Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 18100
e-mail:info@katovicka.cz

IČ: 289 97 221
www.katovicka.cz

Vážení členové Bytového družstva Katovická,
máme pro Vás nabídku na výměnu oken od firmy REXokna, pokud máte zájem přihlaste se
v kanceláři správní firmy ELZA systém s.r.o., Katovická 407/12 do 28.2.2011. Výměna proběhne do
poloviny dubna 2011.

VÝMĚNA OKEN NENÍ HRAZENA Z FONDU OPRAV,
ZÁJEMCI SI CELOU ČÁSTKU ZA VÝMĚNU HRADÍ SAMI.
Kvalitní okenní profil je německé firmy Salamander Brügmann, pětikomorový, o šíři křídla
85mm, nebo německé firmy GEALAN, šestikomorový, o šíři křídla 74 mm.
Okna obou systémů jsou osazeny špičkovým kováním německé firmy Winkhaus Autopilot, mají
dvojité dorazové těsnění, křídla otevíravo – vyklápěcí jsou vždy doplněna mikroventilací, izolační
dvojsklo s deklarovaným U=1,0 W/m2.K , 4-16-4, které je plněné netečným plynem, teplý rámeček
SWISSPACER.
Dodávku a vlastní montáž zajišťuje prověřená firma, která je registrovaná Ministerstvem
životního prostředí v programu „Zelená úsporám“
SPECIÁLNÍ NABÍDKA POUZE OD FIRMY REX: Možnost dodání a montáž
řízené mikroventilace – (tj. multistupňové vyklápění okna a balkónových dveří)

„do bytu dodáváme kvalitu“
Ceny pro družstevníky BD Katovická při odběru jedna bytová jednotka:
typ bytu
SALAMANDER
GEALAN S8003IQ
3+1 nebo 1+kk balkónová sestava (jižní strana domu) 25 354,- vč. DPH 24 511,- vč. DPH
2 + kk (jižní strana domu)
19 406,- vč. DPH 18 867,- vč. DPH
3+1 okna ložnic (severní strana domu)
20 238,- vč. DPH 19 588,- vč. DPH

Množstevní slevy - jen pro družstevníky BD Katovická:
Sdružený odběr a realizace prací ve společném termínu u 11 až 30 byt. jednotek Vám zajistí
další osobní SUPERSLEVU -

2 000,- Kč za Vaší bytovou jednotku

Při uzavření smlouvy o dílo můžete také objednat veškeré doplňky – interiérové
i exteriérové parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, speciální bezpečnostní kování a sklo, atd.

za správu nemovitosti BD Katovická
Michaela Krucká
ELZA systém s.r.o.
728 588 158, info@elzasystem.cz
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