
Vážení přátelé, 
 
zde si Vám dovolujeme předložit základní popis stavby, se kterým pracujeme při jeho prvotním navrhování... všechny úpravy 
specifikací a změny jsou možné po dohodě... takto jsou i počítány materiály pro základní cenovou nabídku v našem Ceníku. 
 
Základy, základová deska, podezdívka 
          Kalkulovány pro základní založení do běžného podloží s výškovou nesrovnalostí do 150 mm. 
Základy v zemi, betonové lité, šíře 400 mm, hloubka 1000 mm. Deska betonová tloušťky 80 mm, včetně kari-sítě. Podezdívka ze 
železo-betonu šířky 300 mm, povrch z mozaiky (marmolit), na perlitu tl. 50 mm, v barvě dle výběru.  
 
Konstrukce nosná 
          Pro typ 'standard' / variantně typ 'komfort' - v následující skladbě (zvenku) 
- fasáda silikátová, zrno 2 mm, barva bílá 
- zateplení EPS, tl. 50 mm, variantně tl. 100 mm 
- deska konstrukční OSB P+D, tl. 12 mm, variantně Fermacell 
- konstrukce nosná tl. 140 mm + izolace tl. 140 mm 
- parozábrana 
- rošt nosný + izolace tl. 50 mm 
- sádrokarton tl. 12,5 mm (možná úprava dle doporučení Požární zprávy) 
 
Střecha 
- betonová taška IBF, barva dle výběru (u pultových střech - živičný pás; variantně lze vyměnit za plechovou krytinu) 
- podstřešní fólie , plně difusně propustná, 130 g/m2 (např. HP 130, apod.)  
 
Klempířské prvky - lakovaný Pz plech (Balexmetal, Satjam, apod.)  
 
Okna, vstupní dveře 
          Plastový 5-ti komorový profil. U=1,5, sklo U=1,1. Rám: šířka 70 mm, barva bílá. Parapet interiér: plastový profil, barva bílá, 
matná. 
 
Dveře interiérové - do obložkových zárubní, dýhované, hladké 
 
Zdravotně-technické instalace (ZTI) - vana plastová, umyvadlo 60 cm, pákové baterie 
  
Topení - v přízemí: eletrické podlahové, v patře: přímotopy 
 
Ohřev teplé vody - boiler s obsahem 300 litrů 
 
Dlažby 
- koupelna do výše 2000 mm 
- technická místnost a WC soklíky 60 mm 
- obecně do hodnoty 300,-Kč/m2 

 
Ostatní podlahy - plovoucí lamino, obecně do hodnoty 550,-Kč/m2 včetně položení 
 
Elektro - silnoproud dle platných norem, základní provedení, bílé Tango 
 
Hromosvod - není součástí základní ceny 
 
Malba interiéru - bílá 
 
Přípojky - v základní ceně je počítáno 1 metr do domu; aktuálně se pak kalkuluje skutečné provedení 
 
POLOŽKY MIMO HLAVNÍ ROZPOČET 
(nejsou součástí základní ceny, ale dle dohody s objednatelem je samozřejmě zajišťujeme většiniu se smluvními partnery) 

 
- kuchyně není součástí základní ceny, dodávky sjednáváme s dlouholetým dodavatelem 
- předokenní rolety a žaluzie 
- další rozvody elektro - PC, TV, EZS 
- čistírny odpadních vod (ČOV), jímky, kontrolní šachty 
- komín - aktuálně dle skutečně vybraného topidla 
- krbová kamna nebo vložky 
- zahradní sezení, pergoly, samostatná stání pro auta 
- samostatné terasy - dřevěné, ze zámkových dlažeb, atd. 
- komunikace - chodníky, stání (zámková dlažba) 
- ploty, brány, branky 
 
Pokud by Vás napadly položky mimo tento seznam, jsme ochotni Vám kdykoliv odpovědět. 
 
Stanislav Menoušek & kolektiv 
květen 2014, Hradec Králové 


