STANDARDY PROVEDENÍ RODINNÉHO DOMU
l. Základy
plošné základové pasy z prostého betonu C20/25
2. Nadzákladová deska
armovaná betonová deska z prostého betonu C20/25 + hydroizolace Fatrafol 803 1,5mm zároveň i jako radonová bariéra
3. Nosné zdivo
obvodové zdi z broušených keramických tepelně izolačních cihel tl. 300 mm , opláštění zateplovacím systémem EPS F
160mm - provedení v nízkoenergetickém standardu U = 0,18W/m2K
železobetonový ztužující věnec
4. Příčky
z pórobetonových tvárnic, mezibytové příčky z AKU pálených cihel
5. Konstrukce střechy
tesařsky vázaný krov ošetřený Bochemitem
6. Střešní krytina
betonová taška černá
7. Stropy
stropní panely SPIROLL 200mm nad přízemím, sádrokartonové podhledy s tepelným izolantem 2x18cm na konstrukci
krovu v patře, snížené sádrokartonové podhledy v přízemí
8. Klempířské konstrukce
černý pozic
10.Vnější omítky
probarvená silikonová zrnitá 1,5mm - venkovní omítka
11. Vnitřní omítky
strojní dvouvrstvá vápennocementová lehčená omítka + štuk
12. Schodiště
železobetonová konstrukce – povrch koberec + zábradlí
13. Okna
okna, dveře na terasu – plastové bílé, izolační trojsklo Ug=0,6
šestikomorový rám
vnitřní parapet – plast
vnější parapet - eloxovaný hliník
l4. Vchodové dveře
dveře plastové bílé částečně prosklené
15. Vnitřní dveře
hladké plné voštinové bílé, do obložkové zárubně , standardní kování
16. Zábradlí schodiště
broušený hliník
17. Vnitřní obklady
Obkládačka Elesa béž 340/480/7mm (koupelna, toalety)
18. Dlažby
Dlaždice 29,7x29, Elesa béž se soklem (předsíň, toaleta, koupelna, komora)
19. Vnější obklady-sokl
voděodolná omítka z barevných kamínků typu Marmolit
20. Malby
PRIMALEX Plus- bílá barva
21. Podlahové krytiny
ostatní plochy bez dlažby: lamino podlaha Dub bělený Parador classic 1040 prkno
22. Zařizovací předměty
WC keramické bílé kombi - Alcaplast A100/1000 PŘEDSTĚNOVÝ SET var. set WC TAURUS + nádržka + tlačítko +
sedátko, var JIKA set, umyvadlo keramické bílé s polonohou Eurovit 60x46,5 cm, otvor pro baterii uprostřed bílé, vana
bílá smalt bez zástěny - Obdélníková vana Aquart 170x70 cm, sprchový kout CLASSIC CK 351 11N sprchový kout
čtvrtkruh 80, bílá,sklo grape, umývátko, bez kuchyňské linky
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23. Baterie
pákové standardní serie JIKA TALAS vč. vývodů na pračku,
24. Elektroinstalace
měděné vodiče pod omítkou, rozvod 230 V,vypínače
a zásuvky bílé serie Classic výrobce ABB , bez dodávky svítidel (pouze vývody pro svítidla)
25. Slaboproud
osazen vývod pro zásuvku kabelové televize s internetem přímo v objektu
obývák trubkováno pro TV/Internet
zvonek na dálkový přenos bezdrátový , požární hlásič
26. Vodoinstalace
plastové rozvody, vodoměrná soustava v šachtě před objektem, kuchyň pouze hrubý přívod
27. Kanalizace
potrubí plastové, kuchyň pouze hrubý přívod, likvidace dešťové vody přirozeným vsakem na pozemku
28. Vytápění
Elektrické podlahové topení , komín pro krbová kamna
prostorový termostat v obývacím pokoji, el rohož pod dlažbou v koupelně
29. Okolní plochy domu
příjezd a přístup před RD v komunikaci - zámková dlažba
přístup ke vchodu - chodník z kačírku
Rozprostření ornice, osetí travinou, opocení - ocel sloupky s potahovaným pletivem
30. Pilíře energií
obezděné prefabrikované pilíře energií s betonovou stříškou bez další povrchové úpravy
Ve standardech není zahrnuto:
- dodávka svítidel (el. svět.vývod zakončen objímkou)
- kuchyňská linka
- obklady v kuchyni, olištování plovoucí podlahy v kuchyni, štuk stěn v kuchyni
- oplocení pozemku u vstupu mezi chodníkama.
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