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• Počty a přesné rozměry je nutné ověřit dodavatelem výplní při objednávce.
•
•

V rámci objednávky je možné upravit, jednotlivé parametry, ovšem pouze po dohodě s projektantem, o tomto bude proveden zápis do SD.
Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla
nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických
požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí
a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.

Popis

Rozměr a otevírání

1750

Ozn.

O1

1000

1250

O2a

1000

750

O2b
750

-

Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový
Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m
Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé

-

Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, vnitřní sklo kůra,
vnější obyčejné čiré 4-16-4
- Vnitřní distanční rámeček - plastový
- Otevírání okna pákovým ovládáním ve výšce max. 1,1 m

-

Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, vnitřní sklo kůra,
vnější obyčejné čiré 4-16-4
- Vnitřní distanční rámeček - plastový
- Otevírání okna pákovým ovládáním ve výšce max. 1,1 m
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Ks

4

2

2

Popis

Rozměr a otevírání

1500

Ozn.

O3

1500

1750

O4

600

1150

O5

1450

600

O6

1200

-

Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový
Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m
Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé

-

Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový
Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m
Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé

-

Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový

-

Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový
Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m
Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé
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6

2
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Popis

Rozměr a otevírání

1300

Ozn.

O7

1450

1100

O8

600

900

O9

1750

1650

O10

1250

Ks

-

Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový
Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m
Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé

-

Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový

1

-

Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový

2

-

Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový
Otevírání okna ve výšce max. 1,1 m
Vnitřní hliníkové žaluzie horizontální š. 25 mm, bílé

8
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2

O11

1000

750

O12

1450

1000

O13

Popis

Rozměr a otevírání

1000

Ozn.

2550

-

Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový

-

Okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový

-

Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí
Rám okna bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Členění dle nákresu, okno musí umožňovat řízenou mikroventilaci
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm
Těsnění 3-násobné, šedé
Uw,max= 1,2 W/m²K, (Ug,max= 1,1 W/m²K, Uf,max= 1,5 W/m²K)
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo obyčejné čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový

Ks

1

2

1

Celkem 37 ks
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• Počty a přesné rozměry je nutné ověřit dodavatelem výplní při objednávce.
•
•
•

V rámci objednávky je možné upravit, jednotlivé parametry, ovšem pouze po dohodě s projektantem, o tomto bude proveden zápis do SD.
Požadavky na požární odolnost výplní jsou značeny na výkrese nebo v části PBŘ.
Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla
nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických
požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí
a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.

Výpis dveří vnějších
Popis

2200

Ozn.

D1

2100

1200

D2

1050

550

2300

1600

D3

1200

celk.

-

Plastové dveře jednokřídlé levé, částečně prosklené
Čistá šířka otvíravého křídla bude min. 900 mm
Rám dveří bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Uw,max= 1,7 W/m²K, (Ug,max= 1,2 W/m²K, Uf,max= 1,8 W/m²K)
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám dveří plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 82 mm
Těsnění 2-násobné, šedé
Výplň PUR panel tl. 24 mm (Ug,max= 1,14 W/m²K)
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm
Zámek válečkový, vložka s třídou bezpečnosti 3
Kování chromové - koule - klika ve výšce max. 1000 mm

-

Plastové dveře dvoukřídlé, částečně prosklené, hlavní křídlo pravé
Čistá šířka otvíravého křídla bude min. 900 mm
Rám dveří bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Uw,max= 1,7 W/m²K, (Ug,max= 1,2 W/m²K, Uf,max= 1,8 W/m²K)
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám dveří plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 82 mm
Těsnění 2-násobné, šedé
Výplň PUR panel tl. 24 mm (Ug,max= 1,14 W/m²K)
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo čiré 4-16-4
Vnitřní distanční rámeček - plastový
Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm
Zámek válečkový, vložka s třídou bezpečnosti 3
Kování chromové - klika - klika ve výšce max. 1000 mm
Otvírané křídlo musí být opatřené na straně opačné než jsou závěsy
vodorovným madlem ve výšce 850 mm přes celou šířku křídla

1

-

Plastové dveře jednokřídlé pravé, plné
Rám dveří bude odsazen o 150 mm od vnější hrany zdiva
Uw,max= 1,7 W/m²K, (Ug,max= 1,2 W/m²K, Uf,max= 1,8 W/m²K)
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám dveří plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 82 mm
Těsnění 2-násobné, šedé
Výplň PUR panel tl. 24 mm (Ug,max= 1,14 W/m²K)
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm
Zámek válečkový, vložka s třídou bezpečnosti 3
Kování chromové - koule - klika ve výšce max. 1000 mm

2
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Výpis prosklených stěn plastových
Ozn.

-

rohový spojovací profil

1050

625

1125

150

celk.

Prosklená stěna plastová s dvoukřídlými dveřmi
Čistá šířka hlavního otvíravého křídla bude min. 900 mm
Povrchová úprava rámů: z vnější i vnitřní strany bílý profil
Rám dveří plastový, tloušťka rámu 82 mm
Těsnění 2-násobné, šedé
Výplň PUR panel tl. 24 mm (Ug,max= 1,14 W/m²K)
Zasklení od výšky min. 400 mm
Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem, sklo čiré 4-16-4
Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm
Kování s protikorozní úpravou pokovením
Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá
Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm
Kování chromové - klika - klika ve výšce max. 1000 mm
Otvírané křídlo musí být opatřené na straně opačné než
jsou závěsy vodorovným madlem ve výšce 850 mm
přes celou šířku křídla

850

1400

rohový spojovací profil

550

2950

2800

OS1

Popis

4050
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Výpis dveří vnitřních
Větrací mřížky osadit dle části VZT a PBŘ, ve výpisu neřešeno !!
Ozn.

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

ks

Popis

L

P

celk.

900x1970

Typ:
Barva:
Zárubeň:
Kování:
Zámek:
P.O.:
Madlo:

Dýhované dveře vnitřní plné se samozavíračem
dub / buk
Ocelová - hnědý nátěr
Chromové - klika - klika
Cylindrická vložka
EI 30 DP3-C
popis viz TZ - dveře do bytu

1

-

1

900x1970

Typ:
Barva:
Zárubeň:
Kování:
Zámek:
P.O.:
Madlo:

Dýhované dveře vnitřní plné
dub / buk
Ocelová - hnědý nátěr
Chromové - klika - klika
Cylindrická vložka
EI 30 DP3 - Sm
popis viz TZ - dveře do bytu

3

4

7

900x1970

Typ:
Barva:
Zárubeň:
Kování:
Zámek:
Madlo:

Dýhované dveře vnitřní plné
dub / buk
Obložková - dub / buk
Chromové - klika - klika
Sada pro WC a koupelnu
popis viz. TZ

4

3

7

900x1970

Typ:
Zasklení:
Barva:
Zárubeň:
Kování:
Zámek:
Madlo:

Dýhované dveře vnitřní prosklené 2/3
sklo 2/3 čiré vzor kůra s bezp. fólií
dub / buk
Obložková - dub / buk
Chromové - klika - klika
Dozický
popis viz. TZ

6

8

14

800x1970

Typ:
Barva:
Zárubeň:
Kování:
Zámek:
P.O.:
Madlo:

Dýhované dveře vnitřní plné se samozavíračem
dub / buk
Ocelová - hnědý nátěr
Chromové - koule - klika
Cylindrická vložka
EI 30 DP3-C
popis viz TZ - 4 ks - místnosti 2.16-2.19

3

7

10

800x1970

Typ:
Barva:
Zárubeň:
Kování:
Zámek:

Dýhované dveře vnitřní plné
dub / buk
Ocelová - hnědý nátěr
Chromové - klika - klika
Cylindrická vložka

-

1

1

Dýhované dveře vnitřní plné
dub / buk
Ocelová - hnědý nátěr
Chromové - klika - klika
Cylindrická vložka
Sada pro WC a koupelnu do 1.14

-

2

2

600x1970

Typ:
Barva:
Zárubeň:
Kování:
Zámek:
Zámek:

Celkem 42 ks
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