
 

 

 

 

 Potřebné informace pro zpracování cenové nabídky: 

 

1) barevné provedení:  

- výběr z velkého množství dřevěných dekorů a barevných folií. Druhy a 

ukázky barev naleznete na našich stránkách  

 

2) rozměry oken, balkonových dveří a vchodových dveří ve tvaru:  

- šířka x výška v mm, postačí změřit metrem ode zdi ke zdi 

 

3) členění oken: 

- jednokřídlé, dvoukřídlé, trojkřídlé 

 

4) způsob otevírání: 

- F - pevný fix v rámu    

- O – otvíravé 

- OS – otvíravé / sklopné (mikroventilace v ceně, žádný příplatek) 

 

5) druh zasklení: 

- standardní čiré dvojsklo Ug 1,1 W/m2.K 

- standardní čiré trojsklo Ug 0,7, Ug 0,6 W/m2.K 

- ornamentní skla – příklady naleznete na našich stránkách 

- bezpečnostní 

- jiné 

 

6) příčky v oknech 

- pevné – rozdělí okna, dveře na pevné díly, příčky svislé či vodorovné 

- meziskelní (šířka 8,18,26,45 + požadovaná barva) 

- lepené na sklo (šířka 23,33,43 + požadovaná barva) 

 

7) typ stavby: 



- novostavba / rekonstrukce / panelový dům 

- u rekonstrukce připište, zdali se jedná o jednoduchá či špaletová okna 

 

 

8) požadované práce k dodávce oken: 

- demontáž starých oken 

- jejich likvidace 

- montáž nových oken 

- zednické zapravení 

 

9) doplňky k oknům: 

-  žaluzie 

-  rolety 

-  sítě proti hmyzu 

-  vnitřní a venkovní parapety (délka x hloubka) 

 

10) povinné údaje, které musí poptávka obsahovat: 

- kontaktní telefon, místo stavby, jméno poptávajícího 

 

Po úspěšném odeslání poptávky od nás obdržíte kompletní cenovou kalkulaci max. 

do 1 týdne zpravidla e-mailem jako přílohu se souborem PDF. Pokud budete mít 

jakýkoliv dotaz můžete nás samozřejmě kontaktovat. 

Poptávku lze také zadat telefonicky nebo v jednoduché formě faxem (náčrtek 

oken). V případě nejasností Vás budeme kontaktovat pro upřesnění Vašich 

požadavků. Bude-li Vám cenová nabídka vyhovovat, či ji budete chtít jakkoliv 

upřesnit, prosím, ozvěte se nám na kontakt uvedený na námi zaslané nabídce. 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.  


