




Megrendelő: Árajánlat száma: 
Helység:

télikertekre szakosodott mérnöki iroda, minden esetben a megrendelőre szabott igényeknek megfelelő megoldást kínálja!

Az Ön télikertjének műszaki és árkalkulációja:

Tetőszerkezet:
Profil:

száraz tömítésekkel és vízzárással, formatervezett csatornával ellátott tető rendszer.

Profil színe:

Héjalás:
25mm, 5 légkamrás bronz polikarbonát,

   2 db vízelvezető csatornával:

   (7300x3000 mm-es tetőbe)

3.  25 mm-es polikarbonát bronz kivitelben ( 3000 x 3700 mm-es tetőbe): 622

4. Beépítés és szállítás:

nettó ár
Áfa 20%

bruttó

Tetőszerkezet:

Profil:

 Ellenálló száraz tömítésekkel és vízzárással, formatervezett csatornával ellátott tető rendszer.

Profil színe:

Héjalás:

25mm, 5 légkamrás bronz polikarbonát,

Oldalfal:

Profil: 

körbe gumitömítés, mely biztosítja a tökéletes hang és vízszigetelést. Minőség: 1.osztály.

Profil színe:aranytölgy szín

Üvegezés:

                   Árajánlat Sunwood télikertre                        
             SUNWOOD s.r.o., Komenského 4, 94301 Štúrovo                                    
                     tel.: +36 30/530 0890                                                                         
             mail:telikert@sunwood.hu                                                                         
        www. telikert.org

Dátum:
Tel:
Mail:

Köszönjük érdeklődését cégünk szolgáltatásai iránt. Válassza Ön is a kimagasló minőséget elérhető áron! A Sunwood 

Előtető árajánlat

Tetőszerkezet-rendszer alumínium, statikailag megtervezett vázszerkezettel, időjárási viszonyoknak ellenálló

 Ral 8003 (aranytölgy) színben

SUNEX napvédő biztonsági üveg (6 ESG Sunex- 16 ar – 4.4.1 Low-e)

1. Alumínium tetőszerkezet 7300 X 3000mm + 3000 x 3700 mm méretben, Classic Lean-to 5°-os hajlásszöggel, 

7 424 Eur+áfa

2. SUNEX napvédő biztonsági üveg (6 ESG Sunex- 16 ar – 4.4.1 Low-e) 3 029 Eur+áfa

Eur+áfa

1 400 Eur+áfa

12 475 Eur+áfa
2 495 Eur

14 970 Eur

 Télikert + előtető árajánlat (ez valósult meg)

Tetőszerkezet-rendszer alumínium, statikailag megtervezett vázszerkezettel, időjárási viszonyoknak

 Ral 8003 (aranytölgy) színben

SUNEX napvédő biztonsági üveg (6 ESG Sunex- 16 ar – 4.4.1 Low-e)

Sunwood 5 légkamrás, 70mm beépítési mélységű PVC nyílászárórendszer, ISO  minősítéssel,

4 Float – 16 Argongáz – 4 Low-e

mailto:telikert@sunwood.hu


   2 db vízelvezető csatornával:

   (7300x3000 mm-es tetőbe)

3.  25 mm-es polikarbonát bronz kivitelben ( 3000 x 3700 mm-es tetőbe): 622

4. Oldalfal mely az alábbi nyílászárókból állnak:

 3 db toló-bukó ajtóból, 2 db bukó-nyíló ablakból, valamint  fix ablak kombinációból,  statikai sorolókból

  acélmerevítéssel a szükséges teherbírás érdekében:

5. Beépítés és szállítás:

nettó ár

Áfa 20%

bruttó

Forintos árat a megrendelés napján aktuális jegybanki árfolyam alapján számoljuk!

A beszerelés ára azon tények figyelembevételével lett kialakítva, hogy a vevő térítésmentesen biztosít:
- hozzáférést vízcsaphoz és elektromos áramhoz
- akadálymentes munkaterületet

Fizetési feltételek:

belül kell kiegyenlíteni. 

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 6-8 hét hét
Garancia: 5 év

Megjegyzés: tekintettel a felhasznált beépítési anyagok fizikai tulajdonságaira, a tetőszerkezet beépítését
csak 0°C feletti hőmérséklet esetén tudjuk elvégezni, a hőmérséklet csökkenése vagy az esős időjárás a 

A beépítési határidő meghosszabbítását eredményezheti.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a télikert építése engedély köteles, melynek beszerzéséről a megrendelőnek szükséges 

gondoskodnia.

1. Alumínium tetőszerkezet 7300 X 3000mm + 3000 x 3700 mm méretben, Classic Lean-to 5°-os hajlásszöggel, 

7 424 Eur+áfa

2. SUNEX napvédő biztonsági üveg (6 ESG Sunex- 16 ar – 4.4.1 Low-e) 3 029 Eur+áfa

Eur+áfa

7 218 Eur+áfa

2 195 Eur+áfa

20 488 Eur+áfa

4 098 Eur

24 586 Eur

A beszerelés tartalmazza: konstrukció kiszállítását helyszínre, összeszerelést, beüvegezést, rögzítést, szigetelést.
 A beszerelést a legmodernebb , Hilti rögzítő elemekkel, rozsdamentes és saválló csavarokkal  végezzük.

az ÁFÁ-val növelt érték 70%-át megrendeléskor, 30%.ot a beszerelést követően a számlán feltüntetett határidőn

A tulajdonjog a vételár teljes kiegyenlítéséig a SUNWOOD s.r.o. Tulajdonában marad.


	Munkalap1

