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Stavební konstrukce

 Základové konstrukce
● sejmutí ornice do tl. 200 mm
● základové pasy šířka 400 mm, 

výška 450 mm, beton C16/20 bez 
vyztužení

● 2 řádky tvárnic ZTB šířky 300 mm,  
vodorovná i svislá výztuž R10 mm, 
zalití betonem C16/20

● podsyp pod základovou deskou tl. 
200 mm; pasivní odvětrání radonu  
– drenážní potrubí DN 100 mm

● základová deska tl. 150 mm, beton 
C16/20, vyztužení 1 vrstva kari sítě 
6/150/150 mm

● tepelná izolace soklu Perimetr SD 
tl. 100 mm

● ležatá splašková kanalizace v 
základech, potrubí KG DN 110–160 
mm

● chráničky elektro a vodovodní 
přípojky

● zemnící pásek v základových 
pasech, vyvedení kulatinou nad 
základ

 Hydroizolace
● hydroizolační penetrační nátěr
● svařované modifikované asfaltové 

SBS pásy



 Obvodové stěny
● keramické tvárnice broušené na 

tenkovrstvé lepení tl. 250 - 300 mm

 Vnitřní nosné stěny
● keramické tvárnice broušené na 

tenkovrstvé lepení tl. 190 - 250 mm

          Nenosné příčky
● keramické tvárnice broušené na 

tenkovrstvé lepení tl. 140 mm

          Překlady
● systémové dle použitého typu 

keramického zdiva, příp. ŽB 
monolitické

           

Konstrukce 
zděných staveb



Konstrukce stěn 
dřevostaveb

 Obvodové stěny
● hranoly z konstrukčního řeziva 60/120 

mm, opláštění 2× deskou Rigistabil tl. 
12,5 mm, tepelná izolace Isover 
WOODSIL tl. 120 mm

● předstěna z latí 60/40 mm, 
parozábrana Rothoblaas ALU NET 
SD150 + páska Flexiband – přelepení 
spojů

● standardní tmelení Q2, rohové pásky 
proti praskání spojů

 Vnitřní stěny
● hranol z konstrukčního řeziva 60/100 

mm, opláštěná 2× deskou Rigistabil tl. 
12,5 mm, tepelná izolace Isover 
WOODSIL tl. 100 mm (bez 
parozábrany)

● standardní tmelení Q2, rohové pásky 
proti praskání spojů



Konstrukce krovu

 Vazníky
● dřevěné střešní sbíjené vazníky
● štítové strany vazníků u sedlové střechy 

se záklopem
● vazníky jsou vyráběny ze sušeného a 

hoblovaného řeziva
● možnost vytvoření skladového půdního 

prostoru

 Krov u podkrovních domů
● dřevěná tesařská konstrukce

 



Střešní krytina 

– betonové tašky

● CELOPLOŠNÝ TESAŘSKÝ ZÁKLOP 
STŘECHY Z PRKEN – správný návrh 
DHV

● střešní fólie, laťování, kontralatě 
s podlepením

● betonová střešní taška (barva 
základní)

● klempířské prvky lakovaný pozink 
v barvě střešní krytiny

● podbití střešních přesahů – obkladová 
palubka s nátětem včetně podkladního 
roštu

● přesah střechy štítových stran = do 
100 mm

● přesah střechy okapové strany = 300 
mm před tepelnou izolaci fasády



Úpravy povrchů

 Podhled sádrokartonový
● zavěšený ocelový rošt, dvojitý 

křížový rošt
● podhled SDK protipožární tl. 12,5 

mm, ve vlhkých prostorách SDK 
protipožární impregnovaný tl. 12,5 
mm, fólie Rothoblaas ALU NET 
SD150

● tepelná izolace mezi vazníky a na 
(pod) vazníky, celková tl. 320 mm

● standardní tmelení Q2, rohové 
pásky proti praskání spojů

 Podlahová konstrukce
● tepelná izolace EPS 100 – 2 vrstvy 

v celkové tl. 150 mm
● separační fólie
● betonová hlazená mazanina tl. 50 

mm strojově hlazená
● obvodový dilatační pásek podlah

 Vnější výplně otvorů
● plastová okna a dveře z kvalitního 

profilu
● 3sklo, vícekomorový systém
● středové těsnění
● Uw = 0,85 W/m2K; Ug = 0,6 W/m2K
● barva: bílá/bílá, parapet PVC bílá
● venkovní parapet Al ohýbaný

 Venkovní fasáda
● polystyren EPS 70F tl. 150 mm
● fasádní systém Weber
● omítka silikonová 1,5 mm
● omítka soklu marmolit jemnozrnný 

výšky 300 mm

          Vnitřní omítky 
          (jen u zděných staveb)

● omítka sádrová



Obklad a dlažba

 Zdravotechnické instalace
● vnitřní rozvody vody PPR včetně 

izolace, tvarovek
● vnitřní rozvody odpadů HT, včetně 

tvarovek, odboček, redukce
● WC – závěsný předstěnový modul

 Vytápění a ohřev TUV
● elektrické přímotopy s regulací 

termostatem
● otopný elektrický žebřík v koupelně a 

na WC s regulací termostatem
● ohřev TUV – elektrický zásobník 160 l
● poznámka: vytápění a ohřev TUV bude 

navrženo na základě projektové 
dokumentace pro povolení stavby a 
související PENB (Průkaz energetické 
náročnosti budovy.)

 Zařizovací předměty
● skříňka s umyvadlem BENU SZZ2 60 

Q 60 T05 KARAMEL/KARAMEL 
(š/v/h = 600 × 560 × 470 mm), 
včetně sifonu a výpusti click/clack

● LUA 50 umývátko bílé 50 × 23 cm
s otvorem pro baterii L

● Octavia vana akrylátová 170 × 70 cm
s nastavitelnými nožičkami

● zip dveře do sprchového koutu 
jednokřídlé 90 × 190 cm sklo 
transparent easy clean, hliníkový profil 
chrom, otevírání ven

● vanička Perseus Pro-90 Flat white, 
90 cm

● EDEN 7212 WC mísa bílá závěsná
36 × 53 cm, bez límce

● umyvadlová stojánková baterie Project 
bez výpusti

● vanová souprava Project (vanová 
nástěnná baterie, ruční sprcha, hadice, 
držák)

● sprchová baterie Project (sprchová 
nástěnná baterie, ruční sprcha, hadice, 
držák)

● Lani 60 – zrcadlo s vertikálním LED 
osvětlením

 

ZTI + topení



Sprchový kout (zip dveře do 
sprchového koutu jednokřídlé 
90 × 190 cm sklo transparent easy 
clean, hliníkový profil chrom, 
otevírání ven), vanička Perseus 
Pro-90 Flat white, 90 cm

Skříňka s umyvadlem BENU SZZ2 
60 Q 60 T05 KARAMEL/KARAMEL 
(š/v/h = 600 × 560 × 470 mm), 
včetně sifonu a výpusti click/clack

● Burano white obkládačka 
30,8 × 60,8 cm

● Dlažba Ashville beige
29,7 × 59,8

Penetrace podkladu, hydroizolační 
stěrky, lepidlo na dlažbu, spárovací 
hmota



Předstěnový závěsný systém WC
pro suché stavby

EDEN 7212 WC mísa bílá závěsná 
36 × 53 cm, bez límce

Vanová souprava Project 
(vanová nástěnná baterie,
ruční sprcha, hadice, držák)



Umyvadlová stojánková baterie 
Project bez výpusti

Vanová souprava Project (vanová 
nástěnná baterie, ruční sprcha, 
hadice, držák)

 

Sprchová baterie Project (sprchová 
nástěnná baterie, ruční sprcha, 
hadice, držák)



LUA 50 umývátko bílé 50 × 23 cm
s otvorem pro baterii L



Interiérové dveře



Interiérové dveře



Vinylová podlaha v dílcích, celoplošně 
lepená – je složena z několika vrstev,
s vloženou skelnou mřížkou, která 
zaručuje stabilitu výrobku. 

Užitná nášlapná vrstva je opatřena 
dezénem, jež reálně imituje přírodní 
materiály. 

Navíc má povrch polyuretanovou PUR 
vrstvu, která zvyšuje její odolnost a 
usnadňuje údržbu.

Při poškození u podlahoviny VEPO stačí 
vyřezat a vyjmout určitý dílec a nalepit 
nový.

 Podlahy

● nivelace podlah
● vinylová podlaha v dílcích s rozměry 

lamel 1 200 × 180 mm
● celoplošně lepená
● sokl z vinylových pásků na lištu

Vinylová podlaha lepená VEPO



Elektroinstalace
● kompletní elektro, včetně dodávky vypínačů a zásuvek Schneider série Asfora
● zásuvky jednonásobná – bílá barva (pokoje, obývací pokoj – 5 ks, zádveří, chodba, 

technická místnost – 1 ks, koupelna – 3 ks, kuchyně – 8 ks, garáž – 2 ks)
● vypínače – bílá barva (technická místnost, WC, pokoje – 1ks, zádveří, koupelna, 

obývací pokoj – 2 ks, chodba – 2 ks, kuchyně – 3 ks, garáž – 3 ks)
● neobsahuje dodávku a montáž svítidel
● kabel pro televizní signál (od anténní zásuvky na půdu – volně ukončeno)
● včetně revize
● hromosvod včetně revize

Malby vnitřní 
● 1× penetrace stěn a stropů 
● 2× malba bílá stěn a stropů (Primalex, HET)

Ve standardech je dále zahrnuto:

● geodetické vytyčení stavby
● zařízení staveniště (buňka + mobilní WC)
● Blower door test – měření vzduchotěsnosti staveb u dřevostaveb

 Ostatní


