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  www.merops.cz

Adresa stavby:Adresa zákazníka:
ALFEST Lučina s.r.o.
Lučina 258
LUČINA 739 39

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a zasíláme cenovou nabídku na plastová okna z profilového systému

D E C C O
doplněného rakouským kováním MACO pro okna a německým GU pro vchodové dveře.

Tato cenová nabídka platí 14 dnů ode dne vystavení. 

V naší nabídce máme několik systémů:
Okna a balkónové dveře 

DECCO 71 AD: 6-ti komorový systém, dorazové (2) těsnění, stavební hloubka 70mm
DECCO 83 MD: 7-mi komorový systém, středové (3) těsnění, stavební hloubka 81mm

Vstupní dveře
DECCO 71 AD: 3-komorový systém, dorazové (2) těsnění, stavební hloubka 70mm

DECCO 82 AD: 6+5-komorový systém(R+K), dorazové (2) těsnění, stavební hloubka 81mm

Všechny rámové a křídlové profily jsou vyztuženy ocelovou výztuhou. Pro zasklení používáme 
izolační skla s nejlepšími tepelnými vlastnostmi viz. detail v nabídce.

Všechny výrobky jsou certifikovány - se zárukou na dobu 60-ti měsíců.

Základní barevné dekory jsou v kategorii Standart, další dekory Standart plus a Premium jsou s 
příplatkem. Vzorník dekorů najdete na naších webových stránkách.

Ornament A - silvit, chinchila; Ornament B - crepi, kůra, flutes; Ornament C - flutes mat, mastercarre, 
masterligne, masterpoint, niagara

Objednatel nechce montáž se systémem parozábrany se kterým byl seznámen, pokud nabídka 
nestanoví jinak.
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Pozice Množství Popis Cena za kus Cena celkem

1
1 ks Poznámka:

BD s plast. rámem, klika zevnitř, pojistka + madélko.
* horizontální příčka ve výši 905mm na osu příčky
Série: DECCO-
Rám: Rám okenní 72mm MD83
Křídlo: Křídlo 78mm rovné (Decco MD83)
Barva rámu: Bílá 
Barva křídla: Bílá 
název otvírky: OS balkon pravý
výška kliky: 1050 mm
odvodnění odtokové drážky
výplň: 2 x trojsklo Ug=0,5
skladba: 2 x 4/18/4/18/4
tloušťka: 2 x 48 mm
Příčky: Příčka 83mm (Decco 83 Nové)
Rozměry: 1005mm x 2170mm

7.020,00 Kč 7.020,00 Kč

2
1 ks Poznámka:

BD s plast. rámem, klika zevnitř, pojistka + madélko.
* horizontální příčka ve výši 905mm na osu příčky
Série: DECCO-
Rám: Rám okenní 72mm MD83
Křídlo: Křídlo 78mm rovné (Decco MD83)
Barva rámu: Bílá 
Barva křídla: Bílá 
název otvírky: OS balkon levý
výška kliky: 1050 mm
odvodnění odtokové drážky
výplň: 2 x trojsklo Ug=0,5
skladba: 2 x 4/18/4/18/4
tloušťka: 2 x 48 mm
Příčky: Příčka 83mm (Decco 83 Nové)
Rozměry: 1005mm x 2170mm

7.020,00 Kč 7.020,00 Kč
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Suma položek 14.040,00 Kč

Montáž oken, dveří a příslušenství 2.990,00 Kč

Částka bez DPH 17.030,00 Kč
DPH 15% 15,00 % 2.554,50 Kč

Částka celkem 19.584,50 Kč
=============

* Po upřesnění místa stavby bude nabídka aktualizována.

* Tato cenová nabídka platí 14 dnů ode dne vystavení. 

* Cenová nabídka nezahrnuje vyzdívky otvorů, ocelové konstrukce, nestandardní způsob kotvení 
konstrukce, případné použití lešení, vysokozdvižné plošiny a jiné techniky, zednické zapravení 
parotěsných a paropropustných pásek, položky v cenové nabídce výslovně neuvedené.

* Cenová nabídka je pouze orientační, po odborném zaměření na místě nebo upřesnění požadavků 
bude aktualizována dle skutečnosti.

* Při výměně oken musí objednatel zajistit zakrytí podlah, nábytku a elektroniky… pokud toto výslovně není 

uvedené v položkách cenové nabídky.

V případě použití snížené sazby DPH zákazník prohlašuje, že
uvedené práce budou provedeny v bytových prostorech !!!

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.

za společnost MEROPS spol. s r.o.

Veronika Mojžíšková

MEROPS, SPOL. S R.O.

sídlo a výroba: Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, merops@merops.cz, +420 558 740 438, +420 777 124 072
 
            

pobočka Ostrava: ul. Rudná 809/6, 703 00 Ostrava, ostrava@merops.cz, +420 733 535 137
 
      

pobočka Praha: budova fa Triocolor s.r.o., 5. Května 457, 250 64 Měšice, sedlacek@merops.cz, +420 608 308 717
 
                       

pobočka Třinec: ul. Kopernikova 863, 739 61 Třinec, trinec@merops.cz, +420 734 645 173
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