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 Dodavatel:
 TERMOBAZÉNY s.r.o.  VYŘIZUJE:  Gabriela Slavíková

 Čechova 395/59

 370 01 České Budějovice  TELEFON:  728-598-229

 IČO: 28140605  EMAIL:  info@termobazeny.cz

 DIČ: CZ28140605  WEB:  www.termobazeny.cz

 Vážení zákazníci,

 děkujeme Vám, že jste oslovili naší firmu, která se zabývá výrobou Celoročních bezpečnostních

 bazénových plachet a prodejem bazénového zakrytí a zastřešení, lemů, dlažeb a terasových 

 prken a dalšího bazénového příslušenství.

 Kompletní nabídku našeho sortimentu naleznete na www.termobazeny.cz

 DATUM: úterý, 07. říjen 2014

 ZÁKAZNÍK: paní Štěpánka Chaloupková
 TELEFON:

 EMAIL: stepachal@seznam.cz
 ADRESA:

 CELOROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY
 Jsme výrobci Celoroční bezpečnostní bazénové plachty, která je ideálním řešením celoročního

 zakrývání bazénu. Kromě požadavku na bezpečnost plní i funkci tepelné izolace a ochrany před

 padajícími nečistotami. Plachta je vyztužena hliníkovímy nostníky a ukotvením do dlažby je navíc

 zabezpečena proti posunu. Vysoká pevnost plachty je dosažena použitím vnitřní zpevňující 

 struktury. 

 Celoroční bezpečnostní bazénová plachta je vhodná pro zapuštěné i částečně zapuštěné bazény

 všech tvarů a typů. Na rozdíl od bazénového zastřešení nenarušuje vzhled zahrady a z finančního

 hlediska je její nespornou výhodou třetinová cena oproti bazénovému zastřešení či lamelovému

 zakrytí.

 NA DALŠÍCH STRÁNKÁCH NALEZNETE:
 STRANA č. 2 - Cenová nabídka - Celoroční bezpečnostní bazénová plachta UNIVERSAL
 STRANA č. 3 - Cenová nabídka - Celoroční bezpečnostní bazénová plachta SOLAR
 STRANA č. 4 - Základní informace  o Celoročních bezpečnostních bazénových plachtách

CENOVÁ NABÍDKA - CELOROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA

 Odběratel:
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 -  BEZPEČNOST - Ochrání Vás, Vaše děti a domácí mazlíčky před pádem do bazénu
   Plachta neleží na vodní hladině, ale přesahuje přes okraje bazénu z každé strany o +25 cm, tak vzniká mezi
   vodní hladinou a plachtou tepelný izolační polštář, díky kterému tato plachta:
 - Udržuje teplotu bazénové vody
 - Zabraňuje jejímu odpařování
 - Chrání bazén před nečistotami = menší spotřeba bazénové chemie

BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA

 ROZMĚR BAZÉNU (m):
 Délka 7,00

 Šířka 3,00

 ROZMĚR PLACHTY (m):
 Délka 7,50

 Šířka 3,50
26,25

Položka Původí cena: Cena se slevou -15%

 CENA BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky

 CENA BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky ELOX*

ÚPRAVY BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

Položka Cena / Kus Počet Cena

 VÝŘEZ ŽEBŘÍKU 950 Kč - 0 Kč

 KLOUBOVÁ PŘÍRUBA ŽEBŘÍKU - 0 Kč

STÁČENÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

Položka Cena / Kus Počet kusů Cena

- 0 Kč

1

- 0 Kč

CENA CELKEM BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky

 DOPRAVA Toptrans ZDARMA

 CENA CELKEM  

 DPH 21%

 CENA CELKEM VČ. DPH

CENA CELKEM BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky ELOX*

 DOPRAVA Toptrans ZDARMA

 CENA CELKEM  

 DPH 21%

 CENA CELKEM VČ. DPH

CENOVÁ NABÍDKA - BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA UNIVERSAL

   VÝHODY PLACHTY UNIVERSAL:

 - Dodáváme v barvě: modrá / zelená / šedá / béžová a doplňkové barvy ( vzorník viz www.termobazeny.cz)

 Celkem m2

20 738 Kč 17 627 Kč

22 313 Kč 18 966 Kč

3 190 Kč

 RUČNÍ STÁČECÍ KOLO (pro částečně zapuštěné baz.) 1 600 Kč

 RUČNÍ STÁČECÍ KLIKA 4/1 (do 55m2) 3 600 Kč 3 600 Kč

 RUČNÍ STÁČECÍ AKU KLIKA (do 55m2) 20 900 Kč

21 227 Kč

4 458 Kč

25 685 Kč

22 566 Kč

4 739 Kč

27 304 Kč
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 -  BEZPEČNOST - Ochrání Vás, Vaše děti a domácí mazlíčky před pádem do bazénu
 - Plachta je transparentní - průsvitná - paprsky prochází skrz plachtu a dochází tak ohřevu bazénové vody
   Plachta neleží na vodní hladině, ale přesahuje přes okraje bazénu z každé strany o +25 cm, tak vzniká mezi
   vodní hladinou a plachtou tepelný izolační polštář, díky kterému tato plachta:
 - Udržuje teplotu bazénové vody
 - Zabraňuje jejímu odpařování
 - Chrání bazén před nečistotami = menší spotřeba bazénové chemie

BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA

 ROZMĚR BAZÉNU (m):  Délka 7,00
 Šířka 3,00

 ROZMĚR PLACHTY (m):
 Délka 7,50

 Šířka 3,50
26,25

Položka Původní cena: Cena se slevou -15%
 CENA BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky ELOX*

ÚPRAVY BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

Položka Cena / Kus Počet Cena

 VÝŘEZ ŽEBŘÍKU 950 Kč - 0 Kč

 KLOUBOVÁ PŘÍRUBA ŽEBŘÍKU - 0 Kč

STÁČENÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

Položka Cena / Kus Počet kusů Cena

- 0 Kč

1

- 0 Kč

CENA CELKEM BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky ELOX*

 DOPRAVA Toptrans ZDARMA

 CENA CELKEM  

 DPH 21%

 CENA CELKEM VČ. DPH

  oxidujeme hliník, vznikne na povrchu velmi tvrdá, stejnoměrná ochranná vrstva. To je výhodnější než 

  lakování nebo potahování, protože barvivo může být jen těžko odřeno nebo uvolněno při ohýbání materiálu.

CENOVÁ NABÍDKA - BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA SOLAR

   VÝHODY PLACHTY SOLAR:

 - Dodáváme v barevném provedení: pouze transparentní - průsvitná

 Celkem m2

24 938 Kč 21 197 Kč

3 190 Kč

 RUČNÍ STÁČECÍ KOLO (pro částečně zapuštěné baz.) 1 600 Kč

 RUČNÍ STÁČECÍ KLIKA 4/1 (do 55m2) 3 600 Kč 3 600 Kč

 RUČNÍ STÁČECÍ AKU KLIKA (do 55m2) 20 900 Kč

24 797 Kč

5 207 Kč

30 004 Kč

 * Elox je povrchová úpravou hliníku a jeho slitin, který vzniká anodickou oxidací – eloxováním. Jestliže uměle 
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 AKTUÁLNÍ TERMÍN DODÁNÍ:  3 týdny
 DOPRAVA:  sběrná služba Toptrans / vlastní doprava
 PLATEBNÍ PODMÍNKY:  záloha 50% převodem na BÚ, doplatek na dobírku 

 TVAR PLACHTY
 Plachta je vždy naceněna jako obdélník nebo čtverec. Pokud máte jiný tvar bazénu (ovál, kruh,
 obdélník se zakulacenými rohy, románským schodištěm atd.) může být plachta ve tvaru obdélníku,
 čtverce nebo může kopírovat tvar bazénu. V ceně plachty není rozdíl.

 ROZMĚR PLACHTY
 Cenová nabídka vychází z vnitřních rozměrů bazénu (rozměrů vody). K těmto rozměrům 
 následně připočítáme +25cm z každé strany. Například pokud se jedná o bazén s vnitřními
 rozměry 6 x 3m, rozměr plachty bude 6,5 x 3,5m + kotvení (šponovací ráčny, boční gum. napínáky)
 Pokud máte kolem bazénu širší bazénový lem, doporučujeme zvětšit plachtu tak, aby zakryla

 Je nutné nás upozornit, jestliže máte:
 - v rozměru plachty překážku (např.: žebřík, solární sprcha, chrlič vody) 
 - bazén částečně zapuštěný
 - kolem bazénu trávu, kamínky, méně jak 70cm dlažby položené na betonu  z každé strany
 - bazén v podhorské oblasti

 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY:
 V případě objednávky potřebujeme emailem zaslat, že souhlasíte s cenovou nabídkou
 a objednáváte:

   (hliníkové / hliníkové s povrchovou úpravou stříbrný elox)

   průsvitná a pouze s hliníkovými trubkami s povrchovou úpravou stříbrný elox)

 Dále potřebujeme zaslat: dodací adresu (a také fakturační pokud je jiná než dodací) a telefonní
 kontakt příjemce

 Následně Vám obratem zašleme zakázkový list, který slouží jako souhrn a potvrzení objednávky.

 DODACÍ LHŮTA:
 Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, informace o aktuální dodací lhůtě naleznete v cenové
 nabídce (viz výše) a také v zakázkovém listu.

 PLATEBNÍ PODMÍNKY:
 Platba dobírkou - zásilka včetně přepravného se hradí přepravní službě při převzetí. 
 
 DOPRAVA:
 Využíváme služeb přepravy Toptrans, která Vám zásilku doveze do 24h (pokud vyjde orientační 
 termín expedice na pátek - viz zakázkový list - doveze Vám Toptrans zásilku další týden 
 v pondělí). Přepravné je započítané do celkové dobírkové částky.
 
 Kompletní informace o Celoročních bezpečnostních bazénových plachtách na našich webových
 stránkách www.termobazeny.cz nebo nás prosím neváhejte kontaktovat.

ZÁKLADNÍ INFORMACE - BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

 celý bazénový lem. Plachtu je nutné kotvit do betonu nebo do dlažby na betonové desce.

 - pokud plachtu UNIVERSAL: v jaké barvě (modrá / zelená / doplňkové barvy) a s jakými trubkami

 - pokud plachtu SOLAR: zde není potřeba bližší specifikace (vyrábí se pouze transparentí - 
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