POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ
RODINNÉHO DOMU
STAVEBNÍ KONSTRUKCE
VNITŘNÍ PŘÍČKY

- Keramické nenosné zdivo Heluz 140

NOSNÝ SYSTÉM

- Keramické nosné zdivo Heluz 380

STROPY

- Železobetonový strop tl. 200

STŘECHA ROD.DOMU

- Střecha sedlová s dřevěným krovem a ocelovými vaznicemi, krytina
betonová od firmy Bramac, zateplená v sádrokartonovém podhledu.

STŘECHA GARÁŽE

- Plochá zateplená střecha pochozí – betonová dlažba

FASÁDA

- Kontaktní zateplovací systém tl. 50 v části kombinován se dřevem (sibiřský
modřín)

OMÍTKY

- dvouvrstvé vápenocementové

BEZPEČNOST

- oplocení – betonové tvarovky v soklové část a sloupy, výplně dřevěné
– zahrada - osetí travní směsí
- uliční část – asfaltová komunikace
- ostatní plochy – dlažba betonová

GARÁŽ, PARKOVACÍ STÁNÍ

- automatická segmentová vrata, bezpečností system Jablotron
- Podlaha – syntetický nátěr
- parkovací stání – betonová dlažba

OKNA A BALKON. DVEŘE

- dřevěná okna, velké aluminiové okno, na všech oknech bezpečnostní sklo
Connex

DVEŘE
VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ

- dřevěné, výška 202, bezfalcové

VSTUPNÍ DVEŘE VENKOVNÍ

- dřevěné, výška 202,

OBKLADY, DLAŽBY, PODLAHOVÉ KRYTINY
KOUPELNY a WC

- keramické obklady a dlažba - Deluxe White Naturale 30x60cm MarcaCorona

ZÁDVEŘÍ, KOMORA, TECHNICKÁ MÍSTNOST - dlažba - Deluxe White Naturale 30x60cm MarcaCorona
LOŽNICE, CHODBA 2.NP

- dřevěná podlaha HOCO woodlink 2.0 – smoky oak

OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYNĚ

- dřevěná podlaha HOCO woodlink 2.0 – smoky oak

SCHODIŠTĚ

- metalická konstrukce s dřevěnými schody, zábradlí – skleněné nebo
metalické

ZAHRADA

- oseté trávou

TERASY 1.NP

- betonová dlažba

TERASA 2.NP

- betonová dlažba
- Zábradlí – skleněné nebo metalické

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
UMYVADLA

– Závěsná umyvadlová skříňka s keramickým umyvadlem Keramag
60x39cm, 2x zásuvka, bílá Umyvadlová páková baterie, bez výpusti,
chrom DAPHNE,

SPRCHOVÉ KOUTY

- LEGRO sprchové dveře do niky 900mm, čiré sklo, Podlahový žlab 85,
Sprchový panel s termostatickou baterií ARECO FLAT Therm

OSTATNÍ

- Podomítková bidetová baterie se sprškou TRES – MAX, Sprchový panel s
termostatickou baterií ARECO FLAT Therm

VANA

- vana Bilbao 170x80cm, vč.sifonu a click/clack uzávěru, bílá

KLOZETY

- zavěšený - WC závěsné Tesi, sedátko Tesi Slim

KRB

- český dodavatel BEF – model Brunner Panorama Kamin

ELEKTROINSTALACE

- Koncové prvky silové části jsou od výrobce AB Levit, datové a STA rozvody,

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

– podlahové vytápění v 1.NP, konvektory podlahové a radiátory ve 2.NP.
Zdroj tepla plynový kondenzační kotel se zásobníkem vody

KUCHYNĚ

- není zadáno

SAT

- optický datový kabel

OSTATNÍ

- shoz na prádlo, zabezpečovací systém Jablotron.

