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Obchodní podmínky
pro dodávku a montáž zasklívacích systémů

Časové rozpětí výrobních a montážních prací pro dodání zábradlí a zasklívacích systému pro panelové domy, kde se
provádí celková revitalizace tak, aby prováděné práce na sebe navazovali a probíhali v souladu.
1) zaměření lodžie pro výrobu zábradlí - je možné provést
po zhotovení opláštění konstrukce polystyrénem
a provedení povrchové úpravy - síťka a lepidlo
a. po zaměření trvá výroba 4 týdny v závislosti
na dodavatelích výplní a povrchové úpravy
b. montáž trvá cca týden v závislostí na počtech
kusů (16 ks).
2) zaměření zasklívacího systému je možné provést:
a. po montáži zábradlí (zaměření po montáží zábradlí
se provádí z důvodů udání přesných rozměrů).
b. při zaměření zábradlí musí být provedená minimálně betonáž podkladu (příprava pro pokládku
dlažby) v toleranci 10mm, a musí být garantovaná
svislá a vodorovná rovnost.(pokud bude stavební
připravenost dodržena dle bodu 2b bude dodávka
celého systému urychlena cca o 3-4 týdny, tzn.
o dobu dodání zasklívacího systému)
3) doba dodání zasklívacího systému je 4-6 týdnů podle
dodávaného systému.
4) montáž zasklívacího systému trvá zhruba 4-8 ks denně podle délky, systému a složitosti montáže.

Naše firma je držitelem
certifikátu jakosti ISO 9001 : 2000

Dodávka skleněných výplní trvá cca 3 týdny.
Dodávka kompaktních desek trvá 4-8 týdnů. (doporučujeme objednávat dopředu při získání zakázky)
Dále je třeba brát v úvahu, že pokud budou posouvány
dohodnuté termíny (viz harmonogram), bude muset objednatel koordinovat a posunout montáže tak aby nenarušovali ostatní dohodnuté práce.
Zjednodušeně - doba dodání systému od zaměření je
4-6 týdnů v závislosti na počtu kusů a dodávaném systému materiálu, kapacity montáže a koordinaci s jinými
zakázkami.

Platnost od 1.9.2010.
Změna obchodních podmínek vyhrazena. Dodací lhůty
jsou orientační, přesně budou stanoveny při uzavření
zakázky.
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