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Vážená domovníčka, domovník,

bytové domy postupne prechádzajú komplexnou obnovou, súčasťou ktorej sú aj interiérové úpravy
vstupov. Počas vykonávania prác mnohokrát dôjde aj k neúmyselnému poškodeniu alebo znehodnoteniu pôvodných vitrín a oznamy sú ľubovoľne umiestnené na stenách, čo do určitej miery marí snahu
obyvateľov vchodu o vytvorenie príjemného vzhľadu vchodu. V tejto súvislosti sme ako správca oslovili viaceré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou resp. dodávkou vývesných skriniek (vitrín). Doručené cenové ponuky Vám predkladáme v takejto forme preto, aby ste tieto mali bezprostredne
k dispozícii pre rozhodovanie na vchodových schôdzach. Pre vypracovanie ponúk sme zvolili variantu
pre uverejnenie 8 ks formát A4. Predpokladáme, že ponúkané možnosti uverejňovania dokumentov
môžu byť prínosom k zabezpečeniu väčšej informovanosti o všetkých záležitostiach týkajúcich sa
nielen vchodu, ale aj celého bytového domu.

Formou žiadanky si vitrínu môžete objednať u p. Štefánkovej v Zákazníckom centre.
1. REMOS, spol. s.r.o. www.exposhop.sk
Ultratenká vitrína pre interiérové využitie. Ideálna na
vystavenie dôležitých informácií. Lakovaná zadná
magnetická stena. Vybavená elegantnými plastovými
rohmi, ktoré znižujú riziko zranenia.
Prevedenie 8 x A4, vonk. rozmer: 931x655 mm
Cena: 113,27 € s DPH/ks
+ 12 € doprava
+ 3,35 €/ 8 ks magnetiek

2. ALUPROJEKT, s.r.o. www.enrom.sk
Celohliníková informačná vitrína SINGLE SLIM. Prevedenie: 8
x A4, rozmery: 650x920x30 mm

permanentné odvetrávanie vlhkosti vnútorného priestoru

výplň: odľahčené plexisklo, hrúbka 4 mm + UV ochrana

zadná časť magnetická biela, iná farba podľa RAL na
objednávku

otváranie dvierok bočné, rám: eloxovaný hliník –
strieborný

permanentné odvetrávanie vlhkosti vnútorného priestoru

bezpečnostné zámky + náhradné kľúče
Cena: 176,42 € s DPH, doprava a 10 ks magnetiek zdarma
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3. ROSS, s.r.o. www.ross.sk
Uzamykateľná interiérová vitrína s korkovou výplňou pre 8 x A4 listov v dvoch prevedeniach
Cena: interiérová vitrína otvárateľná
94,80 € s DPH
interiérová vitrína posuvná
223,20 € s DPH

Zviditeľnime Merné body a stupačkové uzávery !
Pri zabezpečovaní bežnej údržby a hlavne pri riešení havarijných situácií je veľmi dôležité mať prehľad o umiestnení a technickom stave rozvodov tepla, studenej a teplej vody, plynu a uzatváracích
armatúrach v spoločných priestoroch vchodu. Aj keď táto povinnosť bola uložená domovníkom vchodu musíme zdôrazniť, že umiestnenie predovšetkým uzatváracích armatúr vody a kúrenia je informácia, ktorá by mala byť samozrejmosťou pre každého obyvateľa vchodu. Po vyhodnotení rôznych návrhov Vám predkladáme riešenie, ktoré je podľa nášho názoru finančne nenáročné a hlavne jednoducho vykonateľné. Štítky budú vyrobené vo variante pre zavesenie na armatúry a ako samolepky na
označenie miestností, kde sú armatúry uzatvorené. Výrobu štítkov si môžete objednať u technikov
bežnej údržby formou predloženia žiadanky. Náklady za štítky a nálepky sa zúčtujú z fondu opráv
vchodu v prípade objednania domovníkom a z fondu opráv domu v prípade objednania ZVB.

Objednajme si do 31.3.2016 a získajme spoločne 10 % množstevnú zľavu !!!
Cena za:

1 PVC štítok je 0,50 €
(rozmer 70x95 mm)

1 nálepku je 0,35 €
(rozmer 120x70 mm)
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