Za Humny 2635
Brandýs
nad Labem-Stará
Boleslav
VÝPIS BETONOVÝCH
PRVKŮ
IČ:
DIČ:
F5 - CZ
sestava s veřejným ohništěm

POZNÁMKY
-

F6 - sestava s veřejným grilem/hybridem a stojanem na kola

veřejné ohniště s grilovacím límcem - 1x
Odběratel
oblouk - 8x
odpadkový koš s popelníkem - 2x
lavice
Gartensta
Pluss opěradlem - 2x
lavice s podsedákem - 2x

velikost frakce 16/32 mm o mocnosti alespoň 15 cm, následně
8/16 o mocnosti 5 cm a následně po zhutnění vrstvu prachového

hybrid -1x
velké „O“ - 2x
velké „C“ - 2x
oblouk - 4x
velká lavice s opěradlem - 2x
odpadkový koš -1x
stojan na 3 kola -1x

Za Zastávkou
/
109 00 Praha – Dolní Měcholupy1 800

Sestavu instalovat na podloží o ploše cca 6x6 m - štěrkové lože,

štěrku (mlat) cca 3 cm, který se pomocí kropení a hutnění zatáhne
a vznikne pevný podklad.
− Rozměrové tolerance jsou stanoveny na +/- 5 mm.
− Použitá třída betonu min. C30/37 dle ČSN EN 206-1.
− Provedení prefabrikátu bude z pohledového betonu.
− Povrch nesmí obsahovat kaverny větší než 5x5 mm nebo průměr
5 mm.

900

Dobrý den, pane Malý,

− Použitá betonová směs musí obsahovat min. 400 kg cementu na
1cbm směsi.

500

1 800

Níže Vám předkládám nabídku sestavy pro veřejné grilování. Sestava je vyrobena z takřka
nezničitelného vysokopevnostního HPC betonu, a je ošetřena hydrofobním nátěrem zaručující
Sestava na obrázku 1 se skládá z níže uvedených dílců:
dokonalou voděodolnost a životnost jednotlivých dílců. Dřevěné komponenty jsou vyrobeny
Veřejné ohniště s grilovacím límcem, x
z bukového dřeva a ošetřeny vůči působení povětrnostních vlivů.
Oblouk, 8x
Dále předkládám nabídku na betonové prvky dle výpisu betonových prvků výkazu výměr. Veškeré
Odpadkový koš s popelníkem, 2x
níže uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH.
Lavice s opěradlem, x
Lavice s podsedákem, 2x
1. Sestava s veřejným ohništěm
CELKEM

− Povrch smí obsahovat max. 10 kaveren na 1m2 .
− Za kavernu se považuje neucelený povrch, tj. lunkr od rozměru
2x2 mm nebo průměru 2 mm.

2.
například:

− Použitá betonová směs musí obsahovat min. 550 kg jemných
částic, tj. společně cementu a příměsi.
− Boční a horní hrany prefabrikátů budou zkosené pod úhlem 45°.
− Betonové oplocení bude ošetřeno antigrafﬁti a hydrofobním
nátěrem zaručující dokonalou voděodolnost a životnost
jednotlivých dílců.

366 736 Kč

− Výrobce prefabrikátů navrhne přepravní úchyty tak, aby nebyly
vizuálně narušené čelní pohledové plochy.

Sestava s veřejným grilem/hybridem a stojanem na kola
například:
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Sestava na obrázku 2 se skládá z níže uvedených dílců:
Hybrid, 1x
Velké „O“, 2x
Velké „C“, x
Oblouk, 4x
Velká lavice s opěradlem, x
Odpadkový koš, x
Stojan na 3 kola, 1x
CELKEM
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