
STANDART VYBAVENÍ DOMU PŘI DODÁVCE NA KLÍČ

HROMOSVOD dle ČSN

ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ

omítka jádrová MVC tl. 15 mm při zdění z voštinových pálených tvárnic

armovací tkanina vtlačená do lepidla a začištěná při zdění z pórobetonových tvárnic

vrchní omítka štuková MVC

obklad keramický v koupelně; WC; nad kuchyňskou deskou v ceně do 350,-/m2

podlahový sokl keramický v místech keramické dlažby

malba bílá disperzní částečně otěruvzdorná

PODLAHY A POVRCHY PODLAH

anhydritová litá směs v tl. 50 mm případně betonový potěr armovaný 

vinylové šablony lepené v místnostech dle PD

keramická dlažba v místnostech dle PD

ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ

armovací tkanina vtlačená do lepidla a začištěná dle systému ETICS

omítka minerální fasádní probarvená odstín dle výběru

STŘEŠNÍ KRYTINA

betonové nebo pálené tašky kladené na sucho včetně příslušenství v ceně je základní betonová taška

VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ

vstupní dveře plastové oboustranně bílé částečně prosklenné

okna plastová bílá otvíravá/sklopná zasklená izolačním dvojsklem 4-16-4

vnitřní plastové (komůrkové) parapety bílé

střešní okna plastová kyvná/výklopná např. ROTO 

interiérové dveře dřevěné s obložkovými zárubněmi (povrch CPL, Folie) dezén dle výběru

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

okapy / svody barevný Al nebo barevný plast

vnější parapety barevný Al

oplechování barevný Al

IZOLACE TEPELNÉ

izolace podlahová EPS 100 S tl. 80 mm vnitřní tepelná izolace podlah

izolace fasádním EPS 70 F tl. 100 mm vnější tepelná izolace obvodového zdiva

izolace fasádním XPS 80 tl. 80 mm vnější tepelná izolace základového zdiva

izolace minerální vlnou MW tl. 260 mm vnitřní tepelná izolace podstřešní/stropní
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STANDART VYBAVENÍ DOMU PŘI DODÁVCE NA KLÍČ

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KANALIZACE

kompletní vnitřní kanalizační rozvod k patě objektu včetně rozvodů pod základovou deskou

sifony, přepady a zápachové uzávěry na každém bodu vtoku

VODOVOD

kompletní vnitřní vodovod k patě objektu

výtokové baterie a ventily na každém bodě výtoku s příslušenstvím

PLYNOVOD
v případě existence plynovodní přípojky

kompletní vnitřní plynovod k patě objektu

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

vana akrylátová 170 obezděná včetně sifonu a přepadu

umyvadlo koupelnové 600 mm s keramickou polonohou včetně sifonu a přepadu

sprchový kout vanička z litého polymermramoru 800x800 

sprchový kout zástěna polykarbonátová

klozet keramický závěsný včetně zabudované splachovací nádržky 

sedátko na klozet duroplastové bílé

směšovací baterie vanová páková s příslušenstvím (sprcha, hadice)

směšovací baterie sprchová páková s příslušenstvím (sprcha, hadice)

směšovací baterie umyvadlová páková

přípojka na pračku/myčku - výtokový ventil, odpadní zápachová uzávěra

přípojky pro kuchyňskou linku - výtokový ventil, vyústění kanalizace dle dispozic kuchyňské linky

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

kompletní rozvod a zapojení systému vytápění v případě podlahového topení

tělesa radiátorů; otopný žebřík v koupelně

prostorový termostat

elektický kotel přímotopný kapacita a výkon dle velikosti domu a dle PD

plynový kotel průtokový v případě existence plynovodní přípojky 

ELEKTRO

kompletní rozvod elektroinstalace k patě objektu

dle dispozic projektové dokumentace
kompletace všech přístrojů, výpínačů, zásuvek, hlavního domovního rozvaděče

montáž účelových svítidel

výstupní revizní zpráva elektro
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