
VÝPIS OKEN A DVETÍ
OZN. POHLED

ROZMDR
Š/V (mm)

1. NP 2.NP CELKEM POZNÁMKA

O1 2500/1000 1 1

plastové okno
kUídlo: výklopné
barva: oUech
parapet vnitUní: dUevotUíska laminovaná
parapet vnEjší: pozinkovaný nos 40mm
                        tl. 0,75mm
zasklení: sklo čiré, izol. dvojsklo
               Uw=0,7 W/m2K

O2

O3

O4

O1

O1

2000/1000 1 2

plastové okno
kUídlo: výklopné
barva: oUech
parapet vnitUní: dUevotUíska laminovaná
parapet vnEjší: pozinkovaný nos 40mm
                        tl. 0,75mm
zasklení: sklo čiré, izol. dvojsklo
               Uw=0,7 W/m2K

1500/1000

1

1 1

plastové okno
kUídlo: výklopné
barva: oUech
parapet vnitUní: dUevotUíska laminovaná
parapet vnEjší: pozinkovaný nos 40mm
                        tl. 0,75mm
zasklení: sklo čiré, izol. dvojsklo
               Uw=0,7 W/m2K

1500/1500 1 1

plastové okno
kUídlo: otevíravé, výklopné
barva: oUech
parapet vnitUní: dUevotUíska laminovaná
parapet vnEjší: pozinkovaný nos 40mm
                        tl. 0,75mm
zasklení: sklo čiré, izol. dvojsklo
               Uw=0,7 W/m2K

2000/1500 1 1

plastové okno
kUídlo: otevíravé, výklopné
barva: oUech
parapet vnitUní: dUevotUíska laminovaná
parapet vnEjší: pozinkovaný nos 40mm
                        tl. 0,75mm
zasklení: sklo čiré, izol. dvojsklo
               Uw=0,7 W/m2K

2000/1500 2 2

plastové okno
kUídlo: otevíravé, výklopné
barva: oUech
parapet vnitUní: dUevotUíska laminovaná
parapet vnEjší: pozinkovaný nos 40mm
                        tl. 0,75mm
zasklení: sklo čiré, izol. dvojsklo
               Uw=0,7 W/m2K



VÝPIS OKEN A DVETÍ
OZN. POHLED

ROZMDR
Š/V (mm)

1. NP 2.NP CELKEM POZNÁMKA

D1 1700/2030 1 1

plastové, dvoukUídlé, balkonové dveUe
Vekra PREMIUM
kUídlo: otevíravé, výklopné
barva: oUech
zasklení: sklo čiré, izol. dvojsklo
               Uw=0,7 W/m2K

D2 1000/2030

plastové balkonové dveUe
kUídlo: otevíravé, výklopné
barva: oUech
zasklení: sklo čiré, izol. dvojsklo
               Uw=0,7 W/m2K

1 1000/2030

1

1

vstupní dveUe do 1.NP
kUídlo: otevíravé
barva: oUech

2 800/1970
4P4P

vnitUní dveUe hladké plné
zárubneO: rámová zárubeO z
                 europrofilu
zámek: obyčejný zámek zadlabávací

3 900/1970

vnitUní dveUe hladké plné
zárubneO: rámová zárubeO z
                 europrofilu
zámek: obyčejný zámek zadlabávací

3L5L

1P

1L

1

1

8P

8L

1P

1L



VÝPIS OKEN A DVETÍ
OZN. POHLED

ROZMDR
Š/V (mm)

1. NP 2.NP

C
EL

KE
M

POZNÁMKA

4

70
0/

19
70

vnitUní dveUe hladké plné
zárubneO: rámová zárubeO z
                 europrofilu
zámek: obyčejný zámek zadlabávací

2P

2L

1P

0L

5

80
0/

19
70 7

vnitUní posuvné dveUe do stavebního
pouzdra, hladké plné
zárubneO: rámová zárubeO z
                 europrofilu
zámek: obyčejný zámek zadlabávací

8

6

18
00

/1
97

0

1

vnitUní posuvné dveUe na stEnu, hladké
plné
zárubneO: rámová zárubeO z
                 europrofilu
zámek: obyčejný zámek zadlabávací

7

DveUe jako součást montované stEny
na WC
zámek: obyčejný zámek zadlabávací

70
0/

19
70

4

3P

2L

15

1

4

8

vnitUní dveUe vstupní do sauny
z plexiskla
zárubneO: rámová zárubeO z
                 europrofilu
zámek: obyčejný zámek zadlabávací

80
0/

19
70

2P
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2L


