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Charakterystyka ogólna

Rodzaje:

�okna – stałe, uchylne, rozwieralne, uchylno-rozwieralne;

�drzwi balkonowe – rozwieralne, uchylno-rozwieralne, prze-

suwne

Konstrukcja: jednoramowa

Materiał: kształtowniki z wysokoudarowego PCV wzmocnione

elementami ze stali ocynkowanej: profil barwiony w masie albo

pokryty jedno- lub dwustronnie folią w kolorach wg palety Veka

System profili: pięciokomorowy i trzykomorowy

Okucia: obwiedniowe firmy Winkhaus: w standardzie z mikro-

wentylacją, blokadą antyprzeciągową, narożnikiem antywywa-

żeniowym; inne na zamówienie: stopniowanie uchyłu, ogra-

nicznik rozwarcia, hamulec w klamce, okucia antywłamaniowe

Szyby: podwójna szyba zespolona float lub thermofloat,

szyba bezpieczna, antywłamaniowa, dźwiękochłonna, antisol,

refleksyjna

Współczynnik przenikania ciepła U: 1,1

Współczynnik izolacyjności akustycznej: 30-39 dB

Akcesoria okienne: nawiewniki, klamki z zamkiem, żaluzje,

rolety, parapety

Informacje dodatkowe

Gwarancja: 5 lat przy autoryzowanym montażu

Usługi: doradztwo techniczne, montaż, transport, realizacja

nietypowych zamówień

Pozostała oferta: drzwi wewnętrzne w okleinach naturalnych

i laminatach, drzwi wewnętrzne wejściowe, drzwi techniczne

– przeciwpożarowe, dźwiękoizolacyjne, dymoszczelne; ślu-

sarka aluminiowa – ogrody zimowe, fasady

Wszystkie produkty mają Aprobaty Techniczne i Świadectwa

Zgodności.

ile to kosztuje – propozycja firmy STOLBUD WARSZAWA
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Okna z PVC

Standard wymiarowy [mm]

OKNO O WYMIARACH 865x1435 – 3 szt., 1 skrzydło R

3 x 453 zł netto = 1359 zł netto/1454,13 zł brutto

OKNO o wymiarach 1465 x 1135 – 1 szt., 2 skrzydła UR+R

1 x 697 zł netto/ 745,79 zł brutto

OKNO o wymiarach 1465 x 1435 – 3 szt., 2 skrzydła UR+R

3 x 777 zł netto = 2331 zł netto/2494,17 brutto

OKNO o wymiarach 1165 x 11635 – 1 szt., 2 skrzydła

1 x 794 zł netto/849,58 zł brutto

OKNO o wymiarach 565 x 1135 – 1 szt., doświetlenie poddasza

1 X 343 zł netto/367,01 brutto

DRZWI BALKONOWE o wymiarach 1765 x 2295

1083,75 zł netto/1159,61 zł brutto

Całkowita cena okien firmy STOLBUD WARSZAWA 6607,75 zł netto  zł

z usługą montażu 7070,29 zł

Podane ceny brutto zawierają 7% podatek VAT – zakup okna z usługą

montażu. 

Do cen należy doliczyć 15% (VAT 22%), jeśli zakup dotyczy tylko pro-

duktu. Podane ceny zawierają 25% rabat. Okna w systemie Veka Softline.

Kosztorys okien dla:
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