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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/188/R/2022 z dnia 10.10.2022

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę klap
dymowych oraz wyłazów dachowych wg. poniższych wytycznych:

Klapa dymowa z owiewkami o wym. 1,5 x 1,7 m; powierzchni czynnej 1,811.
m2; powierzchni geometrycznej 2,55 m2   -   1 szt. 
Klapa dymowa z owiewkami o wym. 1 x 1,2 m; powierzchni czynnej 0,91 m2;2.
powierzchni geometrycznej 1,2 m2   -   2 szt.
Klapa dymowa z owiewkami o wym. 1,3 x 1,8 m; powierzchni czynnej 1,683.
m2; powierzchni geometrycznej 2,34 m2; z funkcją wyłazu dachowego   -   1
szt.

Klapy dymowe wolnostojące z napędem elektrycznym. Podstawy z blachy stalowej przystosowane do
montażu izolacji termicznej, rama skrzydła aluminiowa, wypełnienie z płyt poliwęglanowych.
 

Wyłaz dachowy jednoskrzydłowy min. wymiar przejścia  0,80 x 0,80 m   -   21.
szt. 

Podstawa prosta, wysokości nie mniej niż 50 cm, stalowa, ocynkowana, malowany od strony
wewnętrznej na kolor biały. Wypełnienie skrzydła : płyta z poliwęglanu kanalikowego oraz płyta
poliestrowa montowana poniżej płyt poliwęglanu. Izolacja termiczna podstawy z twardej wełny
mineralnej (gr. min. 20 mm). Mechaniczny układ otwierający wyposażony w dwie sprężyny gazowe
wspomagające otwarcie wyłazu i utrzymanie skrzydła w pozycji otwartej pod kątem min. 90 stopni.
 

Miejsce dostawy  -   Opole, ul. Chmielowicka 6, budowa DPS●

Termin realizacji  -   grudzień 2022●

 
Prosimy o:

podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa, podanie warunków●

płatności,
podanie terminu realizacji.●

 
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 12.10.2022 do godz. 1100 na numer fax 32 750 84 51 lub
e-mailem na adres: roman@dombud.pl
Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

Wygenerowano: 26-05-2023 09:28:15 1/3 www.dombud.pl



Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski

PB DOMBUD SA
40-059 Katowice

Drzymały 15
E-mail: roman@dombud.pl

Tel: 32 72 19 162; kom. 728 314 956
Fax: 32 72 19 169
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