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Vážený zákazníku,

děkujeme za VáŠ projevený zájem o naše výrobky a služby. Pň realizaci Vaši zakázky klademe maximální důraz na
kvalitu provedení jak samotných oken, dveří a zimních zahrad, tak i na celkový průběh realizace.

Věříme, že budete spokojeni.
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W|NSTAR 78 z kvalitních dřevěných euro hranolů, s kováním Maco MULTI_MATIG a prvotřídním sklem od jedničky na
EvroPském trhu sPoleČnosti AGC FLAT GLASS. Výroba kompletních oken probíhá výhradně v našem modérním qirobním
závodě v Příboře, podle nejnovějších předpisů a poznatků, kvalitním person'álem na moderních cNc strojích. ttelvétsi peei
v9lujeme povrchové Úpravě, která má zásadní vliv na celkovou životnost okna a to díky nejmodernější lakovací Íince. ý
případě Vašeho zájmu se můžete přijít sami kdykoli podívat a přesvědčit...

Konstrukčníhloubka: 78mm
Profil: Dřevěný eurohranol sMRKo\aÝ, DUBo\aÍ, z BoRoVlCE, z MoDŘíNU
Povrchová Úprava: Vysoce odolné barvy S|KKENS zajišťující vysokou životnost a minimální

nároky na údžbu. Umožňuje při splnění všech podmínek získat 10-ti letou
garanci na povrchovou úpravu celého okna
Maco MULT| MAT|C se dvěma bezpečnostními body, pojistkou proti chybné
manip,r:\aer a íunkti mikrovenlilace na hažóém oteviravo_sklopném k-ňd)e
Dveřnízámky Maco, ve standardu nabízíme uzavírání v 6-ti bodech
Uw = 0,86 - 1,2Wlm2K dle typu zasklení
barva, přesný typ zasklení, druh dřeviny, doplňky apod. jsou uvedeny
u každého vlirobku

kování oken:

kování dveří:
Tepelný koeíicient:
Přesná specifikace:

ctnnrtxovnltÁ nnraa
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Obecná definice námi nabízených služeb:

Demontáž: odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbyteěnému poškození vnitřního zařízení bytu
či domu a co nejméně se poškodila venkovnífasáda. Dále může být s odvozem nebo bez odvozu staných oken a suti.
Tento odpad se poté ekologicky likviduje.

Montáž: usazení, ukotvení oken do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů,
žaluzií a sítí, pokud jsou souěásti cenové nabídky, Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme. Upozorňujeme, že budou-
li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená
okna žádné zárul<y. V těchto případech může docházet k neodbomé montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které
nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci uýrobku, nelze uplatňovat
na tty'o vady rekJamaci.

Systém těsnících pásek mezi oknem a domem: chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámů s
domem_ Yýrazné snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní
podmínky v interiéru.

Zednické začištění: zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotěených ploch, montáž a
zapravení vnitřních i vnějších parapetů, Usazení vnitřních a venkovních parapetů je naceněno pouze v případě, že jsou
součástí cenové nabídky. Pňplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.

Stavební práce nebo další upřesnění: viz, přesný popis v zápatí této cenové nabídky.

Pokud §;to služby nejsou vyčísleny v položce ,,S!užbý', tak NEJSOU součástí této cenové nabídky l

V případě, že objednatelje plátcem DPH a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92 a) zákona č.
235l2OO4 Sb. nezahrnuje cena celkem částku DPH, kterou je povinen pňznat objednatel.
Objednatel si je této povinnosti vědom.
Pokud se z objednatele, plátce DPH spadajícího do režimu §92a) zákona é.235l2OO4 Sb., stane před dokončením díla
neplátce DPH, nebo osoba na kterou se nevztahuje §92a) zákona č.235l2OO4 Sb., bude cena celkem navýšena o DPH v
platné sazbě.

Montáž sleva:

illmod trio - rekonstrukce

Demontáž oken s likvidací odpadu

Zednické zapraveni

4 270,53 Kč

3 000,00 Kč

1 800,00 Kě

4 050,00 Kč

Cena celkem bez DPH

DPH 15 o/o

168 658,09 Kě

25298,71 Kě

ctRnrxovruÁRnml
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ii-tliil zev,ÝÝróbkú: VOhod_óvé dÝŇ
W|NSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink

KAŠTAN 2o13

Rám:

Kř.q,l$

1 1,1,i iiiitili
Výplň:

,,,Wttlsrnn zq o

xn§rÁŇ iprq, i

Cena za kus:

lzolační dvojsklo

F4-í6-4PTN+ chr. Ultra šedý U=1,1 omament Rw=3odB ; KURA

DveřníVýplň EURo 34mm

Dveřníu/plň EURO 34mm ; ; Mřížka Duplex

85 182,00 Kč

- Výrobní rozměry r4i,robku, tj. venkovní rozměr rámu.
* Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
* Zobrazení uýšky kliky je reálné k poměru v.ýšky okna.

Hmotnost: 114 kg

Počet kusů:

aza'Ň §i*iJi..é1 ;'" .-:n'=.;'

Doplňky:

Zavíraós aretací hnědé TS4000

Madla rovná na hl. křídle A40 - nerez

Nerezov,ý okop z venkovní strany 400 mm

Cena doplňliů ,. '.'

Cena doplňků po slevě 0 To:

Ceňa s doplňký,po slevě:]

2Ks
.l,.,;.'.1192 219.0ó, Kč

x 2 3838,00 Kč

x 4 24 024.00 Kč

x 4 5500,00 Kč

, 33 362,00 Kč

ááááioó rá
,:. : ,,",í3§ 5€{;0o Kč

c

1,,

rlliili

Pozn.: y66od č,4+5
Hlavnívchodové dveře dovnitř levé z vnitřního pohledu. S-ti bodové kování+ el. vrátný bez přepínání +
bezpeČnostní klika i koule s překrytím zámkové vložky na širokém štítku v barvě bronz. Ve spodní části
AL prah s přerušeným tepelným mostem. Dveřní křídlo zasklené ornamentálním sklem kůra čirá. Do
výšky 600 mm plný okop z kontraprofilů. Na křídlech z venkovnístryny osazen okopovli plech do výšky
400 mm. Hlavníkřídlo z venovní strany ve výšce 800 a g00 mm osazeno madlem typ A40 v provedení
nerez. Hl, křídlo osazeno dveřním zavíračem s aretací. Skla členěna oboustranně nalepovací mřížkou
šře 30 mm bez duplex rámečků.

S ohledem na šffku bočního dílu není možno osadit dopisní schránky z tohoto důvodu nejsou součásti
nabídky. Součásti nabídky nejsou elektrorozvody, pouze zapojení el. vrátného na stávající kabeláž.
Obloukouý nadsvětlík není součásti nabídky.

Bez zámkových vložek a klíčů - objednatel si zajistí vlastní o celkové délce 102 mm a rozteči 46/56
mm

ExcellnuR6
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Rám: W|NSTAR 78 (8ax86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink

KAŠTAN 2013

Výplň: lzolačnídvojsklo

F4-16,4PTN+ Chr. Ultra šedý U=1,1 RW=3odB ; ;

Cena za kus: 16 631,00 Kč

Poěet kusů:

,'"#á*Ť"loslevě| ], ,i, '. iii
l, ,, ,,',;:,,,,, '' 

' , rl

Cena doplňků po slevě 0 %:

Cáňa *,doptňiý po,slqvěl,, il i,.il]',

- Výrobní rozméry lnýrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- Výrobky jsou zoblazeny z pohledu interiéru.
* Zobrazení uišky kliky je reálné k poměru rnj,šky okna.

Hmotnost: 59 k9

Pozn.; Repase - stávajících nadsvětlíku
Obroušení a natřeni do barvy dle nových dveří

Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému a textovému popisu každé pozice. Na případné reklamace
po podpisu smlouw o dílo, jejíž součástí je tato cenová nabidka,.nebude brán zřetel!

Celkový poěet obvodových metrů rámů nabídky:

Celkový počet obvodových metrů otvorů nabídky:

24,42 m

24,42 m

crnnrxovguÁ nnml
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Společnost Decplast si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme
komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem
illbruck.

tJ|oha modemího okna spočívá především v jeho peďektní těsnosti, Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale
Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno "znehodnocena", pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a
okenním rámem, Odborná, ěi správná montáž znamená, že nové okno musí být pňrozeně spojené s budovou tak, aby tvoňlo
jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem
teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSru eru 730540-02 Tepelná ochrana budov ést 2 a TNl 746077 Okna a
vnější dveře, požadavek na zabudování, Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. pňpojovací spáru okna a
ostění systémem těsnících pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o
nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny jako souést cenové nabídky. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu
získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce.

* Nejlepší a dosud nepřekonaný způsob spojení okna s
domem
* Výrazně vyšší odolnost proti dešti, plísním a promzání
*Vysoce hloubkově rozpínavá impregnovaná pěnová páska
* Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Vyšší hluková neprůzvuěnost proti hluku z vnějšího
prostředí
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil
v konstrukci
- Aplikaěníteplota bez omezení
" Vhodné do novostaveb a předem pňpravených otvorů

Orientační cena při použití systému illmod Trio Plus:

3 664,- Kč bez DPH

* Zvýšená odolnost proti dešti, plísním a promzání
* Jedná páska s perlinkou pro interiér a exteriér
" Pásky kryjí montážní pěnu a zajišťujíjejí ideální vlastnosti
dlouhodobě
* Snadné připojení na zdivo pomocí perlinky a malty
* Aplikační teplota od + 5 do 45 stupňů celsia
" Vhodné do rekonstrukcí a nerovných otvorů

Orientační cena pň použití systému Twinaktiv W s perlinkou:

2198,- Kě bez DPH

ffiillbrugk
making it perfuct.

cÉnnFKúvAilA rlnMA
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Garance rozměrů výrobků:

* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na
rlpravu ceny v případě rozdílných skuteěností zjištěných při zaměňení.

" V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě
nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

* NEJSOU KALKULOVÁNY

Standardní záruéní lhúta 60 měsíců: vztahuje se na veškerá okna mimo doplňky, které jsou specifikovány v cenové
nabídce. Záruka se vztahuje i na provedené montážní a stavební práce.

Prodloužená záruční lhůta 120 měsíců: vztahuje se na výrobky WlNSTAR 92 a W|NSTAR hybrid, dle podmínek
prodloužené záruky (pravidelný servis po 4 letech) a dle podmínek 1O-ti leté garance na povrchovou úpravu.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: váahuje se veškere doplňky jako jsou např. interiérové žaluzie, interiérové a
exteriérové parapety, sítě proti hmyzu, rolety, mechanické ésti kování vchodorných dveří (rozvory), zámkové vložky,
nalepovací mřížky, okenní kliky, dveřní kliky, izolaění dvojsklo, izolaění trojsklo, krytky okenních pantů, dveřní klepadla,
dveřní kukátka apod.

Záruční lhůta 60 měsíců: se vztahuje na dveřnívýplně od spoleěnosti PER|TO s.r.o,

Záruéní lhúta 84 měsiců: se vztahuje na dveřní výplně od společnsoti VP TREND s.r,o,

Platnost GN je 30 dnů od jejiho vystavení

Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70o/o zkoneéné ceny díla.

Dodací podmínky: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle barevné specifikace
výrobků. Jsme schopni Vám maximálně být nápomoci i v případě nestandardních požadavků na termín
dodání a montáže.

Gertifikace: výrobní proces firmy DEC-PLAST spol. s r.o. se řídí dle systému managementu kvality ČSN EN lSO
9001:2009.

ExceuruRo



DŮležité upozornění: Dřevo je přírodní produkt, proto jednotlivé díly mohou vykazovat částečné barevné odlišnosti a
různé estetické odchylky vyplývající z pňrozených vlastností dřeva a jeho technologického
opracování, přestožejsou ze stejné dřeviny. Také při povrchové úpravě provedené tazurou se
mohou barevné odlišnosti objevit a nemohou být předmětem případné reklamace.

ffř§]lYilff i:?iiHffi :'itiii,r"'JllfiHlY;:"l"',i.'fl i"llilJft l,:iJtrfJ"ť;ff l"'t:ťý
mm.

Tyto estetické odchylky nejsou předmětem reklamace a nemohou být považovány za vadu výrobku.

Ochranné pásky přizednicIcých pracích s nízkou lepivou schopností:
TESA 4438 ... páska jednostranná (modrá)
TESA 4838 ... páska oboustranná (nahoře černá)
sToRcH 49315,|
SToRcH 493250
... na okně max 4 týdny

Ochranné pásky přimontážních pracích s nízkou lepivou schopností:
Den Braven - maskovací krepová páska 80E, p ň šířce 50mm, obj, číslo B7O4MA,
... smí být nalepená na okně maximálně 7 dní.

Tato cenová nabidka slouži pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost
DEC-PLAST spo|. s r.o. zavázána k iakémukoli konkrétnímu pInění, je nutno uzavřít pňslušnou smlouvu v písemné

formě.

iiFjjip.:šl,áiti:iilliffi ítlíťffi ii$lfi lilit
obchodní oddělení olomouc 9

iiíi*f;l4.s,.3.é.l:§|il&ťÉ:tlilillÍlffi li|ffi
fi li p. ska rka@decplast. cz

Těšíme se na Vaši odpověď a přejeme Vám př'tjemný den

cEBffKOvAilA í|BMA
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