
Pán Petkov Martin
Vchody: D2 – 1, D2 – 2, D5 – 1
Bezpečnostné dvere 3. BT

Podľa Vašich požiadaviek odporúčame : 

Benefity pri kúpe dverí ADLO :

Kvalita a záruka

- profesionálne odstránenie závad a reklamácii, vlastnými servisnými technikmi    

Dávame viac
- povrchová úprava dverí aj vo vnútri poldrážky 
- dvojfarebná kombinácia povrchovej úpravy dverí v cene
- v ponuke máme stavebnú obložkovú zárubňu, cena montáže tejto zárubni je jednotná pre všetky šírky ostenia
- zvýšená akustická izolácia Rw=39dB
- novinka: aktívny istiaci bod GUARDIAN

 Istíme skúsenosťami
- viac ako štvrť storočie skúseností s výrobou a montážou bezpečnostných dverí
- úspešne dokončené malé ale aj veľké projekty

Cenová ponuka je predbežná a je možné ju v závislosti od požiadaviek investora, alebo objednávateľa upresniť a pozmeniť.

Na potvrdenie cenovej ponuky je potrebné premeranie stavebných otvorov, ako aj presná špecifikácia požiadaviek objednávateľa.

V prípade záujmu o dvere, požiadaviek na upresnenie, alebo akýchkoľvek nejasností ma neváhajte kontaktovať.

Cenová ponuka pre: Pán Petkov, 0948 291 629

Cenová ponuka zo dňa: 28.07.2020

Ponuka platí do: 26.09.2020

V Bratislave: ADLO – Vzorková predajňa, Trnavské mýto 1, Bratislava

Kontakt:

ADLO – Investičná s.r.o., Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava SK

IČO: 44 457 626, IČ DPH: SK 2022 71 1108

- záruka na dverné krídlo vďaka montáži priamo od výrobcu (vlastné zaškolené montážne partie)              

Fekiač Marian, fekiac@adlo.sk, 0903 809 039

mailto:fekiac@adlo.sk


Pán Petkov Martin
Vchody: D2 – 1, D2 – 2, D5 – 1
Bezpečnostné dvere 3. BT

Predbežná cenová ponuka na dodávku dverí ADLO LBH D1

I. Etapa názov ks cena bez DPH

Dodávka a osadenie zárubne

Obložková zárubňa Economy YHY -  10 Do 30 cm, bezbariér 1 74,17 €

• bezpečnostná oceľová zárubňa vyhotovená v stavebnom prevedení

• zárubňa privarená na ostenie a zaliata betónom, vnútorne zosilnená zárubňa

• požadované stavebné otvory pre osadenie zárubní : 1000mmx2030mm

Stavebná pripravenosť:

- Výška poterov v jednej úrovni

• finálne prevedenie – práškovo vypalovaná farba (RAL 9003, 1001, 8017, 7047, 7016) – štandard

Osadenie a zabetónovanie ADLO zárubne určenej na stavbu pre všetky šírky ostenia - potrebné schválenie stavby 1 95,00 €

Demontáž povodnej zárubni – cena sa odvíja od obtiažnosti demontáže, 40.83 – 74.17 € 1 74,17 €

Odvoz a likvidácia opadu 1 24,17 €

Doprava - manipulácia na stavenisku s výrobkami (nezahŕňa vertikálny transport) 2,00% 5,35 €

Spolu: 272,85 €

II. Etapa

Dodávka, montáž ADLO dverí a príslušenstva dverí

ADLO dvere BD100 model LISBEO – D1 – Bezpečnostná trieda 3 1 570,00 €

• bezpečnostný certifikát na triedu bezpečnosti BT-3 podľa EN 1627 - pre dvere otváravé do chráneného priestoru (dnu)

• počet uzamykacích bodov: 9 istiacích bodov – 5 aktívnych a 4 pasívne body

Zľava na dverné krídlo -35% -199,50 €

Cena dverného krídla po zľave 1 370,50 €

• poldrážka z boku dverí (farebná povrchová úprava na hrane dverí) v povrchovej úprave dverného krídla

• farebná dvojkombinácia dverí s rozdielnymi povrchovými úpravami dverí bez príplatku

Príplatok za ADLO dvere šírky 90cm 1 24,17 €

Zľava na príplatok za ADLO dvere šírky 90cm 1 -24,17 €

Požiarna úprava dverí a protipožiarna páska E45 1 65,83 €

Dodatočná zľava na Požiarnu úpravu dverí a protipožiarna páska E45 1 -65,83 €

Povrch dverí interiér – Lampre povrch (vyrobený plech s potiahnutou fóliou, následne ohýbaný ako konzerva) 

Povrch dverí exteriér – Lampre povrch (vyrobený plech s potiahnutou fóliou, následne ohýbaný ako konzerva) 

• dvere je možné vyhotoviť alternatívne s LAMPRE fóliou - 13 povrchov (imitácie drevodekorov)

Rostex Fest, Oblé, Chróm Nerez lesklý, Kľučka - Guľa 1 61,67 €

• kovanie prekryté, 3 bezpečnostná trieda

• Bezpečnostné pánty v prevedení pozink – 4 ks

Montáž ECONOMY dverí a príslušenstva 1 40,83 €

Doprava - manipulácia na stavenisku s výrobkami (nezahŕňa vertikálny transport) 2,00% 9,46 €

Spolu: 482,46 €

III. Etapa

Ukončenie diela

Silikónové lepené tesnenie – montáž je v cene dverí 1 7,50 €

Zatvárač dverí / samozatvárač do 80kg 1 82,50 €

Montáž zatvárača dverí / samozatvárač do 80kg 1 7,50 €

Doprava - manipulácia na stavenisku s výrobkami (nezahŕňa vertikálny transport) 2,00% 1,95 €

Spolu: 99,45 €

ADLO – Investičná s.r.o.,   

Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava SK   

Fekiač Marian, fekiac@adlo.sk, 0903 809 039 IČO: 44 457 626, IČ DPH: SK 2022 71 1108   

- Osadenie zárubní na poter

• konštrukčné riešenie dverí D1 podľa normy STN EN 16034:2015, súčiniteľ prechodu tepla UD = 2,0 W/(m2.K) podľa STN 74 6481

• protihluková úprava dverí na základe teoretického posúdenia vzduchovej nepriezvučnosti Rw =42 dB (vysoká)

• Povrch dverí - Vnútorná strana – lampre – výber z 13 povrchových úprav

• Povrch dverí - Vonkajšia strana – lampre – výber z 13 povrchových úprav



 
   
   

Pán Petkov Martin
Vchody: D2 – 1, D2 – 2, D5 – 1
Bezpečnostné dvere 3. BT
Predbežná cenová ponuka na dodávku dverí ADLO LBH D1

názov

Dokumenty Záruka, dokumentácia

Záruka a servis

• 60 mesiacov od ukončenia zákazky(doplnkové kovanie, kľučku, priezorník 24 mesiacov)

• servis – profesionálne odstránenie závad a reklamácii, vlastnými servisnými technikmi

Dokumentácia k dverám pre klientov a potrieb stavby

• certifikát bezpečnosti, vyhlásenie o parametroch, SK certifikát o nemennosti parametrov stavebných výrobkov, záruční list,

  prevádzkové pokyny požiarneho uzáveru, prevádzkový denník požiarneho uzáveru, návod na používanie

Sumarizácia cena 1ks bez DPH ks cena bez DPH

Cena za dodanie a montáž dverí ADLO - cena spolu bez DPH 854,76 € 3

ADLO – Investičná s.r.o.,   

Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava SK   

Fekiač Marian, fekiac@adlo.sk, 0903 809 039 IČO: 44 457 626, IČ DPH: SK 2022 71 1108   

2 564,3 €
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