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E0650000

Partida

ml

Prezo por
partida

Resumen

VARANDA ESCALEIRA PIÑEIRO VERNIZADA

378,34

Varanda de escaleira de madeira de piñeiro ou de faia, de até 1 m. de altura,
formada por pasamáns superior e rodapé inferior de 65 x 70 mm., pezas verticais
escuadradas, segundo detalles, de 5 x 5 cm. ensamblados e con p.p. de pilarotes
nos encontros e extremos, totalmente montada e con p.p. de medios auxiliares,
i/vernizado ou pintura, con man de imprimación ou tapaporos e dúas mans de
esmalte ou verniz semimate, mesmo lixadura, medios auxiliares e pequeno
material.
E0650005

Partida

ml

VARANDA ESCALEIRA CARBALLO VERNIZADA

466,92

Varanda de escaleira de madeira de carballo para vernizar, de até 1 m. de altura,
formada por pasamáns superior e rodapé inferior de 65 x 70 mm., balaústres
rectos de 5 x 5 cm. ensamblados e con p.p. de pilarotes rectos nos encontros,
totalmente montada e con p.p. de medios auxiliares, i/verniz de carpintaría de
madeira interior, dúas mans de verniz sintético semimate, unha man de
imprimación e lixadura.
E0650010

Partida

ml

PASAMÁNS PIÑEIRO / FAIA 65 x 70 mm. VERNIZADO

42,31

Pasamáns recto de madeira de piñeiro ou de faia para vernizar, de 65 x 70 mm.
de sección, fixado mediante soportes de “cuadradillo” de aceiro, aparafusados ao
pasamáns e recibidos á parede, totalmente montado e con p.p. de medios
auxiliares. Mesmo vernizado de carpintaría de madeira interior, dúas mans de
verniz sintético semimate, unha man de imprimación e lixadura.
E0650015

Partida

ml

PASAMÁNS CARBALLO / CASTIÑEIRO 65 x 70 mm. VERNIZADO

52,00

Pasamáns de madeira de carballo ou castiñeiro para pintar ou vernizar, de 65 x
70 mm. de sección, fixado mediante soportes de “cuadradillo” de aceiro,
aparafusados ao pasamáns e recibidos á parede, ou en reposición sobre varanda
existente, totalmente montado e con p.p. de medios auxiliares. Mesmo pintado ou
vernizado, unha man de imprimación ou tapaporos, dúas mans de esmalte ou
verniz semimate, mesmo lixadura.
E0650020

Partida

ml

ZANCA DE PIÑEIRO DE 10 x 16 mm. TRATADA

63,96

Estrutura de zanca de madeira de piñeiro vermello e tensións estabilizadas de 10
x 16 mm. de escuadría útil, para estrutura de escaleira, mesmo caixeamento para
ensamblaxes, colocación e tratamento de fondo con dúas mans anticouza,
medida segundo a luz entre apoios en planta máis 20 cm. de entrega por cada
cabeza. Mesmo medios auxiliares e axudas de albanelaría.
E0650025

Partida

ud

SOBREZANCA CASTIÑEIRO VERNIZADO

27,35

Sobrezanca lisa en madeira de castiñeiro macizo, aparafusada por medio de
tacos ao paramento ou sobre zanca, i/encolaxe, lixadura e acabamento cunha
man de imprimación ou tapaporos, dúas mans de esmalte ou verniz semimate.
Mesmo p.p. de medios auxiliares.
E0650030

Partida

ml

CANTONEIRA MADEIRA DE CASTIÑEIRO

15,92

Cantoneira en madeira de castiñeiro macizo de 7 x 5 cm., para vernizar ou tratar
con aceites ou cera, colocada mediante ensamblaxe a base de lingüeta de
contrachapado ou espigos perfectamente encolados ao chanzo a reparar, mesmo
a preparación deste, medido na súa lonxitude.
E0650035

Partida

ml

CANTONEIRA MADEIRA DE PIÑEIRO GALEGO
Cantoneira en madeira de piñeiro macizo 1ª de 7 x 5 cm., para vernizar ou tratar
con aceites ou cera, colocada mediante ensamblaxe a base de lingüeta de
contrachapado ou espigos perfectamente encolados ao chanzo a reparar, mesmo
a preparación deste, medido na súa lonxitude.
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E0060040

Partida

ml

CANTONEIRA MADEIRA DE CARBALLO 1ª

16,33

Cantoneira en madeira de carballo macizo 1ª de 7 x 5 cm., para vernizar ou tratar
con aceites ou cera, colocada mediante ensamblaxe a base de lingüeta de
contrachapado ou espigos perfectamente encolados ao chanzo a reparar, mesmo
a preparación deste, medido na súa lonxitude.
E0650045

Partida

ml

CHANZO MESA/TABICA MADEIRA DE CASTIÑEIRO

73,70

Chanzo de madeira de castiñeiro para vernizar ou tratar ao aceite ou cera, de 4
cm. de espesura de mesa e 2 cm. de espesura en tabica, ensamblados en realce
e talón mediante caixa nas propias pezas ou lingüetas de contrachapado
perfectamente encolados, i/sobrezancas de apoio en zancas, p.p. de pezas
especiais, totalmente colocado, medida na súa lonxitude.
E0650050

Partida

ml

CHANZO MESA/TABICA MADEIRA PIÑEIRO GALEGO

41,64

Chanzo de madeira de piñeiro do país de 1ª, para vernizar de 5 cm. de espesura
de mesa e 2 cm. de espesura en tabica, i/p.p. de pezas especiais, totalmente
colocado, medido na súa lonxitude.
E0650055

Partida

ml

CHANZO MESA/TABICA MADEIRA DE CARBALLO

74,17

Chanzo de madeira de carballo 1ª, para vernizar de 5 cm. de espesura de mesa e
2 cm. de espesura en tabica, i/p.p. de pezas especiais, totalmente colocado,
medido na súa lonxitude.
E0650060

Partida

ml

FORNECEMENTO E COLOCACION MADEIRA CHANZO
Fornecemento e colocación de madeira de piñeiro de 1ª calidade en recrecido,
saneamento e substitución parcial de chanzos en mal estado ou desgastados,
i/cuñas, filetaxe, acoplamento, etc.
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