9. rozšíření Dodatku

Vybrané změny cen, zvýšení k 4. 11. 2017

z 4.11.2017 o str. D171 - D172

- aktuální ceny sledujte na www.okentes.cz (sk) PP balicí pásky 801

Vážení zákazníci,
snad již poslední změny nákupních cen nás od 4.11. nutí k vydání 9. rozšíření Dodatku
z 10.10.2015, tedy především ke zvýšení cen vrutů. Položkový, graﬁcký přehled
o změnách cen pro zákazníky v Česku je standardní součástí excel ceníku.
V sekci Aktuality na webu CZ i SK jsou změny cen položkově vyhodnoceny i graﬁcky.
Trvale platí, že kompletní přehled aktuálních cen je k dispozici na www.okentes.cz
a www.okentes.sk
Dovolíme si připomenout, že v Česku od 10. října probíhá úspěšná akce na podporu
prodeje sortimentu TKK a Illbruck, na Slovensku od 18.října obdobná akce na podporu
TKK, kdy za nákup určené hodnoty můžete získat dárek:
1) na podzim výhodněji s TKK, získej dárek: metr Komelon (3m, nerez), Winbag
- vzduchový klín na montáž oken a dveří, TMS - montážní výztuha dveřní zárubně
zn. Bessey, třetí ruka ST290 - vzpěra na montáž sádrokartonu zn. Bessey, NBS - proﬁ
pistole na PUR pěnu. Infoleták v Kč pro Česko je na www.okentes.cz,
v EUR pro Slovensko na www.okentes.sk.
2) na podzim výhodněji s illbruckem, získej dárek: metr Komelon (5m, nerez),
pistole na tmel a pěnu illbruck, okenní fólie ME 350 nebo 351 pro montáž oken
v systému I3, TU výztuhu dveřní zárubně zn. Bessey.
Info v Kč pro Česko na www.okentes.cz

šíře: 12, 19, 25, 38 mm / 66m
barva: transparent, havana Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)
TURBO-TEC

+2,4 až +3,5%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

TURBO-TEC KRYTKY

+6,4 až +8,1%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

RAPI-TEC SK / SK PLUS

+0 až +9%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

RAPI-TEC BSP

Ano, v rámci jednoho nákupu můžete v Česku získat i kombinaci dárků, 1ks za položky
TKK a 1ks za položky Illbruck.

+3,4 až +9,2%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

RAPI-TEC DUAL
Především v tomto období, před vydáním katalogu 2018, sledujte prosím
na www.okentes.cz resp. www.okentes.sk sekci akce/novinky/doprodej, kde
průběžně představujeme novinky a akce. V sekci NOVINEK jsme v posledních 3
měsících zařadili více než 100 položek (ASSA – zámek 5141, NOVUS – kompletní nová
řada sponkovaček, PVC klínek, vymezovací podložky – šíře 20mm, 30mm, 50mm, kratší
montážní podpěry pod sádrokarton řady ST, šroubováky torx Wera 367, dále pak položky
domácí chemie - čističe Mastersil a jiné)

+10%

-4,6 až -3,5%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

RAPI-TEC HBS

+3,5 až +6,4%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

V uvedeném období jsme do akce (sekce AKCE) zařadili 22 položek, stříkací lepidla
TensorGrip v kanystru ( L40, L18 a L12), pro říjen - listopad s 30% slevou z kat. cen
zavírače DC340 stříbrný, DC140 stříbrný s ramínkem, DC140 stříbrný pouze tělo, DC300
stříbrný, DC300DA stříbrný, DC500 stříbrný, DC700 stříbrný a další.

UNI-TEC PZ (univezální vrut)

-2,8 až +6,3%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Sledujte, prosím, zmíněné akce, ve výhodných cenách máme více než 700 položek,
z toho více 400 položek je označeno
), tzn., že pevná cena je o 25-30% nižší oproti
aktuální Základní ceně.
Před novým katalogem „čistíme sklady“, více jak 1000 položek v doprodeji, z toho
více jak 400 s akční slevou 25-70%. Sledujte prosím i sekci DOPRODEJ.

UNI-TEC SD (univezální vrut)

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

RAPI-TEC 2010

Úspěšné ﬁnále sezony 2017 přeje tým ﬁrmy Okentěs

-2,7 až +6,3%

S námi vás zima nezaskočí

-15,9 až +18,4%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Těsnění oken a dveří na další straně >>> D172

TERASO

-0,9 až +0%

Montážní práce - PUR pěny a chemické kotvy
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Všechny změny cen jsou položkově vyhodnoceny na www.okentes.cz
nebo www.okentes.sk v sekci Aktuality. V Česku většinu z vás již
informujeme zasláním vašeho excel ceníku s aktuálními cenami.

Montáž oken se systémem i3 v zimě
ME350/ME351

Lepíš rovnou na zeď !

TP600
Ceny bez DPH

Zde uvedené změny cen jsou uváděny pro Česko. Na Slovensku se změny
cen mohou mírně lišit
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-10°C

+9,8 až +10,1%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)
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Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Bez
omezení

Změna povrchové úpravy vrutů RAPI-TEC
Vzhledem k Nařízení EU 1907/2006, které od 21.9.2017 zakazuje užití
šestimocného chromu (žlutého zinku) v povrchových úpravách, rozhodl
se dodavatel postupně přejít u všech vrutů na povrchovou úpravu bílý
zinek. Snížená odolnost bílého zinku proti korozi je kompenzována
navýšením tloušťky pokovení. Na výrobky uvedené na trh a vyrobené před
datem účinnosti Nařízení se nevztahuje žádné omezení.

TP652
Slevy pro firmy: CZ sleva 12% od 600 Kč

SK sleva 15% od 24 Eur, další slevy dle PD

D171

§ platnost od 4.11. 2017
§ akce do změny či vyprodání
§ více na www.okentes.cz/sk

z široké nabídky těsnicích prvků na zimu upozorňujeme
aktuální nabídka a ceny na www.okentes.cz a www.okentes.sk

Těsnění oken a dveří

Těsnění pro dveře a vrata

Těsnění spodků dveří

Průmyslové kartáče

TĚSNĚNÍ DVEŘÍ S ELEGANTNÍM
NEVIDITELNÝM UCHYCENÍM (IDS)

TĚSNĚNÍ PRO RENOVACI STARÝCH
PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
Speciální těsnění z velmi kvalitního Silikonu

max. těsněná mezera 18mm

8

IBS
SP 4189

SP 4314

36

Maximální rozsah nastavení
max. 18

Těsnění zavřené

SP 4384

PDS-B-ZK Dekorativní samolepicí
s kartáčem - spára 20mm
ADS-GL
SP 4246

SP 4289

SP 4385

Kompletní kartáče
Typ F
–
–
–
–

Typ H

Typ Y

vynikající tvarová stálost
– vysoká odolnost proti stárnutí
dobrá protihluková ochrana – 6 profilů pro 4 šířky drážek
nízký odpor při zavírání
– záruka 10 let na tvar a funkci
správná funkce těsnění podmíněna seřízením oken a dveří

DBS - neviditelné uchycení - spára 8-13mm

Pro firmy z oblasti montáže, servisu a renovace
oken, dveří vzorník těsnění zdarma

Flexibilní kartáč STRIBO FLEX

+

Těsnění na dveře (pod dveře). Lišty jsou předvrtány děrami
o průměru 3 mm. Vzdálenost děr cca 15 cm. Profil DBS
se skládá z hliníkové nosné lišty a flexibilního polypropylenového kartáče, který je neviditelně našroubován pod dveře.
min. 8 - max.13

nahrazuje více než 100 profilů!

27

13,5

Variabilní odtrhávací univerzální TPE profil k dodatečnému
utěsnění netěsných plastových oken a dveří.

STRIBO COLOR s vruty nebo samolepící

17

7

9,5
12

6

PADACÍ PRAHY

EM SoundProof
3,2
6,9

Snadným oddělením jednotlivých vrstev profilů obdržíte
požadované těsnění vhodné pro většinu plastových
oken a dveří, níže uvádíme jen malý výběr těsnění,
Nemusí se obtížně hledat vhodný profil
Rychlá a bezproblémová montáž
Těsní i tam, kde už originální těsnění netěsní
dostatečně,
např. u prodloužených oken…

51dB

HS

Samolepicí těsnění

Malá spára K
(Ellenflex K)

Střední spára P Velká spára D
(Ellenflex P) (Ellenflex D)

STRIBO PLAST lišta s kartáčem

Samolepicí těsnící EPDM L profily
pro renovaci dveří

Profil D XXL Pěnové těsnění I

Samolepicí těsnění
Dprofil TLT

TRELLEBORG

L1 pro malou
spáru 3 mm

BUILDING SYSTEMS

Okentěs spol. s r. o.

Pobočka: BRNO

Pobočka: Praha

Okentěs Slovakia s.r.o.

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Smíchov, Radlická 1305/69
150 00 Praha 5 - Smíchov

Žitná ulice 8623/7A
010 01 Žilina

tel:
fax:
gsm:
mail:

D172

tel:
571 751 571
tel:
548 226 060
fax:
571 751 599
fax:
548 216 050
gsm:
777 777 999
gsm: 777 777 990
okentes@okentes.cz
mail: brno@okentes.cz
mail:
Výpis z OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645

257 951 480
257 951 481
777 777 997
praha@okentes.cz

tel:
fax:
gsm:
mail:

041/5008022-3
041/5008024
0905/887720-1
okentes@okentes.sk

Firma je zapísana v OR OS Žilina vložka 16381/L

L2 pro střední
spáru 5 mm

L3 pro velkou
spáru 7 mm

od 600 Kč -12%
od 3000 Kč -17%
od 9000 Kč -22%

pro Slovensko
od 5. 10. 2013

P profil TLT

pro Česko
od 30. 8. 2014

K profil TLT

od 24 Eur -15%
od 120 Eur -20%
od 360 Eur -25%

ceny bez DPH, v Kč pro Česko / Eur pro Slovensko, více dle Podmínek dodávek

