Příloha č. 5
Popis předmětu plnění – část 3
Modernizace lakovny v hale H50, v areálu LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093
Praha – Kbely
Stavební úpravy
A) Stavební práce - betonový odsávací kanál VZT v podlaze
Foto stávajícího stavu, kanály odvodu vzduchu

Jedná se o stávající halu lakovny, kde jsou původní betonové podlahy tl. ~150 mmm opatřené
cementovou nivelační stěrkou v tl. cca 3 mm, která je opatřené epoxidovým nátěrem. Prostředkem haly prochází dva kanály odvodu vzduchu,
překryté mříží.

Zhotovitel provede dva nové betonové kanály odvodu vzduchu
v rozměru a prostorovém osazení dle výkresů LOM-VZT-04-půdorys odvodu vzduchu a LOM-VZT-14-detail filtrace odsávaného vzduchu, které jsou součástí zadávací dokumentace. Součástí stavebních
prací není dodávka ocelových roštů a jejich montáž, ale předpokládá se součinnost se zhotovitelem VZT, které realizace bude probíhat souběžně. Zhotovitel zakryje původní VZT kanály
ocelovým plechem v tl. 3mm.
B) Stavební práce – malování stěn lakovny
Foto stávajícího stavu

Provedení drobných oprav omítky v rozsahu do 10 m2, škrábání a provedení malby bílé ve
dvou nátěrech na severní, východní a západní straně haly v rozsahu 950 m2. Stěny jsou vysoké 10,0 m. Na stěnách jsou po povrchu vedeny sítě.
C) Stavební práce - rekonstrukce sociálního zařízení-umývárny pro dva pracovníky
Foto stávajícího stavu

Stávající sociální zařízení-umývárna se nalézá v severní přístavbě haly H50 lakovna. Bude
provedena demontáž 4 ks umyvadel včetně vrchního vedení rozvodu vody k umyvadlům a
sprchovým koutům, demontován bude vrchní rozvod elektroinstalace ke světlům. Provede se
vybourání tří zděných stěn sprchových koutů, vyvěšení křídel dveří. Provede se osekání stávajících obkladů a poškozené omítky.
Nově budou provedeny obklady stěn do v. 1,50 m (ve sprchovém koutu 2,00m) a dlažba podlahy. Rozvody vody k zařizovacím předmětům budou zasekány pod omítku. Odpady od zařizovacích předmětů se provedou napojením na stávající. Zazdí se otvor po dveřích včetně provedení oboustranné omítky, bude obezděna rohová stoupačka. Osadí se jeden sprchový kout a
dvě umyvadla. Bude naistalován nový rozvod elektro ke světlům. Provede se výmalba stěn a
žebrového stropu.

