Dodáváme plastová okna a dveře vyrobené z německého profilu REHAU a Brügmann s kováním Roto
a skly Pilkington. Spojením těchto kvalitních materiálů u největšího výrobce v oboru je zaručeno splnění
požadavku nejvyšší kvality konečných výrobků, při zachování nízké ceny.
Vysoká kvalita výrobních procesu, výrobků a služeb pro zákazníky byla potvrzena ústavem pro
certifikaci TÜV CERT, TÜV Rheinland InterCert Kft. certifikátem ISO 9001:2000.
Nabízíme produkty:
Euro Design 70 - 5ti komora
Euro Design 70 oblé - 5ti komora
Geneo MD – pro pasivní domy
Brügmann AD Line – 5ti komora

Brillant Design - 5ti komora
Brillant Design - 6ti komora
Brillant Design MD – 5ti komora se středovým těsněním
Brügmann ART Line – 5ti komora

Stavební hloubka: 5ti komora 70mm
6ti komora 86 mm
Geneo MD 84 mm
Dorazové těsnění: černé, šedé
Standardně jsou naše okna osazena mikroventilací a zvedačem křídla, s izolačním dvojsklem
s Ug=1,0 W/m2K včetně nerezového rámečku.
Bez příplatku dodáváme také kliku ROTO Line, štulp, podkladovou–montážní lištu (sohlbank),
balkonové madélko a protiprůvanovou pojistku.
Na výběr je široká škála barev kašírovaných fólií v imitaci dřeva nebo možnost nástřiku téměř
všemi barvami ze vzorníku RAL.
Dodací lhůty:
bílé profily 17 pracovních dnů
dekor/bílá 17 pracovních dnů
dekor/dekor 20 pracovních dnů
Doprava na místo dodání určené zákazníkem je zdarma.
Naším cílem je vytvářet pro své zákazníky zázemí s maximální podporou, od okamžiku vytvoření
cenové nabídky po její úplnou realizaci zakázky, proto:
-

vedle dodávky kvalitních výrobků nabízíme také odpovídající úroveň služeb
náš tým kvalifikovaných pracovníků je připraven pomáhat při řešení Vašich dotazů
velký důraz klademe na operativní a rychlé řešení požadavků ze strany zákazníka
za důležité považujeme krátké termíny dodání

Pokud Vás nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat. Nezávazně se Vám bude věnovat
náš obchodně technický pracovník a poskytne Vám podrobnější informace.
Děkujeme za Váš čas věnovaný této prezentaci a těšíme se na spolupráci.

ELESTAV s. r.o.,
Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
Tel: +420 465 420 693

IČ:
25993046
DIČ: CZ25993046
mobil: +420 777 024 556

ČSN EN ISO 9001:2001
www.elestav.cz
e-mail:

okna@elestav.cz

