
NOVA OKNA

Komplet rušitve obstoječega okna, izrez za novo okno z diamantno krožno žago ter

vgradnja novega okna, kar vključuje:

rušitev obstoječega okna z iznosom in odvozom odpadkov na stalno deponijo

podpiranje obsoječe nosilne konstrukcije pred izvajanjem nadaljnjih posegov

zidanje/dvig parapeta obstoječe okenske odprtine na višino p=80cm - npr.

Porotherm 25 oziroma drugega ekvivalentnega izdelka, ki je enak debelini obstoječih

zunanjih zidov.

►0,4 m

3 

zidanje opečnega stebra med novima oknoma - npr. Porotherm 25 oziroma drugega

ekvivalentnega izdelka, ki je enak debelini obstoječih zunanjih zidov.

►0,3 m

3 

vgradnja dveh tipskih opečnatih preklad za okni zidarske širine 120cm ter obdelava z

uporabo podaljšane malte 1:2:6...

...oziroma kot alternativa na priporočilo izvajalca in s potrditvijo investitorja izdelava

opaža za horizontalno in vertikalno vez namesto zidanja in izdelava AB preklade na

mestu (v tem primeru vgrajevanje betona C25/30 (MB30), XC2, v armirane

konstrukcije)

►0,14 m

3 

obdelava AB/opečnih špalet oken s cementno malto, oblaganje špalet s toplotno

izolacijo XPS deb. 2 cm, izvedba grobega in finega ometa okoli oken kjer je to

potrebno zaradi poškodb pri rušitvi, armirano z armaturno mrežico

►10,80 m

1

izdelava termo izolativne fasade okoli obeh oken v enaki debelini kot je obstoječa

fasada, ojačitev vogalnih robov ter barvanje v obstoječem odtenku

►10,80 m

1

izdelava, dobava in montaža zunanjih AL okenskih polic skupaj s priključnim

detajlom na špaleto z odkapom, spodaj vgraditi toplotno izolacijo - brez toplotnega

mosta, razvite širine do 25 cm. Barvo potrdi investitor.

►2,40 m

1

Kompletna izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih okenskih polic:

Masivne notranje okenske police iz npr. lakiranega hrasta, debeline 3,0 cm - izbor

notranjih polic potrdi investitor

►2,40 m

1

Kompletna nabava, dobava in montaža 2 oken:

zid. mera: 140/100 cm

Enodelna zasteklitev iz PVC/Alu/lesenih profilov  po izboru investitorja. Okno se

odpira po vertikalni in horizontalni osi. Toplotna izolacja prekriva okenske okvirje za

4 cm, okenske špalete obložene z 2 cm XPS. Okno vgrajeno v zidano steno.

Zasteklitev : 3 slojno termoizolacijsko steklo, z nizkoenergijskim nanosom in plinom

(npr. Argon) med stekli.

Zvočna izolacija celotnega sistema min 28dB,

toplotna prehodnost celotnega sistema max U=0,90 W/m2k, zrakotesnost razred 2

po SIST EN 12207, RAL vgradnja.

Barva profilov po izboru investitorja.

STOPNIŠČE

demontaža obstoječe ograje ob stopnišču, razrez in prilagoditev na novo dolžino ter

ponovna vgradnja

►2,40 m

1

rušitev obstoječih zgornjih štirih stopnic, kar vključuje brušenje AB konstrukcije

stopnic do stanja, primernega za nove štiri stopnice z zavojem 90°.

montaža podkonstrukcije za nove štiri stopnice iz npr. pohištvenih profilov,

pocinkano, sidrano v nosilno konstrukcijo. V ceni zajeta izdelava delavniških načrtov.

montaža 4 lesenih nastopnih ploskev notranjega stopnišča z enakim lesom in

končnim odtenkom kot so obsoječe nastopne ploskve istega stopnišča.

►1,20 m

2

NOVA VRATA

Kompletna nabava, dobava in montaža notranjih vrat:

notranja lesena vrata

zid. mera: 90/215, svetla odprtina min: 80/210

kom.: 3 D

Enokrilna lesena vrata v lesenem podboju. Vrata vgrajena v MK steno debeline 125

mm.

Krilo lamelne (sendvič) konstrukcije, z brazdo, robovi zaobljeni in obloženi s

furnirjem lesa po izboru investitorja, podboji objemni iz furnirja istega lesa.

Okovje tipsko: tečaji uležajeni, dvojna nasadila, kovinska kljuka zaobljene oblike

(Hoppe - kromirana), rozete ločene za kljuko in ključavnico.

Vrata potrdi investitor.

Izdelava skritih prehodov v stranski del mansarde, prehod naj bo poravnan z ravnino

stene, brez kljuke, minimalno viden. Vrsto odpiranja ter velikost določi investitor

(snemljivo krilo ali tečaji), okovje/podboj in krilo v barvi stene.

NOV TLAK

rušitev obstoječe talne obloge in izolacije do AB medetažne plošče na predelu

kopalnice ter na delu mladinskih sob, kjer še ni položen finalni tlak.

►18,80 m

2

kompletna dobava in polaganje toplotne izolacije mineralna volna Ursa TSP -

debelina prilagojena obstoječi, ter polaganje suhega estriha na področju novih

prostorov mansarde, kjer še ni finalnega tlaka

►12,10 m

2

lepljenje vinila na področjih mladinskih sob, kjer ni finalnega tlaka. V primeru da vinil

ni isti kot obstoječ, se izvede ločitev od obsoječega tlaka z vertikalno položenim ALU

trakom. Polaganje na podlago suhi estrih. V ceni upoštevati tudi nizkostensko

zaključno obrobo. Vrsta vinila in način polaganja po izbiri investitorja!

►10,70 m

2

KOPALNICA

Izdelava horizontalne hidroizolacije  v kopalnici, s fleksibilno polimercementno

vodotesno maso (npr. HIDROSTOP ELASTIK AB proizvajalca KEMA Puconci ali

enakovredno) z zaključkom na zid do višine 20 cm. Postavka  zajema

- priprava površine z odstranitvijo raznih nečistoč, prahu, slabo sprijetih delcev...

- nanos  prvega sloja HIDROSTOP ELASTIK AB

- po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj v smeri

pravokotno na predhodnega. Po nanosu 1. sloja v vogale namestimo KEMABAND

trakove

- po potrebi nanesemo še tretji sloj.

►4,90 m

2

Dobava in položitev talne keramike v kopalnici, ploščice so I. kvalitete, srednjega

cenovnega razreda, dimnezije 60x60 cm, polaganje v cement - akrilatno lepilo deb.

0,50 cm, s fugiranjem. Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja!

protidrsnost R 10.

►4,90 m

2

 minus površina, ki jo zajame kad

Dobava in oblaganje sten kopalnice s stensko keramiko, ploščice so I. kvalitete,

srednjega cenovnega razreda, dimenzije 60x30 cm, z lepljenjem in fugiranjem in

uporabo kovinskih vogalnikov in stenske zaokrožnice. Barvo, tip in način polaganja

po izboru investitorja, do višine 2,40 cm.

►14,20 m

2

Vgraditev tipskih nosilcev za kotličke in sanitarno keramiko stenske montaže v MK

steni.

PLESKANJE

izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje ometanih sten ter

min. 2 x oplesk s poldisperzijsko  barvo

Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčno kartonskih

sten ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko  barvo

Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčno kartonskih

spuščenih stropov ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko  barvo

po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

PREDELNE STENE IN STROPOVI

oblaganje oziroma popravilo poševnega stropa okoli lesenih leg in na predelu

odstranjene MK stene pod lego v mansardi.

►2 x lega 5,60 m

Kompletna izvedba montažne predelne stene d = 210 mm, dvojna kovinska

podkonstrukcija d = 2x75 mm (z vmesnim razmikom 10mm), obojestranska

dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, višina stene do 3,00 m

►18,50 m

2

Kompletna izvedbe montažne predelne stene d = 125 mm, enojna kovinska

podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d

= 12,5 mm, višina stene do 3,00 m

►26,30 m

2

Kompletna izvedbe montažne MK obloge stene d = 60 mm, enojna kovinska

podkonstrukcija d = 35 mm, dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm,

višina stene do 3,00 m

►4,70 m

2

doplačilo za vodoodporne plošče sten v mokrih prostorih

►14,20 m

2

dodatno oblaganje stropa kopalnice na že obstoječ MK strop z vodoodpornimi

ploščami

►5,10 m

2

Vse stene in stropovi so izvedeni po sistemu priznanega proizvajalca, kot npr. Knauf

ali Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz

mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 12,5mm, kjer je potrebno s PVC

folijo (parna zapora). Stiki med ploščami so kitani in bandažirani v kvaliteti K2.

Podkonstrukcija stene med bivalnimi/sanitarnimi prostori se proti prenosu zvoka od

vseh obstoječih obodnih ravnin loči s podoženim gumi ali penastim

zvočno-izolativnim trakom. Poleg tega te stene vključujejo samonosno zvočno

izolacijo d = 70 mm

►28,00 m

2

Stene kopalnice, kjer je predvidena sanitarna keramika, se iz zunanje strani pusti

odprte dokler niso montirane vse strojne inštalacije.

V ceno je vključena izdelava izrezov za luči/el. napeljavo na stropu in po potrebi

sanacija poškodb, ki ob tem nastanejo

V vse cene se vključi vse delo in material pomožnih sredstev, lepljenja, rezanja in

obdelav. Kjer je predvidena montaža se vključuje tudi izdelavo in dovoz. Vsa dela

vključujejo horizontalne in vertikalne prenose vgrajenih materialov/izdelkov in

iznose odpadnega materiala z odvozom na stalno deponijo. Prav tako so v ceni

vključeni potrebni delovni odri, pripravljalna in zaključna dela ter sprotno čiščenje

gradbišča (hiša) med izvajanjem vseh del ter zaključno čiščenje, kompletno z

odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo.
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