
Popis prací Množství Jednotka Cena Cena celkem
Koupelna + WC
demontáž jádra, včetně likvidace 1 soubor 4900 4900
omítky - lepidlo, perlinka 36.73 m2 160 5877
štuková omítka 2xSalith PII 18.55 m2 120 2226
svislé a kompletní konstrukce, příčky Ytong tl. 7,5 - 10cm 15.14 m2 540 8176
překlad ytong 75-100 2 ks 385 770
ukotvení konstrukce do betonové zdi UW profil 75-100 7.8 bm 275 2145
utěsnění konstrukce pistolovou mont. pěnou Fischer PUP 750 MAX 8 bm 225 1800
zednické práce - zapravení soklů a elektroinstalace vedené v panelu, opravy 
stěn, dozdívky 0 hod 200 0
zednické práce - materiál (lepidla DBK, F-DBK, Salith PH II, hrubá, perlinka) 1 soubor 0 0
podezdívka vaničky litý mramor 1 soubor 800 800
vzduchotechnika - koupelna + WC zakončení nasávací hlavice 2 ks 650 1300
samostatně ovládaný ventilátor stropní, s uzavíracími lamelami a doběhem 0 ks 1800 0
zdravotechnika - vnitřní kanalizace, včetně tlakové zkoušky kanalizačního 
potrubí 1 soubor 3392 3392
zdravotechnika - vnitřní vodovod, včetně tlakové zkoušky vodovodního 1 soubor 8088 8088
zdravotechnika - demontáž a montáž zařizovacích předmětů, bez dodávky zp 1 soubor 10772 10772
sádrokartonová stěna stupačky 1 m2 870 870
revizní vstup - sádrokartonová dvířka 600x600, hliníkové rožky - otvírání na 1 ks 1750 1750
obklady keramické pokládka včetně spárování 17.48 m2 390 6817
montáž a dodávka silikon Mapei 26.9 bm 72 1937
lišta hliník elox na vnější hrany, dodávka a montáž 0 bm 375 0
betonový potěr 1-8cm 3.62 m2 380 1376
samonivelizační stěrka do 4mm 3.62 m2 185 670
podlahy z dlaždic montáž + silikon 3.62 m2 410 1484
hydroizolace podlah a stěn Mapei Mapegum WPS 7.9 m2 480 3792
dodávka a aplikace rohové hydroizolační pásky Mapei Mapeband PE 120 8.4 bm 112 941
Koupelna + WC - LED osvětlení čtvercové, leštěný hliník, 12V 3,5W, včetně 
předřadníku 0 ks 410 0

69882
Kuchy ň
demontáž kuchyně, včetně likvidace 1 soubor 2400 2400
zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 soubor 1696 1696
zdravotechnika - vnitřní vodovod, včetně přípravy pro myčku 1 soubor 4044 4044
plynoinstalace - rozvod plnynu v lisovamé mědi, 3m 0 soubor 3540 0
vzduchotechnika - příprava připojení digestoře 1 soubor 1900 1900
obklady keramické montáž, spárování + silikon 1.56 m2 680 1061

11101
Elektroinstalace
elektroinstalace - předpokládaný rozsah 1 soubor 14000 14000
elektroinstalace - vysekání elektrokrabičky panel 0 ks 180 0
elektroinstalace - řezání v panelu 0 bm 270 0

14000
Sádrokartony
sádrokartonový strop koupelna +WC 3.62 m2 569 2060
sádrokartonový strop křížový rošt jednoúrovňový, R-CD 2xMA(DF)12,5 - práce 0 m2 238 0
sádrokartonový strop křížový rošt jednoúrovňový, R-CD 2xMA(DF)12,5 - mat. 0 m2 259 0
montáž a dodávka silikon akryl Den Braven 8.0 bm 48 384

2444

Projekt a revizní zprávy
revizní zpráva elektrického zařízení 1 soubor 2000 2000
revizní zpráva plynu 0 soubor 1200 0

2000

Celkem bez DPH 99426
DPH 15% 14914
Cena celkem v četně DPH 114340


