
Okná , dvere 
   
CENNÍK  TYPOVÝCH  STRIEŠOK  A MONTÁŽNYCH PRÁC 

       ROZMER/cm/  TYP KONŠTRUKCIE
CENA s 

DPH  
     CENA s 

DPH  
        a        b    bez montáže s montážou  
  , Hliníková prírodná 150,-- 187,--  

120 100  Hliníková + komaxit 168,-- 206,--  
   Oceľová + komaxit 150,--  187,--  
   Hliníková prírodná 164,-- 199,--  

140 100  Hliníková + komaxit 184,-- 228,--  
   Oceľová + komaxit 164,-- 199,--  
   Hliníková prírodná 189,-- 234,--  

160 100  Hliníková + komaxit 203,-- 248,--  
   Oceľová + komaxit 189,-- 234,--  
   Hliníková prírodná 206,-- 254,--  

180 100  Hliníková + komaxit 221,-- 269,--  
   Oceľová + komaxit 206,-- 254,--  
   Hliníková prírodná 224,-- 271,--  

200 100  Hliníková + komaxit 247,-- 295,--  
   Oceľová + komaxit 224,-- 271,--  

Striešky sa dodávajú hotové, na mieste montáže ich stačí namontovať.
Zloženie: zváraná oceľová alebo hliníková konštrukcia joklového profilu 40x30x2 mm.
Krytina je polykarbonát - makrolon hrúbky 10mm, odtieň podľa požiadavky. 
Farebným odtieňom sa cena nemení.
Polykarbonát sa vyznačuje extrémnou odolnosťou proti rozbitiu, poveternostným 
vplyvom /je opatrený ochrannou vrstvou proti UV žiareniu/, nízkou hmotnosťou,
stabilitou v teplotnom rozmedzí od -40 do + 115 stupňov, samo umývateľnou 
schopnosťou  a veľmi dobrou priepustnosťou svetla. Jeho požiarna odolnosť:
trieda reakcie na oheň - B, s1, d0
Polykarbonát je uchytený na konštrukciu striešky pomocou hliníkových profilov.
Dodanie striešky obsahuje aj kotviaci materiál, ako sú kotviace skrutky, podložky
a v prípade potreby kotvenia cez zateplenú fasádu aj potrebné vymedzenia.
Dĺžka a hrúbka kotviacich častí sa určuje zo statického hľadiska od hrúbky zateplenia
a rozmerov a váhy samotnej striešky.
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