
Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

18

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Doplňky:

Rám:

Kování:

Povrch:

2570 mm
19

2120 mm

Doplňky:

Rám:

Kování:

Povrch:

1 np1 pp 2 np 3 npdemontáž deštění

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

řez

dorovnání ostění

půdorys

demontáž deštění

plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

min. neprůzvučnost skla - není požadována

1ks

900 mm

XPS

1ks2ks

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

půdorys

demontáž deštění

plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

min. neprůzvučnost skla - není požadována

1ks

900 mm

2ks

- 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

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

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:

1700 mm

Doplňky:

Rám:

Kování:

Povrch:

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Doplňky:

Rám:

Kování:

Povrch:

20

21
1620 mm

1 np1 pp 2 np 3 np

tepelně izolační dvojsklo, čiré 
min. neprůzvučnost skla - není požadována

XPS

plastové okno jenoduché 1 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

půdorys řez

1050 mm

úprava plechového parapetu
dle střešní krytiny

2ks

- 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

XPS

řez

dorovnání ostění

demontáž deštění

půdorys

1ks
plastové okno jenoduché 2 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.1,60m 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

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:

Doplňky:

Rám:

Kování:

Povrch:

820 mm

Zasklení:

22
1 np1 pp 2 np 3 np1200 mmdemontáž deštění

- 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

XPS

řez

dorovnání ostění

demontáž deštění

půdorys

plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením, se štulpem

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

1ks

celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m 
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá
protiprůvanová pojistka

prořez
drážky pro parapet25
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 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Modernizace - výměna stávajících oken a dveří za okna 
a dveře odlišných parametrů, Základní umělecké školy 
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