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A CZ  
 Naše stavby jsou certifikovány 

Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským (VVUD). Jsme 
členy Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD)

       
CZ  

 
b

1. P  a výrobky nabízené
 CZ

2.
3.

 CZ

        
CZ 

 
Výdaje spojené s vydaním ohlašení stavby, jakož i poplatky za
měření požadované stavebním úřadem pro kolaudaci
( měřeníhluku, radonu ...), kolaudační poplatky hradí zákazník.
Předpokladem dodávky domu je úspěšné převzetí spodní stavby od
zákazníka není-li součastí dodávky a připravenost staveniště k
montáži včetně příjezdové komunikace až ke stavbě pro jeřáb a
kamiony 40t. Příjezdovou komunikaci a zpevněný prostor pro jeřáb
zajišťuje vždy zákazník.



    CZ     
       

         
       

 
 

ční výkresy 
architektonicko - stavební řešení

      statika
      požárně bezpečnostní řešení
      TZB - vnitřní vodovod, kanalizace, topení, elektroinstalace,     
      PENB

      

Projektová dokumentace bude  vyhotovená do  15-ti týdnů od 
podpisu smlouvy a dodáni všech potřebných podkladů v 4 
vyhotoveních, které obdrží zákazník    

Zákazník obstará včasně a na vsastní náklady  a předá zhotoviteli 
před  započetím plánovacích a  projekčních práci veškeré 
podklady které jsou nezbytné pro tvorbu projektové 
dokumentace.



. 

  CZ       
 

        
         

 pokud je součástí dodávky

lavičkovaní na základě vytyčení stavby 
geodetem ( kterého zajistí stavebník ) je  součástí dodávky  

 CZ

Z

 
CZ

1  
 

 
 

 

- výkop základových pasů do hloubky 80 cm



        
        

 

     

 
        

CÍ

   CZ    
  

 
 mimo základovou desku pro napojení 
.

 
 

         
 0      

 
      

        
 

  CZ       

 
 



Z É DESKY

 
é desky 10 se soklovou 

 cca 3 .

 
C 20/25 a  

podkladní   C 16/20    
 

  při horním i spodním okraji základové desky.

 j   s    
r

 
 

 
10  

podkladní vrstva z betonu tl.70mm  

základová armovaná deska tl.180mm

 
    je  

přistup na pozemek pro nákladní auta (autojeřáb, automix...),
atý pozemek se sklonem max. do 3% a  zeminy 

těžitelnostní třídy č.2.

    tekoucím 

  
  úřadů, statiků atd., 

 
 odvod splaškových 

y
předpokladů  



Vnější stěny je možné realizovat jako difuzně zavřené tak i
difuzně otevřené. V přízemí a v podkroví činí výška hrubé stavby
(bez podlah) od horní hrany hrubé podlahy ke spodní hraně
laťování stropu cca 2,65m.

Difuzně uzavřené (standard)

 
      

  max.  

1. STO 2  *
2. 6
3.
4. 2
5. 2
6. parozábrana PE fólie ( 0,2mm )
7. fermacell ( 12,5mm )
8. instalační předstěna ( 40mm ) bez izolace
9. fermacell ( 12,5mm )

10.
11. zatmelení, zabroušení a malba

CZ  
 
 

        

1.
2.
3.
4.
5.

Difuzně otevřené

5
     

  max. 60 

1. STO 2  *
2. dřevovláknita deska Pavatex 0
3. 6
4. "diffu" 6
5. OSB 4 ( 18mm )
6. instalační předstěna s izolací "  diffu"

40
7. fermacell
8. sádrokarton (12,5mm )
9.

7

Miroslav Zrno
Psací stroj

Miroslav Zrno
Psací stroj



 
        

 
        

 

        
 

využitelné podkroví  
lepeného hranolu  

 
 

cca 50 cca  - 
 CZ 

  a proti-sněhové zábrany e možné dodat 
.

1.
2. spádový polystyren min  výšky 220 mm
3.
4. KVH 0
5. 6
6.   mm
7. P
8.
9.

ek  a i  za 
příplatek 

PVC folie



Difuzně uzavřená střecha

1.
2.
3.
4.
5. + 60mm
6. + 60mm
7.  tl. 60mm
8. 6
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.

S a svody standardně provedeny ze žárově 
pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou po 
obou stranách ze systému švédské firmy Lindab v barevné 
š  dle vzorníku CZ 

Difuzně otevřená střecha

1.
2.
3.
4.
5.  
6.  "diffu"  
7.  tl. 60mm
8.   "diffu" 6
9. dřevovláknitá deska Pavatex tl. 60mm
10."diffu" fólie, sádrokarton 12,5mm, zatmelení,

zabroušení, malba



1.
2. KVH
3.
4.
5.
6.

1. KVH 0
2. 0
3. tl. 60mm
4. mineralní izolace 60 mm
5. P
6.
7.

8.          
   OSB deskou 18mm nebo podlahovkou 27mm

 v přízemí
1.

2. 50 -
3. systémová deska 

4. 8

s podlahovým vytápěním v podkroví
1.

2. 50-55
3. tepelná izolace-systémová deska v níž je umístěn 

topný systém
4. 4



 
 německá firma Kera Tür. Ji

 
dvěma těsnícími profily a pětibodovým

Za příplatek možné dodat postranní díly zhotoveny z
prvotřídního přírodního dřeva a zaskleny tepelně izolačním
trojsklem.

 
 

si vyrábime sami v našem závodě z profilů 
Veka s 5-ti komorovým profilem, dvojím těsněním a izolačním 
trojsklem. Standartní je profil bíle barvy.

  y        tl. 
1,5mm a jsou opatřeny hliníkovými koncovkami. Standartně okenní 
parapet u terasového okna je nepochozí.

Za příplatek  
 a pochozí parapet u terasového okna.



ŽALUZIE 

Za příplatek Vám pro nabí-
dneme elektricky ovládané exteriérové žaluzie  v barvě dle 
vzorníku v integrovaném nebo pohledovém žaluziovém kastlíku.           

       
CZ  

umělého kamene HELOPAL 

U patrových domů  je součástí    od firmy SWN 
Moravia s.r.o.. ř emeselných 
tradic a harmonicky se začlení do prostředí Vašeho domu. 

 
 
 
 

    Za příplatek je možné dodat schodiště v 
různém provedení podle nabídky firmy SWN Moravia s.r.o.

5

14.



       
    instalacemi ve 

,  montáž 
  

s . Součásti sanitárních stěn jsou zabudované 
WC moduly Geberit pro osazení závěsného WC již ve standardu.

         

 
    jsou zdravotně  a 

jsou tepelně izolovány. 
 fi  

 zaručuje  dlouholetou   Odpadní potrubí je opatřené 
zvukově izolačními návleky snižující hluk v potrubí.

Za příplatek je možné dodat vnější nemrznoucí zahradní ventil a 
pro vetší komfort cirkulaci teplé vody.

        
         

 CZ 

Další náklady, které vzniknou z důvodu technických požadavků 
příslušného dodavatele pitné vody, budou vyúčtovány zvlášť.



CZ  
tepelné čerpadlo systému vzduch - voda Panasonic Aquarea All in 
One pro vytápění a ohřev TUV s využitím inteligentní technologie 
Hydrokit a špičkové nádrže z nerezové oceli  o objemu 200l. Toto 
tepelné čerpadlo kombinuje moderní techniku s vysokým výkonem, 
díky čemuž dosahuje  vysoký index COP =5, 08 ( běžný elektrický 
systém má COP =1 ). Tepelné čerpadlo Aquarea tedy dosahuje 
úsporu až 80% nákladů na vytápění v porovnání s elektrickými 
přímotopy.  Ve spojení s podlahovým topením získáte  jeden z 
nejefektivnějších způsobů  vytápění rodinného domu. Regulace 
topení je pomocí vnějšího čidla snímacího venkovní teplotu. Pro 
vyšší komfort je možné za příplatek systém doplnit o termostaty v 
jednotlivých místnostech.

        
fotovoltaické systémy, 

   a další

Dům je možné doplnit o komín (Skorsten), případně o krbovou 
vložku s komínem (Skorsten Celsius), která Vám ušetří místo a 
navodí příjemnou atmosféru v domě.



ELEKTROINSTALACE

 CZ  
né  

n         
           

 
 CZ 

       
- 

 prostupech  
  V ceně jsou obsažené vypínače a zásuvky TANGO 

od ABB v bílem provedení. Počty vývodů, zásuvek a vypínačů 
budou provedeny podle individuálních požadavků zákazníka. 

Standardní elektroinstalace v domě

• vstupní chodba  : 1 vypínač, 1 vývod pro světlo, 1 zásuvka 230V

• technická místnost: 1 vypínač, 1 vývod pro světlo, 2 zásuvky 230V
se samostatným jističem pro práčku a vývod pro připojení
tepelného čerpadla

• samostatné WC: 1 vypínač, 1 vývod pro světlo

• kuchyň: 1 vypínač, 2 vývod pro světlo, 2 zásuvky 230V, a po jedné

zásuvce pro troubu, varnou desku, digestoř, a lednici každou se

samostatným jističem

• obývací pokoj: 1 vypínač, 1 vývod pro světlo, 4 zásuvky 230V a 1

TV zásuvka

• koupelna: 2 vypínače, 2 vývody pro světla, 1 zásuvka 230V

• pokoj: 1 vypínač, 3 vývod pro světlo, 3 zásuvky 230V

• ložnice: 1 vypínač, 1 vývod pro světlo, 4 zásuvky 230V

• venek terasa: 1 vypínač, 1 vývod pro světlo, 1 zásuvka  do
exterieru 230V

• venek vstup: 1 vývod pro světlo s pohybovým čidlem

          
 

       
     

     CZ   
, datové nebo satelitní 

rozvody.



       
 
 

Vodorovné i svislé kouty jsou opatřeny 
speciální páskou Rigips, díky které je eliminováno praskání v 
koutech.

 

 

Jedná se o jednotlivé zařizovací předměty, které jsou y na  
       předměty 

SPECIFIKACE ZDRAVOTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 

• Vanový set - vana RAVAK Chrome170 x 75 cm, baterie
vanová RAVAK Classic, vanový set RAVAK Flat M,
vanový sifon click-clack

• Sprchový set - vanička litý mramor RAVAK Perseus
Pro Chrome 90,  sifon z pokoveného plastu, zástěna
RAVAK Chrome CRV1, sprchova baterie RAVAK Classic,
sprchový set Ravak Flat M 60

• WC set - závěsné WC RAVAK Uni Chrome Rim, sedátko
Ravak Uni Chrome, tlačítko Geberit

• Umyvadlový set - umyvadlo Laufen Pro Nordic 60 x
42 cm s otvorem, baterie RAVAK Classic bez výpusti,
výtok Optima click-clack, sifon Optima



  

Koupelny a WC jsou obloženy obkladačkami v jednom odstínu
do výše dveří lepenými do tenkovrstvého tmelu. Výjimku tvoří
střešní šikminy ( u domu s vybaveným podkrovím ) zde zůstava
povrchová úprava se stěrkou a malbou.

Obkladačky jsou v ceně materialu 600,-Kč/m2, maximalní
povolený rozměr 600x300x8mm. Vnější rohové ukončení
obkladů hlinikovými lištami.

Za lepení různých odstínu, ozdobních pásků nebo listel je
dopočítán příplatek za pracnost dle konkrétní činnosti.

Obklad za kuchyňskou linkou není součastií dodávky

PODLAHOVÉ KRYTINY

Dlažba v jednom odstínu je položená ve všech místnostech 
mimo obytných místností, kuchyně a chodby v podkroví. Dlažba 
v ceně materiálu 600,-Kč/m2, maximální povolený rozměr 
600X600X10mm. U keramických materiálů se mohou vyskytovat 
nepatrné odchylky v barvě odstínu.

V obytných místnostech, v kuchyni a na chodbě v podkroví je 
položená laminátová podlaha v cené materiálu 500,-Kč/m2

 
CPL plné  s obložkovou 

zárubni od německé firmy PRÜM, rozetovým kováním a zámkem 
pro běžný klíč BB .



Náklady na zařízení staveniště stavební lešení, kontejner - odvoz 
suti, stavební mobilní WC, pojištění po dobu výstavby jsou v ceně 
započítány. Spotřebu energií a vody po dobu výstavby zajistí 
zákazník.

        
          

 

CZ  
 

        
 

* standardní barva fasády dle vzorníku STO - světlé odstíny (C1),
jiné odstíny lze realizovat za příplatek (C2, C3).

Jano
Přeškrtnutí



CZ  
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