
Objekt :

D
MENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA- 

MARUŠIČEVA ULICA 31

II. STAVBNO POHIŠTVO -         

SKUPAJ BREZ DDV -         

DDV 9,5% -         

SKUPAJ Z DDV-jem -         

I. STAVBNO POHIŠTVO

1. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 1,10/1,40 m. Izvede se dvokrilno okno 

s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili 

z dvojnim tesnilom izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa.

kom 3,00 -         

2. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 1,30/1,55 m. Izvede se dvokrilno okno 

s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili 

z dvojnim tesnilom izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa.

kom 2,00 -         

3. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 0,8/2,20 m. Izvedejo se enokrilna balkonska   

vrata s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom

izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa.

kom 2,00 -         

4. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 0,50/0,50 m. Izvede se enokrilno okno,   



s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom

izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa.

kom 1,00 -         

5. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 1,00/2,10 m. Izvede se enodelna  

vhodna vrata z nizkim ALU pragom.

Vratno krilo sestavljeno iz fiksne zasteklitve 

dim. 0,20/0,90 m. izolativnost k = 1,1 W/m2k 

s termopan 4-16-4, iz PVC profilov

in PVC panela 24mm. Vse zaključeno

montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa.

kom 1,00 -         

6. Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami,  

na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno

dim. 1,10/1,40 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe 

z zastavljači na fasadi.

kom 3,00 -         

7. Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami,  

na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno

dim. 1,30/1,55 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe 

z zastavljači na fasadi.

kom 2,00 -         

8. Dobava in montaža enokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami,  

na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno

dim. 0,80/2,20 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe 

z zastavljači na fasadi.

kom 2,00 -         

9. Demontaža vhodnih vrat vel. do 2,5 m2 

vse kompletno

kom 1,00 -         

10. Demontaža veznega okna vel. do 2 m2 

vse kompletno

kom 8,00 -         

11. Dobava in montaža notranje okenske police

iz poliranega kamna Lipica ali podobno širine  

do 0,30 m.

m1 9,70 -         

12. Odvoz vseh oken na predpisano deponijo 

s stroški deponiranja

kpl 1,00 -         

SKUPAJ -         


