Specifikace k cenové nabídce – výměna oken a dveří
Součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m2K nebo lepší,Ud =1,32W/m2K
zasklení izolačním dvojsklem Ug= 1,1, minimálně pětikomorový plastový
profil, na všech otvíravě sklopných křídlech mikro ventilace k zajištění přirozené a hygienické výměny
vzduchu, kování celoobvodové v bezpečnostním provedení.
Barva rámu bude z vnitřní strany bílá, z vnější strany antracit,
Vnitřní parapety PVC ke každému oknu budou bílé hloubka 250 mm.
Rámy oken a dveří musí umožnit návaznost na zateplovací systém (tloušťka tepelné izolace ostění
a nadpraží bude min. 30mm). Nové plastová okna budou osazeny na místo stávajících dřevěných a železných
oken.
Rozměry oken i dveří zachovány.
Požadované vlastnosti na součinitele prostupu tepla nutno doložit příslušným certifikátem.
Před vlastní realizací oken a dveří je nutné rozměry přesně zaměřit.
Cenová nabídka bude obsahovat práce spojené s výměnou: demontáž oken, montáž oken, likvidaci starých
oken, zednické zapravení.

Poz. č.1:

4 ks

dvoukřídlé sklopné okno šířka 2050 mm, výška 550 mm

Poz. č.2:

25 ks

jednokřídlé otvíravě sklopné okno šířka 1160 mm, výška 1750 mm

Poz. č.3:

Poz. č.4:

12 ks

fixní okno šířka 1160 mm, výška 1750 mm

1 ks
dvoukřídlé vchodové dveře, horní 1/3 prosklená ornament. sklem, spodní 2/3 plast,
samozavírač,, světlá šířka aktivního křídla 900 mm. Šířka dveří 1600 mm, výška 2100mm

Poz. č.5:

1 ks
sestava jednokřídlých vchodových dveří a sklopného okna. Vchodové dveře
celoplastové, šířka 1000 mm, výška 2100 mm. Okno sklopné šířka 1200 mm, výška 550 mm

Poz. č.6:

1 ks
dvoukřídlé vchodové dveře s bočním a horním fixním světlíkem, horní 2/3 prosklené,
spodní 1/3 plast, el zámek, samozavírač. Šířka dvoukřídlých dveří 1800 mm, šířka bočních
světlíků 600 mm z obou stran, výška dveří včetně světlíku 2500 mm

Poz. č.7:

6ks

jednokřídlé sklopné okno, šířka 950 mm, výška 600 mm

Poz. č.8:

3ks

jednokřídlé otvíravě sklopné okno, šířka 560 mm, výška 560 mm

