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Konstrukční řešení  

 

základy 
Železobetonová monolitická základová 

deska, , betonové  pasy 

 

nosné svislé konstrukce zdivo z keramických tvárnic  
 

vodorovné konstrukce Železobetonové monolitické stropy 
 

obvodové zdivo zdivo z keramických tvárnic se zateplením 
 

zdivo mezi sousedícími domy 
zdivo z keramických tvárnic  dilatační 

vrstvou meui jednotlivými domy 

 

příčky příčkové keramické tvárnice  
 

schodiště Železobetonové  monolitické  

Úprava povrchů vnějších    

 

fasáda zateplovací systém a probarvená omítka  

střecha střešní taška   

zahrada Zemina, terasa ze zámkové dlažby  

plocha před domem zámková dlažba  

   

Úprava povrchů vnitřních   

 

stěny    

obytné místnosti vápeno-štuková omítka, malby - bílá barva  

ostatní místnosti vápeno-štuková omítka, malby - bílá barva  

kuchyně vápeno-štuková omítka, malby - bílá barva  

koupelna keramický obklad do výšky cca 2100 mm, omítka vápeno-štuková, malby - bílá barva   

WC s umyvadlem keramický obklad v prostoru umývátka, omítka vápeno-štuková, malby - bílá barva   

schodiště omítka vápeno-štuková  

tech. místnosti omítka vápeno-štuková  
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Podlahy - nášlapné vrstvy   

 

obytné místnosti plovoucí laminátová  

ostatní místnosti plovoucí laminátová nebo dlažba  

koupelna keramická dlažba   

WC keramická dlažba   

terasa Zámková dlažba  

schodiště dlažba  

Výplně otvorů   

 

Venkovní    

 

okna plastová trojskla  

vchodové dveře  Protipožární – plné vč. kování  

Vnitřní    

 

dveře laminové plné  

zárubně obložkové, lamino  

Zařizovací předměty   
 

koupelna a WC umyvadlo  

  umyvadlová baterie   

  vana – akrylátová  

  vanová baterie s ruční sprchou    

  sprchová vanička - akrylátová  

  sprchová zástěna   
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  sprchová baterie s ruční sprchou   

  WC – závěsné   

Vytápění a ohřev TUV    

 

Zdroj    

 

vytápění 

a ohřev TUV 
plynový kondenzační kotel   

Otopná tělesa    

 

obytné místnosti desková otopná tělesa s termohlavicemi ( mimo místnost, kde je umístěn termostat)   

koupelna 
otopný žebřík s termohlavicí – kombinovaný,  

elektrické  podlahové topení s termostatem 
 

Měření a regulace    

 

regulace prostorový digitální termostat   

Elektrotechnika - silnoproud   

 

Zásuvky a vypínače    

 

zásuvky s rámečkem, bílé   

vypínače, přepínače s rámečkem, bílé   

venkovní zásuvka s krytem  

Osvětlení    

 

obytné místnosti vývod pro stropní osvětlení - svítidla nejsou předmětem dodávky  

ostatní místnosti vývod pro stropní osvětlení - svítidla nejsou předmětem dodávky  

koupelna vývod pro stropní a nástěnné osvětlení - svítidla nejsou předmětem dodávky  

terasa nástěnné svítidlo s vypínačem v místnosti  

WC 
vývod pro stropní osvětlení - svítidla nejsou předmětem dodávky 
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Vodoinstalace 
  

 

 

 

terasa nezámrzný kohout na fasádě  

Měření    

 

  Elektroměr, plynoměr, vodoměr   

 

 

Elektrotechnika - slaboproud 
  

 

zásuvky v obývacím pokoji,  bílé  

Domovní telefon    

 

vstup zvonek  

požární signalizace hlásič autonomní detekce a siganlizace požáru       

   

Vzduchotechnika    

 

kuchyně vývod v místnosti (příprava na digestoř), vyústění nad střechu objektu  

   

Ostatní  
 

kuchyňská linka 
není předmětem dodávky, příprava instalací pro připojení odpadu a vody (ukončeno rohovými ventily), 

elektroinstalace (zásuvky, vypínače, varná deska a trouba) 
 

pračka příprava instalací pro připojení vody (ukončeno pračkovým kohoutem), a odpadu   

Oplocení   

 

zahrada Poplastované  pletivo, branka  

 

 

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit tyto výrobky za jiné se srovantelnými kvalitativními parametry. 
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