Zdivo:
•
•
•

•
•

obvodové zdivo - ECOTON Standart P10 tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu
obvodové a vnitřní nosné zdivo- ECOTON Standar P10 tl. 240 mm na tenkovrstvou
maltu
obvodové a vnitřní nosné zdivo- ECOTON AKU P15 tl. 175 mm na tenkovrstvou maltu
vnitřní nenosné konstrukce – ECOTON tl. 115 mm na tenkovrstvou maltu
vnitřní nenosné konstrukce – ECOTON tl. 80 mm na tenkovrstvou maltu

Omítky vnější – fasáda:
•
•
•

systém Baumit nebo Weber, desky EPS tl. 150 mm, omítka silikonová, zrnitost tl.,
barva bílá
obklad kamenný
obklad dřevěný.(dřevoplatstový) plastový

Výplně otvorů:
•
•
•

okna plastová šestikomorová s termoizolačním trojsklem Ug=0,6 W.m-2.K-1, tepelný
meziskelní rámeček, barva šedá/bílá, šedá/sedá - příplatek
vysoce kvalitní bezpečnostní dveře, hliníkové, tříkomorové s izolačním trojsklem
Ug=0,6 W.m-2.K-1
vrata - dálkově ovládaná s vícekanálovým ovladačem, sekční Hormann nebo Trido
nebo Lomax, barva šedá

Střecha
•
•
•

střecha valbová – styčníkový příhradový vazník
střešní betonová taška BRAMAC nebo Tondach, barva Engoba, ČERNÁ
podokapní hranaté žlaby a svody, materiál např. Lindab., barva

Hromosvod:
•

pozink jímací soustava, jímače, svody a uzemnění

Komín:
•

systém Schiedel Stabil 200 mm s jedním průduchem pro napojení krbové vložky

Povrchy vnitřní:
• omítky vnitřní jednovrstvé sádrové Cemex
• malířský nátěr – bílý Primalex PLUS,
Koupelny:
•
•
•

keramický obklady v koupelnách do výše 2100mm, na WC do výšky 1500mm
prostory s keramickou dlažbou - keramický soklík výšky 100mm.
výběr obklady, dlažby: kolekce Crystal (obklad 25x80, dlažba 45x45, lesk)
kolekce Creta (obklad 30x60, dlažba 45x45, mat)
kolekce Leeds (obklad 25x70, dlažba 60x60, mat)
kolekce Lipari (obklad 30x60, dlažba 45x45, mat)
kolekce Forrest (dlažba 22,5x60, mat)

Zařizovací předměty:
•
•
•
•
•

Sprchová páková baterie nástěnná Grohe
Sprchový set k vanové bateriiTempesta II.
Sprchový set ke sprchové baterii Tempesta III.
Umyvadlová baterie pákováGrohe
Vanová páková podomítková baterie nástěnná Grohe

Sanitární zařizovací předměty:
•
•
•
•
•
•

závěsné WC s ovládacím tlačítkem – Tece, bílá
Umyvadlo Laufen 60 x 46,5 cm
Umývátko Laufen 48 x 28 cm
Vana akrylátová Santech 170 x 75 cm alternativně sprchový kout s vaničkou Ravak,
vývod pro pračku
vývod pro sušičku

Podlahy:
•
•

kvalitní plovoucí laminátové podlahy ve všech obytných místnostech, chodbách v
horním podlaží a schodišti (výběr 4 dekorů EGGER Kolekce 8/32 Large WV4 třída 32
8x246x1291mm
kvalitní dlažba v kuchyni a vstupní chodbě - FEEL Kolekce 33x33 cm (výběr ze 6
dekorů).

Vnitřní dveře:
•
•
•
•

laminátové falcové dveře (výběr 4 dekorů - v barvách CPL Pera Dark, CPL Ořech,
CPL touch dub natur, CPL bílá a CPL touch white)
obložková zárubeň
celoobvodové těsnění
kování

Schodiště:
•

železobetonová monolitická, nebo prefabrikovaná konstrukce, s plovoucí laminátovou
podlahou, nerezovým zábradlím s dřevěným madlem.

Vytápění + TUV:
•
•
•
•

elektrokotel Protherm 18kw + zásobník TUV
radiátory Radik Korado
elektrické podlahové vytápění v koupelně

V ceně jsou hrubé terénní úpravy pozemku a oplocení pozemku včetně
vjezdové brány a branky

Možnost klientských změn (např. krb, zabezpečovací zařízení, tepelné čerpadlo,
rekuperace či změna standardních materiál, atd. )

