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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/2/EA/2022 z dnia 03.01.2022
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
1. Płytki gresowe na posadzkach – 629,4 m2
2. Płytki gresowe na cokolikach(10cm) i krawędziach przy posadzkach (płytki z

tego samego materiału co płytki na posadzkach) – 6,9 m2
3. Płytki gresowe na schodach (stopnica i podstopnica) –66,8 m2
4. Płytki gresowe na cokolikach(10cm) i krawędziach przy schodach (płytki z
tego samego materiału co płytki na stopniach schodów) – 7,64 m2
5. Płytki z gresu szkliwionego na ścianach – 621,1 m2
UAWGA! Specyfikacja płytek w odpowiednich pomieszczeniach:
KLATKA SCHODOWA:
Posadzki należy wykonać płytkami gresowymi o parametrach minimalnych:
●

●

●

●

płytki antypoślizgowe, R-10,
nasiąkliwość wodna – E<0,5 %,
odporność na ścieranie wgłębne max 175 mm3 materiału startego, zgodnie z
wymaganiami obowiązującej normy dla grupy Bla
odporność na zginanie – 35N/mm2

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i kuchennych płytki płytki z gresu
szkliwionego do wysokości 2m na ścianie.
Dane techniczne płytek gresowych szkliwionych:
●

●

●

ścieralność klasa 0 do wysokości 2m
zaprawa i spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach
narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi
szkliwione

STROPY I POSADZKI:
Ogólna charakterystyka podłogi wykończonej płytkami gresowymi (W zapleczu kuchennym, w
piwnicy, w kuchni, w pomieszczeniach technicznych, w pomieszczeniach gospodarczych i
magazynach)
●

●

●

●

płytki gresowe w gatunku I antypoślizgowe min R-10, płytka gresowa o wym.
30x30 cm (ciemno szary),
nasiąkliwość wodna- E<0,5 %,
odporność na ścieranie wgłębne max 175 mm3 materiału startego, zgodnie z
wymaganiami obowiązującej normy dla grupy Bla
Odporność na czynniki chemiczne odpowiednia do zastosowania

minimalna odporność na zginanie – 35N/mm2,
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●
●

Miejsce dostawy - Kraków, ul. Jabłonkowska 39
Termin realizacji - maj-czerwiec 2022

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 11.01.2022 do godz.10:00 na numer fax (32) 750 84 51
lub e-mailem.
Telefon kontaktowy 666 027 726 lub (32) 7219 166
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Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
E-mail: eakczynska@dombud.pl
Tel: 32 72 19 166; kom. 666 027 726
Fax: 32 72 19 169
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