SEKOSPEC
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WERSJE CD
SEKOspec ZESTAW 48 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych + edytor na CD.
CENA: 1008,00 zł brutto (netto: 819,51 zł; VAT: 23%)
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Wymagania ogólne.
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V.
Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych.
Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
Roboty montażowe sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.
Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.
Wykonywanie pokryć dachowych - Pokrycie dachu blachą.
Wykonywanie pokryć dachowych - Krycie dachu papą.
Wykonywanie pokryć dachowych - Pokrycie dachu dachówką.
Betonowanie - Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia.
Betonowanie - Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia).
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Roboty w zakresie instalacji odgromowej.
Montaż rozdzielnic elektrycznych.
Roboty izolacyjne - Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej.
Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych.
Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych.
Tynkowanie - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
Tynkowanie - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.
Tynkowanie - Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.
Tynkowanie - Wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych.
Tynkowanie - Roboty renowacyjne - Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne
Pokrywanie podłóg i ścian - Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach.
Roboty malarskie.
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych.
Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków.
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV.
Instalacyjne roboty elektryczne. Linie energetyczne kablowe, stacje transformatorowe kontenerowe.
Instalowanie sprzętu Telekomunikacyjnego - Instalowanie linii telefonicznych _ Instalowanie infrastruktury kablowej.
Instalowanie systemów alarmowych i anten - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP), Instalowanie dźwiękowych
systemów ostrzegawczych (DSO).
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Inne instalacje elektryczne instalowanie domofonów i wideofonów.
Roboty hydroizolacyjne. izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków.
Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji.
Roboty murarskie
Posadzki przemysłowe z żywic epoksydowych i poliuretanowych
Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych. Hydroizolacje tarasów naziemnych (uszczelnienie zespolone).
Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacje balkonów (uszczelnienie zespolone).
Montaż drzwi balkonowych i tarasów.
Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi.
Warstwy użytkowe-okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody.
Warstwy użytkowe -okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody.
Okładziny ceramiczne i hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych narażonych na agresję chemiczną.
Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych.
Okładziny ceramiczne i hydroizolacja niecek basenowych.
Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego
Mikrotuneling.
Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych – reprofilacja
Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych -iniekcja

SEKOspec ogólnobudowlany: 33 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych + edytor na CD.
CENA: 757,00 zł brutto (netto: 615,45 zł; VAT: 23%)
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Wymagania ogólne.
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V.
Wykonywanie pokryć dachowych - Pokrycie dachu blachą.
Wykonywanie pokryć dachowych - Krycie dachu papą.
Wykonywanie pokryć dachowych - Pokrycie dachu dachówką.
Betonowanie - Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia.
Betonowanie - Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia).
Roboty izolacyjne - Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej.
Tynkowanie - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
Tynkowanie - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.
Tynkowanie - Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.
Tynkowanie - Wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych.
Tynkowanie - Roboty renowacyjne - Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.
Pokrywanie podłóg i ścian - Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach.
Roboty malarskie.
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych.
Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków.
Roboty hydroizolacyjne- Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków.
Roboty hydroizolacyjne - Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji.
Roboty murarskie
Posadzki przemysłowe żywic epoksydowych i poliuretanowych
Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacje balkonów (uszczelnienie zespolone)
Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych. Hydroizolacje tarasów naziemnych (uszczelnienie zespolone)
Montaż drzwi balkonowych i okien.
Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi.
Warstwy użytkowe-okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody.
Warstwy użytkowe -okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody.
Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych narażonych na agresję chemiczną.
Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych.
Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych.
Mikrotuneling.
Reprofilacja-naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Iniekcja - naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych.

SEKOspec instalacyjny sanitarny zawiera 8 specyfikacji technicznych standardowych wykonania i odbioru robót budowlanych + edytor na CD.
CENA: 187,00 zł brutto (netto: 152,03 zł; VAT: 23%)
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Wymagania ogólne.
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat.I-IV.
Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych.
Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
Roboty montażowe sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.
Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych.
Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego

SEKOspec instalacyjny elektryczny zawiera 10 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych + edytor na CD.
CENA: 235,00 zł brutto (netto: 191,06 zł; VAT: 23%)
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Wymagania ogólne.
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat.I-IV
Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.
Instalacyjne roboty elektryczne -Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe kontenerowe.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w
zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Roboty w zakresie ochrony odgromowej.
Montaż rozdzielnic elektrycznych.
Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego - Instalowanie linii telefonicznych - Instalowanie infrastruktury kablowej.
Instalowanie systemów alarmowych i anten - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP), Instalowanie dźwiękowych
systemów ostrzegawczych (DSO).
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Inne instalacje elektryczne instalowanie domofonów i wideofonów
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e-mail: biuro@destim.pl
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