
U Kavalerie - jednotka 2.08 - 2.NP - dispozice ordi nace
Standardní vybavení

121 496,70 Kčhrubá stavba030

 obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 150 mm zateplení (obvodové zdivo může
být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny nebo
sloupy)

 mezibytové příčky z pálených cihlových bloků AKU 300 mm včetně vnitřních omítek (mezibytové
příčky mohou být částečně nahrazeny konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické
betonové stěny nebo sloupy)

121 496,70 Kč155,76 m2 vnitřní příčka sádrokartonová s jednoduchým opláštěním tl . 125 mm včetně malby (SDK příčka
může být částečně nahrazeny konstukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny
nebo sloupy)

37 917,00 Kčpráce po dokon čení hrubé stavby090

 stěny a stropy ve všech místnostech budou opatřeny bílou malbou

37 917,00 Kč168,52 m2 sádrová omítka u konstrukcí z keramických cihlových bloků nebo betonových prvků

 rozvody vody a odpad ů720

 připojovací odpadní plastové potrubí v sociálním zařízení pro umyvadla, sprchu, výlevku a dřezy v
ordinacích. Potrubí od svislého kanalizačního svodu procházejícího v podlaze, příčce nebo
obvodové zdi; potrubí není možné vést mezijednotkovými  stěnami (zařizovací předměty umístěné
na mezibytových stěnách, budou mít instalace vedeny na povrchu nebo v instalačních předstěnách)

 připojovací odpadní plastové potrubí pro WC do délky 0,5 m od svislého kanalizačního svodu

 rozvody vody po jednotce v plastovém potrubí vedeném v příčkách nebo v podlaze (teplá a studená
voda do sociálního zařízení; popř. úklidové komory nebo ordinace)
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61 505,00 Kčkoupelnové studio - za řizovací p ředměty725

2 242,00 Kč1,00 ks dodávka nástěnné sprchové baterie (Grohe Eurosmart - G33555001)

350,00 Kč1,00 ks montáž sprchové nástěnné baterie

890,00 Kč1,00 ks montáž sprchové vaničky včetně příslušenství

5 408,00 Kč1,00 ks dodávka sprchové vaničky litý mramor 1/4kruh včetně příslušenství (Roltechnik TAHITI-M
900x900x30 - sifon, nohy)

1 500,00 Kč1,00 ks montáž sprchové zástěny včetně příslušenství

8 740,00 Kč1,00 ks dodávka sprchových posuvných dveří (Roltechnik CR2 1/4kruh - sklo transparent 3 mm
bezpečnostní, profily chrom - CR2/900)

150,00 Kč1,00 ks montáž běžného sprchového setu

666,00 Kč1,00 ks dodávka sprchového setu (Optima Compfort - OPS070)

16 475,00 Kč5,00 ks dodávka keramického umyvadla včetně příslušenství (LAUFEN PRO 60 cm - 1895.2.000.104.1, bílá
barva, nerezový sifon OPTIMA 5/4 - VF785CR, vtok, upevnění)

3 150,00 Kč5,00 ks montáž umyvadla včetně příslušenství

10 950,00 Kč5,00 ks dodávka stojánkové umyvadlové baterie bez výpusti (Grohe - Eurosmart G32467001)

1 250,00 Kč5,00 ks montáž stojánkové umyvadlové baterie

830,00 Kč1,00 ks dodávka antibakteriálního WC sedátka (série LAUFEN PRO, bílá barva - 9295.1.000.000.1)

3 550,00 Kč1,00 ks dodávka keramického závěsného WC (LAUFEN PRO - 2095.0.000.000.1, bílá barva)

3 844,00 Kč1,00 ks dodávka předstěnového modulu pro WC s ovládací deskou, soupravou pro tlumení hluku a
příslušenstvím

560,00 Kč1,00 ks montáž závěsného WC včetně příslušenství

950,00 Kč1,00 ks montáž modulu pro závěsné WC včetně příslušenství

 úst řední vytáp ění730

 dodávka a montáž topných těles s termostatickou hlavicí (KORADO RADIK VK řady 10, 11, 20, 21,
22 a 33 navržené v závislosti na výpočtu tepelné ztráty místnosti); množství a umístění v souladu s
požadavky obecně závazných předpisů

 rozvody ústředního topení v plastovém potrubí

20 390,00 Kčelektro740

1 400,00 Kč5,00 ks Dodávka a montáž dvojitého vypínače ř. 5.

1 200,00 Kč5,00 ks Dodávka a montáž jednoduchého vypínače ř. 1.

2 520,00 Kč21,00 ks Dodávka a montáž kabelů do délky maximálně 3 m od předchozího vývodu v sériovém zapojení a
provedení drážek pro uložení kabelu.

4 950,00 Kč15,00 ks Dodávka a montáž kabelů pro svítidlo včetně instalační krabičky a provedení drážek pro uložení
kabelu.

480,00 Kč1,00 ks Dodávka a montáž kabelů pro nouzové svítidlo a provedení drážek pro uložení kabelu.

6 900,00 Kč15,00 ks Dodávka a montáž dvojnásobné zásuvky s otočenou dutinkou včetně kabelů, instalační krabičky a
provedení drážek pro uložení kabelu.

2 940,00 Kč7,00 ks Dodávka a montáž zásuvky včetně kabelů, instalační krabičky a provedení drážek pro uložení
kabelu.
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 osvětlovací t ělesa748

 1,00 ks dodávka a montáž svítidla (přísazné svítidlo OSMONT AURA 1 IN-12K2/040, 60W, IP 43)

 32,00 ks dodávka a montáž svítidla (zářivkové svítidlo MODUS I418AL, 4x18W, M600, IP 20)

 3,00 ks dodávka a montáž svítidla (přísazné zářivkové svítidlo MODUS KCS 218 2x18W, IP 40)

 1,00 ks dodávka a montáž svítidla (přísazné zářivkové svítidlo MODUS KCS 236, 2x36W, IP 40)

 1,00 ks dodávka a montáž svítídla (nouzové svítídlo FULGUR GAMMA 325L, 9W, SE, IP44)

6 830,00 Kčslaboproud749

 1,00 ks dodávka a montáž kouřově optického požárního hlásiče

5 960,00 Kč4,00 ks dodávka a montáž dvojité RJ45 zásuvky včetně kabelu a zapojení (design ABB TIME, bílá barva)

 1,00 ks dodávka a montáž rozvodnice slaboproudu umístěné vedle vstupních dveří do jednotky; rozvodnice
slaboproudu je napojena na páteřní rozvod celého domu; v rozvodnici se sbíhají slaboproudé
rozvody (PC, TV, SAT) pro jednotku (bílá barva)

 1,00 ks dodávka a montáž programovatelného termostatu

870,00 Kč1,00 ks dodávka a montáž TV/SAT zásuvky včetně kabelu a zapojení (design ABB TIME, bílá barva)

63 314,50 Kčsádrokartony763

56 782,00 Kč127,60 m2 dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu (rastr 600x600mm)

6 532,50 Kč8,71 m2 Dodávka a montáž rovného sádrokartonového podhledu v koupelně a na WC.

78 001,00 Kčdveře vnit řní a vstupní765

11 356,00 Kč4,00 ks dodávka vnitřních plných dveří 70/197 cm s ventilační mřížkou včetně kování (MASONITE plné
70/197, CPL javor, kování COBRA Sali - R, WC zámek, ventilační mřížka)

16 023,00 Kč7,00 ks dodávka vnitřních plných dveří 80/197 cm včetně kování (MASONITE plné 80/197, CPL javor, kování
COBRA Sali - R, vložka na dózický klíč)

2 200,00 Kč11,00 ks montáž vnitřních dveří včetně příslušenství (dveře, kování, vložka na dozický klíč)

12 100,00 Kč11,00 ks montáž obložkové zárubně pro vnitřní dveře a montáž vnitřních dveří včetně příslušenství (dveře,
kování, vložka na dozický klíč)

380,00 Kč1,00 ks montáž ocelové zárubně

1 650,00 Kč1,00 ks montáž bezpečnostních vstupní dveří včetně příslušenství (dveře, bezpečnostní kování, včetně
vložky FAB)

20 790,00 Kč11,00 ks dodávka obložkové zárubně pro standardní vnitřní dveře o rozměrech 60/197 cm, 70/197 cm nebo
80/197 cm (CPL javor)

11 302,00 Kč1,00 ks dodávka bezpečnostních vstupních dveří (bezpečnostní třída 3) BT3 do jednotky 90/197 cm s
protipožární odolností 30 min. včetně bezpečnostního kování a panoramatického kukátka se
jmenovkou (MASONITE plné 90/197, protipožární (EW/EI30DP3), CPL javor, kování Rostex BK R1 -
chrom, klika/koule, bezpečnostní vložka FAB BT3, kukátko se jmenovkou Rostex)

2 200,00 Kč1,00 ks dodávka ocelové bezpečnostní zárubně BT3 pro vstupní dveře o rozměrech 90/197 cm (CPL javor)
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 okna768

 dodávka a montáž pětitikomorových plastových oken s izolačním trojsklem (žaluzie a ostatní doplňky
oken nejsou součástí standardního vybavení jednotky)

58 343,20 Kčpodlahy775

30 544,00 Kč73,60 m2 dodávka antistatického PVC FATRA Elektrostatik A tloušťky 1,7 mm (Fatra typ A 2301)

20 240,00 Kč73,60 m2 pokládka antistatického PVC včetně vodivé penetrace, vodivé lepidlo, měděná antistitacká páska

2 748,80 Kč68,72 m dodávka soklu k elektrostatické PVC podlaze (typ Fatra A 2301)

4 810,40 Kč68,72 m montáž fabionku PVC včetně lišty

141 441,78 Kčkoupelnové studio - obklady a dlažba781

5 258,10 Kč12,37 m2 montáž hydroizolace včetně dodávky materiálu

63 204,00 Kč69,00 m2 dodávka keramických dlažeb (dlažba TAURUS double světle šedá, satinovaný povrch R9, 59,8x59,8
cm - TAN64004)

26 651,75 Kč62,71 m2 Základní montáž keramických dlažeb v místnostech, kde je v dlažbě použit pouze jeden keramický
prvek. Cena zahrnuje dodávku běžného lepícího tmele, bílé spárovací hmoty a silikonu použitého na
styku obkladů a dlažeb.

9 788,80 Kč29,44 m2 dodávka keramického obkladu (obklad RAKO Concept - 19,8x39,8 cm - sv. šedá mat - WAAMB112)

11 109,55 Kč26,77 m2 Základní montáž keramických obkladů v místnostech, kde jsou v obkladu kombinovány maximálně
dva keramické prvky. Cena zahrnuje dodávku běžného lepícího tmelu a bílé spárovací hmoty.

4 132,08 Kč57,39 m montáž keramického soklu

17 217,50 Kč68,87 m dodávka keramického soklu (sokl TAURUS double světle šedá, satinovaný povrch R9,  - TSNS4004)

2 225,00 Kč17,80 m provedení rohové hydroizolační pásky včetně dodávky materiálu

1 855,00 Kč37,10 m montáž silikonových tmelů včetně dodávky materiálu

 odvětrání790

 příprava pro rekuperaci (elektroinstalace, vzduchotechnické potrubí včetně příslušenství; součástí
dodávky nejsou rekuperační jednotky)

 dodávka a montáž ventilátoru na WC (s doběhem spínaný společně se světlem)

 klimatizace797

 5,00 ks příprava pro instalaci vnitřní klimatizační jednotky (elektroinstalace, odvod kondenzátu a vedení
chladících média mezi vnitřní a vnější jednotkou)


