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VEC: Cenová ponuka
Na základe oslovenia našej firmy a po osobnom kontakte s p. Hruškom som vypracoval pre Vás cenovú
ponuku na dodávku a prípadnú montáž garážových dvier na sídlisku Klaèno.
Projektovú dokumentáciu garážových jednotiek som obdržal, preštudoval a následne Vám ponúkam dve
varianty garážových dvier, tj.:
a./ výklopné
alebo
b./ sekcionálne
ktoré sa výrazne od seba odlišujú hlavne štruktúrou, tepelnoizolaènými vlastnosami, použitým materiálom,
spôsobom otvárania èi zatvárania dvier, samotným vzh¾adom, no v neposlednom rade treba si preráta aj finanènú
stránku, nako¾ko v dnešnej doby je to jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere tovaru a služieb.
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A./ VÝKLOPNÉ GARÁŽOVÉ DVERE
ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE - Charakteristyka:
- zárubòa vyrobená s pozinkovaného materiálu /jakel/ o rozmeroch 60x40x1,5/,
prach vyrobený z materiálu typu U - 30 mm
- krídlo brány vyrobené z pozinkovaného profilu
- výplò brány pozinkovaná, potiahnutá polyesterom vo farbách pod¾a palety RAL 8017 - tmavo hnedá,
RAL 8014 - svetlo hnedá alebo RAL 9010 - biela
- plech z vonkajšej strany je obalený v ochrannej fólii - zabezpeèenie proti poškriabaniu laku
pri prevoze a následnej montáži
- plech trapézový T-10
- všetky oce¾ové doplnky sú pozinkované
- pri balení je montážna sada /3 x k¾úèik, vonkajšia, vnútorná k¾uèka, spojovací materiál,
pomocné upevòovacie profily /L-ká/
- štandardné otváranie brány ruèné,
- možnos doinštalovania elektrického pohonu - príplatok

Štandardné prevedenie výklopných dvier

Schéma výklopnej brány /poh¾ad boèný/
Minimálna dåžka garáže

Výška otvoru

výška prekladu

Poter - dlažba
0-nulový bod

Krídlo brány

dvere otvorené

dvere otvorené

Krídlo brány

SoB = šírka brány - 200 mm
HoB = výška brány - 200-220 mm
Podlaha

Výklopné dvere
SoB - svetlos vjazdu /šírka/

Výklopné dvere
HoB - svetlos vjazdu /výška/
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CENOVÁ KALKULÁCIA
Výklopné dvere
Stavebný otvor /bez poteru/:

2400 x 2000 mm

Rozmery dvier:

2370 x 1990 mm

Maloobchodná cena:

280 € /8 435,-SK/

Z¾ava pri 20 ks:

25 %

AKCIOVÁ CENA : 210 € /6 326,-SK/
Cena spolu pri 20 ks:
210 x 20 = 4 200 € /126 529,-SK/
-----------------------------------------------------------------------------Dovoz:

GRÁTIS

Montáž:
50 €/kus /1 506,-SK/
/vrátane spotrebného materiálu, bez murárskych úprav/
/montáž je dobrovo¾ná - možnos individuálnej montáže/
Pohon na dia¾kové ovlád.: 180 € /5 423,-SK/
/nemecký výrobca LiftMASTER Profesional/
Potrebná montážna sada:
cca 30 € /904,-SK/
/havarijný zámok, v prípade vypnutia prúdu + špeciálny hlavný zámok v kombinácii s pohonom/
Montáž pohonu na DO:
20 € /603,-SK/
/naprogramovanie koncových spínaèov, DO, ... - bez elektroinštalaèných úprav - možná dohoda/

ul. Za dráhou - pravá strana

ul. Za dráhou - ¾avá strana
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B./ SEKCIONÁLNE GARÁŽOVÉ DVERE
ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE:
-

krídlo brány je vyrobené z panelu o hrúbke 40 mm, prestupnos tepla Uk=0,56 W/m2 x K,
panel je vyrobený z pozinkovaného plechu o hrúbke 0,5 mm, výplò tvori polyuretánová pena,
vonkajšia strana má štruktúru WOODGRAIN /ryhy ako imitácia dreva/
farba vonkajšej strany môže by RAL 9016 - biela alebo RAL 8017 - hnedá
vnútorná strana má štruktúru STUCCO /pomaranèová kôra/ v bielej farbe,
všetky oce¾ové doplnky sú pozinkované
dvere sú z vonkajšej aj z vnútornej strany potiahnutá ochrannou fóliou
sekcionálne dvere sú automaticky zabezpeèené proti vo¾nému pádu dvier,
pri neèakanom-možnom prasknutí pružiny,
štandardné prevedenie je brána s osadením pružín nad prekladom
/min. výška prekladu 20 cm nad stavebným otvorom/ - cenová ponuka na štandardné prevedenie
v prípade nedostaèujúceho priestoru nad stavebným otvorom je možné špeciálne
vyhotovenie s osadením pružín na konci vodiacich ko¾ajníc - príplatok
pri balení je montážna sada /3 x k¾úèik, vonkajšia, vnútorná k¾uèka, spojovací materiál,
pomocné upevòovacie profily /L-ká/
štandardné otváranie brány ruèné,
možnos doinštalovania elektrického pohonu - príplatok

Polyuretanové vyplnenie

Vonkajšia strana

Vonkajšia strana
Vnútorná strana

Polyuretanové vyplnenie

Tesnenie

Vnútorná strana

Tesnenie

Zosilnená vrstva

Zosilnená vrstva

/montáž závesov/

/montáž závesov/

Prierez panela použitého v sekcionálnych bránach FUTURE

lak - farba - fólia

vrstva pozinku

Sekcionálne FUTURE
poh¾ad zvnútra

Sekcionálne FUTURE
poh¾ad zvnútra s pohonom
pružiny v preklade

plech

polyuretánová
pena

Sekcionálne FUTURE
prierez panelu dvier
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CENOVÁ KALKULÁCIA
Sekcionálne dvere
Stavebný otvor /bez poteru/:

2400 x 2000 mm

Rozmery dvier:

2400 x 2000 mm

Maloobchodná cena:

648 € /19 522,-SK/

Z¾ava pri 20 ks:

32 %

sekcionálne - detail

AKCIOVÁ CENA : 440 € /13 255,-SK/
Cena spolu pri 20 ks:
440 x 20 = 8 800 € /265 109,-SK/
-----------------------------------------------------------------------------Dovoz:

sekcionálne- biele

GRÁTIS

Montáž:
70 €/kus /2 109,-SK/
/vrátane spotrebného materiálu, bez murárskych úprav,/
/montáž je možné previes až po úplnom dokonèení garáží - po vakovaní/
/montáž je dobrovo¾ná - možnos individuálnej montáže/
Pohon na dia¾kové ovlád.: 180 € /5 423,-SK/
/nemecký výrobca LiftMASTER Profesional/
Potrebná montážna sada:
cca 20 € /603,-SK/
/havarijný zámok, v prípade vypnutia prúdu/
Montáž pohonu na DO:
20 € /603,-SK/
/naprogramovanie koncových spínaèov, DO, ... - bez elektroinštalaèných úprav - možná dohoda/

sekcionálne - lamelové
zlatý dub

sekcionálne - lamelové
hnedé
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PODMIENKY
Cenová kalkulácia je vyrátaná pod¾a platných cien v danom období.
Ceny uvedené v ponuke sú platné do konca mesiaca APRÍL/2009.
Po danom termíne je nutné si vyžiada novú cenovú kalkuláciu.
Po prípadnej dohode je nutné vyplati zálohovú faktúru,
vo výške minimálne 70 % z celkovej sumy a pred dodaním garážových dvier na miesto
doplati zvyšnú èas dohodnutej sumy.
/Vzh¾adom na to, že dnešná situácia je neistá, ponúkam možnos prípadnej kúpy garážových
dvier ešte pred dokonèením stavby, z dôvodu momentálne ve¾mi výhodnej ceny dvier a
skladovanie po dobu cca 90-120 dní od záväznej objednávky viem zariadi GRÁTIS, s tým že
po navezení garážových dvier na sklad a po Vašom obhliadnutí bude zbytok fakturovanej
sumy doplatený./
Bližšie informácie o ponúkaných produktoch si môžte pozrie na stránke www.spektrumrava.eu

S pozdravom

SPEKTRUM rava
IÈO: 44 660 260,
DiÈ: 10 444 87 565
e-mail: spektrumrava@gmail.com
web: www.spektrumrava.eu
mobil: 0907 825 464
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