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CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ 
SCHODIŠŤOVÉ SEDAČKY NA AKCI: 

„OBEC VELKÉ PŘÍLEPY“ 

Místo instalace: Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy 

 

 

      V Uherském Hradišti, dne 30. 4. 2021 

 

Dobrý den,  

předem dopisu si Vám dovolujeme poděkovat za projevený zájem o námi vyráběné a dodávané zařízení. Na 

základě naší osobní návštěvy a odborného posouzení dané schodišťové bariéry a s přihlédnutím k Vašim 

požadavkům a potřebám Vám zasíláme návrh řešení pomocí šikmé schodišťové sedačky SA – ALFA (STANDARD). 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (možnosti provedení: STANDARD, PREMIUM, EXCLUSIVE) 
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Provedení:    STANDARD (alt. PREMIUM, EXCLUSIVE) 
Umístění:    uvnitř 
Délka dráhy:    cca 8,5m 
Typ dráhy:    zatáčková 
Počet zatáček:    3 x 90° a 1 x 180° 
Orientace:    levá strana schodiště (při pohledu zespodu nahoru) 
Kotvení dráhy:    na sloupky do schodiště 
Bezpečnostní pás:   standardní, dvoubodový (alt. 4 bodový) 
Barevné provedení dráhy:   RAL 7035 (alt. dle výběru) 
Barva polstrování:   dle dodatečného výběru 
Pohon:     bateriový (6Ah) 
Dobíjení baterie:    automatické v obou zastávkách 
Ovládání na sedačce:   joystick na pravé područce 
Ovládání v zastávkách:   dálkové s miniklíčem 
Nosnost:    130kg (alt. 150kg) 
Dopravní rychlost:   0,11 m/s 
Napájení:    1 x 230V 
Elektropřípojka:    zajistí objednatel (standardní zásuvka v blízkosti dráhy) 
Elektrické sklápění podnožky:  ANO (spojeno se sedátkem) 
 

Celková cena dodávky, dopravy a montáže: 

Cena bez DPH Sazba DPH DPH Konečná cena vč. DPH 

159.000,- 21% 33.390,- 192.390,- Kč 

 

Sedačka je vybavena bezpečnostními bočními hranami. 

(zastavení jízdy při bočním najetí na překážku) 

Dodávka obsahuje: zaměření, technická (výkresová) dokumentace, výroba, doprava na 

místo montáže, montáž, pomocný montážní materiál, zkoušky, 

prohlášení o shodě, TÜV certifikát, zaškolení obsluhy, 2ks dálkového 

ovládání 

Příplatkové položky (ceny bez DPH): provedení PREMIUM /dřevěný podsedák a opěrka, fólie na 

područkách v imitaci světlého nebo tmavého dřeva/ (6.000,-), 

provedení EXCLUSIVE /dřevěný podsedák, opěrka i područky 

z ořechu/ (16.000,-), jiná RAL než 7035 (6.000,-), zhotovení 

elektropřípojky (3.000,-) 

Záruční doba: 36 měsíců na konstrukce a zařízení, 6 měsíců na baterie 

Dodávka zařízení od objednání: cca 5-8 týdnů (dle aktuální vytíženosti výroby) 

Doba montáže: zakázka tohoto rozsahu obvykle 1 den 

Platnost nabídky:               12 měsíců 
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PROČ ZVOLIT ALTECH, spol. s r.o.? 

 Největší český výrobce (325 zaměstnanců) zařízení pro překonávání schodišťových 
bariér s tradicí výroby od roku 1992 

 Jediný výrobce schodišťových sedaček v ČR 
 Produkty plně v souladu s požadavky nejnovějších evr. předpisů EN 81-40 
 Přizpůsobení individuálním požadavkům klienta 
 Vysoká spolehlivost a bezpečnost 
 Garanční prohlídka do konce záruční doby zdarma 
 Pružný servis po celé ČR (pobočky Uherské Hradiště, Praha) 
 Jako výrobce okamžitě disponujeme všemi náhradními díly 
 Export do celého světa 
 Vaší objednávkou podpoříte zaměstnanost v ČR 
 ALTECH ročně instaluje na 4000 – 4500ks zařízení po celém světě 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Libor Fojtík | obchodní technik pište: lfojtik@altech.cz volejte.: +420 603 541 963 

 

 


