UŽ VIAC AKO 20 ROKOV DODÁVAME
KVALITNÉ HLINÍKOVÉ PERGOLY,
VÝSUVNÉ MARKÍZY A INÉ
Od nášho vzniku ubehlo viac ako 20 rokov. Za ten čas
sme sa stali jednou z najstabilnejších spoločností na trhu
v našom odbore. Teraz pracuje v našej spoločnosti viac
ako 40 ľudí, ktorí sa starajú o vašu spokojnosť. Celý tím
je pravidelne školený u dodávateľov na produktových a
obchodných školeniach tak, aby sme vám vždy priniesli
tie najlepšie a najnovšie produkty a informácie na trhu.
Naše produkty vám chceme predstaviť nielen na
internete prostredníctvom našich

webových stránok, ale aj v moderných ukážkových
pobočkách naprieč celou Českou a Slovenskou
republikou. Naša sieť pobočiek má celkovo 11 zastúpení
od Prahy až po Košice. Máme veľké zázemie, stabilný tím
ľudí a spoľahlivé automobilové i technické vybavenie,
vďaka tomu sme schopní realizovať aj naozaj rozsiahle
projekty. V súčasnosti je spoločnosť SUN SYSTEM
výhradne obchodnou spoločnosťou a zastupuje
kvalitných domácích i zahraničných dodávateľov.

Vyskúšajte si, ako to bude
pergole svedčať u Vás.
Pomôže Vám naša aplikácia
s rozšírenou realitou.

VZORKOVÉ PREDAJNE

CZ
PRAHA - DOBŘEJOVICE
Jesenická 410
251 01 Dobřejovice
Česká republika

SK
BRATISLAVA
Panonská cesta 4/A
851 04 Bratislava 5
Slovensko

BRNO – ŠTÝŘICE
Londýnské náměstí 853/1
639 00 Brno - Štýřice
Česká republika

SKALICA
SNP 20
909 01 Skalica

VESELÍ NAD MORAVOU MILOKOŠT
Ostrožská 220
698 01 Veselí nad Moravou Milokošt
Česká republika

KOŠICE
Pri prachárni 4
040 11 Košice
Slovensko
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ŽILINA
Prielohy 8430/1B
010 07 Žilina
Slovensko

AT
GMÜND
Zweiländerstraße 8,
3950 Gmünd
Rakousko

CENOVÁ PONUKA:

DÁTUM VYSTAVENIA:

DÁTUM PLATNOSTI:

Č. NAB-21-04762

23.8.2021

22.9.2021

DODÁVATEĽ:

VAŠA KONTAKTNÁ OSOBA:

OBCHODNÝ PARTNER:

Komenského 45,

Martina Šilleová

SUN SYSTEM SR s.r.o.

90901 Skalica

Email: martina@sunsystem.sk

Komenského 45,

Telefón: 0800 150 180

Mobil: +421948008996

909 01 Skalica

SUN SYSTEM SR, s.r.o.

Email: dopyt@sunsystem.sk

Telefon: +421948008996
Email:

IČ: 36532363
IČ DPH: SK2020148163

IČ: 36532363
DIČ: 2020148163

Poznámka:

Posuvná pergola FLAT
2 modul, 1 pohon, diaľkové ovládanie
počet stojín: 3
odtok dažďovej vody: do bočného odtokového profilu a stojkou

Pergola s rovnou posuvnou strechou FLAT je riešením pre projekty, ktoré vyžadujú rovnú strechu (tzn. bez sklonu) kôli
inštalačnej výške alebo ďaľším požiadavkam. Túto pergolu môžete inštalovať na stenu domu, prípadne ju kotviť do stropu
(podbitie, balkón a iné…). Pergolu s posuvnou strechou môžeme kotviť i na drevostavbu s horizontálne uloženým
kotviacim hranolom, prípadne za pomoci špeciálneho kotviaceho profilu aj na drevostavbu s vertikálne uloženými nosnými
hranolmi. Vďaka robustnej konštrukcii je možné pergolu postaviť ako samostatne stojacu s dodatočnou zadnou
konštrukciou. Stojky pergoly s posuvnou strechou je možné inštalovať na pripravené betónové pätky alebo zemné skrutky.
Odtok vody u tejto pergoly nie je zvedený do predného profilu, ale vodu odvádza špeciálne vyspádovaná látka do jednej
alebo oboch strán.

SUNTECH FLAT
Položka
Pergola s posuvnou strechou SUNTECH Flat LT
Popis: rozmer š. 4500 x v. 3000, osvetlenie WHITE LED HDD LUX + stmievač, 2
moduly, 3 stojky farba konštrukcie: RAL 9016, látka: PW213

Množstvo

Cena/jednotka

Cena

1 ks

7 660,64 €

7 660,64 €

Celkom za Suntech Flat

7 660,64 €

Položka

Množstvo

Cena/jednotka

Cena

Montáž a zameranie pergoly

1

600,00 €

600,00 €

Doprava, manipulácia s tovarom

1

120,00 €

120,00 €

Celkom za
Sadzba %
20%

720,00 €
Základ

Daň

5 094,23 €

1 018,85 €

Souhrn
Zľava celkom:

3 286,41 €

Konečná cena bez DPH:

5 094,23 €

Konečná cena vratane DPH:
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6 113,07 €

Termín dodania

do 4 týždňov

Záruka

24 mesiacov

Cena nezahrňuje

stavebné práce, prípravu elektroinštalácie, inštaláciu lešenia, prenájom a prácu so žeriavom a
plošinou / ak nie je uvedené v cenovej ponuke inak/

Platobné podmienky

100% zálohová platba, 0% doplatok po montáži
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SUNTECH FLAT
POSUVNÁ PERGOLA SUNTECH FLAT

Technické informácie
maximálny rozmer 1-modulu 4500x10 000 mm (2
stojiny)
maximálny rozmer 2-modulu 9000x10 000 mm (3
stojiny)
maximálny rozmer 3-modulu 13 000x10 000 mm (4
stojiny)
predný odkvap 166x160 mm s integrovaným odvodom
vody stojinou
stojiny o veľkosti 130x100 mm s maximálnou výškou
3000 mm
hliníková krokva LT 80125/XL 110x160 mm s gumovým
tesnením
trubkový pohon SOMFY s vstavaným prijímačom s
diaľkovým ovládačom

Farby konštrukcie a poťahu
RAL 9016, RAL 1013, RAL 9006, RAL 7006, RAL 7016,
RAL 9005
ON617 - exkluzívna štrukturovaná farba v antracitovom
odtieni
farba na želanie za príplatok 10% s predĺženým
termínom o 2 týždne
kolekcia PVC poťahov v bielej, krémovej a šedej farbe v
niekoľkých prevedeniach, možnosť jednej
polotransparentnej látky
Voliteľné vybavenie
samostatne stojace prevedenie pergoly
pomocný profil pre inštaláciu na drevostavby
rámové alebo bezrámové zasklenie s neprerušeným
tepelným mostom
rôzne typy zásten z polykarbonátu, bezpečnostného
skla alebo 40 mm panelov
zatienenie pergol pomocou exteriérových zvislých
screenových roliet
WPC podlaha Inoutic Twinson v niekoľkých dekoroch
osvetlenie pergoly pomocou LED osvetlenia v
látkových profiloch
vyhrievanie priestoru pergoly pomocou infražiaričov s
rôznym výkonom

4/5

5/5

