Popis standardu - ŘRD B - Na Výsluní - Údolí Herink
1. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha
Základy
Svislé nosné konstrukce
Svislé nenosné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce
Schodiště
Krov
Střešní plášť
Klempířské prvky

základové pasy z vyztuženého betonu sítěmi Kari
zděné ze systému POROTHERM 24 P+D s kontaktním zateplovacím systémem z PP tl. 120mm
zděné z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D
stropy nad 1.NP jsou ŽLB monolitické, stropy nad 2.NP jsou ocelodřevěné konstrukce
ŽLB prefabrikované v povrchové úpravě s kobercem
ocelodřevěný, vaznicový
plechová falcovaná krytina PLX Lindab
titanzinkový plech 0,6 mm

2. Výplně otvorů
Dveře vnější

bílé bez profilace ze systému plastových výplní

Dveře vnitřní

hladké plné SAPELI povrch folie do obložkových zárubní SAPELI

Výplně otvorů

plast, rám 5 komor, sklo k=1.1, křídla otvíravá + výklopná

Střešní okna

střešní okna Velux 78 na 140 cm

3. Podlahy a úpravy povrchů
Dlažby
Obklady
Podlahy - nášlapné vrstvy

zádveří, koupelna, WC: keramická glazovaná dlažba SIKO Pacific
koupelna, WC : keramický glazovaný obklad SIKO Pacific (do výšky 1,50m )
laminátová plovoucí podlaha Forte Action – zátěžová třída 23/31 AC3 vč. lištování a montáže, schodiště opatřené kobercem

Vnitřní omítky

jednovrstvé vápenocementové

Vnější omítky

na zateplovací systém, probarvené

4. Zařizovací předměty
Vana, sprchová vanička

vana Mahé NEW 160 / 70 , sprchová vanička 80*80

umyvadlo

1.NP keramické umývátko JIKA Olymp NEW 45cm , 2.NP keramické umyvadlo JIKA Olymp NEW 60

WC, bidet

1.NP WC Kombi JIKA Olymp NEW , 2.NP WC závěsné JIKA Olymp NEW v ceně 2.250,-, 2.NP bidet JIKA Olymp NEW

baterie umývadlová
baterie vanové

baterie umyvadlová stojánková SANIMIX Laguna s výpustí
baterie vanová nástěnná SANIMIX Laguna

5. Topení a rozvody instalací
Vytápění

radiátory Korado-Radik

Kotelna

plynový kotel s integrovaným ohřívákem teplé vody VAILANT VUI 280-7

Elektroinstalace

provedení v mědi, zásuvky a vypínače typ ABB TANGO

6. Venkovní úpravy
Parkovací stání
Přístupový chodník
Oplocení
základní modelace terénu trávníkovou zeminou

zatravňovací betonové dlaždice
betonová zámková dlažba, případně betonová dlažba v imitaci kamene
poplastované sloupky a pletivo v. 1600
upravená ornice v min. tl. 15cm

osetí zahrady travním semenem
pozn. ceny vč. DPH
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