a dlouhou životností
> 3 stupně těsnění EPDM šedé nebo černé barvy zaručuje optimální izolaci a dlouhou životnost
> Vyšší hodnoty tepelné a zvukové izolace díky zateplené komoře
> Vhodný pro nízkoenergetické budovy
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TECHNICKÉ PROVEDENÍ VÝROBKŮ >

Rám >
Plastový profil předních německých výrobců ALUPLAST a VEKA
Uzavřená ocelová výztuha v rámu okna - antikorozně upravena
Stavební hloubky od 70 do 90mm

Zasklení >
Standardně izolačním dvojsklem, skladba 4-16-4, plněné argonem
prostup tepla Ug=1,1W/m2.K
nebo trojsklem Ug= 0,7W/m2.K
Teplý rámeček skla SWISSPACER
Na přání nabízíme bezpečnostní, protihluková či ornamentní skla
(útlum až 42dB)

Kování >
Celoobvodové kování německé společnosti ROTO NT & MACO &
SIEGENIA AUBI zajišťující vysokou bezpečnost a maximální komfort
užívání.
V základu s pojistkou proti chybné manipulaci
Mikroventilace u oken otevíravo-sklopných ZDARMA 

Barevné provedení >
Základní provedení je v bílé barvě. Dále Vám nabízíme velký výběr
dekorů (imitace dřeva), dub ,buk, ořech, mahagon atd..
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SPECIFIKACE A OCENĚNÍ >

položka množství cena/kus sleva cena ks po slevě celkem za množství
1 1 2 900 Kč 0% 2 900 Kč 2 900 Kč

vnitřní pohled (interiér)

Systém: Aluplast IDEAL 8000 - Aluplast
Ideal 8000 - 6-ti komorový profil

Barva výrobku: Bílá

Typ zasklení: 4/18/4/18/4TGI - Ug=0,5 (1)

Kování: celoobvodové bezpečnostní kování

Rozměry: š. 870 / v. 1390

položka množství cena/kus sleva cena ks po slevě celkem za množství
2 1 2 900 Kč 0% 2 900 Kč 2 900 Kč

vnitřní pohled (interiér)

Systém: Aluplast IDEAL 8000 - Aluplast
Ideal 8000 - 6-ti komorový profil

Barva výrobku: Bílá

Typ zasklení: 4/18/4/18/4TGI - Ug=0,5 (1)

Kování: celoobvodové bezpečnostní kování

Rozměry: š. 870 / v. 1390
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položka množství cena/kus sleva cena ks po slevě celkem za množství
3 1 2 700 Kč 0% 2 700 Kč 2 700 Kč

vnitřní pohled (interiér)

Systém: Aluplast IDEAL 8000 - Aluplast
Ideal 8000 - 6-ti komorový profil

Barva výrobku: Bílá

Typ zasklení: 4/18/4/18/4TGI - Ug=0,5 (1)

Kování: celoobvodové bezpečnostní kování

Rozměry: š. 1110 / v. 1810
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CENOVÁ
NABÍDKA                                                                                                                   1/2016/54

Cena výrobků celkem (okna a dveře) 8 500 Kč

Cena celkem bez DPH 8 500 Kč
DPH 15% 1 275 Kč
Cena celkem s DPH 9 775 Kč
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PODMÍNKY PRO REALIZACI ZAKÁZKY >

Okna jsou pro kalkulaci vždy vykreslena v pohledu z interiéru. Pro výpočet přesné kalkulace je nutné zaměření naším
pracovníkem v místě realizace. Okna jsou dodávána s podparapetním profilemproupevněníparapetů(30mm).Stavební
otvor pro montáž okenních a dveřních prvků, musí být o cca 20 až 30mm větší z důvodů dilatace.

Termín dodání > je cca 4 - 6 týdnů od podpisu smlouvy a řádném zaplacení zálohové faktury
Záruka > Na výrobky, montážní a zednické práce poskytujeme záruku v délce 60 měsíců
                   Na příslušenství poskytujem záruku v délce 24 měsíců
Servis > Na všechny výrobky poskytujeme záruční i pozáruční servis.

PLATEBNÍ PODMÍNKY >

1. Záloha ve výši 70% při podpisu smlouvy a doplatek po protokolárním dokončení díla
2. Individuální splátkový kalendář pro bytové domy a družstva

SLUŽBY >

Montáž > Montáž výplní dle specifikace
                    Doprava výrobků na staveniště
                    Veškerý montážní materiál - kotvy, šrouby, tmely
Demontáž > Demontáž původních výplní dle specifikace
Likvidace > Odvoz demontovaných výplní a jejich odborná ,ekologická likvidace
Zednické práce > Zednické začištění namontovaných výplní včetně parapetních částí a špalety
Stěhování oken po stavbě
Zakrytí podlah ochrannou fólií
Úklid staveniště a okolí
DOPLŇKY > > KONTAKT >

PVC okna a dveře z pěti a šestikomorových profilůALUPLAST,VEKA
Dřevěná EURO okna a dveře z dřevin Borovice, Meranti
Hliníková okna a dveře -zimní zahrady ze systému ALUPROF
Vnitřní a vnější parapety
Žaluzie horizontální a vertikální - interiérové a exteriérové
Předokenní rolety a garážová vrata
Sítě proti hmyzu
Doplňky kování - samozavírače, stavěče, madla atd..)

Děkujeme Vám za Vaši poptávku.
V případě dotazů jsme Vám k dispozici

Radek Marhoun
mob.: 721140447
marhoun@alfaconstruct.cz

Alfa construct s.r.o.
Loudova 1880/8
130 00 Praha 3, Czech Republic
IČ:24747271, DIČ:CZ24747271
www.alfaconstruct.cz


