RD DANTE STANDARDNÍ PROVEDENÍ

ZÁKLADOVÁ DESKA
Uvažovaná svažitost pozemku pro stavbu je max. 1 %
Skrývka ornice o síle 10 – 15 cm a uložení zeminy na pozemku do vzdálenosti 50 m
Vyhloubení základových pas o ší i 40 cm v zemin , která se p i hloubení nesesouvá a nevyžaduje pažení rýhy
Základové pasy jsou ve hloubce 1 m od rostlého terénu (nezámrzná hloubka)
Provedení podloží základových pas ze št rko-drt o síle 10 – 15 cm
Uložení zemnícího pásku hromosvodu v etn
Provedení uzemn ní rozvad

ty vývod nad rostlý terén

e a jeho vývod nad základovou desku

Základové pasy jsou zhotoveny z prostého betonu C12/15, v pasech jsou zhotoveny prostupy pro ležaté rozvody
inženýrských sítí (vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace)
Vyzd ní ady ztraceného bedn ní o síle 30 cm a provázání s pasy pomocí ocelových prut
Instalace ležatých rozvod inženýrských sítí (vodoinstalace, kanalizace a elektroinstalace), které jsou ukon eny na vn jší
stran cca 1 m od základové desky a na stran vnit ní jsou vyvedeny nad základovou desku
Zásyp zeminou, vytvo ení a zhutn ní št rkového lože pod základovou deskou o síle 10-20 cm
Provedení armatury pomocí ocelových sítí 150/150/6 a ocelových prut
Základová deska z betonu C16/20 o síle 15 cm
Hydroizolace základové desky je provedena celoplošným natavením asfaltových modifikovaných pas

OBVODOVÉ A NOSNÉ ST NY
Hlavním nosným konstruk ním prvkem d evostavby jsou certifikované panely systému K-Kontrol
Založení d evostavby je provedeno na zakládací prvek, který je kotvený k základové desce
Obvodové st ny d evostavby jsou z panelu K-Kontrol o síle 17 cm
Skladba obvodové st ny – omítkovina:
o Nát r bílou barvou, Primalex Plus
o SDK deska tl. 12,5 mm odolná proti požáru
o Panel K-Kontrol o síle 17 cm
o Fasádní tepeln izola ní systém o síle izolantu 8 cm – EPS 70
o Akrylátová omítka o zrnu 1,5 mm – bílá barva
Skladba obvodové st ny – palubkové obložení:
o Nát r bílou barvou, Primalex Plus
o SDK deska tl. 12,5 mm odolná proti požáru
o Panel K-Kontrol o síle 17 cm
o

ev ný rošt na uchycení palubek

o Fasádní tepeln izola ní systém o síle izolantu 5 cm – EPS 70
o Fasádní palubky o síle 1,9 cm a ší i 12,1 cm
Typ palubek Klasik
Materiál smrk
Nát r OSMO

ST EŠNÍ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce – st ešní panely z certifikovaného systému K- Kontrol
Realizace hromosvodu domu
Okapový systém z TiZn, ty i svody ukon eny nad rostlým terénem
Skladba st ešního plášt :
o St ešní panely K-Kontrol o síle 210 mm
o Pojistná hydroizola ní fólie
o St ešní krytina Cembrit – eská šablona, barva šedá

Podbití st echy:

o St ešní panely K-Kontrol o síle 210 mm
o Fasádní tepeln izola ní systém o síle izolantu 5 cm – EPS 70
o Akrylátová omítka o zrnu 1,5 mm – bílá barva

OKNA A DVE E
Plastová okna
o Šestikomorový profil se stavební hloubkou 88 mm
o Osazení výpln trojsklem
o Sou initel prostupu tepla Ug=0,6 W/km2
o Oboustrann bílá barva okenního rámu
Plastové vchodové dve e
o Dve ní rám s Al prahem
o

ty komorový profil se stavební hloubkou 70 mm

o Výpl dve í celoplastová
o Sou initel prostupu tepla Ug=0,7 W/km2
o Oboustranná barva v dekoru dub
Vn jší parapet realizovaný z TiZn v p írodní barv
Vnit ní parapety plastové bílé
St ešní okna
o St ešní okna VELUX – 78 x 118 cm
o Celod ev ná, kyvná okna
o Lemování pro ploché st echy

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

Obklad obvodových st n domu bez instala ní p edst ny – protipožární SDK
Obklad vnit ních nosných p

ek bez instala ní p edst ny – klasický SDK

Vytvo ení sníženého pohledu stropu – protipožární SDK
Vybudování nenosných p

ek o celkové tlouš ce 15 cm vypln né zvukovou izolací tl. 10 cm – 2x záklop SDK

V místnostech s vlhkým prost edím je použit SDK odolný proti vlhkosti
Síla používaných desek SDK je 12,5 mm, výrobce Rigips, Knauf
Povrch je upraven nát rem bílé barvy, Primalex Plus

SYSTÉM VYTÁP NÍ
Podlahové vytáp ní v 1.NP pomocí elektrických topných odporových kabel Raychem
Vytáp ní ve 2.NP pomocí nást nných konvektor (110 x 40 cm)
Regulace topení v každé místnosti
V koupeln umíst n elektrický topný žeb

ek (45 x 94 cm), slouží jako sušák, není primárn topným systémem koupelny

ÍZENÉ V TRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA
Systém ízeného v trání s rekuperací tepla – jednotka Brink
Vým na vzduchu je realizována pomocí potrubních kanál Air Excellent (antistatický a antibakteriální povrch)
ívod erstvého a odtah zne išt ného vzduchu je pomocí stropních a podlahových element

ELEKTROINSTALACE
Kabelové rozvody CYKY jsou vedeny pro povrchem stavebních konstrukcí
Instala ní p ístroje (zásuvky, vypína e) jsou zna ky ABB NEO barva bílá/ledov bílá
Vývody pro osv tlení ze stropní konstrukce jsou ukon ené svorkou, bez osazených svítidel
Soupis jednotlivých instala ních p ístroj po místnostech:
1.01. Zádve í
o 1x vývod pro sv tlo, 2x vypína k ížový, 1x zásuvka 220 V
1.02. Technická místnost
o 1x vývod pro sv tlo, 1x vypína jednoduchý, 2x dvojitá zásuvka 220V, 1x zásuvka 380 V
1.03. WC
o 1x vývod pro sv tlo, 1x vypína jednoduchý
1.04. Kuchyn a jídelna
o 1x vývod pro sv tlo, 1x vypína k ížový, 3x dvojitá zásuvka 220V
1.05. Obývací pokoj
o 2x vývod pro sv tlo, 1x vypína k ížový, 3x dvojitá zásuvka 220V
2.07. Chodba
o 1x vývod pro sv tlo, 4x vypína k ížový, 1x zásuvka 220V
2.08. Koupelna, WC
o 1x vývod pro sv tlo, 1x vypína jednoduchý, 2x dvojitá zásuvka 220V, 1x zásuvka 220V
2.09. Ložnice
o 2x vývod pro sv tlo, 2x vypína jednoduchý, 2x dvojitá zásuvka 220V
2.10. a 2.11. Pokoj
o 1x vývod pro sv tlo, 1x vypína jednoduchý, 2x dvojitá zásuvka 220V

ROZVODY VODY A KANALIZACE
Rozvody jsou realizovány pomocí plastových trubek
Vývody rozvod jsou zavedeny do technické místnosti, koupelny, WC a kuchyn
Zahradní nezámrzný ventil

PODLAHA, OBKLADY A DLAŽBY
Skladba podlahy:
V p ízemí:
Tepelná izolace EPS 100 o síle min. 12 cm
Separa ní fólie a dilata ní pásky
Topné kabely topení
Litá anhydritová podlaha – o síle 4 – 5 cm
Podlahová krytina ( plovoucí podlahy, dlažba) cena 450 K /m2
V pat e:
Nosný prvek
OSB deska o síle 2,2 cm
Kro ejová izolace
OSB deska o síle 1,2 cm – dvakrát uložená na k íž
Podlahová krytina ( plovoucí podlahy, dlažba) cena 450 K /m2

Obklady:
Keramické obklady v koupeln a na WC jsou provedeny do výšky 2000 mm
Cena za m2 iní 450 K
Pod obklady je použita hydroizolace
Obklad za kuchy skou linkou není kalkulován

ZA IZOVACÍ P EDM TY

Plastová bílá vana JIKA LYRA 1700x750 mm (LYRA 232839) v etn
plastového sifonu – 1 ks
Vanová baterie JIKA LYRA (LYRA 321277) v etn sprchové sady JIKA
LYRA (LYRA PLUS 360280) - 1 ks
Umyvadlo JIKA LYRA (LYRA PLUS 814384) v etn nerez sifonu (MIO
374710) – 1 ks
Umyvadlová baterie JIKA LYRA (LYRA 311371) – 2 ks
Umyvadlo JIKA LYRA (LYRA PLUS 815381) v etn nerez sifonu (MIO
374710) – 1ks
Záv sný klozet JIKA LYRA (LYRA PLUS 823382) v etn sedátka
s poklopem (LYRA PLUS 893384) – 2 ks
Sprchový kout JIKA LYRA 90x90x190 cm (LYRA PLUS 251382) v .
sprchové baterie JIKA LYRA (LYRA 331277) a sprchové sady JIKA (LYRA
PLUS 360280) – 1 ks
Elektrický oh íva vody Dražice OKC 160 – 1 ks

INTERIÉROVÉ DVE E

Plné dve e 700 x 2350 mm – 4 ks
Prosklené dve e 800 x 2350 mm - 3 ks
Interiérové dve e SMART, d evo-dekor dub sv tlý
Obložkové zárubn , d evo-dekor dub sv tlý

