
Podklady pro vytvoření cenové nabídky: truhlářské práce do restaurace s penzionem

Úprava baru:

- nutné vytvoření konstrukce na stávající bar do L
- bar se skládá z nerezových pultů a má stávající oblé obložení, které je nutné 
demontovat
- horní deska se též bude demontovat

- nové obložení ze starých dubových prken - dubová prkna tl. 30 mm
- horní dřevěná deska s nátěrem RAL9004 - tl. desky 50 mm
- na baru připevněné kovové pláty s vyřezaným logem - podsvětlené LED pásky 
- dekor ke konzultaci

- kompletní montáž včetně plátů a podsvícení

- úprava stávajícího baru 
- instalace nástěnných lamel 20x20x2600 mm (dle výšek místností)
- instalace lamel 50x50 mm do zábradlí schodiště
- výroba konstrukce na zaslepení niky
- výměna 8 ks parapetů (výroba nástavců na stávající parapety)
- kompletace zakoupených litinových podnoží a stolových desek 700x800 mm - 29 ks 

Stávající stav:

Rozsah prací:

vizualizace - požadovaný výsledek:

Nutné vlastní zaměření, použité technologie a použité materiály ke konzultaci



Lamely na stěny:

- instalace lamel - smrkové hranoly 20x20 mm na stěny
- převážně kolem stávajících obložek viz. foto 
- do 5 pokojů instalace na stěny a ve 2 pokojích instalace i na strop 
- celkem cca 12 m
- výška lamel od 500 mm - 2800 mm

Zakrytí niky:

- vytvoření konstrukce s lamelami pro vyrovnání stěny a skrytí niky
- nika š. 1300 mm, v. 2460 mm, hl. 270 mm
- lamely 20x20 mm
- včetně nátěru RAL 9004

Parapety:

- 8 ks parapetů 
- výměna - případné vyrobení nástavců na stávající parapety
- nyní jsou zde bílé plastové parapety tl. 40 mm
- sjednotit dekor dřeva parapetů s dekorem dřeva na baru 

- rozměry parapetů:

okno1: š. 2300 mm
okno2: š. 2300 mm
okno3: š. 2300 mm
okno4: š. 1500 mm
okno5: š. 2170 mm
okno6: š. 2300 mm
okno7: š. 1500 mm
okno8: š. 2300 mm

hloubka 190 mm - může se lišit

Kompletace stolů:

- kompletace 29 ks zakoupených litinových podnoží a stolových desek

Nutné vlastní zaměření, použité technologie a použité materiály ke konzultaci

Další práce:

- renovace a nátěr dřevěných dveří
- renovace komody - instalace lamel, nátěr, výměna desky

Lamely na schodiště:

- instalace lamel 50x50 mm
 na zábradlí schodiště


