STANDARDNÍ PROVEDENÍ VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ DOMU
Svislé nosné stěny
Keramické broušené cihly tl.240 mm (Winklmann)+160mm zateplení EPS (polystyren)
Svislé nenosné stěny-příčky
Keramické broušené cihly tl.115 mm (Winklmann)
Základová deska
Beton C20/25 XC2, hydroizolace pro střední radonové riziko
Strop - bungalov a 2.NP
SDK podhled, parozábrana, tepelná izolace CLIMATIZER Plus 300mm
Strop - 1.NP u patrového domu Předepjaté panely tl.200 mm
Krov
Sbíjené vazníky vč.impregnace
Krytina
Betonová střešní krytina - černá (KM Beta)
Komín
Třívrstvý komín prům.150 mm (např.Schiedel)
Podlaha
Betonová
Oplechování, okapy, svody
Titanzinek-barvený
Okna
Plastová bílá/antracit, trojsklo
Dveře vchodové
Plastové - bílá/antracit, vč.kování
Dveře balkonové
Plastové - bílá/antracit, vč.kování
Omítky venkovní
Silikonová směs, odstíny (šedé), zrnitost 1,5mm, v kombinaci s keramickým obkladem
Oplocení
Boční a čelní oplocení - poplastované pletivo výšky 160cm vč. branky, bez
podhrabových desek
Zpevněné plochy
Park.stání - zatravňovací dlaždice šířka 0,4m, délka 5,0m - 4x pro dům
Chodník k vchodovým dveřím šíře 1,0m - zámková dlažba, tl.60mm
Terasy - zámková dlažba, tl.60mm
Úpravy pozemku
Hrubé terénní úpravy pozemku ze zeminy vytěžené na místě pozemku
V případě nerovinatosti pozemku se provádí svahování
Součástí standardního provedení nejsou sadové a zahradní úpravy
STANDARDNÍ PROVEDENÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ DOMU
Dveře vnitřní
Povrch fólie, hladké, obložkové zárubně, kování
Podlaha obytných místností
Plovoucí podlaha - lamino tl.8 mm vč.obvodových lišt, cena do 250 Kč/m2
Podlaha zádveří, tech.místnosti, Keramická dlažba 400 Kč/m2
chodby a schodiště
Pokládka 440 Kč/m2
Omítky vnitřní
Sádrové stříkané
Malby
Bíla barva - 2x nátěr
Schodiště - RD typ A
Betonové prefabrikované
Elektroinstalace
Měděné kabelové rozvody, rozmístění zásuvek a vypínačů podle PD zásuvky a vypínače ABB

Vytápění

Anténí a datový rozvod

Koupelna, WC
Kuchyňská linka

2x vývod pro světlo nad vchodem a nad terasou, 1x venkovní zásuvka
Součástí standardního provedení nejsou osvětlovací tělesa a spotřebiče
Elektrické podlahové vytápění – elektrické topné odporové kabely vč.
termostatu v každé obytné místnosti, chodbě a koupelně.
Odrazová AL folie pod topnými kabely zalité do betonové podlahy
Elektrický bojler 160l - závěsný
Příprava kabelových rozvodů zakončených v zásuvkách resp. v podstřešním
prostoru. Nezahrnuje přípravu uchycení antény,rozdělovač, satelitního rozvodu
s příslušenstvím
Keramický obklad, umyvadlo, geberit, keramická toaletní mísa, akryl.vana resp.
sprchový kout, baterie
Není součástí dodávky. Obklady kuchyňského koutu nejsou součástí dodávky

Uvedené standardní vybavení je platné i v případě, pokud by v projektové dokumentaci bylo uvedené odlišné vybavení.
Oproti projektové dokumentaci může dojít k nepatrným rozměrovým odchylkám a změně orientace otevírání dveří.

