NOVOFORM d.o.o.Inženiring in izdelava izdelkov iz plastičnih mas
d.o.o.
Draga pri Šentrupertu 38, 8232 Šentrupert
GSM: 040 854 352, e-mail:novoform@siol.net, www.novoform.si
ID št. za DDV: SI 51754690
Predračun št.
Objekt:

0

Datum:

Ime priimek, naslov, telefonska številka

Veljavnost:

1 mesec

Sklic:

0

Izvedba ograjnega sistema: Celovit ograjni sistem Novoform za novogradnje
POTEK IZDELAVE PREDRAČUNA: Obrazec je sestavljen kot predstavitev za določen ograjni sistem, s popisom elementov s
cenami. Ograjni sistem je prikazan tako nazorno, da prikazuje različne možnosti izvedbe in je zasnovan tudi kot navodila za montažo.
Ograjni sistem za novogradnje in sanacije želimo približati kupcu do te mere, da bo sam našel v naši ponudbi ustrezno rešitev izdelal
popis materiala in s tem že opravil več kot polovico poti do nove ograje. Ob enem pa v danšanjih časih dokaj pomenbna prednost blagodejno bo vplivalo na končen strošek, saj izmere, popis in montaža znaša po naših izkušnjah lahko tudi več kot polovico cene. V
primeru, da ne morete opraviti vsega sami pa Vam bomo pomagali z lokalnimi zastopniki za montažo ali osebno na zgornjih kontaktih.

Fotografija :

Ograjni element:
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1. Pocinkan jeklen stebriček 40x60x40x3 v PVC Uprofilu
s pokrovom.
2. Pocinkana perforirana jeklena prečka 40x60x40x1,5 v
PVC profilu s pokrovom.

kos

3. Zaključna ASA rozeta za priključno ploščo dim.
110x110x30 mm.
4. Zaključni ASA pokrovček zgornji za stebriček.
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Normativ Cena brez Cena za 1m
za 1m
DDV:
ograje:
ograje:

0,5

16,90 €

8,45 €

2

6,90 €

13,80 €

kos

0,5

2,50 €

1,25 €

kos
m
par

0,5
7
1

1,50 €
3,90 €
1,00 €

0,75 €
27,30 €
1,00 €

2
0,90 €
4
0,10 €
9. Vijak M10 x90 za fiksiranje s kemično malto.
2
0,10 €
10. Vijak fi4x20 za pritrjevanje letvic iz zadnje strani
28
0,10 €
Skupaj brez DDV:
22% DDV
CENA z DDV za 1m dolžine ograje višine 1m

1,80 €
0,40 €
0,20 €
2,80 €
57,75 €
12,71 €
70,46 €

5. Letve za pokončno montažo
6. Zaključni ASA pokrovček za letev Novoform Klasik
(polkrožni + raven)
7. Priključna konzola za prečko.
8. Vijak M6x20 z matico.
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Enota:

m

kos
kos
kos
kos

NUJNO POTREBNE INFORMACIJE ZA IZRAČUN OGRAJE:
Cena je prikazana z normativom za en meter ograje z osnovnimi podatki:
1m (višina stebrička je 90 cm).
Višina in oblika vrha ograje:
3 cm
Reža med letvami:
iz vrha (na razdalji cca. 2 metra).
Način montaže stebričkov:
ravno brez profila zgoraj
Izvedba zgornjega zaključka:

Barva in material vseh ograjnih elementov:

Ostale možnosti za izbiro:
od 0,5 do 2m
od 0 do 100mm
s čela
ali po naročilu
izbočeno ubočeno
ravno
10 cm,..
10cm,..
brez
profila
BELA PVC 15% cenejša kot vse ostale barvne
siva
zlati
temno
variante v PVC-materialu. Ostali materiali so
hrast
rjava
ASA, pocinkana pločevina in WPC material.
BREZ

Korita za rože :

ELEMENTI BOLJ NATANČNO
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>>>VEČ
>>>VEČ

>>>VEČ
>>>VEČ

INFORMACIJE ZA LAŽJO IZBIRO IN MONTAŽO

Stebriček iz pocinkanega U profila 40x60x40x3 Stebriček je glavni nosilni element, ki daje trdnost ograji, zato je pocinkan U profil, ki je sicer enakih
zunanjih dimenzij kot vodoravna prečka tukaj debeline 3 mm ali pa tudi iz pohištvene cevi 60x40x2
mm. Stebriček je v primeru, da nima ograja zgornje dodatne prečke 10 cm nižji od višine ograje,
ker sega pokončna letev preko zgornje prečke. Stebriček se lahko montira na zaključno oblogo
balkona (keramične ploščice), ker ima zaključno rozeto, ki prekrije pritrdilno ploščo.
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Rustik dim.
140x910x32

Pocinkana prečka zagotavlja optimalno trdnost in enostavno nevidno pritrjevanje letvic iz zadnje
strani brez potrebnega vrtanja. Uporabimo lahko tri vrste jeklenih prečk, ki jih lahko izberemo glede
na obstoječe stanje, cenovni nivo in razdaljo med nosilnimi stebrički:
a) Pocinkan standardni CD profil - razdalja med stebrički do 1,5m -1,5 EUR/m (uporablja se tudi
za prekrivanje kompletnega obstoječega jekla)
b) Pocinkan U profil 40x60x40x1,5 mm - razdalja med stebrički cca.2 m-4,4 EUR/m
c) Pocinkan U profil 40x60x40x3 mm - razdalja med stebrički cca. 3m - 5,4 EUR/m
d) Jeklena cev barvana ali pocinkana 40x60x2 - 5,4 EUR/m
Jeklena prečka skrbi za trdnost in možnost vijačenja PVC profil pa nadomešča barvanje jekla in
prekriva vijačne spoje.
Standardne dolžine prečk na zalogi so : CD v dolžinah 2,3 in 4 metre
in ostali U profili in pohištvene cevi 6 metrov.

Prečka:

2
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LetveNovoform Klasik in zaključki Na enem mestu želimo prikazati vse barvne in oblikovne možnosti izvedbe:
za pokončno montažo: Novoform Klasik je linijsko oblikovana letev, ki se izdeluje v standardnih dolžinah 4,5 in 5 metrov
in se za manjše količine reže iz teh dolžin, za večje količine pa se režejo direktno iz stroja.
Standardne barve so: bela Ral 9003 brez dodatka lesa, krem Ral 1013 , siva Ral 7014, zlati hrast
Ral 8003, temno rjava Ral 8014 (barve prikazane na sliki levo po zaporedju).
Letev Novoform Klasik v prerezu nam pokaže prekatno izvedbo letvice, ki ima optimalno trdnost
glede na porabljen material. Za kvalitetno pritrjevanje z vijačenjem iz zadnje strani pa je
pomembno, da vijačemo na predvideno mesto.

Venecija dim.
70x910x150

Barok dim.
130x850x80

Novoform Rustik, Novoform Venecija in Novoform Barok so oblikovane letvice najvišjega
kakovostnega nivoja, ker je uporabljen zelo kvalieteten plastični material ASA, ki je žilav in UV
obstojen. Rustik in Venecija se lahko kombinirata med seboj in dodatno z Nofoform Klasik, ker so
dolžine teh letvic enake. Letvica Barok pa je 6 cm krajša, zato se kombinira samo z letvico
Novoform Klasik. Z vsemi temi kombinacijami lahko prilagodite izgled svojim željam in
obstoječemu oblikovanju na objektu.

- sprednja stran letvice
- pocinkan CD profil (kot za
suhomontažno gradnjo )

Obrazec sestavil : Janko Ziherl dipl.ing str.
Za pomoč pri izbiri in za svetovanje prosim pošljite fotografijo obstoječega stanja z osnovnimi dimenzijami (višina, dolžina željena
izvedba)na elektronsko pošto info@novoform.si in pokličite na telefon 040 854 352 .
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