Údržba plastových oken

Datum prodeje
Čas prodeje

Málo kdo ví, že plastová okna aby řádně fungovala potřebují pravidelnou údržbu.
Plastová okna jsou okovaná celoobvodovým kováním a opatřena gumovým, silikonovým
nebo pryžovým těsněním. Okna si výkyvy počasí a drobnými otřesy sedají, značně mění
seřízení. Nájemci a majitelé bytů většinou nereagují na to že okna jdou těžko zavírat a
drhnou,volají až při poruchách. Samotné poruchy kování jsou většinou podstatně nákladnější a dá se jim předejít právě správnou údržbou. Mnohé firmy zabývající se servisem
oken pak naceňují každou položku údržby zvlášť z důvodu zajímavější ceny.Finální cena je
pak samozřejmě mnohem vyšší než je v nabídkách udáno. Proto vždy nabízíme cenu za
plnou údržbu. Pracujeme i v odpoledních hodinách takže náš zákazník nemusí v zaměstnaní žádat o volno.

Datum bude doplněn dle
zájmu o tuto službu. Jedná
se o termín kdy bude účtována doprava 50,-Kč na
bytovou jednotku.
Samostatně je možné objednat kdykoliv.
Cena dopravy bude sdělena telefonicky předem
dle adresy

V ceně údržby je zahrnuto: Seřízení

oken a
balkonových dveří, promazání a
celková kontrola celoobvodového
kování, promazání a celková
kontrola těsnění, kontrola okenních
klik a celková kontrola rámu a křídla
okna a jeho uchycení. Opravy
nevyžadující výměnu dílů.
Pro objednání volejte—728 183 319



Udržba oken - cena za
okenní křídlo—86,- Kč



příspěvek na dopravu na
jednotlivý byt v určeném
termínu— 50,-Kč
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Doprava mimo určený termín- 9,Kč/Km



Výměna klik— okenní klika
secustic, bezpečnostní—130,Kč /Ks



Oprava žaluzie—přetržené
vodící lanka—100,-Kč/ks



Sítě proti hmyzu



Přesklívání oken



Žaluzie



Překovaní oken



Roletky





Vchodové kliky



Držáky truhlíků bez nutnosti
vrtání do oken či fasády



Předokenní sušáky na prádlo bez V L A D I M Í R U R B A N —
SERVIS PLASTOVÝCH
nutnosti vrtání do oken či fasády O K E N A D V E Ř Í
Lodžiové sušáky na prádlo



Orientační ceny údržby

Držák satelitů a antén bez
nutnosti vrtání do oken či fasády



2+kk(4 křídla) - 394,-Kč



2+1 (5 křídel) - 480,-Kč



3+1 (7 křídel) - 652,-Kč



4+1 (10 křídel) - 910,-Kč





Parapety



Dětské pojistky proti otevření
okna

Jarpice 43
Zlonice 27371

Telefon: 773 186 022
Telefon: 728 183 319
E-mail: info@servisurban.cz
www.servisurban.cz

