Vážený kliente,
velmi si vážíme zájmu o naší konstrukci značky BORABELA. Jsme největší dodavatel moderního stavebního
systému z tenkostěnných ocelových konstrukcí Howick v ČR. S využitím nejmodernějšího softwaru, technologie
pro výrobu a mnohaletou zkušeností vám můžeme zaručit prvotřídní kvalitu konstrukce a profesionální realizaci
zakázky. Další informace o firmě můžete najít na www.borabela.com.

Ilustrační obrázek

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Projekt:

- Záloha 50 % před započetím projekčních prací.
- Doplatek do 5 pracovních dní po předání hotového projektu.

Výroba konstrukce:

- Záloha 70 % z ceny konstrukce před zařazením do výroby.
- Doplatek do 5 pracovních dní po dodání/převzetí konstrukce.

*Montáž:

- Platba do 5 pracovních dní po předání/převzetí konstrukce (v případě objednání).

DALŠÍ PODMÍNKY A POSTUP:
1.

Přijetí nabídky. Pokud s nabídkou souhlasíte, připravíme závaznou objednávku na projekt a zálohovou fakturu. Po
jejím zaplacení je projekt zařazen ke zpracování.

2.

Zpracování a odsouhlasení projektu. Po odsouhlasení projektu jsou připraveny podklady pro výrobu (výkresy, NC
soubory) a pošleme závaznou objednávku na konstrukci.

3.

Objednávka konstrukce a zařazení do výroby. Po složení zálohy na konstrukci je zařazena zakázka do výroby, pokud
není dohodnut jiný termín. V případě dalších projekčních úprav mimo původní zadání nebo již schválené konstrukce je
cena za dodatečné projekční práce 500 Kč/hod.

4.

Výroba konstrukce. Následující termíny jsou závislé na aktuálních výrobních kapacitách Borabela.
• Od pokynu k výrobě potřebujeme přibližně 14 dní na zařazení do výroby.
• Samotná výroba cca 1 týden, dle velikosti projektu.

5.

Skladování a poplatky. V případě zakoupení nebo rezervace určitého množství oceli je zákazník povinen na základě
výzvy od společnosti Borabela s.r.o. tuto ocel do 7 dnů po písemné výzvě odvézt ze skladu. Pokud tak zákazník
neučiní, bude mu účtováno za každý den skladování 100 Kč bez DPH za každou započatou tunu oceli. V případě, že
zákazník takto zakoupené nebo rezervované zboží neodveze, má společnost Borabela právo po třech měsících od
výzvy tuto ocel odvézt zákazníkovi na jeho náklady na místo plánované stavby, případně do trvalého bydliště. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody.

6.

Doprava. Dle dohody zajistí dopravu buď BORABELA či klient. V případě zajištění vlastní dopravy z naší výrobny se
předpokládá odvoz konstrukce do 7 dnů od ukončení výroby. V opačném případě mohou být účtovány poplatky za
skladování 100Kč/den za každou tunu skladované konstrukce.

7.

Výjezd projektanta. V případě objednání výjezdu projektanta nebo statika na místo stavby např. z důvodu zaměření
menšího rozsahu, prohlídky nebo konzultací je cena 2 900 Kč + 8 Kč/km cesty tam i zpět ze sídla společnosti (platí pro
projekty v ČR).

DÁLE NABÍZÍME:
Konstrukce pro montážní stůl
•
•
•

2 390 Kč bez DPH

C profily pro montážní stůl o rozměrech 2,5 x 0,625 m a výšce 80 cm
Pro kompletaci panelů konstrukce Borabela jsou třeba minimálně dva stoly
V ceně není montáž stolu a jeho doprava na místo stavby

Šrouby pro kotvení deskových materiálů do konstrukce BORABELA:
• CGH8114LG, do desek max. tloušťky 18 mm: 2,15 Kč/ks = 10 750 Kč/balení 5000 ks
• CGH8158LG, do desek max. tloušťky 27 mm: 2,25 Kč/ks = 9 000Kč/balení 4000 ks
• Šrouby SC2/21-PH2-4,2x30, do desek max. tloušťky 21 mm:
2,19 Kč/ks
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Šrouby lze dělit minimálně po 1000 ks. Před objednávkou je nutno prověřit aktuální zásoby.
Ceny jsou platné od 1.9.2021.

HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMU BORABELA
RYCHLOST VÝSTAVBY
RYCHLÁ AUTIMATIZOVANÁ VÝROBA,
SNADNÁ MONTÁŽ NA STAVBĚ

LEHKÁ KONSTRUKCE
MALÉ ZATÍŽENÍ ZÁKLADŮ, VHONDÉ PRO
NÁSTAVBY

KVALITA
CERTIFIKOVANÉ MATERIÁLY, PŘESNOST
VÝROBY, MINIMALIZACE CHYB PŘI MONTÁŽI

KONSTRUKCE NA MÍRU

TECHNICKÁ PODPORA

CERTIFIKOVANÉ SKLADBY

DETAILNÍ 3D NÁVRH PODLE KLIENTOVÝCH
POŽADAVKŮ

PRO PROJEKTANTY, STAVEBNÍ FIRMY,
SOUKROMÉ KLIENTY. ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU

SKLADBY DLE POTŘEBY KONKRÉTNÍ STAVBY,
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Další informace můžete najít na www.borabela.com.
V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.
JUDr. Josef Škarabela
jednatel společnosti
skarab@seznam.cz
Tel. : +420 777 111 011

Přijetím a potvrzením nabídky udělujete dobrovolný souhlas společnostem BORABELA s.r.o., se sídlem Anenské nám. 948/3,110 00 Praha 1, IČ: 01618148
v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 209102 a BORABELA Design s.r.o., Anenské nám. 948/3, 110 00 Praha 1, IČ: 03875440, v OR MS v Praze, oddíl C vložka 238720,
jakožto správcům a zpracovatelům, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně
závaznými předpisy zpracovávali za účelem objednávky a fakturace tyto osobní údaje, které budou uchovány v databázi správce a zpracovatele, pro zasílání
emailových obchodních nabídek. Tento souhlas může být kdykoli odvolán písemným prohlášením.

