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CENOVÁ NABÍDKA - EV. ČÍSLO CN-15-2021-0227
Akce: BD Praha 9 - Střížkov
Příjemce
Firma
:Stavební družstvo Praha
Pro
: pana Koppa Roberta
Adresa : Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8
Telefo
n
Fax
e-mail
Datum

: 734 767 594
:
: kopp@sbdpraha.cz
: 24.9.2021

Odesílatel
Firma
: JaP - Jacina, s.r.o.
Od
: Eva Králová
Adresa : Poděbradská 65a
198 00 Praha 9
Telefon : 737 284 528
Fax
e-mail

:
: kralova@jap-jacina.cz
: www.jap-jacina.cz

Vážený pane Kopp,
na základě požadavku Vám zasíláme cenovou nabídku na výše zmíněnou akci. Na Vaše další
dotazy rádi odpovíme.
Sekční průmyslová vrata
Sekční vrata rozšiřují nabídku vratových výplní pro průmyslovou vybavenost. Filozofie
konstrukce průmyslových vrat vychází především z požadavku o co nejbezpečnější
manipulace. Tyto výrobky se vyznačují především vysokou kvalitou a dlouhou životností.
Vrata dokonale utěsní otvor a mají výborné tepelně izolační vlastnosti. Základní
standardní barvy vně bílá RAL 9016 a 9010, šedá hliník RAL 9007, bílý hliník RAL 9006,
šedobílá RAL 9002, hnědá RAL 8028, antracitově šedá RAL 7016, zelená 6005, modrá RAL
5010, červená RAL 3000, uvnitř RAL 9002.
Materiál:

Vodící lišty a příchytné prvky – žárově pozinkované ocelové profily sekce –
sendvič ze žárově pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem
- izolační výplň – pěnový polyuretan 40 mm
Konstrukce: Jednotlivé sekce vrat zajíždějí ve vodících profilech svisle nahoru nad
stavební otvor, kde se překlápějí do vodorovné polohy a zasunou se pod
strop. Nad vraty je osazen torzně pružinový systém, který působí jako
vyrovnávač hmotnosti vrat.
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Sekční vrata Hörmann SPU F42
- rozměr otvoru (š x v): 5250 x 2200 mm
- rozměr vrat
(š x v): 5250 x 2250 mm
- průjezdný otvor (š x v): 5520 x 2200 mm
- snížené kování – L –nadpraží min. 250 mm
- povrchová úprava: vně stucco nebo micrograin (valcha), uvnitř stucco
- vně barva standardní RAL 9006 /uvnitř RAL 9002
- v jedné sekci mřížovina – tahokov z nerezu (nelze lakovat) v AL rámech - elox
- torzní pružiny do 100.000 uzavření
- boční pohon WA500FU/B545FU s frekvenčním měničem a se samozavíráním (230V)
- externí řídící jednotka B545FU s tlačítky nahoru-dolu-stop
- SKS spodní bezpečnostní lišta + fotobuňka s odrazkou
- bez dálkového ovládání (v případě že půjde použít stávající ovládání)
- včetně odhlučnění od kce domu (bez měření hluku)
Celková cena komplet vrat se speciálním rabatem
vč. montáže a dopravy bez DPH

115.970,- Kč

Příplatky:
- Dálkové ovládání:
-Přijímač s evidencí ovladačů ENIKA – 6.000,- Kč
-2-kanálový ovladač ENIKA – 450,- Kč/ks

V našich cenách není započítáno ZS a energie.
Kompletní podklady pro stavební připravenost obdržíte při podpisu smlouvy o dílo. Před
započetím montážních prací, musí být připraveno staveniště dle našich pokynů tak, aby
montážní práce mohly být provedeny bez přerušení. V případě nedodržení stavební
připravenosti účtujeme veškeré vícenáklady spojené s montáží, s výjezdem, zapojením a
seřízením zařízení, které má být předmětem dodávky.
Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platné zákonné
sazby.
Doprava: doprava je již kalkulována v ceně nabídky
Obchodní podmínky: u stálých odběratelů dle odsouhlasených ob.podm.
Dodací lhůty: 7 – 9 týdnů od objednání a upřesnění technické specifikace.
Záruky: Poskytujeme záruku 60 měsíců na pevné díly a 24 měsíců na pohyblivé části a el
pohony a jejich části.. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a
manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.
Platnost naší nabídky je do konce září 2021.
S přátelským pozdravem Za JaP-Jacina, s.r.o. Eva Králová
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