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      Město český Krumlov
      Akce: MŠ Plešivec         
      Náměstí Svornosti 1
      381 01 český Krumlov
      pan Zdeněk Kmoch
      Tel: 724 192 165
      Email: zdenek.kmoch@mu.ckrumlov.cz    

      
      

      Plast:    německý šestikomorový profil GEALAN S 8000 IQ včetně
                pozinkované výztuhy, okna a dveře jsou vyráběny v čR.
                Stavební hloubka profilu 74 mm, koeficient prostupu
                tepla profilu 1,2 W/m2K.
      Kování:   celoobvodové kování MULTI TREND firmy MACO, TITAN AF firmy
                SIEGENIA AUBI s bezpečnostními prvky, ovládané čtyřpolohovou
                klikou, mikroventilace již ve standardním provedení. Vnitřní
                části kování jsou opatřeny krytkou. Standardně vybaveno
                pojistkou proti chybnému otevření oken.
      Kování (varianta) : celoobvodové bezpečnostní kování TITAN AF
                firmy SIEGENIA AUBI, rolující bezpečnostní čepy a
                bezpečnostní bod ve standardu.
      Zasklení: izolační trojsklo 4-12-4-12-4 s koeficientem prostupu tepla
                0,7 W/m2K již ve standardu. V nabídce je vloženo sklo
                se speciálním distančním rámečkem TGI-W, který vyniká
                nízkou tepelnou vodivostí.

      Těsnění:  celoobvodové dvojité těsnění 
    

            Jednotlivé prvky jsou zobrazeny při pohledu zevnitř, dveře při
      pohledu na panty (ven otevíravé z venku, dovnitř otevíravé zevnitř).

     




















      

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      1        4   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
1520
1550
850
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : 1 ks snížená klika
                                 KUCHYNĚ
                                 Vnitřní žaluzie
                                 Protihmyzová síť
                                 rozměry: 850 x1550
                                                      
      2        2   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
870
900
900
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  : výplň - akr.deska bílá
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : SKLAD
                                 Vnitřní parapet
                                 rozměry: 900 x900
                                                      
      3        2   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
870
900
900
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : ŠKRABÁRNA
                                 Vnitřní parapet
                                 Protihmyzová síť
                                 rozměry: 900 x900
                                                      
      4        2   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
870
900
900
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  : výplň - akr.deska bílá
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : SKLAD POTRAVIN
                                 Vnitřní parapet
                                 Protihmyzová síť
                                 rozměry: 900 x900
                                                      


      
      

      5        2   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
1520
1550
850
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : KANCELÁă VEDOUCÍ
                                 Vnitřní parapet
                                 Vnitřní žaluzie 1 ks
                                 rozměry: 850 x1550
                                                      
      6        2   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
1520
1550
850
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 Kůra 572 čirá
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : WC
                                 Vnitřní parapet
                                 rozměry: 850 x1550
                                                      
      7        6   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
1520
1550
850
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : KANCELÁŘ + POTÍRNA
                                 Vnitřní parapet
                                 rozměry: 850 x1550
                                                      
      


      8        1   ks            rám 5komor S8000 IQ+AL práh

340
900
30
2020
2050
1240
1
2
                                 pevné zasklení
                                 dveřní křídlo 126mm - ven otv.
                                 barva  : bílá
                                 kování :
                                 pevně v rámu
                                 Dveře PRAVÉ, bezpečnostní háky
                                 výplň  : výplň - akr.deska bílá
                                 příčky : pevná příčka 82mm
                                 standard 3284
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : VD OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ VEN
                                 Klika/koule
                                 Panikové kování
                                 rozměry: 1240x2050
                                                     
      
      9        2   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
870
900
900
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : OKNA ZADNÍ
                                 Vnitřní parapet
                                 rozměry: 900 x900
                                                      

      10       1   ks            rám 5komor S8000 IQ+AL práh

30
2100
570
30
2670
2700
850
1
2
                                 pevné zasklení
                                 dveřní křídlo 126mm - dovnitř
                                 barva  : bílá
                                 kování :
                                 pevně v rámu
                                 Dveře PRAVÉ, bezpečnostní háky
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                           / Kůra 572 čirá
                                          výplň - akr.deska bílá
                                 příčky : pevná příčka 82mm
                                 statik profil 7281
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : VD PRAVÉ
                                 Klika/koule
                                 Bezpečnostní FAB
                                 rozměry: 850 x2700
                                                         



      11       4   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
600
1470
1200
1200
1200
30
2070
2100
3600
1
2
3
4
5
6
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS levé spárové nůžky
                                          OS pravé spárové nůžky
                                          Sklopné - klika nahoře
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 statik profil 7281
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : Vnitřní parapet
                                 Vnitřní žaluzie
                                 rozměry: 3600x2100
                                                     
    







 
      


      12       2   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
600
1470
250
1137.5
1137.5
1137.5
1137.5
30
2070
250
4550
2100
4800
1
2
3
4
5
6
7
8
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS levé spárové nůžky
                                          Sklopné - klika nahoře
                                          OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 statik profil 7291, standard 3284
                                 rozšíření vlevo: 250
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : Vnitřní parapet
                                 Vnitřní žaluzie
                                 Rozšíření šířky 125 mm
                                 z levé strany okna
                                 vložit do obou svislých spojů
                                 rozměry: 4800x2100
                                                     

      13       2   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
600
1470
250
1137.5
1137.5
1137.5
1137.5
30
2070
250
4550
2100
4800
1
2
3
4
5
6
7
8
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS levé spárové nůžky
                                          OS pravé spárové nůžky
                                          Sklopné - klika nahoře
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 statik profil 7291, standard 3284
                                 rozšíření vlevo: 250
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : Vnitřní parapet
                                 Vnitřní žaluzie
                                 Rozšíření šířky 125 mm
                                 z levé strany okna
                                 vložit do obou svislých spojů
                                 rozměry: 4800x2100
                                                     
            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      14       3   ks            rám 6komor S8000 IQ

30
1470
1500
1300
1
                                 křídlo 6komor S8000 IQ
                                 barva  : bílá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 výplň  :
                                 U=0,7 W/m2K,4/12/4/12/4+TGI-W
                                 rozšíření dole: 30
                                 pozn.  : SCHODIŠTĚ
                                 Vnitřní parapet, venkovní parapet pozink.
                                 rozměry: 1300x1500
                                                      

      
    15       278 m             MONTÁŽNÍ PRÁCE

                                                                
      částka položek                                              
      Smluvní rabat                         
      Montáž oken a dveří                                          
      Demontáž oken a dveří                                        
      Demontáž MIV										   
      Likvidace starých oken								  
      Likvidace MIV										   
      Vnitřní parapet Novasil do hl.220 m                          
      Vnitřní žaluzie                                              
      Okenní protihmyzové sítě                                      
      Panikový zámek NEMEF+samozavírač poz.č.8                      
      Bezpečnostní FAB 2 ks                                         
      Vyzdívky vč. začištění								  
      Ostatní náklady                                               
                                                               
      částka netto                                                
      DPH 21%                                21.00 %               
                                                               
      částka brutto                                               
                                                                ____________


      * Okenní protihmyzové sítě ISSO OV 25x10, barva lemu bílá, barva
        sítě černá, 3 ks včetně montáže.
        Cena 
      * Vnitřní parapet plastový foliovaný Novasil, barva bílá,
        hloubka do 220 mm, celkem 53,2 m, 29 ks včetně montáže a krytek.
        Cena 
      * Žaluzie vnitřní lamelové horizontální, barva bílá,
        typ celostínící ovládané řetízkem, celkem 61 ks včetně montáže.
        Cena       



      * Vyzdívky MIV tl.300 mm vč. začištění celkem 20 m2
        - vyzdívky MIV – tl.300 mm 20 m2                          
        - zednické začištění MIV zevnitř (20m2) – lepidlo, síť, štuk
													  
        - APU lišty – interiér (67 bm)						  
        - rohové lišty (67 bm)							  
        - úprava – zateplení vnitřního par. a nadpraží (33 bm)     
        - venkovní začištění (stěrka)						  
        - úprava venkovního parapetu						  
        - výmalba interiéru								    
        - vyzdívka schodiště Ytong tl. 300 mm (85 m2)			    
        - překlady dl. 420 cm na tl. zdi 300 mm (schodiště)		  
        - lešení (schodiště)							         
        - venkovní parapet pozinkovaný 3 ks hl.200 mm (schod.)	  
        - APU lišty (schodiště) – 13 bm			                   
        - rohové lišty (schodiště) – 13 bm			              
        - vnitřní začištění (schodiště) – 8,5 m2				  
        - venkovní začištění(schodiště) – 8,5 m2				  
        - lešení pro vyzdívky								  
        - silikonování venkovního parapetu + boky 49,3 bm          
        

       
       Položky celkem								      
       Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení stavby)		       
       Částka celkem									 

       Uvedené položky jsou zahrnuty do celkové kalkulace !


      ----------------------------------------------------------------------

      
      Upozornění:
      Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisům jednotlivých pozic,
      zejména otevírání (pravé, levé) a počtu kusů.
      Případné nesoulady nemohou být uznány jako reklamace. Za rozměry ručí
      zhotovitel.

      Pro nabídky platí naše dodací a platební podmínky.

      Dodací lhůty : pro plastové výrobky 4 - 6 týdnů.
                   : pro dřevěné výrobky 6 - 8 týdnů.
      

      Záruka       : 66 měsíců na výrobek, 66 měsíců na provedenou montáž,
                     na doplňky (parapety, žaluzie, sítě atd.) 2 roky

          
      Okna a dveře budou vyrobeny dle zakreslených rozměrů.

      
            

