Domov pro seniory Krnov
Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace

Specifikace dodávky:
Domov pro seniory Krnov - protipožární stěny s dveřmi
1. Al dveře – 3 kusy
Al. prosklené venkovní únikové protipožární kouřotěsné 1-křídlé dveře 950 x 2150 mm ze
systému YAWAL TM 75 EI s požární odolností EI 30 SM+C. Zasklení 2/3 izolačním
protipožárním bezpečnostním dvojsklem EI 30min, spodní 1/3 plná protipožární výplň EI 30
min. Kování klika - koule, panikový zámek, horní samozavírač, přídržný magnet napojený na
na EPS, FAB, padací dveřní práh. Povrchová úprava komaxit RAL dle výběru.

2. Al stěna - 6 kusů
Al. prosklená protipožární kouřotěsná stěna 2300 x 3300 mm s 1-křídlými dveřmi o sv. 1100 x
2100 mm ze systému YAWAL TM 75 EI s požární odolností EI 30 SM+C. Spodní část do 450
mm a horní podhledová část 300 mm plná protipožární výplň EI 30 min, ostatní zasklení
protipožárním bezpečnostním sklem EI 30min. Kování klika - koule, panikový zámek, horní
samozavírač, přídržný magnet napojený na EPS, FAB, vodorovné madlo na celou délku dveří z
opačné strany závěsů, padací dveřní práh. Povrchová úprava komaxit RAL dle výběru.

3. Al stěna – 4 kusy
Al. prosklená protipožární kouřotěsná stěna 1850 x 3300 mm s 1-křídlými dveřmi o sv. 1100 x
2100 mm ze systému YAWAL TM 75 EI s požární odolností EI 30 SM+C. Spodní část do 450
mm a horní podhledová část 300 mm plná protipožární výplň EI 30 min, ostatní zasklení
protipožárním bezpečnostním sklem EI 30min. Kování klika - koule, panikový zámek, horní
samozavírač, přídržný magnet napojený na EPS, FAB, vodorovné madlo na celou délku dveří
z opačné strany závěsů, padací dveřní práh. Povrchová úprava komaxit RAL dle výběru.

4. ostatní práce
Demontáž a likvidace stávajících oc. prosklených stěn a dveří, zednické zapravení po montáži
nových al. stěn a dveří, vymalování opraveného ostění, demontáž stávajícího podhledu atd.

