
Standardní vybavení, platné od 1.7. 2011

1. Založení  stavby  –  ve  nabídkové  ceně  je  použito  založení  standardní  základovou 
deskou, rádi Vám naceníme i zvýšené základové pasy či zemní vruty (úspora rozpočtu)

2. Obvodové  stěny  a  příčky–  viz  Technologie.  Ve  standardní  ceně  je  užita  difůzně 
otevřená skladba stěny ECONOMY se součinitelem prostupu tepla U=0,17 W/m2K . 

3. Střecha  a  okapy  –  betonová  taška  KM  Beta.  Klempířské  prvky  titanzinek  včetně 
vnějších parapetů.

4. Komín – není ve standardní dodávce.

5. Stavební otvory  (okna, dveře) – dům je osazen plastovými okny s 6-ti komorovým 
profilem  v  bílé  barvě,  celoobvodovým  kováním  s  mikroventilací.  Je  použit  „teplý“ 
meziskelní rámeček, izolační dvojsklo Ug=1,0 W/m2k.

6. Schodiště – celodřevěné  (schodnice, stupně, sloupy, tyče a madlo), materiál smrk. 
Povrchově  ošetřeno  transparentním  lakem.

7. Zdravotní instalace – rozvody teplé a studené vody v plastu, kanalizace v PVC HT. 
Veškeré  rozvody  vody  jsou  opatřeny  izolací,  jsou  vedeny  v  podlaze  či  instalační 
předstěně.

8. Vytápění, ohřev TUV - ve standardní nabídce naleznete teplovodní radiátory natápěné 
elektrokotlem  s  regulací  digitálním  prostorovým  termostatem.  Alternativně  je  mžo 
instalovat přímotopné akumulační panely značky Boki. Jedná se o designově i přenosem 
tepla  obdobou  klasickému  teplovodnímu  topení  s  radiátory  (sálavý  přenos  tepla, 
akumulace tepla při  přepnutí  na vysoký tarif  apod.).  Na přání naceníme  podlahové 
topení s natápěním elektrokotlem či  plynovým kotlem. Pro ohřev vody jsme vybrali 
elektrický boiler české značky Dražice – DZD OKCE 125l.

9. Větrání a rekuperace - výměnu vzduchu v obytné místnosti (obývací pokoj s kuchyní) 
zajišťuje stěnová rekuperační jednotka (HR100W nebo InVENTer). Na WC či koupelně 
bez oken zajišťuje větrání ventilátor s automatickou žaluzií.

10.Malířské práce – na obvodové stěny a příčky se nanáší ve třech vrstvách bílá malba 
značky HET či Přimalex.

11.Obklady stěn – v koupelně a WC do výše zárubní, cena 300 Kč/m2

12.Podlahy – plovoucí laminátová dlažba v ceně 300 Kč/m2 či keramická dlažba v ceně do 
300 Kč/m2.

13.Elektroinstalace-osazený  bytový  rozvaděč  1x,  vypínače  a  zásuvky  bílá  barva. 
Hromosvod   je součástí nabídky. Do standardu nejsou zahrnuty telefonní rozvody, TV, 
EZS apod.

14.Vnitřní dveře  – značky PRUM či Sapeli, včetně zárubně, kování a montáže do ceny 
7000 Kč/ks

15.Sanitární vybavení - umyvadla a závěsné WC Kolo Primo. Vana značky Kolo.
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