
Šířka: Výška:500 mm
04

Popis:

Zasklení:

Rám:

Kování:

Šířka: Výška:

Popis:

Rám:

05
800 mm

Doplňky:

Povrch:

Kování:

Povrch:

Zasklení:

Doplňky:

Šířka: Výška:
03

500 mm

Rozměry / PopisPoložka

Šířka: Výška:

Popis:

          VÝPIS OKNA 

01

Náhled ze strany interieru [M 1:50]

250 mm

Šířka: Výška:
02

400 mm

Podlaží Kusy

Popis:

Zasklení:

Rám:

Kování:

Doplňky:

Povrch:

Popis:

Zasklení:

Rám:

Kování:

Doplňky:

Povrch:

1000 mm

řezpůdorys

1 np1 pp 2 np 3 np

min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

2ks
plastové okno jenoduché jednokřídlové sklápěcí
s pákovým ovládáním

pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil v.100mm

1000 mm 1 np1 pp 2 np 3 np

plastové okno jenoduché jednokřídlové sklápěcí
s pákovým ovládáním

řez

XPS

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - povrch bílý 

XPS

2ks

- stavební úpravy 
odstranění původní kovové výplně
parapet navýšit o 100mm XPS + sklotextilní síťovina + lepící tmel + broušení
připojovací spára okenního rámu PU tmel
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou + vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení VC omítkou + štukovou omítkou 
- venkovní parapet
akrylátový hydrofobní probarvený nátěr

min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - povrch bílý 

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil v. cca.30mm

- stavební úpravy 
odstranění původní kovové výplně
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet + sklotextilní síťovina 
+ lepící tmel + broušení
připojovací spára okenního rámu PU tmel
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou + vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení VC omítkou + štukovou omítkou 
- venkovní parapet
hydrofobní nátěr  např. akrylátová hydrofobní barva 

pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá

půdorys

tepelně izolační dvojsklo, dekorované čiré 

tepelně izolační dvojsklo, dekorované čiré 

950 mm 1 np1 pp 2 np 3 np

1ks

950 mm

půdorys řez

950 mm

půdorys řez

1 np1 pp 2 np 3 np

1ks

1 np1 pp 2 np 3 np

1ks

kovové okno vybourat
otvor zazdít keramickými cihlami plnými tl. 150mm
- z venkovní strany VC omítka 20mm + štukové omítka venkovní
+ hydrofobní nátěr zabarvený dle stávající omítky
- z vnitřní strany VC omítka 20mm + vnitřní štuková
- vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou vnitřní
  + vnitřní malba

min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - povrch bílý 

tepelně izolační dvojsklo, dekorované čiré 

plastové okno jenoduché jednokřídlové sklápěcí
s pákovým ovládáním, s částí pevnou pro osazení VZT

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

- stavební úpravy 
odstranění původní kovové výplně
připojovací spára okenního rámu PU tmel
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou + vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení VC omítkou + štukovou omítkou 
- venkovní parapet
akrylátový hydrofobní probarvený nátěr

půdorys

min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - povrch bílý 

tepelně izolační dvojsklo, dekorované čiré 

plastové okno jenoduché jednokřídlové sklápěcí
s pákovým ovládáním, s částí pevnou pro osazení VZT

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

- stavební úpravy 
odstranění původní kovové výplně
připojovací spára okenního rámu PU tmel
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou + vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení VC omítkou + štukovou omítkou 
- venkovní parapet
akrylátový hydrofobní probarvený nátěr

řez

10
0

50
0

50

1000
500

60
0

17
0

65
0

10
0

50
0

50

1100
650

60
0

17
0

80
0

50

1000
800

1100
850

85
0

80
0

50

950
250

60
0

17
0

25
050

1100
300

30
0

25
050

60
0

17
0

40
0

50

950
400

1100
450

40
0

50

45
0

60
0

17
0

50
0

50

950
500

50
0

50

55
0

1100
550

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Rám:

Kování:

08
580 mm

Doplňky:

Povrch:

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Rám:

Kování:

Doplňky:

Povrch:

500 mm

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Rám:

Kování:

06

Doplňky:

Povrch:

Šířka: Výška:

Popis:
07

1000 mm

330 mm

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Rám:

Kování:

Doplňky:

Povrch:

450 mm
07a

09

1 np1 pp 2 np 3 np

min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil v. cca.30mm

850 mm

XPS

plastové okno jenoduché jednokřídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

původní dřevěný obklad
ponechat

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - povrch bílý 

1ks

1 np1 pp 2 np 3 np

min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil v. cca.30mm

plastové okno jenoduché jednokřídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

původní dřevěný obklad
ponechat

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - povrch bílý 

1ks

460 mm

XPS

- stavební úpravy 
odstranění původní kovové výplně
odstranění desky vnitřního parapetu
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.420mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

- stavební úpravy 
odstranění původní kovové výplně
odstranění desky vnitřního parapetu
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca. 420mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

půdorys řez

nový parapet

nový parapet

půdorys řez

tepelně izolační dvojsklo, dekorované čiré 

tepelně izolační dvojsklo, dekorované čiré 

prořez
drážky pro parapet

prořez
drážky pro parapet

1000 mm 1 np1 pp 2 np 3 np

min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

plastové okno jenoduché jednokřídlové sklápěcí
s pákovým ovládáním

pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá

řez

3ks

XPS

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - povrch bílý 

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil v. cca.30mm

1 np1 pp 2 np 3 np1000 mm

kovové okno vybourat
otvor zazdít keramickými cihlami plnými tl. 150mm
- z venkovní strany VC omítka 20mm + štukové omítka venkovní
+ hydrofobní nátěr zabarvený dle stávající omítky
- z vnitřní strany VC omítka 20mm + vnitřní štuková
- odstranění nesoudržných částí omítky a zdiva
- vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou vnitřní
- po vybourání plastového rámu sklápěcího okna osadit
  dřevěný rám 40x40mm , nátěr bílou barvou

vybourání plast. rámu sklápěcího křídla
osadit dřevěný rám - profil 40/40
stávající obklad

2ks

- stavební úpravy 
odstranění původní kovové výplně
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet + sklotextilní síťovina 
+ lepící tmel + broušení
připojovací spára okenního rámu PU tmel
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou + vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení VC omítkou + štukovou omítkou 
- venkovní parapet
hydrofobní nátěr  např. akrylátová hydrofobní barva 

půdorys

tepelně izolační dvojsklo, dekorované čiré 

1 np1 pp 2 np 3 np

1ks

min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - povrch bílý 

tepelně izolační dvojsklo, dekorované čiré 

plastové okno jenoduché jednokřídlové sklápěcí
s pákovým ovládáním, s částí pevnou pro osazení VZT

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

půdorys

1000 mm

půdorys řez

vybourání parapetu 
v.150mm

- stavební úpravy 
odstranění původní kovové výplně, vybourání parapetu v.150mm
připojovací spára okenního rámu PU tmel
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou + vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení VC omítkou + štukovou omítkou 
- venkovní parapet
akrylátový hydrofobní probarvený nátěr
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Šířka: Výška:

Popis:
10

Doplňky: vnitřní žaluzie hliníkové umístěné před oknem
               ovládání řetízkové
               schránka kotvená do nadpraží nebo do distančního profilu
               1.np - 11 ks
               2.np - 12 ks
               3.np - 12 ks

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

11

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Doplňky:

Doplňky:

12

2570 mm

2570 mm

1920 mm

Doplňky:

Zasklení:

Rám:

Kování:

Povrch:

Rám:

Kování:

Povrch:

Rám:

Kování:

Povrch:

1 np1 pp 2 np 3 np1600 mm

15ks

řez

půdorys
demontáž deštěnídorovnání ostění

krycí distanční profil v nadpraží
schránka žaluzie

16ks 16ks

1 np1 pp 2 np 3 np

řez

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

XPS

krycí distanční profil v nadpraží
schránka žaluzie

půdorys

demontáž deštění

plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením 1ks 1ks

min. neprůzvučnost skla - 32 dB

1 np1 pp 2 np 3 np

plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

- stavební úpravy 
odstranění původního špaletového okna
odstranění  vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.300mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený 
RŠ.280mm ( 1ks ), RŠ.380mm ( 1ks )
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

500 mm

min. neprůzvučnost skla - není požadována

12ks 10ks 10ks

- stavební úpravy 
odstranění původního špaletového okna
odstranění  vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.300mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený  RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

- stavební úpravy 
odstranění původního špaletového okna
odstranění  vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.300mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený 
RŠ.280mm ( 31ks ) ,  RŠ.380mm ( 13ks ), RŠ.450mm ( 3ks )
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
( určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna )
krycí distanční profil v nadpraží

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - bílý povrch

XPS

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
( určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna )
krycí distanční profil v nadpraží

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - bílý povrch

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
( určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna )
krycí distanční profil v nadpraží

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - bílý povrch

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

řez

XPS

dorovnání ostění
půdorys

demontáž deštění

4ks 28ks

demontáž deštění

min. neprůzvučnost skla - 32 dB
horní křídla mřížka ( nalepení na sklo )

plastové okno jenoduché 4 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením, se štulpem

1000 mm

dorovnání ostění

tepelně izolační dvojsklo, čiré , na WC spodní část dekorované čiré ( 24ks )

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel
kování u horních křídel v polovině výšky křídla ( pouze pro 
mytí oken )
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel
kování u horních křídel v polovině výšky křídla ( pouze pro 
mytí oken )
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou cca1,70m u dolních křídel ( dle výrobních možností )
kování u horních křídel v polovině výšky křídla ( pouze pro 
mytí oken )
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

prořez
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prořez
drážky pro parapet
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Šířka: Výška:

Popis:

1920 mm
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Šířka: Výška:

Popis:

2570 mm

Doplňky:

Zasklení:

Rám:

Kování:

Povrch:

14

Zasklení:

Doplňky:

Rám:

Kování:

Povrch:

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Doplňky:

Rám:

Kování:

Povrch:

2570 mm
15

1 np1 pp 2 np 3 np

řez

XPS

dorovnání ostění
půdorys

1200 mm

demontáž deštění

4ks 2ks4ks

1 np1 pp 2 np 3 np1600 mm

plastové okno jenoduché 4 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením, se štulpem

řez

půdorys
demontáž deštěnídorovnání ostění

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

tepelně izolační dvojsklo, čiré 
min. neprůzvučnost skla - 32 dB
horní křídla mřížka ( nalepení na sklo )
plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
( určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna )
krycí distanční profil v nadpraží

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - bílý povrch

XPS

krycí distanční profil v nadpraží
schránka žaluzie

demontáž deštění

1ks 1ks

tepelně izolační dvojsklo, čiré 
min. neprůzvučnost skla - není požadována
horní křídla mřížka ( nalepení na sklo )

- stavební úpravy 
odstranění původního špaletového okna
odstranění  vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.300mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený  RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
( určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna )
krycí distanční profil v nadpraží

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - bílý povrch

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

1 np1 pp 2 np 3 np1200 mmdemontáž deštění

tepelně izolační dvojsklo, čiré 
min. neprůzvučnost skla - není požadována
horní křídla mřížka ( nalepení na sklo )

- stavební úpravy 
odstranění původního špaletového okna
odstranění  vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.300mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený  RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
( určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna )
krycí distanční profil v nadpraží

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - bílý povrch

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

- stavební úpravy 
odstranění původního špaletového okna
odstranění  vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.300mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

řez

XPS

dorovnání ostění

demontáž deštění

3ks 3ks

půdorys

plastové okno jenoduché 3 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením, se štulpem

plastové okno jenoduché 3 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením, se štulpem

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,70m u dolních křídel ( dle výrobních možností )
kování u horních křídel pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel
kování u horních křídel v polovině výšky křídla ( pouze pro 
mytí oken )
panty s povrchovou úpravou mosaz matná lakovaná, protiprůvanová pojistka

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel 
kování u horních křídel pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

prořez
drážky pro parapet

prořez
drážky pro parapet
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Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Doplňky:

1920 mm

Rám:

Kování:

Povrch:

16

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Doplňky:

Rám:

Kování:

Povrch:

2570 mm
17

1 np1 pp 2 np 3 np

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

min. neprůzvučnost skla - není požadována

- stavební úpravy 
odstranění původního špaletového okna
odstranění  vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.300mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený  RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
( určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna )
krycí distanční profil v nadpraží

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - bílý povrch

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

řez

XPS

demontáž deštění

demontáž deštění

3ks

1 np1 pp 2 np 3 npdemontáž deštění

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

- stavební úpravy 
odstranění původního špaletového okna
odstranění  vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet 
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet 
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm ( šířka cca.300mm )
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený  RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
( určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna )
krycí distanční profil v nadpraží

exteriér - dekorační fólie jednostranná  přírodní dub  
 interiér - bílý povrch

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

řez

XPS

dorovnání ostění

800 mm

půdorys

demontáž deštění

plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

min. neprůzvučnost skla - není požadována

1ks

dorovnání ostění
půdorys

450 mm

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou cca1,70m u dolních křídel ( dle výrobních možností )
kování u horních křídel v polovině výšky křídla ( pouze pro 
mytí oken )
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel 
kování u horních křídel pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

prořez
drážky pro parapet

prořez
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Poznámka 1
oplechování římsy mezi okny
- odstranění oplechování RŠ.150mm
- profrézování drážky v. cca.100mm
- podklad OSB 14mm mech. kotvené do římsy
- nové oplechování RŠ.250mm s přetažením 70mm na stěnu
  hliníkový továrně lakovaný plech
- lemování dilatační lištou RŠ.50mm
  

- před započetím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a distanční profily
- celková hodnota součinitele prostupu tepla  výplní (vč. rámu) 1,2 w/m2k
- kování celoobvodové, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem dle vyhlášky č. 343/2009 sb, spárové větrání
- kování u oken bude umístěno do výšky max.1600 - 1700mm nad podlahou; u horních křídel vysokých oken kování jednopolohové
  pro otevírání ( pouze pro občasné mytí )
- 4 polohové kování ( zavřeno, otevřeno, sklopka, mikroventilace ) , 2 polohové kování ( zavřeno, otevřeno )
- okna na  WC ve spodní části vybavena výplní z čirého dekorativního skla 
- okna do ulice Šmeralova vybavena vnitřními interiérovými žaluziemi ( vnitřní horizontální, hliníkové, řetízkové )
- stavební otvor začistit, popř. větší stavební otvor upravit na rozměr okna dobetonávkou a přizdívkou
- ostění omítnuto VC omítkou, zaštukováno a opatřeno malbou sbarevností dle okolní plochy
- u vnějšího ostění bude upravena omítka a sladěno barevné a tvarové provedení omítky s původní, 
  spára mezi oknem a ostěním bude vyplněna pružným trvanlivým tmelem po celém obvodu

Vedoucí zakázky
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