




      Windoors okna - dveře - příslušenství                                           list č. 1 

      Lešetice 55, 262 31 

      Tel/fax: 318 630 790 

      Mobil: 602 651 594 

      info@windoors.cz 

      www.windoors.cz                             www.plastovaoknadvere.cz 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

       

       

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                         Cenová nabídka číslo:  O140533  ze dne 02.05.2014 

 

                                              Vypracovala: Wimmerová Soňa  tel.602 651 594 

 

 

      Zákazník: 

      Pan 

      Tomáš Havlín 

      Žežice 103 

      tomas.havlin@centrum.cz 

      261 01     Příbram 

      732564163 

      online1314067 

 

 

 

      Vážený zákazníku,                                                                         

      děkujeme  za váš zájem o námi nabízená okna, která jsou vyrobena z vysoce kvalitního      

      profilu, při jehož vývoji a výrobě bylo využito nejmodernějších                           

      dostupných technologií a poznatků.                                                        

      Nyní k nabídce, v základní ceně u nás obdržíte níže uvedené provedení oken:               

      Profilový systém: základní provedení  70mm vylepšená hloubka                             

      VYUŽIJTE LIMITOVANÉ NABÍDKY:5-ti komorový zaoblený rám 70mm hloubka                      

      + křídlo 5-komor za výhodných podmínek!                                                  

      Sklo základní:izolační 2sklo 4-16-4 Ug=1,1 teplý rámeček eliminující rosení skel         

      Sklo PŘÍPLATKOVÉ:izolační 3sklo 4-10-4-10-4 Ug=0,8 teplý rámeček eliminující rosení skel 

      Kování: se zabudovanými bezpečnostními prvky, mikroventilací OS křídla na sloupku        

      Rámy a křídla jsou vyztuženy speciálními ocelovými, pozinkovanými výztuhami, které      

      zajišťují jejich maximální pevnost. Optimální těsnost zajišťuje dvojité EPDM těsnění      

      v barvě šedé či černé. Naše profily vykazují vysokou odolnost proti povětrnostním         

      vlivům a stárnutí.                                                                        

      Certifikáty: všechna dodávaná okna jsou certifikována. Výsledky zkoušek                 

      prokazují nadprůměrnou kvalitu použitých materiálů. Atesty jsou k nahlédnutí v            

      provozovně na výše uvedené adrese.                                                        

      Montáž a servis: provádí odborně proškolení pracovníci s důrazem na kvalitu odvedené    

      práce.Ke všem dodávaným oknům poskytujeme záruční a pozáruční servis s možností smluvních 

      servisních prohlídek.                                                                     

      Záruka: na výrobky a montáž poskytujeme záruku 5let.                                    

      Platební podmínky: standartní podmínky jsou 70% záloha při objednávce, doplatek po      

      dokončení zakázky.                                                                        

      Dodací podmínky: standartní zástavba 6-8 týdnů, atypická výroba 6-10 týdnů.             

      Případné zkrácení termínu na dotaz u našeho obchodního oddělení.                          

      Platnost nabídky: pokud není sjednáno jinak 2 týdny od datumu vyhotovení.               

      V rámci zkvalitnění našich služeb a prodloužení životnosti oken nabízíme                  

      za příplatek 350Kč bez DPH SERVISNÍ BALÍčEK zahrnující:                                

      - olej na ošetření kování, přípravek na ošetření těsnění, specialní emulze na čištění a   

      ošetření profilu, hadřík, servisní klíč na kování a návod na správnou obsluhu a údržbu ok 

      NÁŠ TIP: nabídka Windoors Příbram s.r.o. zahrnuje také:                                 

      - DVEŘE vnitřní, vchodové, bezpečnostní...                                               



 

                         Cenová nabídka číslo  O140533  ze dne 02.05.2014              list č.2 

 

      - BOHATÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ parapety, žaluzie, vlhkoměry, teploměry, čistič na žaluzie. 

      Informujte se u našich obchodníků, rádi vám poradíme...                                   

 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

      pol.     množství          popis                         cena                 celkem 

                                 zákl. cena     sleva           Kč                    Kč 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

      1        2    ks        2 F+OSL       3-dílný prvek 

 

                                            rám: 6komor 70mm Klasik 3D 3těsnění oblé 

                                            bez příplatku při objednání do 9.5. 

                                            3003 

                                            barva  : bílá 

                                            kování  : 2312N-Drehkipp links 

                                                      pevně v rámu 

                                                      2312N-Drehkipp rechts 

                                            výplň  : Sklo 4-16-4 k 1,1 

                                            těsnění : šedé 

                                   6.667,00        %         6.667,00            13.334,00 

 

 

 

 

 

 

                      1.20 m     příplatek za malé H 

                                     123,60                    123,60               247,20 

 

      2        2    ks        B.PL-200      plastový parapet 200 mm komůrkový 

 

                                            vnitřní 

                                            odstín: bílý, mramor, zl. dub 

                                            Rozměr1800 mm 

 

                                 koncovka k plastovým parapetům 

                                     601,00        %           601,00             1.202,00 

 

      3        2    ks        AL-340 O      alu-parapet 340 mm ohybaný bílý 

 

                                            venkovní 

                                            Rozměr1800 mm 

                                 alu-parapet 340mm 

                                     831,00        %           831,00             1.662,00 
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                         Cenová nabídka číslo  O140533  ze dne 02.05.2014              list č.3 

 

 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

      pol.     množství          popis                         cena                 celkem 

                                 zákl. cena     sleva           Kč                    Kč 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

      4        6    ks        2K SLOUP      2-dílný prvek 

 

                                            rám: 6komor 70mm Klasik 3D 3těsnění oblé 

                                            bez příplatku při objednání do 9.5. 

                                            barva  : bílá 

                                            kování  : 2312N-Drehkipp links 

                                                      2312N-Drehkipp rechts 

                                            výplň  : Sklo 4-16-4 k 1,1 

                                            těsnění : šedé 

                                   4.620,00        %         4.620,00            27.720,00 

 

 

 

 

      5        6    ks        B.PL-200      plastový parapet 200 mm komůrkový 

 

                                            vnitřní 

                                            odstín: bílý, mramor, zl. dub 

                                            Rozměr1800 mm 

 

                                 koncovka k plastovým parapetům 

                                     601,00        %           601,00             3.606,00 

 

      6        6    ks        AL-340 O      alu-parapet 340 mm ohybaný bílý 

 

                                            venkovní 

                                            Rozměr1800 mm 

                                 alu-parapet 340mm 

                                     831,00        %           831,00             4.986,00 

 

      7        1    ks        2K SLOUP      2-dílný prvek 

 

                                            rám: 6komor 70mm Klasik 3D 3těsnění oblé 

                                            bez příplatku při objednání do 9.5. 

                                            barva  : bílá 

                                            kování  : 2312N-Drehkipp links 

                                                      2312N-Drehkipp rechts 

                                            výplň  : Sklo 4-16-4 k 1,1 

                                            těsnění : šedé 

                                   3.998,00        %         3.998,00             3.998,00 

 

 

 

 

      8        1    ks        B.PL-200      plastový parapet 200 mm komůrkový 

 

                                            vnitřní 

                                            odstín: bílý, mramor, zl. dub 

                                            Rozměr1200 mm 

 

                                 koncovka k plastovým parapetům 
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                         Cenová nabídka číslo  O140533  ze dne 02.05.2014              list č.4 

 

 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

      pol.     množství          popis                         cena                 celkem 

                                 zákl. cena     sleva           Kč                    Kč 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                     419,00        %           419,00               419,00 

 

      9        1    ks        AL-340 O      alu-parapet 340 mm ohybaný bílý 

 

                                            venkovní 

                                            Rozměr1200 mm 

                                 alu-parapet 340mm 

                                     587,00        %           587,00               587,00 

 

      10       1    ks        1K FIX        2-dílný prvek 

 

                                            rám: 6komor 70mm Klasik 3D 3těsnění oblé 

                                            bez příplatku při objednání do 9.5. 

                                            barva  : bílá 

                                            kování  : pevně v rámu 

                                            výplň  : Sklo 4-16-4 k 1,1 

                                            těsnění : šedé 

                                   3.031,00        %         3.031,00             3.031,00 

 

 

 

 

      11       1    ks        B.PL-200      plastový parapet 200 mm komůrkový 

 

                                            vnitřní 

                                            odstín: bílý, mramor, zl. dub 

                                            Rozměr1000 mm 

 

                                 koncovka k plastovým parapetům 

                                     357,00        %           357,00               357,00 

 

      12       1    ks        AL-340 O      alu-parapet 340 mm ohybaný bílý 

 

                                            venkovní 

                                            Rozměr1000 mm 

                                 alu-parapet 340mm 

                                     507,00        %           507,00               507,00 

 

      13       1    ks        1K OSP        1-dílný prvek 

 

                                            rám: 6komor 70mm Klasik 3D 3těsnění oblé 

                                            bez příplatku při objednání do 9.5. 

                                            barva  : bílá 

                                            kování  : 2312N-Drehkipp rechts 

                                            výplň  : Sklo 4-16-4 k 1,1 

                                            těsnění : šedé 

                                   2.130,00        %         2.130,00             2.130,00 
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                         Cenová nabídka číslo  O140533  ze dne 02.05.2014              list č.5 

 

 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

      pol.     množství          popis                         cena                 celkem 

                                 zákl. cena     sleva           Kč                    Kč 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

      14       1    ks        B.PL-200      plastový parapet 200 mm komůrkový 

 

                                            vnitřní 

                                            odstín: bílý, mramor, zl. dub 

                                            Rozměr900 mm 

 

                                 koncovka k plastovým parapetům 

                                     328,00        %           328,00               328,00 

 

      15       1    ks        AL-340 O      alu-parapet 340 mm ohybaný bílý 

 

                                            venkovní 

                                            Rozměr900 mm 

                                 alu-parapet 340mm 

                                     465,00        %           465,00               465,00 

 

      16       4    ks        1K OSP        1-dílný prvek 

 

                                            rám: 6komor 70mm Klasik 3D 3těsnění oblé 

                                            bez příplatku při objednání do 9.5. 

                                            barva  : bílá 

                                            kování  : 2312N-Drehkipp rechts 

                                            výplň  : Sklo 4-16-4 k 1,1 

                                            těsnění : šedé 

                                   2.131,00        %         2.131,00             8.524,00 

 

 

      17       4    ks        B.PL-200      plastový parapet 200 mm komůrkový 

 

                                            vnitřní 

                                            odstín: bílý, mramor, zl. dub 

                                            Rozměr600 mm 

 

                                 koncovka k plastovým parapetům 

                                     236,00        %           236,00               944,00 

 

      18       4    ks        AL-340 O      alu-parapet 340 mm ohybaný bílý 

 

                                            venkovní 

                                            Rozměr600 mm 

                                 alu-parapet 340mm 

                                     344,00        %           344,00             1.376,00 
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                         Cenová nabídka číslo  O140533  ze dne 02.05.2014              list č.6 

 

 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

      pol.     množství          popis                         cena                 celkem 

                                 zákl. cena     sleva           Kč                    Kč 

      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

      19       1    ks        VD dov        1-dílný prvek 

 

                                            rám: vchodové otevír. dovnitř 

                                            3011 

                                            barva  : bílá 

                                            kování  :klika/klika 

                                            2312N-Drehflg.re.DF+DK-Getr. 

                                            výplň  : Perito ERIKA 

                                            těsnění : šedé 

                                  13.215,00        %        13.215,00            13.215,00 

 

 

 

 

 

 

      20       31   m2        S 3SKLO       Příplatek Izolační 3sklo 

 

                                            Ug - 0,7 Argon 4mm-12-4mm-12-4mm 

                                     595,00        %           595,00            18.516,40 

 

 

 

      21       31   m2        RZAL RET      Žaluzie ALU řetízková 25mm 

       Akce zdarma při objednání do 31.5. 

                                            odstín dle vzorníku 

                                            nedomykavá 

                                     432,00        %           432,00            13.443,84 

 

 

 

 

 

 

      22       31   m2        M-M-M-D       montáž, demontáž oken 

 

                                     534,00        %           534,00            16.618,08 

 

      23       18   ks        M-D-LIKV      likvidace stávajících oken 

 

                                     202,00        %           202,00             3.636,00 
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                         Cenová nabídka číslo  O140533  ze dne 02.05.2014              list č.7 

 

                                                                              ———————————— 

      celková cena pozic                                                        140.853,32 

      akce žaluzie zdarma                                                       -13.443,00 

      madlo k balk. dveřím 2x                                                       600,00 

      bezpečnostní FAB                                                              650,00 

      Perito výplň ERIKA                                                          5.949,00 

      akční sleva                                                                -4.500,00 

                                                                             ————————————— 

                                                                                130.109,32 

      DPH 15%                                15.00 %                             19.516,40 

                                                                             ————————————— 

                                                                                149.625,72 

                                                                              ============ 

 

 

      Mikroventilace OS křídel v ceně výrobků.                                                  

 

 

      NOVĚ od 1.4.2010:10let servis pouze za 2990Kč (běžné cena 4990Kč*)                    

      + ZÁRUKA výměny rozbitého skla ZDARMA!                                                    

      (více informací o mimořádných výhodách prodloužené záruky a garanci výměny rozbitého      

      odcizeného, či jinak poškozeného skla, okna získáte u našich obchodníků)                  

      *cena určena za běžnou zakázku, pro bytové domy od 5ti bytů cena 990Kč/byt, 

      ostatní objekty individualní cena.                                                        

 

      NEPŘEHLÉDNĚTE NOVÉ: na základě nejnovějších požadavků dle čSN 730 450-02 na konstrukci  

      NABÍZÍME UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM POMOCÍ speciální PU pěny Wellfo 

      Tento systém plnohodnotně nahrazuje časově a finančně náročnou aplikaci páskami.         

      Vše s certifikátem CSI a zárukou na funkčnost spáry 15let!                                

      Tento systém v kombinaci s klasickým začištěním oken ZLEPŠUJE                           

      IZOLAčNÍ VLASTNOSTI na kritických místech a SNIŽUJE RIZIKO PLÍSNĚ V MÍSTĚ MEZI     

      RÁMEM A OSTĚNÍM! Toto řešení je vhodné pro novostavby případně výměny oken tam, kde     

      to umožní stavební připravenost. Informujte se u našich obchodníků o možnosti použití   

      a ceně ve vašem konkrétním případě! (není zahrnuto v základní ceně montáže a začištění) 

      Utěsnění spáry nabízíme od 26.4.2013 za ZVÝHODNĚNOU CENU!                              

 

 

      NÁVRH VÝHODNÉHO FINANCOVÁNÍ                                                             

      Dovolujeme si vám nabídnout realizaci Vaší nabídky pomocí financování                     

      formou VÝHODNÝCH SPLÁTEK!                                                               

 

 

      Ještě jednou děkujeme za Váš zájem a věříme, že Vás nabídka zaujala a budeme mít možnost  

      zařadit Vás mezi naše spokojené zákazníky.                                                

 

      S úctou.                                                                                  

 

                                                      Windoors okna                             

                              (pro snadnější komunikaci si připravte číslo této nabídky         

                           a jméno autora nabídky, které je uvedeno na ttl. straně)             



Petr Beznoska

Padlých hrdinů 537

273 05  Smečno

tel: 607 841 996

e-mail: info@stavby-beznoska.cz

www.stavby-beznoska.cz

Měrná 
jednotka

Zateplení stěn 120 mm EPS 70F fasádní polystyren 300 m
2

Provedení základní výztužné vrstvy 300 m
2

Provedení akrylátové omítky s penetrací zrnitosti 1,5 mm 300 m
2

Vceně nejsou zahrnuty parapety

odvoz suti, kromě odpadu z fasády. Dům musí být přístupný a připravený

k provedení zateplení fasády.

Lešení zdarma!

Celkem bez DPH

DPH 15%

CELKEM Kč

Název stavby, adresa:

Cenová nabídka platí do 01.07.2014

Fasáda RD …….... investor: p.Tomáš Hlavín.  Sazba DPH je závislá na změnách zákona o DPH

319 302,46

277 654,31

41 648,15

118 800,00

65 602,56

93 251,75

CENOVÁ NABÍDKA

Celkem KčPopis



Petr Beznoska

Padlých hrdinů 537

273 05  Smečno

tel: 607 841 996

e-mail: info@stavby-beznoska.cz

www.stavby-beznoska.cz

Měrná 
jednotka

Zateplení stěn 150 mm EPS 70F fasádní polystyren 300 m
2

Provedení základní výztužné vrstvy 300 m
2

Provedení akrylátové omítky s penetrací zrnitosti 1,5 mm 300 m
2

Vceně nejsou zahrnuty parapety

odvoz suti, kromě odpadu z fasády. Dům musí být přístupný a připravený

k provedení zateplení fasády.

Lešení zdarma!

Celkem bez DPH

DPH 15%

CELKEM Kč

Název stavby, adresa:

Cenová nabídka platí do 01.07.2014

CENOVÁ NABÍDKA

Celkem KčPopis

131 400,00

65 602,56

93 251,75

Fasáda RD …….... investor: p.Tomáš Hlavín.  Sazba DPH je závislá na změnách zákona o DPH

333 792,46

290 254,31

43 538,15



Petr Beznoska

Padlých hrdinů 537

273 05  Smečno

tel: 607 841 996

e-mail: info@stavby-beznoska.cz

www.stavby-beznoska.cz

Měrná 
jednotka

Zateplení stropu suterénu 50 mm EPS 70F fasádní polystyren 81,5 m
2

Zateplení storpu fasádní minerální vatou 50 mm 4,5 m
2

Provedení základní výztužné vrstvy 86 m
2

Provedení štukové omítky 86 m
2

pozn. Isover Orset není vhodný na kntaktní zateplení

Celkem bez DPH

DPH 15%

CELKEM Kč

Název stavby, adresa:

Cenová nabídka platí do 01.07.2014

CENOVÁ NABÍDKA

Celkem KčPopis

22 050,00

17 580,00

13 820,00

2 300,00

Zateplení stropů v RD …….... investor: p.Tomáš Hlavín.  Sazba DPH je závislá na změnách zákona o DPH

64 112,50

55 750,00

8 362,50


