
Všeobecné  podmínky  pro  zakázkovou  výrobu

Platby:             záloha  -‐  50%  z  ceny  zakázky  před  zadáním  do  výroby
   doplatek  –  po  naskladnění  zakázky  před  montáží  –  převodem  nebo  
   hotově  na  prodejnách  (montážníci  nemohou  hotovost  přijímat  
   z  bezpečnostních  důvodů)

Dodací  lhůta:      6-‐8  týdnů  (dle  výrobce)  od  zaplacení  zálohy  a  potvrzení  konečné  
   specifikace  objednávky  zákazníkem

Cena  montáže  zahrnuje:   -‐montáž  dveří  a  zárubní  -‐    nutné  dodržet  stavební  připravenost
-‐doprava  na  místo  stavby
-‐zaměření  provedené  zhotovitelem

Cena  montáže  nezahrnuje:   -‐podřezávání  dveří  a  zárubní  z  důvodů  nedodržení  stav.  připravenosK
            -‐úprava  stavebních  otvorů
            -‐akrylování  nerovnosK  zdí  včetně  materiálu
            -‐zdržení  zaviněná  nepřipravenosM  stavby

Podmínky  nutné  k  zajištění  montáže:
1. maximální  vlhkost  (relaKvní)  na  stavbě  nesmí  být  vyšší  než  50%
2. minimální  teplota  v  zimních  měsících  nejméně  15  °C
3. zajištění  přívodu  230V  pro  zapojení  ručního  nářadí

Vícepráce:    
Veškeré  vícepráce,  vyplývající  z  nedodržení  podmínek  nutných  k  zajištění  montáže  ze  strany  
objednatele,  budou  hrazeny  v  sazbě  350-‐  Kč/hod/osoba  a  15,-‐  Kč/km.  Vícepráce  jsou  splatné  
v  konečném  vyúčtování  celé  zakázky  a  je  o  ně  navýšena  závěrečná  faktura.

PřevzeD  díla:
Objednatel  je  povinen  po  dokončení  dílo  převzít.  V  případě,  že  se  objednatel  nedostaví    k  převzeM  díla  
nebo  jeho  čásK  v  den  montáže,  považuje  se  dílo  za  převzaté  bez  závad.

Klima  podmínky  pro  osazení  dveří:
V  rámci  projektování  budov  jsou  dveře  osazovány  do  rozdílných  klimaKckých  podmínek  a  musí  
odolávat  chladu,  teplu,  vlhkosK  a  slunečnímu  záření.  Volte  tedy  vždy  vhodné  osazení  dveří  a  
předejděte  následným  problémům  s  jejich  používáním  a  funkčnosM.  Klima  dveře  mají  speciální  
konstrukci,  která  obsahuje  Al  vrstvu,  jež  zabraňuje  pronikání  vlhkosK  do  dveří.  

Určení:
l.  Standardní  bytové  interiérové  mezipokojové  dveře  s  minimálním  rozdílem  klima  mezi  dveřmi  
oddělujícími  prostory.

ll.  Dveře  pro  oddělení  prostorů  se  středním  rozdílem  klimatu,  jako  jsou  např.  často  užívané  koupelny  
nebo  vstupy  z  temperovaných  chodeb  a  schodišť.  

lll.  Dveře  s  oblasM  určení  pro  přechod  z  nevytápěných  prostorů  (garáže,  sklepy,  schodiště,  zádveří  
apod.)  do  prostorů  vytápěných.
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Upozornění:
Dýha  je  kvalitní  přírodní  materiál  s  přirozenou  texturou  dřeviny.  Dýha  je  charakterisKcká  možnými  
odchylkami  v  barvě  a  kresbě,  které  jsou  znakem  krásy  a  životnosK  přírodních  materiálů.  Dýha  tak  
naplňuje  představy  o  přírodě,  originalitě  a  nezaměnitelnosK.  Z  tohoto  důvodu  jsou  vždy  kresba  a  
odsMn  dýhy  pouze  orientační.  U  jednotlivých  čásD  kompletu  je  možná  barevná  odlišnost.

dveře zárubně
Veškeré  dveře  z  naší  nabídky  

SAPELI
Veškeré  dveře  z  naší  nabídky  

SAPELI
cena  bez  příplatku cena  bez  příplatku

zárubně
Plné  otočné  provedení  modelů:  NORA,  
RADKA,  ESTER,  EXKLUSIV,  VENECIE,  

BERGAMO,  
VARIANT,  MILÁNO,  JANOV,  ROMA,  

PALERMO,  SOFTLINE,  
ELEGANT,  FEST,  LIPNO,  STANDART,  

DAMIER,  TENGA,  
ALEGRO,  TARUGO

Pouze  otočné  provedení  
obložkové  zárubně  dýhované  

nebo  CPL.

Příplatek  dle  ceníku  výrobce Příplatek  dle  ceníku  výrobce

dveře zárubně
Otočné  provedení  modelů:  

ELEGANT  10,  LIPNO  10,  ALEGRO  10,  
15,  20,  

TENGA  10,  15,  25,  DAMIER  10,  15,  
VARIANT  10  –  15,  

NORA  10,  STANDART  10,  FEST  10,  
TARUGO  10  

Pozn.:  lze  osadit  pouze  do  kovové  
zárubně.

Obložková  zárubeň  NELZE.  
Pozn.:  lze  osadit  pouze  do  

kovové  zárubně.

Příplatek  dle  ceníku  výrobce x


