
NABÍDKAPOMOCI
PRO POSTIŽENÉ OBCE A JEJÍ PODMÍNKY

NABÍZÍME:
Svitkový plech, 1250 x 0,50 mm
- RAL 3009 (ocelově červená)
- celkové množství 40t (9000 m²) cca 40 střech!

Ze svitku lze vyrobit:
- plechová tašková krytina včetně hřebenáče
- trapézový plech včetně hřebenáče

Součástí každé dodávky může být plech na výrobu oplechování
(okapnice, závětrná lišta atd.).

- odstín se nepatrně liší od odstínu okapového systému)

Svitkový plech, 1000 x 0,50 mm
- RAL 9002 (šedobílá)
- celkové množství 18t.
- vhodný pouze pro výrobu trpézových plechů

Součástí každé dodávky může být plech na výrobu oplechování
(okapnice, závětrná lišta atd.).

Šrouby a okapový systém nejsou součástí humanitární pomoci.

KJG a.s.
ProEx 2000, spol. s r.o.

střecha
ještě dnes

KRYTINA ZDARMA
SVITKOVÝ PLECH ZDARMA
BALENÍ ZDARMA
DOPRAVA ZDARMA (autem společnosti KJG)
SKLÁDÁNÍ HR ZDARMA NA STAVBĚ



KYJOV
Boršovská 85, 697 01 Kyjov
tel.: 608 315 164, email: kyjov@proex2000.cz

STARÉMĚSTO
Zlechovská 1699, 686 03 Staré Město
tel.: 608 315 160, email: staremesto@proex2000.cz

POHOŘELICE
Znojemská 1111, 691 23 Pohořelice
tel.: 608 666 343, email: pohorelice@proex2000.cz

BŘECLAV
Říční 3438, 690 03 Břeclav
tel.: 608 315 165, email: breclav@proex2000.cz

HODONÍN
Brněnská 4391/54, 695 01 Hodonín
tel.: 608 666 346, email: hodonin@proex2000.cz

Profesionálně zaměřenou krytinu objednáte na některé
z níže uvedených provozoven:

POSTUP:
1.

2. Zde také nahlásíte všechny požadované údaje
3. Jakmile budou střechy/oplechování vyrobeny informujeme

Vás o termínu závozu na stavbu (autem společnosti KJG).
4. V určeném čase je potřeba, aby převzal zakázku majitel

(prokázal se OP řidiči!) a podepsal doklady o převzetí
předmětu humanitární pomoci.

Šrouby a ostatní oplechování nejsou součástí pomoci.
Případné objednání těchto položek můžete řešit na některé
z našich provozoven.

5.

Podmínky pomoci:
1. pouze pro postižené obce
2. jméno a příjmení majitele nemovitosti
3. přesná adresa (určení)
4. potvrzení od starosty obce, které ověřuje, že dům byl zasažen

přírodní katastrofou
5. telefonní spojení + 1 x náhradní telefonní spojení
6. číslo OP (slouží pro kontrolu při předávání střechy)
7. fotografie poničené střechy/domu
8. souhlas s vytvořením fotografie nové střechy a s jejím uveřejněním
na stránkách společnosti ProEx 2000, spol. s r.o.


