
  Dodavatel :   Odběratel :  Příloha č. 2
  JVS s.r.o.   Adresa  list č. 1
  262 51 Dublovice  počet listů 2
  tel./fax:  318821214   Mail:
  mobil: 603-434473, 603-434459   Tel.: <    >
  www.jvs-zahrada.cz   Místo montáže:

325 cm
375 cm
643 cm
103 cm

3 ks
63 785,00 Kč

obr. 1 odsuv výška 3% 0% 0,00 Kč
0 cm kolejiště viz ceník NE 0,00 Kč

ANO NE v ceně ANO 0,00 Kč
viz ceník NE 0,00 Kč

150 0 cm 0,00 Kč
643 cm 0,00 Kč

(obr.1) NE 0,00 Kč
bazén obr.2 3 cm 0,00 Kč
malé čelo v ceně 8 cm 0,00 Kč

obr. 2 NE 0,00 Kč
NE 0,00 Kč

(obr.5) NE 0,00 Kč
velké čelo v ceně 8 cm 0,00 Kč

NE 0,00 Kč
obr. 3 NE 0,00 Kč

dveře boční posuvné ANO* (obr.6) NE 0,00 Kč
příplatek za DREAM NE boční 6000 ANO* 0,00 Kč
počet segmentů 3 ks (obr.3) 4000 NE 0,00 Kč

povrch v ceně ANO 0,00 Kč
NE 0,00 Kč

výplň v ceně ANO 0,00 Kč
příplatek NE 0,00 Kč
příplatek NE 0,00 Kč

NE 0,00 Kč
příčky 15% NE 0,00 Kč
Jiné 600 NE 0,00 Kč
úpravy 3 NE 0,00 Kč

  Boční dveře na přání vpravo ANO 0,00 Kč
 nebo vlevo 10% -6 378,00 Kč

montáž 5% ANO 3 189,00 Kč
CELKEM bez DPH 

15% DPH

zatěžovaných oblastech. V zimním období je uživatel povinen provádět úklid sněhu. Při nedodržení tohoto omezení ručí za vzniklé škody uživatel.

CELKEM 69 686,00 Kč
záloha      - vč. DPH

Na dodavatelem písemně nepotvrzené změny nebude brán zřetel.

POZOR: Omezení pro zastřešení standartního typu: Zastřešení se nedoporučuje instalovat v horských, podhorských nebo v jiných extrémně

Nedílnou součástí této kalkulace je list č. 2                                                                            pokra pokračování na listě č. 2

Záloha se hradí převodním příkazem, složenkou typu C nebo hotově na zákl. daň. dokladu.

POZNÁMKY: Individuální technické řešení - viz dodaný nákres.

upřesněno umístění dveří, budou v provedení "standard". Povinost upozornit dodavatele na veškeré extrémní podmínky v místě instalace.
Odběratel se zavazuje zajistit termín montáže a přesný popis cesty.

Ing. František Hes
Případné změny zasílejte pouze písemně.

do vodorovného a pevného podkladu beton B20

doplatek  - vč. DPH

zpevnění pro podhorskou oblast
uzamykání dveří
uzamykání segmentů - 2000.-Kč za segment
Akce-doprava do 30 km zdarma

Doplatek se hradí vždy v hotovosti při expedici.
Doprava je součástí kalkulace ceny celé dodávky.

Za živelné pohromy dodavatel neručí.
Dodavatel doporučuje provést pojištění výrobku.

Pozor! V zimním období za nepříznivého počasí (sníh, mráz) nebude provedena montáž, ale pouze expedice k zákazníkovi včetně doplatku.

Proveďte kontrolu a doplnění veškerých údajů. Pokud nebude

Předpokládaná expedice ode dne uhrazení zálohové faktury.

0,00 Kč

60 596,00 Kč
9 090,00 Kč

stříbrný elox - povrchová úprava konstrukce 
Konstrukce v bronzovém eloxu - příplatek

čirý barevný polykarbonát s UV stabilizací
změna dutinkového polykarb. na plný, čirý
jiné úpravy

 zaokrouhlení

Akční sleva 10% + *boční dveře zdarma

vnitřní šířka kolejiště

výška zastřešení

prodloužení odsuvu-1x kolej-přípl./bm 

PRACTIC
změna výšky o každých 10cm nad standard-přípl.
Příplatek za pochozí koleje v délce zastřešení
jednostranné pro posuv jedním směrem

vnější šířka kolejiště
1) Vnitřní šířkou kolejiště se rozumí minimální šířka mezi kolejemi  (obr.4) 

4) Výška zastřešení je výška největšího segmentu celého zastřešení (+/- 3cm) (obr. 5-6)
5) Počet segmentů je daný dle požadované délky zastřešení viz ceník. (viz obr. 3)  

2) Vnější šířka kolejiště je maximální šířka kolejiště (zastřešení),  (viz obr. 4)
3)Délka zastřešení je délka celého zastřešení v roztaženém stavu (+/- 5cm), (viz obr. 4)

pantové dveře - přípl. 3000 Kč/m2

nad terén L + 5cm, odnímatelné z polykarbonátu
posuvné dveře - přípl. 3000 Kč/m2

čirý dutinkový polykarbonát s UV stabilizací

jiné úpravy čela - přípl./ks
boční odsuvné dveře-zakreslete umístění-přípl./ks 
příplatek za boční dveře pro DREAM

KALKULOVAL

délka zastřešení

jiné úpravy čela - přípl./ks

nad terén L + 5cm, odnímatelné z polykarbonátu
posuvné dveře - přípl. 3000 Kč/m2

délka kolejiště celkem včetně případného odsuvu
Jiné úpravy

počet segmentů

pantové dveře - přípl. 3000 Kč/m2

lem bazénu nebo výška krajové bazén. dlažby - L

oboustranné pro posuv všemi směry-příplatek

Dodání  dle dohody



Měřítko: není TYP: PRACTIC list č. 2
obr. 4

obr. 5 obr. 6
posuvné 0 pantové 0 jiné posuvné 0 pantové 0 jiné

NE NE NE NE NE NE

Výška největšího segmentu : 103 cm

 DVEŘE

obr. 7 315 cm
385 cm
643 cm
10 cm
25 cm
35 cm

 Datum : 1.5.2018
Dodavatel: Odběratel:

maximální šířka kolejiště(jedna str.)
minimální šířka podkladu(jedna str.)

Souhlasím s uvedenými skutečnostmi a zavazuji se, že toto zastřešení uhradím v plné výši a daném termínu. Tato kalkulace v případě podepsání

     ROZMĚRY  ZASTŘEŠENÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU PRO KOLEJIŠTĚ - BETON.PÁSY

objednavatelem, slouží jako závazná objednávka. Nedílnou součástí je Smlouva o dílo nebo Kupní smlouva, včetně příloh.

minim. vnitřní šířka podkladu(pásů)

MALÉ ČELO - TYP A UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ

minimální výška podkladu(pásů)
minimální délka podkladu(pásů)

VELKÉ ČELO - TYP A UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ

minim. vnější šířka podkladu(pásů)

Svým podpisem odběratel stvrzuje, že byl seznámen s připraveností staveniště, technickým popisem výrobku a návodem viz příloha č.1.

643 cm

315 cm
385 cm25 cm

35 cm

    Při realizaci podkladu dbejte 
     na přesnou úhlopříčnost a
  maximální rovinu beton.pásů !

325 cm
375 cm

3 cm

výška lemu
bazénu 
L -

643 cm

0 cm

643 cm
jednostranné kolejiště

oboustranné kolejiště

ANO

NE

krytka kolejiště - NE

DVEŘE  -  bez dveří

pozn.:                    

DVEŘE  -  bez posuvných dveří

pozn.:                         

DVEŘE  -  boční posuvné
Š= v=MAX     

DVEŘE  -  bez dveří

pozn.:                    

DVEŘE  -  bez posuvných dveří

pozn.:                         

DVEŘE  -  boční posuvné
Š= v=MAX     

DVEŘE  -  bez dveří
Odnímatelné čelo !!!  
pozn.:                    

DVEŘE  -  bez posuvných dveří

pozn.:                         

DVEŘE  -  boční posuvné dveře - umístění  za 
velkým čelem. 
Odnímatelné čelo !!!   


