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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/165 /E/2020 z dnia 16.06.2020
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
aktualizacja pytania ofertowego silnet 121 z dnia 24.04.2020
1.Płyty akustyczne z wełny drzewnej o strukturze włóknistej 1200 x 600 x 25mm
Heradesign Superfine
Parametry:
❍
❍
❍
❍

Płyty jednowarstwowe,
Płyty akustyczne z wełny drzewnej wiązane magnezytem
Szerokość włókien ok.1 mm
Płyty do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych

●

Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku

●

Wymiar płyty : 1200 x 600 x 25mm

●
●
●

Klasyfikacja ogniowa : B-s1, d0
Wykończenie : krawędź prosta ze wszystkich stron
Ciężar 11.3 kg/m2

Kolor naturalny beż
Ilość 820 szt.
2. Łącznik do mocowania płyt akustycznych do podkonstrukcji z profili CD śruba Heradesign 4,5 x 50
mm w kolorze dopasowanym pod płytę - beż 5000 szt.
3. Profil CD60 gr.0,6mm 3mb

220 szt.

4. Profil CD60 gr.0,6mm 4mb

260 szt.

5. Profil UD27 4mb

80 szt.

6. Łącznik wzdłużny do profili CD

290 szt.

7. Łącznik poprzeczny do profili CD

20 szt.

8. Łącznik krzyżowy do profili CD

1100 szt.

9. Wieszak obrotowy z noniuszem + wieszak górny z noniuszem + przetyczka do
noniusza
950 kpl
10.Metalowe mocowanie ze śrubą metryczną do materiałów z pustymi przestrzeniaminp. RAWLPLUG
SM
Śruby
Interset
R-SM-04059
lub
równoważne
950 szt.
11.Kołek wbijany nylonowy z kołnierzem cylindrycznym 6x60 mm
np. RAWLPLUG FX-N-C R-FX-N-06C060 lub równoważne

1200 szt.

12.Otwór rewizyjny 40x40cm
●
●
●

do wbudowywania w konstrukcje sufitowe do płyt o grubości 25mm
otwór rewizyjny z dwóch ram aluminiowych
z zamknięciem wyciskowym i chwytnikiem
19 szt.
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●
●

Miejsce dostawy - Jankowice, ul. Równoległa Rozbudowa Przedszkola
Termin realizacji -06.07.2020

Palety jednorazowe bezzwrotne.
Prosimy o:
●
●
●

podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
podanie warunków płatności,
potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.
Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 18.06.2020 godz. 8.00na numer fax (32) 750 84 51 lub
e-mailem.
Telefon kontaktowy 728 314 954 lub (32) 7219 161
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Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
E-mail: ela@dombud.pl
Tel: 32 72 19 161; kom. 728 314 954
Fax: 32 72 19 169
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