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Smluvní strany:
Dodavatel: OKNO PLUHAŘ s.r.o., Luženická 675, 344 01 Domažlice
Tel/Fax: 379 778 383, mobil:
e-mail: oknop|uhar@tjsca|i.cz
IČO: 26392127
Bankovní spojení: ČSOB Domažlice -
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Odběratel prohlašuje, že má zajištěno financováni dodávky a poskytne pří uzavřeni ô
Kupní smlouvy zálohu ve výši
" .. . .... Kč. Vypořádáni bude provedeno
konečnou fakturou, ze které dodavatel zálohu odečte.
Odběratel přebírá zodpovědnost za zabudované prvky, které jsou předmětem KS

Přechod vlastnického práva: Odběratel se stává majitelem plastových výrobků, až po plném
uhrazení dodávky. V případě neuhrazeni dodávky v dohodnuté době splatnosti
souhlasí odběratel s odebráním plastových výrobků z objektu stavby.
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OKNO PLUHAŘ s.r.o.

Telefon: 379 778 383, fax: 379 778 383
Mobil:

344 01 Donwžlice

Záka3n/k:
Adresa"

OÚ Babylon

zakázka SQl jq

NABĹDKA OKEN A DVEŘÍ
Vyhotovil: S>ráí'ce sys[ému

vážený zákazníku

Děkuienie Vám, že jste oslovili naši íirmu zabývající se výrobou plastových oken a dveří z vysoce kvalitního německého
profilového systému Gealan, ktcrý patří mezi přední svčtové výrobce profilů pro okna a dveře.
Okenní profily Gealan už po desetiletích užívání prokazují barevnou stálost a stabilitu materiálu. V důsledku speciálního uspořádaní
vntřnich komor má profil výborné tepelně izolační vlastnosti. Díky četným přepážkám a stavební hloubce 74 mm je profil stabilní a
také výraznč zlepšuje pevnost rohových svárů. Dále Váni můžeme v základni 11abídce nabídnout 9 dekorů jednostranné i
oboustranné imitace dřeva a probarvené acrylcolorové profily do hloubky 0,5 mm dle vzorkovníku RAL. Naše okna Gealan jsou
vyráběna v 6 KOMOROVÉM provedeni.
Všechny výrobky
j6oú okovány celoobvodovým kováním G-U /SRN/, které má výhody především v široké možnosti dodatečného seřízeni a v různých
bezpečnostních stupních . Kování umožňuje dva druhy větráni l standardui a spárové/.
Okna jsou standardně zasklena izolačním dvojsklem DITHERM 4 - 16 - 4TopN, U= 1,0 W/mK nebo trojsklem 4TOpN - 14 - 4 14 - 4TopN, U= 0,6 čímž dosahuji vynikající tepelně izolační vlastnosti a výrazné sníženi rizika rosení vnitřních skel. Sklo je pro
lepší pQhodu zdarma plněno argonem.

Všechny obrázky jsůu vyobrazeny jako pohled zevnitř.

Součet 2ks okna : 5.314,00 Kč
1.200,00 Kč
Montáž
Celkem bez DPH : 6.514,00 Kč

Doprava zdarma .
jsme již 22 let na trhu.

Pokud tato nabídka splňuje Vaše požadavky, věříme, že využijete našich
služeb.
Těšíme se na Vaši objednávku a zůstáváme
S pozdravem
OKNO PLUHAŘ s.r.o.
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Rozměry rámu: 700,0 x 400,0 mm
Stavební otvor" 720,0 x 450,0 mm'

Pozice: 1/: Dvojdílné okno se sloupkem + přislušenství
Gealan ĺQ 8000

Základni cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Sloupek'
Křídlo:
Podklad. profil:
Klika.

=ilné okno se sloupkem

4 830,00 KC

F4-16TGI-IT4 TGI-U=1.1 Fbat-lplusTop
P24X304240 =24mm= deska BARVA (R/kř)
U=1 1
GA80 rám okno 66 mm 6K
GA80 příčka 82 mm
FIX
STD Parapetní profil výška 30 mín
"B"žádná
Sleva - 45%
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Množství: 2

Celkem:

Cena za ks: 2 657.00 Kč

5 314,00 Kč

