
Standardní vybavení domu 
 

 základové pásy z betonu, podkladní betonová deska s kari sítí, hydroizolace  

 obvodové zdivo z keramických cihelných bloků POROTHERM 

 příčky zděné YTONG, podkroví SDK 

 podhledy sádrokartonové desky na ocelovou konstrukci 

 tepelná izolace minerální, parozábrana 

 konstrukce střechy ze sbíjených příhradových vazníků u patrových RD dřevěné krovy 

 laťování, podstřešní fólie  

 pálená střešní taška TONDACH odstín červenohnědá, nadstandard: ROBEN 

 PZn okapy, střešní svody, oplechování (nadstandard TiZn) 

 vnější okenní parapety PZn (nadstandard Al) 

 betonová mazanina podlahy nebo samonivelační potěr s tep. izolací 

 vstupní dveře plastové bílé, částečně prosklené, kování, zámek 

 okna a balkónové dveře plastové bílé  

 izolační dvojsklo, (nadstandard: izolační trojsklo) 

 povrchová úprava stěn a příček bílá, příprava pro malbu 

 v pokojích parapetní desky vnitřní plastové nebo postforming ods. bílá 

 keramická dlažba v zádveří 

 patrový RD nadstandard: interiérové schodiště lepený masiv 

 jádrová a štuková omítka obvodových stěn 

 zateplovací kontaktní systém fasáda tl. 150 mm stabil. polystyrén 

 základní omítka, probarvená jednobarevná fasádní omítka 

 sokl zateplení nad terénem tl. 100 mm, základní omítka, soklová omítka Marmolit 

 umyvadla, baterie vč. sifonu, WC, vana vč. noh a sifonu v ceně do 13 000,- Kč bez DPH (nadstandard: 
speciální stavební úpravy pro obezdění zařizovacích předmětů) 

 kompletní plastový rozvod vody k jednotlivým zařizovacím předmětům 

 vodoměrná šachtice, (nadstandard: venkovní vodovodní ventil) 

 odpadní a připojovací kanalizační potrubí z PP-HT  

 rozvod plynu ke sporáku a plynovému kotli 

 klasický plynový průtokový turbokotel s ohřevem TUV 15kW vč. příslušenství, zapojení a revize do 
18.000,- Kč bez DPH, (nadstandard: kondenzační kotel 24kW, podlahové topení) 

 komín pro krbová kamna DN 200, stříška 

 desková otopná tělesa, v koupelně otopný žebřík 

 rozvody, regulační termo hlavice (není u podlahového topení), programovatelný termostat 

 veškeré místnosti jsou přirozeně větrány okny  

 zásuvková soustava, stropní vývody pro osvětlení bez svítidel 

 vypínače a zásuvky ABB Classic, obývací pokoj, ložnice a pokoje po 3 ks zásuvek, vodiče Cu  

 1x zásuvka pro myčku, ledničku v kuchyni, pračku v koupelně, hromosvod pozink  

 (nadstandard: rozvody pro: PC sítě, EZS, venkovní osvětlení chodníku a terasy bez svítidel) 

 dřevěná podlaha středem půdy, (nadstandard: zateplený půdní výlez "click FIX") 

 hrubé terénní úpravy okolo domu, (nadstandard: zpevněné plochy, dlažby 

 přípojka elektro, voda, plyn po patu RD (cena neobsahuje dodávku elektroměrů vč. nákladů na 
připojení u provozovatelů IS) 

 

 
RD k dokončení 
 
Vychází svým rozsahem ze standardního provedení RD přičemž nezahrnuje: samonivelační potěr podlah, včetně 
tepelné izolace, vnitřní rozvody elektro, voda, plyn, ÚT, dlažby, obklady, zařizovací předměty a sanitární techniku, 
SDK, parapety, omítky, nátěry a malby, omítku fasády a soklu, vstupní dveře. 


