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      Město český Krumlov
      Zdeněk Kmoch                            
      Náměstí Svornosti 1
      381 01 český Krumlov
      Akce:MŠ T.G.Masaryka, č.K
      Tel:724 192 165 
      Email: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
               
      
            Materiál: lepená třívrstvá lamela v profilu IV 68 ze smrku,
                meranti popř. dubu. Dřevo má nízký součinitel tepelné
                roztažnosti a vyniká vysokou pevností v tahu i tlaku,
                třívrstvá lamela vyrovnává přirozené pnutí dřeva
                a zajišťuje rozměrovou a tvarovou stálost.
      Nátěr:    vodou ředitelná silnovrstvá lazura ZOWOSAN firmy ZOBEL
                vyznačující se vysokou elasticitou a trvanlivostí je
                nanášená máčením a opakovaným vysokotlakým stříkáním.
      Kování:   celoobvodové kování s bezpečnostními prvky, ovládané 
                čtyřpolohovou klikou,
                spárové větrání (mikroventilace) již ve standardním proveden
                Vnitřní části kování jsou opatřeny krytkou. Standardně
                vybaveno pojistkou proti chybnému otevření oken.
      Těsnění:  celoobvodové dvojité těsnění 
      Zasklení: izolační dvojsklo 4-16-4 s tepelným distančním rámečkem
                z TGI - W profilu. Koeficient prostupu tepla U=1,1 W/m2K
      Okapnice: zaoblená termookapnice GUTMAN s přerušeným tepelným
                mostem, standardně doplněná křídlovou okapničkou.

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

      list č.: 2

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

      1        1   ks            IV68-okenní rám

750
750
1300
1500
1
2
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : kancelář ŠJ
                                 rozměry: 1500x1300
                                                     


      2        1   ks            IV68-okenní rám

1000
500
1
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : WC
                                 rozměry: 500 x1000
                                                      

      3        2   ks            IV68-okenní rám

1000
500
1
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : WC
                                 rozměry: 500 x1000
                                                      

      list č.: 3

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

      4        1   ks            IV68-okenní rám

940
560
525
525
1500
1050
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015.
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 rozměry: 1050x1500
                                                     



      5        1   ks            IV68-okenní rám

940
560
533
533
534
1500
1600
1
2
3
4
5
6
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp horní
                                 O pravé štulp dolní, závora
                                 O pravé
                                 OS levé spárové štulp horní
                                 OS pravé spárové nůžky
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : jídelna
                                 rozměry: 1600x1500
                                                     

      6        1   ks            IV68-okenní rám

940
560
525
525
1500
1050
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : kuchyně
                                 rozměry: 1050x1500
                                                     


      list č.: 4

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

      8        2   ks            IV68-okenní rám

940
560
1500
650
1
2
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                           / Kůra 572 čirá
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : kuchyně
                                 rozměry: 650 x1500
                                                     

      9        1   ks            IV68-okenní rám

750
750
1500
1500
1
2
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                           / Kůra 572 čirá
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : kuchyně
                                 rozměry: 1500x1500
                                                     


      10       1   ks            IV68-okenní rám

1190
560
525
525
1750
1050
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : šatna 1.NP
                                 rozměry: 1050x1750
                                                     


      list č.: 5

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

      11       1   ks            IV68-okenní rám

1190
560
1750
650
1
2
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL ....
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : šatna
                                 rozměry: 650 x1750
                                                     



      12       1   ks            IV68-okenní rám

1190
560
525
525
1750
1050
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : umývárna 1.NP
                                 rozměry: 1050x1750
                                                     


      13       1   ks            IV68-okenní rám

1190
560
533
533
535
1750
1601
1
2
3
4
5
6
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní, O pravé
                                 OS levé spárové štulp horní
                                 O pravé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové nůžky
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : třída 1.NP
                                 rozměry: 1601x1750
                                                     

      list č.: 6

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

      14       1   ks            IV68-okenní rám

1190
560
525
525
1750
1050
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : třída 1.NP
                                 rozměry: 1050x1750
                                                     


      16       2   ks            IV68-okenní rám

1190
560
1750
650
1
2
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování : OS pravé spárové nůžky
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : výklenek 1.NP
                                 rozměry: 650 x1750
                                                     



      17       1   ks            IV68-okenní rám

1190
560
533
533
534
1750
1600
1
2
3
4
5
6
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 OS levé spárové štulp horní
                                 O pravé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové nůžky
                                 okapnice: bronz
                                 rozměry: 1600x1750
                                                     


      list č.: 7

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

      18       2   ks            IV68-okenní rám

940
560
425
425
1500
850
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : půda
                                 rozměry: 850 x1500
                                                     


      7a       1   ks            IV68-okenní rám

940
560
430
430
70
860
70
1500
930
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                           / Kůra 572 čirá
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 rozšíření vpravo: 70
                                 pozn.  : kuchyně
                                 poz.7a spojena pomocí rozšíření
                                 70 mm s poz. 7b
                                 rozměry: 930 x1500
                                                     

      7b       1   ks            IV68-okenní rám

940
560
430
430
1500
860
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                           / Kůra 572 čirá
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : kuchyně
                                 pozice 7b spojena pomocí
                                 rozšíření 70 mm s poz. 7a
                                 rozměry: 860 x1500
                                                     

      list č.: 8

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

      15a      1   ks            IV68-okenní rám

1190
560
430
430
70
860
70
1750
930
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 rozšíření vpravo: 70
                                 pozn.  : výklenek třída 1.NP
                                 poz.15a spojena pomocí rozšíření
                                 70 mm s poz. 15b
                                 rozměry: 930 x1750
                                                     

      15b      1   ks            IV68-okenní rám

1190
560
430
430
1750
860
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : výklenek třída 1.NP
                                 pozice 15b spojena pomocí
                                 rozšíření 70 mm s poz. 15a
                                 rozměry: 860 x1750
                                                     

      19a      1   ks            IV68-okenní rám

940
560
430
430
70
860
70
1500
930
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 rozšíření vpravo: 70
                                 pozn.  : půda
                                 poz.19a spojena pomocí rozšíření
                                 70 mm s poz. 19b
                                 rozměry: 930 x1500
                                                     

      list č.: 9

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

      19b      1   ks            IV68-okenní rám

940
560
430
430
1500
860
1
2
3
4
                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : RAL 1015
                                 výplň  : U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček
                                 kování :
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 O pravé štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : půda
                                 pozice 19b spojena pomocí
                                 rozšíření 70 mm s poz. 19a
                                 rozměry: 860 x1500
                                                     

      .M       132 m             MONTÁŽNÍ PRÁCE

                                                                
      částka položek                                              
      Smluvní rabat                         
      Montáž                                                       
      Demontáž starých oken                                         
      Likvidace starých oken                                        
      Zednické začištění špaletových oken                          
      Vnitřní parapet                                              
      Protihmyzové sítě                                             
      Ostatní náklady                                               
                                                               
      částka netto                                                
      DPH 21%                                21.00 %               
                                                               
      částka brutto                                               

      Poznámky :
                                                                ____________       
      * Okenní protihmyzové sítě ISSO OV 25x10, barva lemu bílá, barva
        sítě černá, 4 ks včetně montáže.
        Cena  Kč bez DPH
      * Vnitřní parapet dřevotřískový Topset, barva bílá,
        hloubka do 600 mm, celkem 3 m, 2 ks včetně montáže a krytek.
        Cena  Kč bez DPH
      * Vnitřní parapet dřevotřískový Topset, barva bílá,
        hloubka do 300 mm, celkem 20,2 m, 18 ks včetně montáže a krytek.
        Cena  Kč bez DPH

      Uvedené položky jsou zahrnuty do celkové kalkulace !
      

      



      list č.: 10



            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.

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

      

