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Dovolujeme si Vám nabídnout Luxusní boudu pro psy.
Bouda pro psy je zcela netradičně konstruovaná. Již od prvopočátku byl hlavní záměr, aby
Vašim „miláčkům“ bylo dobře v jejich obydlích a aby vzhled se líbil Vám majitelům.
Atraktivní vzhled boudu pro psy je dán především konstrukcí.
Bouda pro psy je vyrobena jako "domeček s terasou".
Použitý materiál je vybrán tak, aby opticky domeček působil mohutnějším dojmem.
Vybrané profily na sloupy a pozednice jsou z tzv. mimostředného dřeva, což zabraňuje
kroucení a praskání dřeva. Palubky a všechny další materiály jsou rovněž úmyslně vybrány
tak, aby byly co možná nejširších profilů. Z vnitřní strany boudy jsou stěny, podlaha a strop
obloženy deskami nebo za příplatek lze dodat vnitřní stranu rovněž vyrobenou z palubek.
Všechny stěny, střecha i podlaha jsou zatepleny minerální vatou a polystyrenem. Uvnitř
boudy je klasická závětrná přepážka. Okno je zasklené vakuovým sklem (ditherm).
Střecha je rovněž zespodu „podbita“ palubkami a jako střešní krytina je použita asfaltová
šindel (černá nebo červená barva).
Boudy se vyrábějí ve třech velikostech pro všechna psí plemena.

Zákazník:

Jméno a Příjmení
Ulice č.p.
Psc Město

Kontaktní údaje:
telefon:
e-mail:

Datum nabídky:
dd.mmm.rrrr

Důležitá informace pro zákazníky
®

Obchodní značka MyWood a ochranná známka Palmira jsou společným označením

Název:
Obecný popis:

typ luxusní boudy pro psy
Vyrobeno z kvalitního lepeného smrkového dřeva.
Na všechny nosné konstrukční prvky budou použity tzv. KVH hranoly (lepené
profily z mimostředového dřeva). Všechny lepené prvky zabraňují kroucení či
praskání dřeva.

Varianty:

vyrábějí se typizované 3 druhy této boudy pro psy (viz. níže)

Rozměry :

Typ 1 :

Šíře = 150 cm, délka = 200 cm, výška = 130 cm
Boudy se hodí pro malá, menší až střední plemena psů
Šíře = 170 cm, délka = 250 cm, výška = 150 cm
Boudy se hodí pro střední a větší plemena psů
Šíře = 190 cm, délka = 290 cm, výška = 170 cm

Typ 2 :
Typ 3 :
Typ4 :
(Typ 3+kotec)

Šíře = 190/200 cm, délka = 290/300cm, výška = 160/170 cm
Bouda s kotcem se hodí pro všechna plemena

(Uvedené rozměry jsou vždy ty největší rozměry konstrukce a ostatní rozměry jsou odvozeny
od tohoto rozměru. Mírné úpravy rozměrů si výrobce vyhrazuje )

Střecha:
Kotec:
Prodloužená varianta:
Pozn. k podlaze:

asfaltová šindel černé nebo červené barvy
možnost doobjednání (pro typ T1 až T4)
možnost doobjednání (pro typ T2 až T4)

barevné provedení podlahy je vždy v odstínu hnědé barvy, jiný odstín
podlahy je nutné dohodnout předem!!!
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Platnost nabídky:
Termín zahájení výroby:
Termín dodání:
Stavební připravenost:

60 dnů od vypracování
v den sepsání smlouvy a zároveň zaplacení stanovené zálohy
6 až 10 týdnů ode dne zaplacení zálohy
rovný, nejlépe betonový podklad nebo vypodložení z pevných
materiálů

Cenová nabídka na luxusní boudy pro psy
Možnosti výběru

počet mj
Bouda pro psy

Typ 1 - bouda - malá, menší plemena
bez ná těru boudy a bez montáže

Typ 2 - bouda - střední a větší plemena
bez ná těru boudy a bez montáže

Typ 3 - bouda - pro větší a velká plemena
bez ná těru boudy a bez montáže

Typ 4 (Typ 3+kotec) - bouda s kotcem
bez ná těru boudy a bez montáže

cena/mj

celkem

1

ks

17 900 Kč

17 900 Kč

1

ks

18 700 Kč

18 700 Kč

1

ks

22 500 Kč

22 500 Kč

1

ks

27 500 Kč

27 500 Kč

1
1
1
1
1

ks
ks
ks
ks
sd

800 Kč
4 600 Kč
4 800 Kč
5 800 Kč
1 450 Kč

800 Kč
4 600 Kč
4 800 Kč
5 800 Kč
1 450 Kč

1

sd

5 900 Kč

5 900 Kč

1

sd

1 400 Kč

1 400 Kč

1
1

sd
sd

2 100 Kč
1 100 Kč

2 100 Kč
1 100 Kč

ks

2 400 Kč

2 400 Kč

km

13 Kč

13 Kč

Lze doobjednat
Čistící dvířka boudy (vzadu nebo z boku)
Kotec pro Typ 1
Kotec pro Typ 2
Kotec pro Typ 3
Nátěr Remmers-3vrstvý systém
Pozn.: ji ný nátěr (např. dl e zákazníka ) je navíc za přípl atek

Prodloužení délky boudy (o +50cm)
nutno dohodnout detaily objednání

Prodloužení délky o práh (40cm před boudou)
nutno dohodnout detaily objednání

Vnitřní stěny z palubek (ne strop a podlaha)
Příplatek za jiný nátěr než Remmers-3vrstvý systém

Montáž boudy u zákazníka (2 až 3 lidi)
Montáž boudy u zákazníka typ T1 až T4

1

Doprava boudy
Doprava nákladní - počet km dle Google map

1

Ceny jsou uvedeny jako konečné

Platba bude provedena zálohově, ve výši cca 65% z celkové ceny tj. xx.xxx,- Kč (u boudy T3+kotec je
výše zálohy minimálně 17.500,- Kč) na základě fakturace nebo příjmového dokladu a doplatkem při
převzetí odběratelem v hotovosti v den předání.
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SMĚR ČELA BOUDY

ROZMĚRY luxusní boudy pro psy

Typ T4 (T3 + kotec)

VCHOD

Za příplatek PRÁH (prodloužená podlaha)

KOTEC
(terasa)

Střecha
300 cm

Podlaha
250 cm

Bouda
vně 170 x 120 cm
uvnitř minus 9 cm
ložnice cca 110x110

Bouda 170 cm
Podlaha 180 cm

ČISTÍCÍ
DVÍŘKA

Střecha 200cm

Uvedené rozměry v tabulkách ceníků a ve smlouvách jsou vždy ty největší rozměry konstrukce
a ostatní rozměry jsou odvozeny od tohoto rozměru.
Mírné úpravy rozměrů si výrobce vyhrazuje.
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Kotec
je jedním z oblíbených prvků.
Na obrázcích je vidět řešení kotce. Kotec se vždy otevírá v přední části boudy pro psy. Panty dvířek
jsou ve středové části. Hlavním důvodem je to, aby otevřené dveře kotce nevadily v pohybu vašeho
„miláčka“. Otevírání kotce je směrem k vnějšímu sloupku a je zamykatelné na visací zámek.
Je-li potřeba, pak lze vchod do kotce vyrobit i směrem do strany.

Prodloužení boudy.
S požadavkem na kotec lze si
přiobjednat i prodloužení boudy.
Získáme tak dalších cca 50cm pro
větší délku kotce.

Prodloužení podlahy.
PRÁH je vlastně prodloužení boudy
před kotcem. Prakticky se jedná o
estetickou úpravu boudy pro psa, kdy
podlaha začíná zároveň se střechou.

+50cm

+ PRÁH

+50c

Nátěr boudy.
Typ boudy T1 až T4 se dodávají bez
nátěru (nátěr je za příplatek).
Standartně je používán nátěr značky
Remmers (3 třívrstvý systém – 1x HKLasur – slabovrstvá lasura , 2x
Langzeit-Lasur – silnovrstvá lasura).
Odstín si zákazník volí dle vzorníku.
Volba jiného nátěru je za příplatek.
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Čistící dvířka.
Pro typ boudy T1 až T4 lze si
doobjednat čistící dvířka, která
usnadní přístup do boudy. Dvířka
zjednoduší čištění samotné boudy,
protože jinak jediným přístupem do
prostoru samotné boudy je přední
vlez do kotce a následně do boudy.

Montáž a příprava na stavbu.
Na montáž boudy zpravidla jezdí celkem 2
až 3 pracovníci. Bouda je složená v dílech –
podlaha, bouda, kotec a střecha. Právě
usazení střechy vyžaduje více „rukou“.
Stavební příprava – není součástí dodávky
boudy. Terén by měl být vyrovnaný do
vodorovného směru a jako podklad buď
betonová deska, vysypaný podklad štěrkem
či podlahový rošt vypodložený například
dlaždicemi.

Varianta typ T4 (T3+kotec)
Nejčastěji objednávanou variantou boudy je typ T4 (T3+kotec).
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Upozornění:
®
Výrobky typu pergola Palmira jsou chráněny průmyslovým vzorem
®
a Palmira je ochrannou známkou široké skupiny výrobků ze dřeva.
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a Palmira je ochrannou známkou široké skupiny výrobků ze dřeva

Důležitá informace pro zákazníky
®

Obchodní značka MyWood a ochranná známka Palmira jsou společným označením

