Popis standardního provedení domu typu 8 (velký d m)
Projektová dokumentace a inženýrská innost
Dvoustup ová projektová dokumentace celé stavby (pro stavební povolení, pro realizaci stavby)
Vy ízení územního rozhodnutí a stavebního povolení
Kolauda ní souhlas
Zápis dokon ené a zkolaudované stavby do katastru nemovitostí
Spodní hrubá stavba
P ípojka vody, p ípojka elektro, p ípojka dálkového zásobování teplem (v koordinaci s developerem
zajiš uje spole nost Dalkia), p ípojka kanalizace
Železobetonové základy v . základové desky
Vrchní hrubá stavba
Zdivo
Nosné zdivo z p esných keramických tvárnic tl. 25 cm
o
o

Od sousedního domu je zdivo odd leno dilata ní spárou – ochrana proti p enosu hluku
Venkovní obvodové zdivo provedeno ze superizola ních tvárnic

Vnit ní p

ky z broušených keramických tvárnic tl. 11,5 a 15 cm

Stropy
Stropní deska nad 1.NP a 2.NP z monolitického železobetonu
Schodišt do 2.NP z monolitického železobetonu
St echa
Pojistná hydroizolace - parozábrana
Tepelná izolace z expandovaného polystyrénu v tl. 230-330mm
St ešní krytina z PVC folie
Odvodn ní st ešní vpustí do vnit ního deš ového svodu
Hrubé povrchové úpravy, rozvody instalací
Fasáda, vnit ní omítky
Zateplení obvodových st n kontaktním zateplením z expandovaného polystyrenu v tlouš ce 10 cm
s finální povrchovou úpravou z ušlechtilé omítky a keramického obkladu
Sokl fasády zateplen extrudovaným polystyrenem v tlouš ce 10 cm a opat en mozaikovou omítkou
Oplechování a venkovní parapety z poplastovaného pozinkovaného plechu
Vnit ní dvouvrstvé vápenocementové omítky
o
o

jádrová vrstva v kritických místech vyztužena armovací tkaninou – ochrana proti vzniku trhlin
svislé rohy opat eny zapušt nými kovovými profily – ochrana proti poškození

Podlahy
Tepelná a protihluková izolace
o
o

v 1.NP krom garáže celoplošn 8 cm silná vrstva expandovaného polystyrénu proti úniku tepla
z podlahového topení do zem
ve 2.NP celoplošn 2 cm silná vrstva minerální vaty proti p enosu kro ejového hluku do konstrukce
stropu

Celoplošn samonivela ní anhydridový pot r
o
o

kvalitní podklad pod podlahovou krytinu
dokonalý vodi pro p enos tepla ze systému podlahového topení do prostoru nad podlahou

Betonová mazanina (garáž)
Okna, dve e
Plastová okna
o
o
o
o
o

izola ní dvojsklo se sou initelem prostupu tepla U=1,1 W/m2/K
tikomorový rám se sou initelem prostupu tepla U=1,6 W/m2/K, pozinkované výztuže, barva: zvenku
šedá, zevnit bílá
celkový sou initel prostupu tepla Uw všech oken <= 1,2 W/m2/K
plastový vnit ní parapet bílý
omítky jsou u rámu okna ukon eny dilata ním profilem, který vylu uje p enos ot es z okna do omítky a
zamezuje tak vzniku trhlin
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o

všechna okna jsou do otvor osazena s použitím systému vnit ní parozábrany a vn jší pojistné
hydroizolace, který zabra uje:
z vnit ní strany pronikání interiérové vzdušné vlhkosti do p ipojovací spáry a její následné
kondenzaci;
z vn jší strany zatékání deš ové vody do p ipojovací spáry;
díky tomu nedochází v tepelné izolaci spáry k hromad ní vody, která zhoršuje tepeln izola ní schopnosti
a p i dlouhodobém p sobení vede ke vzniku plísní a degradaci izolace

Vstupní dve e
o
o

z ulice – 1x kovové, zateplené PUR p nou, šedé
na zahradu – 1x plastové

Garážová vrata
o
o
o
o

sek ní vrata se zasouváním pod strop garáže,
zateplená PUR p nou
bílá barva
s elektropohonem, na dálkové ovládání (1 ks dálkového ovlada e/vrata)

Vytáp ní
Domovní p edávací stanice tepla
o
o

zajiš uje p enos tepla ze sít dodavatele dálkového tepla do domovních rozvod ÚT a TUV
stává majetkem spole nosti Dalkia

Rozvody úst edního topení v m
ných trubkách (vým ník – rozd lova e) a plastových trubkách
s kyslíkovou bariérou (rozd lova e – radiátory)
Podlahové vytáp ní s topným roštem z plastových trubek s kyslíkovou bariérou
o
o

v 1.NP všechny místnosti krom garáže
ve 2.NP koupelna

Zdravotechnika
Rozvody teplé a studené vody v plastových trubkách
Odpady v plastových trubkách
P íprava pro nucené odv trání kuchyn do exteriéru (do kuchy ské linky je možné osadit
odtahovou digesto )
Elektroinstalace
Domovní rozvad , m
né vnit ní rozvody 230V
Hromosvod, materiál pozinkovaná ocel
Rozvod datového a televizního signálu
Pr chodka pro vedení slaboproudých instalací ze st echy
Finální povrchové úpravy, za ízení, venkovní úpravy
Podlahové krytiny, obklady, malby, nát ry
Schodišt – stupnice obloženy masivním d evem, podstupnice dýhovaným panelem, materiál buk
Obývací pokoj 1.NP– plovoucí podlaha lamino, laminovaná obvodová lišta
Všechny místnosti ve 2.NP krom koupelny - plovoucí podlaha lamino, dekor buk, laminovaná
obvodová lišta
Koupelny - dlažba a obklad keramický, spáro ez rovnob žný se st nami, obklad do výšky 2m
Zádve í, kuchy ský kout, chodba - dlažba keramická slinutá, spáro ez rovnob žný se st nami,
obvodový soklík v=10 cm p isazený na omítku
Garáž – epoxidová st rka
Malba st n a strop bílá disperzní omývatelná
Vnit ní dve e
Vnit ní dve e
o

ev né s obložkovou zárubní

Za ízení
Sanitární p edm ty
o
o
o

2x umývadlo se stojánkovou baterií
2x záv sný klozet, vestav ný splachovací modul s tla ítkem, klozetová deska
1x vana akrylátová s nást nnou baterií a sprchovou sadou

Otopná t lesa
o
o

2x koupelnový otopný žeb
5x panelové t leso bílé
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Schodištové zábradlí – kovová konstrukce, povrchová úprava nát rem volitelné barvy,
z masivu buk lakované
Ru ní hasicí p ístroj
Žeb ík pro výstup na st echu

madlo

Elektroinstalace
Zásuvky + vypína e Legrand Valena bílé, vývody pro svítidla
Domovní zvonek
Venkovní úpravy
Oplocení – oplocena zahrada za domem v rozsahu dle P ílohy . 1 SBSK, ocelové sloupky, bez
podezdívky, poplastované pletivo
Zpevn ná plocha p ed vjezdem do garáže s p ístupem k vchodovým dve ím – zámková dlažba
írodní tl. 6 cm v . obrub
Terasa za domem – tvercová dlažba vymývaná tl. 4 cm v . obrub
Úprava terénu zahrady s rozprost ením a urovnáním humusu
V základní cen standardního ešení není zahrnuto zejména:
Svítidla (jsou pouze p ipraveny vývody)
Žaluzie, rolety, atp.
Televizní anténa, p ípojka kabelové televize
P ípojka telefonu
Kuchy ská linka v . p ístroj
Nábytek a další volné vybavení
Krb, komín
P ipojovací poplatky (budou ú továny podle skute ných náklad )
Poplatky spojené s realizací prodeje domu a pozemku
edm tem klientských zm n m že v zásad cokoli, co lze s ohledem na postup výstavby
realizovat, nap :
dispozi ní zm ny které zásadn nezm ní vn jší vzhled domu
libovolné zm ny podlahových krytin, za izovacích p edm , dve í, obklad
libovolné úpravy a dopln ní elektroinstalace
elektronické zabezpe ení domu s p ipojením na centrální pult odchrany
zasklení oken bezpe nostním sklem
vnit ní komín pro krb
venkovní rolety
centrální vysava
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