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Okładziny schodów- klatka schodowa1

   79,32mZerwanie cokolika cementowegoKNR 4-01

0804-0800

1.1

79,32m2,42*6+5,4*2*6

   15,86m2Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na

stropach,biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą

KNR 4-01

0713-0400

1.2

15,86m20,2*(2,42*6+5,4*2*6)

   51,69m2Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm

wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2

NNRNKB 2-02U

1130-0201

1.3

22,89m22,42*(1,3+1,36+1,33+1,87+1,93+1,67)podesty

19,80m21,2*0,33*50stopnie

9,00m21,2*0,15*50podstopnie

   51,69m2Analogia : wyrównanie stopni i podstopni pod wykładzinę typu tarkety / R = 1,50KNR 2-02 1121-011.4

51,69m251,69

   51,69m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziomeNNRNKB 202

1134-01

1.5

51,69m251,69

   79,32mPosadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu

zgrzewane- cokolik wysokość do 15 cm

KNR 2-02 1113-071.6

79,32m2,42*6+5,4*2*6

   22,89m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -  gr.

2,0 mm z wywinięciem na ściany. Wymagania -wykładzina PCV- wykładzina

heterogeniczna, elastyczna, winylowa, grubości 2mm  w kolorach jasnych.

Materiał powinien być zgodny z normą PN-EN 649. Grupa ścieralności wg

EN-660-1 Grupa T:< 0,08 mm. Właściwości antypoślizgowe R9.

KNR 2-02 1112-011.7

22,89m22,42*(1,3+1,36+1,33+1,87+1,93+1,67)podesty

   28,80m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe na

schodach  -  gr. 2,0 mm z wywinieciem na ściany. Wymagania wykładzina PCV-

wykładzina heterogeniczna, elastyczna, winylowa, grubości 2mm  w kolorach

jasnych . Materiał powinien być zgodny z normą PN-EN 649. Grupa ścieralności

wg EN-660-1 Grupa T< 0,08 mm. Właściwości antypoślizgowe R9.

KNR 2-02 1112-011.8

19,80m21,2*0,33*50stopnie

9,00m21,2*0,15*50podstopnie

   51,69m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowychKNR 2-02 1112-091.9

51,69m251,69

   60,00mProfili do wykończenia i zabezpieczania krawędzi schodów - nosek schodowy typ

RD 730RD (specjalna górna warga maskująca nierówności dociętej wykładziny)

analiza wlasna1.10

60,00m1,2*50

   0,36m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji

żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

KNR 40-10-1081-51.11

0,36m379,32*0,15*0,03

   0,36m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za

każdy nast. 1 km

Krotność=7

KNR 40-10-1081-61.12

0,36m30,36krotność 7

Balustrady i pochwyty wewnetrzne2

   19,50mDemontaż pochwytu z PCVAnaliza własna2.1

19,50m3+3+3+3+3+3+0,3*5

   19,50mPochwyty dębowe montowane  na wspornikach ze staliKNR 2-02 1208-032.2

19,50m3+3+3+3+3+3+0,3*5

1 SeKo Prix 14.2.1.10


