
NABÍDKA  BAZAROVÝCH 

HLINÍKOVÝCH OKEN A  DVEŘÍ

Na položky z bazaru neposkytujeme záruku.

Obchodní podmínky bazarového prodeje

Popis bazarových oken  a dveří:

V naší nabídce bazarových hliníkových oken a  dveří  naleznete převážně zcela nové výrobky, které 

nebyly vůbec  zabudovány, nebo výrobky, které byly ihned po montáži  demontovány (např. z důvodu 

chybného zaměření apod.). Funkčnost a vzhled oken a dveří jsou v kvalitě nového výrobku, případně 

jsou uvedeny nedostatky výrobku.

použité profily Aluprof a Ponzio

 zaskleno izolačními dvojskly 4/16/4 Ug=1.0 (1.1) nebo trojskly  s Ug=0,7 a lepší

- osazeno celoobvodovým bezpečnostním kováním výrobců G-U, ROTO NT, Maco nebo Siegenia-Aubi. 

Winkhaus                                              

V případě že hledáte plastová okna, balkonové dveře  či dřevěná okna a dveře, naleznete je v 

souborech "BAZAR PLASTOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ" a "BAZAR DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ"  

na https://www.oknostyl.cz/bazar-vyprodej-plastova-okna-dvere/

Vytvořeno v rámci projektu opakovaného využití zdrojů skupiny OKNOSTYL group s.r.o.

Na položky z bazaru neposkytujeme záruku.

Při odběru více kusů je možné se dohodnout i na montáži, zednickém zapravení a dalších službách.

Menší množství nebo vzdálenější lokality je možný pouze odběr bez montáže.

Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH při osobním odběru na skladě v Kuřimi u Brna.

Odběr ve skladu v Kuřimi je možný PO - PÁ 8 – 15h, případně v sobotu po předchozí dohodě se skladníkem

Cena dopravy závisí na počtu kusů, rozměru, váze oken a vzdálenosti závozu.

Dostupnost položek je nutné ověřit - aktualizace naší nabídky probíhá 1x za 14 dní.

Kontaktní osoba a údaje

Jiří Mareš - vedoucí skladu                                                                                                                     

Tel. 775 872 715 (provoz linky PO - PÁ  8-15)

e-mail: sklad@oknostyl.cz 



POLOŽKA

B.HD1

POČET KUSŮ

1 Ks VNITŘNÍ VNĚJŠÍ

SKLADEM

V Kuřimi

U zákazníka

BARVA POPIS

Interiérové protipožární dveře EI30,  profilový systém  Ponzio 78,  

Dvě nalehávková těsnění, , bezbariérový padací práh. Možno 

dodat včetně potřebné certifikace a montáže autorizovanou 

osobou
BÍLÁ BÍLÁ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

22 000 Kč Centrální sklad společnosti Oknostyl group s.r.o., Tišnovská 305,                       

664 34 Kuřim

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU Kontaktní osoba: Vedoucí skladu Jiří Mareš, tel. 775 872 715,                                                                    

e-mail: sklad@oknostyl.cz, Otevírací doba    Po-Pá 8-15:00 hod.N/A

CENA Kč/Ks



POLOŽKA

B.HD4

POČET KUSŮ

1 Ks VNITŘNÍ VNĚJŠÍ

SKLADEM

V Kuřimi

U zákazníka

CENA Kč/Ks KONTAKTNÍ ÚDAJE

13 000 Kč Centrální sklad společnosti Oknostyl group s.r.o., Tišnovská 305,                       

664 34 Kuřim

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU Kontaktní osoba: Vedoucí skladu Jiří Mareš, tel. 775 872 715,                                                                    

e-mail: sklad@oknostyl.cz, Otevírací doba    Po-Pá 8-15:00 hod.818128

BARVA POPIS

Hliníkové balkonové dveře Aluprof MB 86, Izolační trojsklo Ug 0,5
ANTRACIT ANTRACIT

Obchodní, platební a dodací podmínky jsou uvedeny na úvodní straně tohoto pdf souboru


