příloha č. 1

„Výměna oken ve vnitrobloku budovy Základní školy, Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PVC okna, profily barva bílá v provedení nejméně 5 - ti komorové
2. stavební hloubka profilu okna nejméně 73 mm, prvomateriál ( ne recyklát)
3. minimálně dvě těsnění komorová, která slouží pro tepelnou a zvukovou izolaci, dále dvě celodorazové
pryžové těsnění, které zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti v celé ploše okna
4. ocelová výztuha 2,5 mm žározinek
5. okna certifikovaná v autorizované zkušebně, zvuková neprůzvučnost 32dB
6. izolační dvojsklo, TMP 4 / 16 Swisspacer V2(Ar) / float 4, Ug = 1,1 W/m2K plněné Argonem
7. distanční rámeček (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK), který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje
obvodovému rosení
8. kování obvodové – A, spojka H
9. podparapetní profil 5 komorový s těsněním
10. záruka nejméně 60 měsíců na PVC okna
11. pojistka proti chybné manipulaci klik
12. celoobvodové kování s hříbkovým bezpečnostním čepem k zamezení manipulace proti venkovnímu
vysazení
13. mikroventilace řízená v kličce
14. připojovací spára bude opatřena parotěsnou páskou
15. vnější měděné parapety budou zachovány, nová okna budou nasazena na stávající parapetní nos a pokud to
nedovolí u některých oken vnější montáž, spáry budou osazeny překrývacími plechy
16. u pozice č. 3 nebude mít jedno okno v horní části křídlo, místo něho bude z vnitřní strany napojena
vzduchotechnika a z venkovní strany bude pozinkovaná síť
17. u pozice č. 4 bude jedno okno v kuchyni osazeno sítí proti hmyzu a budou zde dvě kličky
18. u pozice 2 a 4 bude jedno okno osazeno vnitřními žaluziemi – uvedená 2 okna budou osazena v kanceláři
č. 26 - hospodářka - v prvním patře budovy ZŠ a další jedno okno z pozice č. 4 bude osazeno žaluziemi –
jedná se o okno v bytě školníka v přízemí budovy ZŠ
19. u pozic 5,6,7 a 8 osazena meziskelní mřížka 18 mm (pravoúhlé pole – bílá)
20. okenní klička uzamykatelná s klíčkem 13 ks z celkového počtu uvedených v pozici č. 4
21. parapet vnitřní – bílý šíře 350 mm 60 bm
22. koncovka parapetu bílá 45 kpl
23. demontáž dřevěných oken 45 ks
24. montáž standard 316,5 bmo
25. zednické začištění špalet z vnitřní strany pro kastlová okna 316,5 bmo, včetně výmalby dotčených stěn
26. vnější začištění akrylátovým tmelem
27. likvidace oken 125,91 m2
28. montáž vnitřních parapetů 45 ks
29. demontáž a montáž části vzduchotechniky u okna v kuchyni a montáž pozinkované sítě z vnější strany

*předložený výkaz výměr v nabídce musí obsahovat všechny body obsažené v této technické spacifikaci

