Standardy domů Blatec
Standardy Nadstandardy

Konstrukce domu
Základy
Nosné zdivo
Vnitřní příčky
Strop
Střešní konstrukce
Podlahy 1NP

betonové pasy, ztracené bednění, železobet. deska
cihla, polotherm 30 cm tloušťka
cihla porotherm 11,5 cm
železobetonové monolitické konstrukce
o
sedlová střecha 30 sklon, dřevěná konstrukce,
tvarovaný plech, pojistná fólie, izolace
beton vrst., hydroiz.vrst. proti zemní vlhkosti a radonu,
tep. izo, systémová deska, anhydrit, nášlapná vrstva






fasádní polystyren 20 cm
silikátová fasádní omítka/bílá
plechová střešní krytina, okapy, hliník
plast trojsklo antracit/bílá
plastová antracit/ bílá







přípojka el.
60x zásuvka, 28x vypínač, 40x bodová světla, 4 x
stropní světlo, 3x venkovní světlo
termostat digitální prostorový
poziční osvětlení schodiště, pohybové senzory
rekuperace
příprava klimatizace
příprava na čerpadlo do retenční nádrže
elektro-rozvody před domem
příprava na kamerový a bezpečnostní systém
elektro-rozvody terasy
příprava osvětlení zahrady
elektrický pohon garážových vrat 1x
video telefon
rozvod domácího telefonu, 2x monitor
hromosvod
příprava na internet a TV
rozvory TV/SAT ve všech místností
datové rozvody do všech místností
příprava na osvětlení zahradního domku
příprava fotovoltaiky






Obal domu
Zateplení
Venkovní omítka
Střešní krytina
Okna
Vstupní dveře

Elektro



7.798

od 45.255
2.365

3.870

3.850

6.600
9.275



3.644
5.323


Podlaha
2

dlažba 600 s DPH Kč/m
vinyl Gerflor Creation 30




obklad a dlažba 60x60, 600,-/m2 s DPH
umyvadlo 60x46
baterie umyvadlová
závěsný systém Geberit
závěsné wc







Koupelna 1.NP

sprchová zástěna
odtokový kanálek




obklad a dlažba 60x60, 600,-/m2 s DPH
vana 170x75
baterie vanový set
dvojumyvadlo 120x46
skříň pod dvojumyvadlo 116x54x44,5
závěsný systém Geberit
závěsné wc
baterie umyvadlová
sprchová zástěna
odtokový kanálek
podomítková sprchová sestava
otopný žebřík 60x150






vstupní dveře bílé/antracit
vnitřní interiérové fóliované dveře - různý dekor
zárubně
kování






Plast. rám VEKA, bílá/antr., trojsklo,
HS portál - bezbariérové provedení franc.dveří



montovaná se zastřešením
2x garážová vrata s dálkovým otevíráním




2.NP

12.940



18.121
6.840
16.517
7.789

Dveře

Okna
56.000

Garáž

Terasa
zastřešení terasy

indiv.

Kuchyně
kompletace včetně spotřebičů u smluvního partnera

30% sleva

Schody
monotilické, dřevěné nášlapy, nerez zábradlí



Žaluzie
příprava parapetů a venkovních žaluzií

172.632

krbový komín

78.000

Krb
Oplocení zahrady
pletivový plot - výška 180 cm




Retenční nádrž
akumulační nádrž o objemu 5 m3
napojení na svod domu
čerpadlo do retenční nádrže



6.500

Bazén
příprava na bazén 6 x 3,5 m

indiv.

Zpevněná plocha
vjezd dlažba
terasa dlažba
stání pro vozidlo dlažba





vstup ke vchodovým dveřím dlažba



