
 

  

  

 

              

Technický popis typových domů BARX 

         

  

 

Všechny typy domů nabízených společností Barx Constructions se v základním provedení shodují ve způsobu řešení tech-

nických detailů i v nabízených výbavách. Základní popis skladeb a řešení jednotlivých konstrukcí a výbav je následující: 

       Základové desky - není součástí základní ceny domu 

Naše domy jsou zakládány na tzn.  ŠVÉDSKÉ  ZÁKLADOVÉ  DESKY. Tyto desky byly vyvinuty pro snadné a kvalitní zakládání 

pasivních a nízkoenergetických domů v drsných severských podmínkách. Podstatou systému je umístění tepelné izolace pod železobe-

tonovou desku. Tepelná izolace ( min. tl. 200 mm ) se  tak stává součástí základů a desky proto mají vynikající tepelné a akumulační  

vlastnosti. Součástí betonové základové desky jsou všechny rozvody tj. voda, kanalizace, vzduchotechnika - je kompletně rozvedena do 

všech místností a v nízkoenergetických domech je nutností a proto ji osazujeme do každého našeho domu, podlahové topení atd. Po-

vrch betonové desky je leštěn a je tak připraven k přímé pokládce nášlapné vrstvy např. lina, koberce, dlažby, plovoucí podlahy atd. 

 

Tepelné izolace 

Každý z našich domů, je již v základu řešen jako nízkoenergetický. Na objem a způsob řešení tepelných izolací domu je tedy kladen 

maximální důraz. Standardem je 250 mm tepelné izolace ve stěnách a 300 mm tepelné izolace ve střeše. Každý z domů má v základu 

pečlivě zajištěno ošetření tepelných mostů, opět použitím tepelné izolace v kombinaci s PU pěnou pro dokonalé utěsnění. 

 

Střecha 

Střechy našich domů jsou řešeny dvěma základními způsoby – u domů se šikmou střechou jde o tesařskou konstrukci se střešní kryti-

nou, u domů s plochou střechou jde o sendvičové stropní panely s tepelnou izolací a PVC folií s vysokou životností, která je pokryta 

vrstvou kačírkových oblázků, které nejen vhodně doplní design domu, ale PVC folii také ochrání před škodlivým UV zářením, čímž 

dále prodlužují životnost celé střechy. 

 

Okna 

U všech domů je standardní výbavou zasklívání izolačním trojsklem. Jedná se o jediné trvalé řešení pro dosažení nejlepších tepelně-

technických vlastností. Dobrých parametrů lze dosáhnout i u kvalitních dvojskel se správně zvoleným plnícím plynem pro meziskelní 

prostor. Nicméně i sebelepší řešení skelního rámečku nezabrání úniku plynu po několika letech používání. Vlastnosti skla potom zna-

telně degradují, a proto sázíme na jediné spolehlivé řešení – trojsklo jako standard. Okenní rámy jsou bezúdržbové plastové, volitelně s 

možností výběru barevného provedení a s možnostmi volitelného otevírání. 

  

Design domu 

Každý z námi nabízených domů má svůj design v základním provedení řešen odborným architektem. Tento zaručuje vhodnou kombi-

naci barev i použitých materiálů. Na omítky domů používáme kvalitní materiály se zrnitostí 1,5 mm v kombinaci s podkladovou vrst-

vou vyztuženou skelnou síťovinou. Tato kombinace zaručuje líbivý povrch, který je zároveň ošetřen proti praskání a lze jej omývat.   

Samotná kombinace velkoplošného zasklení s moderními omítkovými materiály je u našich domů navíc doplněna o designové dřevěné  

terasy a u některých typů domů i o dřevěné paravány a dřevěné obklady. Použití přírodních materiálů je pro celkový vzhled našich do-

mů zásadní. Rozsah nabídky dřevěných teras a paravánů v základním provedení našich domů se u jednotlivých typů domů liší podle 

účelu využití jednotlivých typů domů, podle množství ploch vhodných pro umístění těchto prvků u jednotlivých typů, vždy ale s  ohle-

dem na celkovou estetiku domu. 

Jako standardní výbava je pro naše domy nabízen obklad z umělého kamene, který do kombinace dřeva a fasády dokonale zapadá a má 

velký podíl na výsledném designu celého domu. 

 

Vytápění 

Všechny domy jsou vždy vybaveny rozvodem podlahového vytápění, který je již obsažen v základové desce. Radiátory tedy v našich 

domech neuvidíte, s výjimkou doplňkového žebříkového radiátoru v koupelně. Ve zdroji vytápění našich domů máte širokou možnos t 

výběru. Základní provedení je tedy bez zdroje tepla. V nadstandardních provedeních můžete pak volit mezi různými druhy tepelných 

čerpadel, plynovým kotlem, ohřevem TUV pomocí solárních panelů, ale zejména lze zvolit doporučenou novinku – solární teplárnu! 

Vzhledem k tepelné ztrátě domů již od 3kW/m2, si v určitých případech ukázal elektrokotel jako dostačující. Způsob vytápění domu 

pomocí solární teplárny je na parametry domu přizpůsoben tak, že nepotřebuje další zdroj tepla pro vytápění ani ohřev TUV. To to řeše-

ní obnáší větší investici v počátku, ale vzhledem k tomu, že nebudete za topení dále platit téměř nic, je návratnost jistotou. Solární tep-

lárna není jen nejvýhodnější, co se financí týká, ale přináší i další výhody. Je maximálně ekologická, tichá, bezemisní a prakticky bez-

údržbová. 
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Interiér domu 

Interiér domu není součástí standardního vybavení a je tedy řešen individuálně. Abychom Vám poskytli nejširší možnost výběru a 

umožnili realizovat své sny i představy v interiéru Vašeho budoucího domova, nabízíme volbu veškerých interiérových prvků ve spo-

lupracujících interiérových centrech.  Zde máte možnost výběru doplňků, které nejsou zahrnuty do základní ceny. Jsou to podlahové 

krytiny, dveřní křídla a obložky, vybavení koupelny, WC a kuchyňská linka. Volba je potom prakticky neomezená – lze ji rozšířit o 

výběr krbu, krbových kamen, speciálních povrchů stěn, podlah, relaxační a regenerační vybavení vaší koupelny, speciální náročná 

řešení kuchyní apod..  

 

Elektroinstalace 

v základním vybavení domu je hrubá elektroinstalace obsahující  1 vývod pro svítidlo do každé místnosti, 4 zásuvky do každé místnos-

ti, zásuvka pro lednici v kuchyni, rozvaděč, anténní vývod do obývacího pokoje a 2 vývody pro venkovní osvětlení. Nad rámec zá-

kladního vybavení nabízíme zásuvky a světelné vývody dle přání zákazníků, internetové rozvody, anténní stožár, zabezpečení, požární 

hlásiče, domovní telefony, zvonky apod..  

 

 

Inženýring a financování 

Abychom ochránili naše zákazníky před problémy stran úřadů a bank, nabízíme kompletní služby i v těchto oblastech. V ceně domu 

umíme za velice výhodných podmínek řešit jeho financování. Samozřejmostí je více nabídek od různých bank, pro možnost výběru.  

Po stránce inženýrské činnosti nabízíme nad rámec základní ceny domu řešit vyřizování územních rozhodnutí, stavebních povolení, 

kolaudace, inženýrsko-geologické průzkumy, radonové průzkumy i projekční činnost. V základní ceně je 4x projektová dokumentace. 

 

Ostatní stavební práce, úpravy pozemků, zahrady, ploty, zpevněné plochy, bazény, základové desky 

Naší doménou je výroba a výstavba vlastních domů. V základní ceně jde tedy o čistou realizaci díla vrchní stavby domu. Jelikož ale 

chceme vyhovět všem nárokům a potřebám našich zákazníků, nabízíme realizaci základových desek, zpevněných ploch, plotů, zahrad, 

bazénů apod. Tyto věci jsou řešeny individuálně a jejich cena i termín řešeny mimo základní dílo domu.  

 

   

 EXTERIÉR 

 

 stěny – prefabrikované panely s 25 cm  tepelné izolace 

 stropy a střecha– sendvičové panely s vestavěnou tepelnou izolací  30 cm a povrchovou PVC folií zasypanou kačírkem 

 silikonová omítka zrno 1,5 mm s podkladem vyztuženým skelnou síťkou 

 umělý kámen 

 výplně otvorů – plastová okna s trojitým zasklením v bílé barvě 

 dřevěné terasy a paravány – vždy dle typu domu 

 

 

   INTERÉR 

 

 rozvod vzduchotechniky do každé místnosti 

 podlahové vytápění 

 hrubá elektroinstalace – 3 - 4 zásuvky + 1 vývod na světlo v každé místnosti, zásuvka pro lednici v kuchyni, anténní zásuv-

ka v obýváku, rozvaděč, 2 vývody na světlo ven, zásuvka venkovní 

 vnitřní omítky – bílá malba 

 čistá betonová mazanina 

 

 

ENGINEERING 

 

 4 x projektová dokumentace typového rodinného domu 

 neobsahuje projekt usazení rodinného domu na konkrétní pozemek 

 neobsahuje projekt přípojek na inženýrské sítě 

 neobsahuje výkaz výměr 
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