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Posuvná pergola SUNTECH EVA se st íškou a motorem SOMFY RTS
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PRO:

SUNTECH EVA

 Výhody posuvných pergol Suntech - unique outdoor life
 5 let záruka na pergolu, elektrický pohon a p íslušenství
 RAL1013 (RAL colours) and ON617 (Exclusive colours)
 ostatní jsou s 10% p íplatkem
 Odolnost proti v tru až 110 km/hod
 Naprosto spolehlivý dodavatel
 výjime n výhodná cena
 rychlá dodávka

Technické informace
 maximální rozm r 1-modulu 450x600 (2 stojiny)
 maximální rozm r 2-modulu 900x600 (3 stojiny)
 maximální rozm r 3-modulu 1300x600 (4 stojiny)
 P ední okap 120x130 s integrovaným svodem vody stojinou
 Stojiny o velikosti 80x95 mm s maximální výškou 3000 mm
 Hliníková krokev 54x135 s gumovým t sn ním

Barvy konstrukce a potahu
RAL1013 (RAL colours) and ON617 (Exclusive colours)

 barva na p ání za p íplatek 10% s prodlouženým termínem o 2 týdny
 kolekce potah v bílé, krémové a šedé v barv v n kolika provedeních

Volitelné vybavení
 pomocný profil pro instalaci na d evostavby
 rámové nebo bezrámové zasklení s nep erušeným tepelným mostem
 r zné typy zást n z polykarbonátu, bezpe nostního skla nebo 40 mm panel
 zastín ní pergoly pomocí exteriérových screenových rolet
 WPC podlaha Inoutic Twinson v n kolika dekorech
 Osv tlení pergoly pomocí LED osv tlení v látkových profilech
 Vytáp ní prostoru pergoly pomocí infrazá i s r zným výkonem

Pergola EVA š. 6100 x hl. 4000mm, 
konstrukce ON 617, látka cappuccino.

PERGOLA OBSAHUJE:
- krycí st íšku st íšku
- rádiový pohon SOMFY RTS
- odtokový p ední profil
- dálkový ovlada  Telis Pure RTS 1-kanál
- 2 moduly - 3 stojiny

1 130 000,00 K 130 000,00 K001 ks

1Montáž, zam ení pergoly 15 000,00 K 15 000,00 K002 ks
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Doprava a manipulace
P eprava materiálu od výrobce na sklad
P eprava výrobku na p ív su s ložnou plochou 6 nebo 7 m
Skladová manipulace p i vykládce a nakládce

1 3 000,00 K 3 000,00 K003 ks

1SLEVA -26 000,00 K -26 000,00 K004 ks

Termíny dodání, platební a záru ní podmínky
 termín dodání od zaplacení zálohové faktury je 10 dn
 100% zálohová platba
 5 let na pergolu, 5 let na elektropohon a p íslušenství,  24 m síc na montáž

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv bližší technické i obchodní dotazy. D kujeme Vám za projevený zájem a 
t šíme se na spolupráci.

CELKEM BEZ DPH: 122 000,00 K
CELKEM DPH 15% 18 300,00 K
CELKEM V ETN  DPH: 140 300,00 K
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