6. VÝPLNĚ OTVORŮ
6.1.a. Okna a prosklené dveře
 nové
 modernizace

 celková
 částečná

 nové zasklení
 nová křídla
 nové rámy (pro okna se slepými rámy)
 nové nátěry
 nové okenice
 nové kování

 zhotovit na zakázku
 běžně vyráběná

 dřevěné masivní
 dřevěné lepené
 plastové
 hliníkové
 dřevohliníkové
 ocelové
 kombinované …

 lazurované
 napouštěné
 bílé
 eloxované
 natírané
 emailované

 jednoduchá
 dvojitá
 zdvojená

 otevíravá
 sklápěcí
 vyklápěcí
 kyvná
 otočná
 posuvná
 výsuvná
 pevná
 střešní

 s vnitřním dělením
 mřížkou
 se sítí proti hmyzu
 s jednoduchým těsněním
 s dvojitým těsněním

 hliníkové
 kovové
 ocelové
 mosazné
 plastové
 jiné …

 eloxované
 kované
 chromované
 leštěné
 bílé
 barevné …

 polohovatelné
 se zámkem
 s plast.krytkami
 se stavítkem
 s bezp.zarážkou

 tažené sklo
 izolační
 bezpečnostní

 vakuované
 tepelně
 fóliované
 tónované

 s inertním plynem
 zvukově
 s drátěnou vložkou
 pokovené

 barevné …

 s dekorem …

 vypalovací barvou
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6.1.b. Kování
 bodové
 vícebodové
 celoobvodové

6.1.c. Zasklení
 jednoduché
 dvojité
 trojité
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6.1.d. Sklobetonová okna
 kvádry
 cihly

 rovinné
 obloukové

 barevné …
 s vnitřní strukturou

6.1.e. Vnitřní parapety
 dřevěné laminované
 dřevěné masivní
 přírodní kámen
 umělý kámen
 teracové
 plastové
 keramické

 bílé
 s dekorem …
 specifikace …

 hrany kolmé
 hrany oblé
 hrany kulaté
 hrany profilované

 součást dodávky okna
 obkládané
 tvarovkami

 s okapovým nosem
 s okapovou drážkou

6.1.f. Vn jší parapety
 plechové

 plastové
 přírodní kámen
 umělý kámen
 teracové
 betonové
 keramické

 pozinkované
 natírané
 měděné
 přírodní
 titanzinkové
 hliníkové
 součást dodávky okna
 specifikace …
 hrany kolmé
 hrany oblé
 hrany profilované
 obkládané

 tvarovkami

 barevné …
 patinované

 s okapovým nosem
 s okapovou drážkou

6.1.g. Ochrana proti nadm rnému oslun ní
 markýzy

 textilní
 plastové
 vnitřní
 mezi skly
 vnější
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 žaluzie
 rolety

 s ovládáním

 ručním
 elektrickým

 vertikální
 horizontální

 textilní
 plastové
 hliníkové

 s časovačem

6.1.h. Ochrana proti vloupání
 mechanicky
 elektronicky

 okenice
 otevírané ručně
 mříže
 otevírané pohonem
 viz oddíl 8.8.f. Elektrická zabezpeE ovací signalizace (EZS) v sestavF 8.Profese
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6.2.a. Vn jší a vchodové dveře
 nové
 modernizace

 celková (vE .zárubní a prahu)
 částečná
 zasklení
 prosklení
 křídel
 nátěr
 kování
 mříží
 prahu

 křídel
 zárubní
 prah

 zhotovit na zakázku
 běžně vyráběné

 dřevěné masivní
 dřevěné lepené
 plastové
 hliníkové
 dřevohliníkové
 ocelové
 kombinované …

 lazurované
 foliované
 bílé
 eloxované
 natírané
 emailované

 plné
 rámové
 prkénkové

 hladké
 částečně prosklené
 tepelně izolované

 napouštěné
 dýhované
 barevné …

 s dekorem …

 vypalovací barva

 vlysové
 bezpečnostním sklem

 profilované
 s mříží

 bezpečnostní
 zvukově nepr zvučné
 zvýšeně tepelně izolované
 požárně odolné
 požadavek … minut
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6.2.b. Kování
 bodové
 vícebodové
 celoobvodové

 hliníkové
 kovové
 ocelové
 mosazné
 plastové
 jiné …

 eloxované
 kované
 chromované
 leštěné
 bílé
 barevné …

 bezpečnostní
 se zámkem
 vně klika
 vně pevná koule
 vně otočná koule

6.2.c. Zámek
 dózický
 vložkový
 bezpečnostní
 jiný …

 součást dodávky kování
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6.2.d. Zárubn
 součást dodávky dveří  dřevěné
 samostatná dodávka

 tesařské
 truhlářské

 ocelové
 jiné …

 bezpečnostní

 dřevěným

 dubovým
 bukovým
 jiným …
 opláštěným

 deštěné
 fošnové
 obložkové

6.2.e. Prahy
 s prahem

 bez prahu

 jiným …

 lazurovaným
 natíraným

6.2.f. Dveřní dopl ky
 panoramatické kukátko
 dveřní těsnění
 zavírač
 stavěč
 otvor na dopisy
 s klapačkou
 vnitřní řetěz
 vnitřní závora
 ochrana proti vysazení ze závěs
 druhý pojistný zámek
 další …
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6.3.a. Garážová vrata
 nová
 modernizace

 celková
 částečná

 kování
 nátěry

 zhotovit na zakázku (vE .zárubní)

 běžně vyráběné (zárubnF souE ást dodávky)
 dřevěné
 ocelové
 plechové
 hliníkové
 plastové

 lazurované
 niklované
 černé
 eloxované
 bílé

 napouštěné
 zinkované
 vypalovací barva
 prášková barva
 barevné …

 natírané
 chromované
 nástřik

 otevíravé
 skládací
 vyklápěcí
 rolovací

 ručně
 elektrickým pohonem

 tepelně izolované
 s dálkovým ovládáním  zvukově izolované

 niklované
 eloxované
 bílé
 přírodní

 zinkované
 prášková barva
 barevné …
 leštěné

6.3.b. Kování
 ocelové
 hliníkové
 plastové
 mosazné
 kované

 chromované

6.3.c. Zámek
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 obyčejný
 dózický
 vložkový
 bezpečnostní
 jiný …

 součást dodávky kování
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6.4.a. Vnitřní dveře
 nové
 modernizace

 celková (vým F na, vE etnF zárubní a prahu)
 částečná
 kování
 prosklení
 křídel
 nátěr
 prahu

 křídel
 zárubní
 prah

 zhotovit na zakázku
 běžně vyráběné

 dřevěné masivní
 dřevěné lepené
 plastové
 hliníkové
 dřevohliníkové
 ocelové
 skleněné
 kombinované …

 lazurované
 foliované
 bílé
 eloxované
 natírané
 emailované
 čiré

 ornamentální

 tónované

 plné
 rámové
 prkénkové

 hladké
 částečně prosklené
 čiré sklo
 gravírované sklo

 vlysové
 z jedné třetiny
 ornamentální sklo
 zrcadlo

 profilované
 ze dvou třetin
 pískované sklo
 vitráže

 bezpečnostní
 zvukově nepr zvučné
 tepelně izolované
 požárně odolné

 napouštěné
 dýhované
 barevné …

 s dekorem …

 vypalovací barva
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 požadavek … minut

6.4.b. Kování
 hliníkové
 ocelové
 mosazné
 plastové
 jiné …

 eloxované
 niklované
 leštěné
 bílé

 přírodní
 chromované
 barevné …

 klika/klika
 klika/otočná koule
 klika/pevná koule
 koule otočná/otočná
 koule otočná/pevná

6.4.c. Zámek
 obyčejný
 dózický
 vložkový
 bezpečnostní

 součást dodávky kování
 mezipokojový
 se zajištěním
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6.4.d. Zárubn
 součást dodávky dveří  dřevěné
 samostatná dodávka

 tesařské
 truhlářské

 ocelové
 hliníkové
 jiné …

 bezpečnostní

 dřevěným

 dubovým
 bukovým
 jiným …
 opláštěným

 deštěné
 fošnové
 obložkové

6.4.e. Prahy
 s prahem

 bez prahu

 jiným …

 lazurovaným
 natíraným

6.4.f. Dveřní dopl ky
 dveřní těsnění
 gumový doraz
 okopný plech
 stavěč křídla

 jednoduché
 dvojité

 pryžové
 gumové
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6.5. Shrnovací dveře
 plastové
 dřevěné
 dřevoocelové
 koženkové

 s prosklením
 jednostranné
 s tepelnou izolací

 z jedné třetiny
 oboustranné

 ze dvou třetin

6.6. Sklepní dveře
 jako vnitřní dveře
 la ové
 svlakové
 sbíjené

 s petlicí a visacím zámkem
 se zadlabacím zámkem obyčejným
 se zadlabacím zámkem dózickým

6.7. P dní dveře
 jako vnitřní dveře
 poklopové
 žebříkové

 pro osazení do stropu
 s pevným vstupem
 dřevěné
 dřevoocelové
 ocelové
 hliníkové
 plastové

 pro osazení do stěny
 se stahovacím vstupem
 lazurované
 stříkané
 natírané
 eloxované
 bílé

 tepelně izolované
 napouštěné
 emailované
 pokovené
 prášková barva
 barevné …
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