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Umíst ní šatních sk ín k, ZŠ Vl. Van ury, Praha-Zbraslav
POZICE

NÁZEV A POPIS

MNOŽSTVÍ

CENA / MJ
BEZ DPH

CENA CELKEM
BEZ DPH

1. ETAPA

1 ks
sk ky = 167 sloupc zdvojených sk ín k = 334 dví ek
botníky = 67 sloupc po 5ti dví kách = 335 dví ek botníkových

002

Šatní sk ky - dvoupláš ové
dve e , zdvojené sk ín =
horizontáln d lené

41 ks

5 632,00 K

230 912,00 K

A3M 30 3 2 A
Kovová šatní sk na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 6 box na sebou ve 3 sloupcích celosva ovaná, sokl v = 40 mm, ší ka odd lení 300 mm. V odd lení: ty na šaty + t i plastové
há ky, na dve ích jeden plastový há ek na ru ník (bez police).
Dvoupláš ové dve e s omezova em otev ení dve í, o íslování dví ek. Výška ísel dle dohody.
Dve e uloženy na kovových epech (vnit ní panty) - zabezpe eno trvanlivé otevírání, v obou
svislých stranách a navrchu dosedají na vnit ní lem korpusu - nedají se promá knout dovnit .
Silikonové
ky pro tiché dovírání dve í – pevná sou ást dve í.
Dve e mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti proto ení zámku.
Uzamykání:
Závora zámku je opat ena bezpe nostním hákem - zábrana proti vypá ení dví ek.
Cylindrický zámek (2x klí , 2000 kombinací, úprava pro centrální klí ).
trací otvory v lemu vrchní ásti korpusu, poli ce a dn - šatní sk ín jsou vybaveny ú inným
systémem odv trání, který zajiš uje rovnom rné proud ní vzduchu uvnit sk ín .
V bocích sk ky otvory pro možné vzájemné propojení sk ín k.
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 sv tle šedá/ dví ka , výb r barvy ze
základního odstínu palety Klasik
Vn jší rozm ry (v x š x h): 1800 x 900 x 500 mm
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Šatní sk ky - dvoupláš ové
dve e , zdvojené sk ín =
horizontáln d lené

22 ks

3 856,00 K

84 832,00 K

A3M 30 2 2 A
Kovová šatní sk na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 4 boxy nad sebou ve 2 sloupcích celosva ovaná, sokl v = 40 mm, ší ka odd lení 300 mm. V odd lení: ty na šaty + t i plastové
há ky, na dve ích jeden plastový há ek na ru ník (bez police).
Dvoupláš ové dve e s omezova em otev ení dve í, o íslování dví ek. Výška ísel dle dohody.
Dve e uloženy na kovových epech (vnit ní panty) - zabezpe eno trvanlivé otevírání, v obou
svislých stranách a navrchu dosedají na vnit ní lem korpusu - nedají se promá knout dovnit .
Silikonové
ky pro tiché dovírání dve í – pevná sou ást dve í.
Dve e mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti proto ení zámku.
Uzamykání:
Závora zámku je opat ena bezpe nostním hákem - zábrana proti vypá ení dví ek.
Cylindrický zámek (2x klí , 2000 kombinací, úprava pro centrální klí ).
trací otvory v lemu vrchní ásti korpusu, poli ce a dn - šatní sk ín jsou vybaveny ú inným
systémem odv trání, který zajiš uje rovnom rné proud ní vzduchu uvnit sk ín .
V bocích sk ky otvory pro možné vzájemné propojení sk ín k.
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 sv tle šedá/ dví ka , výb r barvy ze
základního odstínu palety Klasik
Vn jší rozm ry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm
004

Sk
s boxy - dvoupláš ové dve e
, 15 box v korpusu

11 ks

8 544,00 K

93 984,00 K

A3M 30 3 5 O
Kovová šatní sk na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 15-ti dvé ová - dví ka nad sebou ve
ech sloupcích po 5 dví kách - celosva ovaná, sokl v = 40 mm, ší ka odd lení 300 mm.
Dvoupláš ové dve e s omezova em otev ení dve í, o íslování dví ek. Výška ísel dle dohody.
Dve e uloženy na kovových epech (vnit ní panty) - zabezpe eno trvanlivé otevírání, v obou
svislých stranách a navrchu dosedají na vnit ní lem korpusu - nedají se promá knout dovnit .
Silikonové
ky pro tiché dovírání dve í – pevná sou ást dve í.
Dve e mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti proto ení zámku.
Uzamykání:
Závora zámku je opat ena bezpe nostním hákem - zábrana proti vypá ení dví ek.
Cylindrický zámek (2x klí , 2000 kombinací, úprava pro centrální klí ) .
trací otvory v lemu vrchní ásti korpusu, poli ce a dn - šatní sk ín jsou vybaveny ú inným
systémem odv trání, který zajiš uje rovnom rné proud ní vzduchu uvnit sk ín .
V bocích sk ky otvory pro možné vzájemné propojení sk ín k.
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 sv tle šedá/ dví ka , výb r barvy ze
základního odstínu palety Klasik
Vn jší rozm ry (v x š x h): 1800 x 900 x 500 mm
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Sk
s boxy - dvoupláš ové dve e
, 10 box v korpusu

17 ks

5 849,00 K

99 433,00 K

A3M 30 2 5 O
Kovová šatní sk na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 10-ti dvé ová - dví ka nad sebou ve
dvou sloupcích po 5 dví kách - celosva ovaná, sokl v = 40 mm, ší ka odd lení 300 mm.
Dvoupláš ové dve e s omezova em otev ení dve í, o íslování dví ek. Výška ísel dle dohody.
Dve e uloženy na kovových epech (vnit ní panty) - zabezpe eno trvanlivé otevírání, v obou
svislých stranách a navrchu dosedají na vnit ní lem korpusu - nedají se promá knout dovnit .
Silikonové
ky pro tiché dovírání dve í – pevná sou ást dve í.
Dve e mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti proto ení zámku.
Uzamykání:
Závora zámku je opat ena bezpe nostním hákem - zábrana proti vypá ení dví ek.
Cylindrický zámek (2x klí , 2000 kombinací, úprava pro centrální klí ) .
trací otvory v lemu vrchní ásti korpusu, poli ce a dn - šatní sk ín jsou vybaveny ú inným
systémem odv trání, který zajiš uje rovnom rné proud ní vzduchu uvnit sk ín .
V bocích sk ky otvory pro možné vzájemné propojení sk ín k.
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 sv tle šedá/ dví ka , výb r barvy ze
základního odstínu palety Klasik
Vn jší rozm ry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm
006

Centrální klí Burg , 1x ZDARMA
CK BURG HXL
Klí centrální BURG HXL
Pro zámky C1HO, šatní sk
CENA 450 K bez DPH

007

1 Ks

0,00 K

0,00 K

ky L3M a A3M

Doprava + instalace

1 ks
44 250,00 K
44 250,00 K
Doprava, vyložení, st hování, rozbalení, montáž, uložení na místo, PROŠROUBOVÁNÍ
SK ÍN K DO "BLOK ", odvoz obalového materiálu.

2. ETAPA

1 ks

sk ky = 28 sloupc zdvojených sk ín k = 56 dví ek
botníky = 11 sloupc po 5ti dví kách = 55 dví ek botníkových
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Šatní boxy - dvoupláš ové dve e

14 ks

3 856,00 K

53 984,00 K

A3M 30 2 2 A
Kovová šatní sk na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 4 boxy nad sebou ve 2 sloupcích celosva ovaná, sokl v = 40 mm, ší ka odd lení 300 mm. V odd lení: ty na šaty + t i plastové
há ky, na dve ích jeden plastový há ek na ru ník (bez police).
Dvoupláš ové dve e s omezova em otev ení dve í, o íslování dví ek. Výška ísel dle dohody.
Dve e uloženy na kovových epech (vnit ní panty) - zabezpe eno trvanlivé otevírání, v obou
svislých stranách a navrchu dosedají na vnit ní lem korpusu - nedají se promá knout dovnit .
Silikonové
ky pro tiché dovírání dve í – pevná sou ást dve í.
Dve e mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti proto ení zámku.
Uzamykání:
Závora zámku je opat ena bezpe nostním hákem - zábrana proti vypá ení dví ek.
Cylindrický zámek (2x klí , 2000 kombinací, úprava pro centrální klí ).
trací otvory v lemu vrchní ásti korpusu, poli ce a dn - šatní sk ín jsou vybaveny ú inným
systémem odv trání, který zajiš uje rovnom rné proud ní vzduchu uvnit sk ín .
V bocích sk ky otvory pro možné vzájemné propojení sk ín k.
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 sv tle šedá/ dví ka , výb r barvy ze
základního odstínu palety Klasik
Vn jší rozm ry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm
010

Sk
s boxy - dvoupláš ové dve e
, 15 box v korpusu

1 ks

8 544,00 K

8 544,00 K

A3M 30 3 5 O
Kovová šatní sk na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 15-ti dvé ová - dví ka nad sebou ve
ech sloupcích po 5 dví kách - celosva ovaná, sokl v = 40 mm, ší ka odd lení 300 mm.
Dvoupláš ové dve e s omezova em otev ení dve í, o íslování dví ek. Výška ísel dle dohody.
Dve e uloženy na kovových epech (vnit ní panty) - zabezpe eno trvanlivé otevírání, v obou
svislých stranách a navrchu dosedají na vnit ní lem korpusu - nedají se promá knout dovnit .
Silikonové
ky pro tiché dovírání dve í – pevná sou ást dve í.
Dve e mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti proto ení zámku.
Uzamykání:
Závora zámku je opat ena bezpe nostním hákem - zábrana proti vypá ení dví ek.
Cylindrický zámek (2x klí , 2000 kombinací, úprava pro centrální klí ) .
trací otvory v lemu vrchní ásti korpusu, poli ce a dn - šatní sk ín jsou vybaveny ú inným
systémem odv trání, který zajiš uje rovnom rné proud ní vzduchu uvnit sk ín .
V bocích sk ky otvory pro možné vzájemné propojení sk ín k.
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 sv tle šedá/ dví ka , výb r barvy ze
základního odstínu palety Klasik
Vn jší rozm ry (v x š x h): 1800 x 900 x 500 mm

NA19-0727

TechnoBank, s.r.o., Dolina 69/15, 165 00 Praha 6; zapsaná u M stského soudu v Praze,
obchodní rejst ík, oddíl C, vložka 86082
26500213; DI CZ26500213; eská spo itelna: .ú. 7268392/0800

Strana 4 z 5

TechnoBank, s.r.o.
Dolina 69/15
165 00 Praha 6
Tel.: 233081281
E-mail: info@technobank.cz
www.technobank.cz

011

Sk
s boxy - dvoupláš ové dve e
, 10 box v korpusu

4 ks

5 849,00 K

23 396,00 K

A3M 30 2 5 O
Kovová šatní sk na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 10-ti dvé ová - dví ka nad sebou ve
dvou sloupcích po 5 dví kách - celosva ovaná, sokl v = 40 mm, ší ka odd lení 300 mm.
Dvoupláš ové dve e s omezova em otev ení dve í, o íslování dví ek. Výška ísel dle dohody.
Dve e uloženy na kovových epech (vnit ní panty) - zabezpe eno trvanlivé otevírání, v obou
svislých stranách a navrchu dosedají na vnit ní lem korpusu - nedají se promá knout dovnit .
Silikonové
ky pro tiché dovírání dve í – pevná sou ást dve í.
Dve e mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti proto ení zámku.
Uzamykání:
Závora zámku je opat ena bezpe nostním hákem - zábrana proti vypá ení dví ek.
Cylindrický zámek (2x klí , 2000 kombinací, úprava pro centrální klí ) .
trací otvory v lemu vrchní ásti korpusu, poli ce a dn - šatní sk ín jsou vybaveny ú inným
systémem odv trání, který zajiš uje rovnom rné proud ní vzduchu uvnit sk ín .
V bocích sk ky otvory pro možné vzájemné propojení sk ín k.
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 sv tle šedá/ dví ka , výb r barvy ze
základního odstínu palety Klasik
Vn jší rozm ry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm
012

Doprava + instalace

1 ks
10 200,00 K
10 200,00 K
Doprava, vyložení, st hování, rozbalení, montáž, uložení na místo, PROŠROUBOVÁNÍ
SK ÍN K DO "BLOK ", odvoz obalového materiálu.
CELKEM BEZ DPH:
CELKEM DPH

649 535,00 K

21%

136 402,00 K

CELKEM V ETN DPH:

785 937,00 K

Termín: 30.-31.2019 , 2.ETAPA ervenec-srpen 2020
íslování dví ek se provede po ustavení sk ín k na místo.
Záruka: 61 m síc .
Nevztahuje se na poškození vandalismem a porušením záru ních podmínek. Záru ní podmínky
budou vypsány p i p edání v dodacím list .
íplatková výbava: 390ks plastových vani ek do botníkových sk ín k (ob etapy): VP25
Plastová vani ka na obuv slouží k zachycení ne istot a vlhkosti a usnad uje išt ní. Díky
profilovanému dnu nebrání proud ní vzduchu v tracími otvory ve dn sk ín . 390ks = 42
130,00 K v . DPH
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