










































VÝPISY VÝROBK  D 22 

TRUHLÁ SKÝCH 

KLEMPÍ SKÝCH 

ZÁME NICKÝCH 



VÝPIS TRUHLÁ SKÝCH VÝROBK

OZN. POPIS ROZM R (mm) KUSY POZNÁMKA 

T0 

D lící st na ur ena do 

sociálních za ízení v etn

dve í, barva: bílá/bílá, zámek 

dve í koupelnový, klika 

nerezová, hrany st n 

opat eny hliníkovým 

plechem tl. 1 mm, st ny jsou 

osazeny na nerezových 

nožkách v. 150 mm, desky tl. 

32 mm jsou z vysoce t sné 

d evot ísky potažené 

oboustrann  melaninovým 

potahem, zakázková výroba 

St na: v. 1850 mm 

Nožky: v. 150 mm 
8 

St ny je nutno 

zam it až po 

vyzd ní zd ných 

p í ek a zdí nebo 

po montáži  

sádrokartonových 

p í ek 

T1 
PVC parapet s povrchovou 

úpravou s imitací d eva 
250 x 640 x 20 28 

Rozm ry je nutno 

p em it po 

montáži oken a 

provedení 

jádrových omítek 

T2 
PVC parapet s povrchovou 

úpravou s imitací d eva 
250 x 1 540 x 20 13 

Rozm ry je nutno 

p em it po 

montáži oken a 

provedení 

jádrových omítek 

T3 
PVC parapet s povrchovou 

úpravou s imitací d eva 
250 x 1 890 x 20 2 

Rozm ry je nutno 

p em it po 

montáži oken a 

provedení 

jádrových omítek 

T4 
PVC parapet s povrchovou 

úpravou s imitací d eva 
250 x 1 890 x 20 8 

Rozm ry je nutno 

p em it po 

montáži oken a 

provedení 

jádrových omítek 

T5 
PVC parapet s povrchovou 

úpravou s imitací d eva 
250 x 2 040 x 20 3 

Rozm ry je nutno 

p em it po 

montáži oken a 

provedení 

jádrových omítek 

T6 
PVC parapet s povrchovou 

úpravou s imitací d eva 

Okno: 250 x 1 490 x 20 

Dve e: 250 x 940 x 20 
16 

Rozm ry je nutno 

p em it po 

montáži oken a 

provedení 

jádrových omítek 



VÝPIS KLEMPÍ SKÝCH

OZN. SCHÉMA POPIS

K1 

Parapet z 

poplastovaných

plech

erná

K2 

    Parapet z 

poplastovaných 

plech

erná

K3 

Parapet z 

poplastovaných 

plech

erná

K4 

Parapet z 

poplastovaných 

plech

erná

K5 

Parapet z 

poplastovaných 

plech

erná

K6 

Parapet z 

poplastovaných

plech

erná

K7 

Oplechování atik 

z poplastovaných 

plech

erná

K8 
Oplechování 

p evislých 

konstrukcí

K9 

Zakon

balkonových 

konstrukcí z 

poplastovaných 

plech

okapni

K10 

Zakon

balkonových 

konstrukcí z 

poplastovaných 

plech

okapni

SKÝCH VÝROBK

POPIS ROZM R (mm) KUSY
Parapet z 

poplastovaných

plech , barva 

erná

r.š. : 300 

d.: 640 
28 

Parapet z 

poplastovaných 

plech , barva 

erná

r.š. : 300 

d.: 1 540 
13 

Parapet z 

poplastovaných 

plech , barva 

erná

r.š. : 300 

d.: 1 890 
2 

Parapet z 

poplastovaných 

plech , barva 

erná

r.š. : 300 

d.: 1 890 
8 

Parapet z 

poplastovaných 

plech , barva 

erná

r.š. : 300 

d.: 2 040 
3 

Parapet z 

poplastovaných

plech , barva 

erná

r.š. : 300 

d.: 1 490 

d.: 940 

16 

Oplechování atik 

z poplastovaných 

plech , barva 

erná

r.š.: 800 

d.: 108 700 
1 

Oplechování 

p evislých 

konstrukcí

r.š.: 1 600 

d.: 3 000 
8 

Zakon ovací lišta 

balkonových 

konstrukcí z 

poplastovaných 

plech  s 

okapni kou

d.: 5 400 12 

Zakon ovací lišta 

balkonových 

konstrukcí z 

poplastovaných 

plech  s 

okapni kou

d.: 8 400 2 

POZNÁMKA 
Rozm ry je nutno 

p em it po montáži 

oken a provedení 

základní vrstvy KZS 

Rozm ry je nutno 

p em it po montáži 

oken a provedení  

základní vrstvy KZS 

Rozm ry je nutno 

p em it po montáži 

oken a provedení  

základní vrstvy KZS 

Rozm ry je nutno 

p em it po montáži 

oken a provedení  

základní vrstvy KZS 

Rozm ry je nutno 

p em it po montáži 

oken a provedení  

základní vrstvy KZS 

Rozm ry je nutno 

p em it po montáži 

oken a provedení  

základní vrstvy KZS 

Rozm ry nutno 

p em it po vyzd ní a 

zaizolování atik a 

zajišt ní minimálního 

spádu 5%, dle 

použitých plech  je 

nutno délku rozd lit 

na dilata ní celky 

Rozm ry nutno 

p em it po osazení 

balkonových desek a 

provedení základní 

vrstvy KZS , nutno 

provést dilatace 

Hotový výrobek, 

voln  prodejný 

Hotový výrobek, 

voln  prodejný 



VÝPIS ZÁME NICKÝCH VÝROBK

OZN. POPIS ROZM R (mm) KUSY POZNÁMKA 

Z1 

Nerezové trubkové zábradlí 

hlavního schodišt , na obou 

stranách, p ipevn né pomocí 

nerezových konzol ke zdivu 

Ø 40 

d.: 6 000 

d.: 11 000 

3 

Rozm ry je nutno 

p em it po zhotovení 

schodišt  a štukových 

omítek schodiš ového 

prostoru 

Z2 

Nerezové trubkové zábradlí 

vedlejšího schodišt , na 

obou stranách, u zdi pouze 

madlo p ipevn né pomocí 

nerezových konzol ke zdivu, 

kolem zrcadla schodišt

bude provedeno nerezové 

zábradlí s výplní dle 

investora, ale spl ující 

požadavky SN 74 3305 

Ø 40 

d.: 10 000 

Výpl : 

d.: 5 000 

3 

Rozm ry je nutno 

p em it po zhotovení 

schodišt  a štukových 

omítek schodiš ového 

prostoru 

Z3 

Venkovní nerezové zábradlí 

trubkové s trubkovou 

horizontální výplní dle SN 

74 3305, sloupky kotveny z 

elní strany balkónu 

Madlo a sloupky 

Ø 50 

Výpl :  

Ø 20 

d.: 5 400 

8 

Rozm ry je nutno 

p em it po realizaci 

základní vrstvy KZS a 

zhotovení balkonové 

konstrukce 

Z4 

Venkovní nerezové zábradlí 

trubkové s trubkovou 

horizontální výplní dle SN 

74 3305, sloupky kotveny z 

elní strany balkónu, 

provedení d lící p í ky 

uprost ed balkonové 

konstrukce 

Madlo a sloupky 

Ø 50 

Výpl :  

Ø 20 

d.: 9 600 

2 

Rozm ry je nutno 

p em it po realizaci 

základní vrstvy KZS a 

zhotovení balkonové 

konstrukce 

Z5 

Nerezový výlezový žeb ík s 

ochranným košem, upevn ní 

pomocí nerezových konzol 

do obvodového zdiva 

š.: 900 

v.: 10 200 
1 

Z6 

Ocelová rohož na o išt ní 

obuvi, ocelový obdélníkový 

rám z úhelníku L profilu a 

ocelová rohož z pásoviny tl. 

5 mm 

d.: 1 500 

š.: 600 
1 


