ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и прозора од петокомоморних термо ПВЦ
профила,минималне уградбене дубине од
70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

16 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 370/305

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

4ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 182/176

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

4 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 500/250

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Једноделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

2 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 66/150

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

6 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 250/70

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом ,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА :

2 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 300 /90

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

16 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 144/74

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ

И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ :ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом ,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА :

4 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 180 /70

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом ,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА :

33ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 180 /180

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

3 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 265/180

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

4 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 245/180

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

1 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 165/280

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

2 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 530/180

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

2ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 160/80

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

15 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 180/170

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

1 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 170/305

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

1 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 270/305

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

8 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 330/275

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ

И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом ,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА :

1 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 195 /163

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Jeдноделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

6 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 143/95

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

ШEMA СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
ОБЈЕКАТ:ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ
OЗНАКЕ:
НАЗИВ:

Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:

ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокомоморних
термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине
од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним
нерђајућим профилима минималне дебљине
2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом
и испуном која задовољава прописе енергетске
ефикасности - са побољшаним термопрекидом,
користити двослојни нискоемисиони стакло пакет
са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру
и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА:

3 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 250/176

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова

