
Příloha k výzvě č. 2/2016/2ZŠ  

 Malířské a lakýrnické práce v Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 

 

 

Rozpis malířských a lakýrnických prací: 

 

Jídelna: přípravna jídel - oškrábat, odstranit plíseň   5 m2 malba 

  sklady za kuchyní     30 m2 malba 

  kuchyň  - opravy             100 m2 malba 

  jídelna – opravy             100 m2 malba 

  

WC k jídelně      50 m2 malba   

  

 

Přístavba – opravy ve třídách      60 m2 malba 

          40 m2 email   

        

 chodba        40 m2 email 

 WC         10 m2 malba  

 

 

Škola – budova:  

  

Tělocvičny: 

WC u tělocvičen      20 m2 malba 

Tělocvičny – oškrábání, zničení plísně            260 m2 malba bílá 

                 200 m2  malba barevná 

   + přikrytí podlahy, obložení stěn a nářadí, zednické práce – 30% 

    

 

Šatny - opravy         100 m2 malba 

 nátěr soklu lesklý (+ zednické práce 30%)               150 m2   

      

Budoucí 6.třídy ( 6.A, B, C, D)    520 m2 malba  

120 m2 email 

Chodba + schodiště      320 m2 malba 

        125 m2 email 

WC na každém patře – chlapci, dívky   300 m2 malba 

        100 m2 email    

Chodba ( žlutá ) – u sedačky        20 m2  - sytě žlutá barva 

Třídy v přízemí školy – 4     520 m2 malba 

        120 m2 email 

Chodba k pracovně Př        50 m2 email 

Pavilón – oprava ve třídách        50 m2 malba   

      oprava na chodbě     20 m2 malba 

 

Opravy ve třídách a chodbách    150 m2 malba 

Oprava soklů ve třídách a na chodbách   100 m2 email 

 



Školička: ( byl použit primalex plus ) 
 

Oprava tříd        70 m2 malba 

Opravy soklů ve třídách okolo umyvadla    20 m2 email 

  

Sokl v tělocvičně       20 m2   fortissimo bílé omyvatelné 

Barevná malba v jídelně      15 m2 malba barevná   

  

Opravy v celém objektu: 

 

Malba   -  zbytek chodeb a tříd    cca 50 m2   

Sokl      -  chodby a třídy        cca 30 m2  email 

 

 

Opravy stropů ve třídách – VŘ č.1/21016 – výměna osvětlení 

        cca 300 m2 malba  

 

CELKEM: 

 

Malba bílá    -   3 035 m2      

Sokl email    -      895 m2 

Malba barevná    -        220 m2 

Fortissimo bílé omyvatelné   -           20 m2        

Škrábání    -     600 m2 

 

Malba – 2x nátěr 

Email – 1x základ + 1x vrchní nátěr 

Dodat technické listy – použité barvy 


