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Označ. SCHÉMA POPIS CELKEM

Přední vchod č.p. 1741-1744
1

vchodové dveře - levé, pravá část výplně - fix
v prostřední části fixu bude umístěn panel s poštovními schránkami
počet schránek: 11 4
rám: hliníkový, barva RAL 9016 bílá, hloubka rámu 69 mm
zasklení: izolační dvojsklo čiré, Ug = 1,1 W/m2K, k zasklení bude použito 
bezpečnostní vrstvené sklo tl. 4 mm
křídlo: sokl 150mm ven, 
samozavírač s ramínkem + aretace v bílé barvě
kování: panikové kování, koule-klika, nerezové 
tříbodový systém s automatickou uzamykatelnou rozvorou, elektromotorické 
ovládání, vč. Zálohy na výpadek napájení bez profrézování na zamykání
systém ovládání čipem, napojení na otvírání na domovní telefon

rozměry jsou orientační
nutno přeměřit Poznámka: ve VV musí být v rámci dodávky a montáže neceněny všechny

prvky uvedené v této specifikaci
Přední vchod č.p. 1745-1746

2
vchodové dveře - levé, pravá část výplně - fix
v prostřední části fixu bude umístěn panel s poštovními schránkami
počet schránek: 9
rám: hliníkový, barva RAL 9016 bílá, hloubka rámu 69 mm
zasklení: izolační dvojsklo čiré, Ug = 1,1 W/m2K, k zasklení bude použito 2
bezpečnostní vrstvené sklo tl. 4 mm
křídlo: sokl 150mm ven, 
samozavírač s ramínkem + aretace v bílé barvě
kování: panikové kování, koule-klika, nerezové 
tříbodový systém s automatickou uzamykatelnou rozvorou, elektromotorické 
ovládání, vč. Zálohy na výpadek napájení bez profrézování na zamykání
systém ovládání čipem, napojení na otvírání na domovní telefon

rozměry jsou orientační
nutno přeměřit Poznámka: ve VV musí být v rámci dodávky a montáže neceněny všechnyprvky uvedené v této specifikaci
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Označ. SCHÉMA POPIS CELKEM
Zadní vchod do objektu č.p. 1741-1746

3
vchodové dveře - levé, pravá část výplně - fix
rám: hliníkový, barva RAL 9016 bílá, hloubka rámu 69 mm
zasklení: izolační dvojsklo čiré, Ug = 1,1 W/m2K, k zasklení bude použito 6
bezpečnostní vrstvené sklo tl. 4 mm
křídlo: sokl 150mm ven, 
samozavírač s ramínkem + aretace v bílé barvě
kování: panikové kování, koule-klika, nerezové 
tříbodový systém s automatickou uzamykatelnou rozvorou, elektromotorické 
ovládání, vč. Zálohy na výpadek napájení bez profrézování na zamykání
systém ovládání čipem

rozměry jsou orientační
nutno přeměřit Poznámka: ve VV musí být v rámci dodávky a montáže neceněny všechny

prvky uvedené v této specifikaci


