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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/96/JT/2020 z dnia 17.06.2020
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
l.p.

Dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj,parametry, techniczne, nazwa
j.m.
handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.)

ilość

Fuga cementowa, elastyczna, szybkowiążąca
np. Sporo DF20 lub równoważna
1. fuga ciemny grafit (kolor zbliżony do NCS S 8000-N)

2. fuga jasno szara (kolor zbliżony do NCS S 2000-N)
3. fuga szara (kolor zbliżony do NCS S 2500-N)
4. fuga biała

1

Parametry:
- Szerokość spoiny: 2-20 mm
- Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Nie tworzy osadów wapiennych
- Zaprawa fugowa o trwałych barwach
- Łatwa w czyszczeniu, o wysokiej odporności na zabrudzenia i wnikanie wody
- Odporna na mróz i czyszczenie preparatami pod ciśnieniem
- Podwyższona odporność chemiczna, także na kwasowe preparaty czyszczące
- Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów
- Wysoka odporność na ścieranie
- Wysokokrystaliczne wiązanie wody
- Produkt o niskiej zawartości chromianów

kg
kg
kg
kg

30
40
50
160

szt.
szt.

24
20

Silikon systemowy w kolorze fugi – tuba 310 ml
2

1. ciemny grafit (kolor zbliżony do NCS S 8000-N)
2. biały

●
●

Miejsce dostawy - Jankowice
Termin realizacji - 30.06.2020

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 19.06 .2020 do godz. 15,00na numer fax (32) 750 84 51
lub e-mailem.
Telefon kontaktowy 666 027 727 lub (32) 7219 165
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www.dombud.pl

Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
E-mail: joannat@dombud.pl
Tel: 32 721 91 67
Fax: 32 750 84 51
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