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Poskytnutá sleva do 15. Října 2014       *** SLEVA 17%  *** Cena po slevě 17%

Plastový bazén 7 x 2,9 hl. 1,5m OBDÉLNÍKOVÉHO TVARU S OSTRÝMI ROHY
      - Materiál bazénu kompletně PP POLYSTONE od německého výrobce fa. RÖCHLING
      - bazén již obsahuje ocelovou výztuž pro betonáž svislých stěn bazénu
      - horní hrana bazénu zakončena pro položení bazénové lemovky popř. exotického dřeva atd.
      - objem bazénu: 28,42 m3

56 191 Kč

Dno i stěny bazénu jsou standardně zhotoveny z materiálu o síle 8mm 
      - 8mm silný materiál je již součástí základní ceny za bazénový skelet

0 Kč

Plastové schodiště vnitřní - rohové
      - Čtyři bezpečné nášlapy z protiskluzného masivního materiálu o síle 15mm
      - Nášlapy jsou zhotoveny z kontrastní tmavěmodré barvy pro dobrou rozpoznatelnost ve vodě
      - Možnost umístění do libovolného rohu bazénu

8 964 Kč

Skimmer ASTRAL se standartním hrdlem
      - obsahuje vyjímatelné sítko pro hrubé nečistoty a redukci pro připojení ručního vysavače
      - stabilizován proti UV záření 

1 527 Kč

2ks vtoková tryska ABS 2"
      - vybavena systémem MULTIFLOW pro praktické nastavení směru proudění vody

664 Kč

Písková filtrace Astral Cantabric TOP 400, čerpadlo PREVA 6m3/h, 230V
      - Kompletní sestava (filtrační nádoba + čerpadlo + 6ti cestný ovládací ventil) 
      - Nadstandardní tlaková odolnost filtrační nádoby CANTABRIC
      - Čerpadlo PREVA s velkokapacitním předfiltrem
      - Motorová ložiska s doživotním mazáním pro dlouhou životnost a tichý chod
      - Filtrace může být použita i se slanou vodou

11 977 Kč

50kg filtračního písku se zrnitostí 0,4 - 0,8 mm
      - balení po 25kg v igelitových pytlích

349 Kč

Kompletní zapojení, instalace a montáž filtračního okruhu
      - napojení skimmeru, vtokových trysek a solonizační jednotky
      - KOMPLETNÍ PVC materiál (potrubí, příchytky potrubí, flexi hadice, kolena, spojky, šroubení, ventily...)
      - zahrnuje mzdové náklady montážních pracovníků
      - platí do vzdálenosti 3m od hrany bazénu

6 457 Kč

Vysavač, teleskopická tyč, 10m hadice
      - obsahuje teleskopickou tyč s nastavením 1,8-3,6m pro instalaci kartáče
      - kartáč s praktickými štětinami po stranách hlavice, pro vyčištění i těžko přístupných míst
      - modrá flexibilní hadice o délce 10m

1 643 Kč

Hladinová síťka
      - síťka modré barvy pro snadný sběr nečistot z bazénu
      - jednoduchý systém nasazení síťky na teleskopickou tyč pro vysávání

291 Kč

Testovací proužky na vodu - měří Ph, obsah volného chloru a alkalitu vody.
     Obsahuje 50 měřicích proužků

187 Kč

1ks podvodní světlo Astral Premium 300W, 12V
      - bezpečné napětí 12V
      - minimální napětí s maximálním výkonem
      - umístění libovolně, dle přání zákazníka

2 590 Kč

1ks propojovací krabice ke světlu
      - montážní krabice pro propojení kabelu od světla k trafu
      - výrobce Astral, Španělsko

332 Kč



UV lampa PHILIPS 40W, 230V do 35m3 vody
      - velmi dlouhá životnost UV lampy
      - ultrafialové záření o vln. délce 253,7 nm s baktericidními účinky
      - zajištění čisté a průzračné vody
      - účinná desinfekce a zamezení vzniku plísní a řas

11 122 Kč

Bezpečnostní transformátor 300W 12V
      - toroidní transformátor pro 1 světlo v plastové krabici s pojistkou a krytím IP 65
      - revizní kusová zkouška

2 374 Kč

Plastová šachta TOP 400 pro bazénovou technologii
      - Veškeré prostupy stěnou šachty jsou řešeny vodotěsnou průchodkou
      - Obsahuje výztužné žebrování z vnější strany vč. ocelové armatury pro její betonáž
      - Obsahuje pochůzné plastové víko ZELENÉ barvy o síle materiálu 15mm
      - Obsahuje odvětrávací komínek - potrubí pr. 75mm vč. hlavice vyvedené 32cm nad terén
      - Obsahuje ventilátor 230V, 19W, výkon 100m3/h
      - Vnitřní rozměry 0,95 x 1,37m, výška 1m

7 927 Kč

Tepelná izolace STYRODUR 3035 CS tl. 30mm na dno bazénu
      - tvrzená tepelná izolace s vysokou odolností a extrémní pevností v tlaku
      - nulová nasákavost = dlouhá životnost a výborná funkčnost

2 714 Kč

Tepelná izolace STYRODUR 3035 CS tl. 30mm na boky bazénu
      - boční stěny obloženy formátovanou izolací, v rádiusech bazén obložen 10cm širokými pásky
      - nulová nasákavost = dlouhá životnost

3 760 Kč

Položení izolace pod bazén + obložení bočních stěn bazénu izolací: 1 096 Kč

Součet ceníkových cen bez DPH 144 775 Kč

- Poskytnutá sleva 17% 24 612 Kč

Nabídková cena platná do 15.10.2014 (bez DPH) 120 163 Kč

Nutno přičíst náklady na dopravu:

IVECO DAILY - doprava bazénu k zákazníkovi do 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 8 522 Kč

Nabídka je vypracována ve variantě, kdy je možné bazén dopravit v celku k zákazníkovi. V případě, že toto nebude
možné a bude nutná jeho montáž přímo na místě, účtujeme montážní příplatek. Tento je závislý na velikosti bazénu a
místu montáže. Naši pracovníci Vám na požádání nabídku upraví a předělají.......

PŘIPRAVUJEME NÁSLEDUJÍCÍ CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ: říjen 17%, listopad a prosinec 20%. Realizace možná v
jarních měsících roku 2015.

Nabídka OBSAHUJE kompletní montáž bazénu a obsaženého bazénového příslušenství.   NEOBSAHUJE žádné
stavební a elektrikářské práce.   POZOR!!! Ceny jsou uvedeny položkově a bez DPH. Pro občany (fyzické osoby) z ČR
platí 15%, pro občany SR platí 21%. Pro firmy v ČR 21% a pro firmy ze Slovenska, které jsou plátci DPH 0% DPH.

                Těším se na případnou spolupráci

                                  Martin Válek, tel. 774 864 769


