
CO  VŠE  MÁTE  V 
CENĚ  DOMU  

+

DALŠÍ MOŽNÉ ALTERNATIVY PRO VÁS



1. OBVODOVÉ STĚNY - KONSTRUKCE DOMU

Stavební  systém  K-KONTROL® se  skládá  z  nosných  stěnových  panelů,  I-nosníků
a konstrukčních dřevěných hranolů KVH. Jedná se o celý stavební certifikovaný systém, při
jehož  používání  jsou  eliminovány  riziková  místa  stavby.  Stěnový  panel  je  složený  ze
statického pláště – 2x dřevoštěpková deska, lepidla a izolačního jádra ze samozhášivého
polystyrenu EPS.  

 
 

Stavební systém je od základové desky oddělen celistvou hydroizolační vrstvou + radonovou
izolací  dle  radonového  posudku.  Při  betonáži  desky  se  osadí  kotevní  šrouby  (součást
certifikovaného systému K- KONTROL®). 
Pro  lepení  kontaktně  spojených  dřevěných  prvků  mezi  sebou  používáme  systémově
dodávaných  lepidel,  pěny  a  systémově  dodávaných  upevňovacích  vrutů  a  stavebního
kování, zavětrovacích pásek, patek pod sloupky atd. 
Jiné  spojovací  přípravky,  než-li  dodávané  přímo  výrobcem  montážního  systému
K- KONTROL® ke stavbě nepoužíváme.
Stavebník rovněž obdrží kompletní montážní dokumentaci domu.

2. FASÁDA

Fasádní  tepelně izolační  kompozitní  systém  ETICS Baumit.  Fasádní  zateplovací  systém
EPS 80mm,  systémová penetrace, silikonová probarvená paropropustná pastovitá omítka,
barevné odstíny dle vzorkovnice. Osazení venkovních parapetů v barvě oken.
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3. STŘECHA

Sedlová nebo valbová,  konstrukce krovu z impregnovaných příhradových vazníků,  střešní
taška  Mediterran  Synus,  barva  červená,  měděná  hnědá  a  černá,  s pojistnou  izolací.
Instalace  požadovaných  doplňků  -  odvětrání,  anténní  prostup.  Střešní  izolace  -  difúzně
propustná fólie pro hydroizolační vrstvu šikmých střech až do třídy těsnosti 3 –  DEKTEN
PRO. Montáž oplechování, dešťové okapy, svody a ostatní klempířské prvky - pozink. 
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4. STROPNÍ KONSTRUKCE

Tepelná a akustická foukaná izolace Climatizer plus 280 mm, parotěsná folie.  Ocelová 
závěsná konstrukce, interiérové zaklopení sádrokartonovými deskami Rigistabil 125 mm       
No Coat systém HABITO.  

Půdní vlez 1 ks – žebřík 70 x 120 cm, manipulační půdní prostor 5m2 z OSB 22 mm PD.        
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5. VNITŘNÍ PŘÍČKY

Nosné  příčky  z konstrukčního  systému  K-KONTROL®  120  mm,  oboustranný  záklop
deskou Rigistabil 125  mm.  Nenosné  SDK  příčky,  oboustranný  záklop  deskou
Rigistabil 125 mm. Airstop páska D-TACK TACOFLEX 60 stěny SDK 80 -125 mm, NoCoat
systém HABITO. Akustická izolace minerální vata DEKWOOL G, ISOVER DOMO. 

Kuchyň protipožární SDK, koupelna impregnovaný SDK. Výmalba – penetrace, malba bílá.

Obklady - koupelna do výše 200 cm, 350,-/m2;  WC - do výše 100 cm, 350,-/m2.

6. OKNA, VCHODOVÉ DVEŘE

Plastová okna i vchodové dveře Slovaktual. Vchodové dveře mají vynikající tepelnou izolaci
od  0,75 W m2K,  šestikomorový rámový profil,  pětikomorový křídlový profil,  celoobvodové
vnitřní i venkovní těsnění, tříbodový automatický zámek se 2 západkami, cylindrická vložka
se 3 klíči. V základu je bílá barva se skleněnou neprůhlednou dveřní výplní. Index prostupu
tepla přes rám dveří od 1,1W /m2K, index prostupu tepla přes dveře od 0,36 W /m2K.

Okna  řady  OPTIM  -  parametry  oken s trojsklem –  Uw od 0,7  W/m2K,   Uf od  1  W/m2K,
zvuková izolace až do 46 dB. Vnější barva bílá, vnitřní barva bílá, včetně vnějších a vnitřních
parapetů.

U okem i dveří jsou po dohodě možné i varianty dřevěného dekoru, prosklení nebo různými
typy výplní, zvýšení úrovně bezpečnosti, boční nebo horní světlíky, bezbariérový prah.
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7. INTERIÉROVÉ DVEŘE

Interiérové dveře  Grimax Braga, model 1 a 2,  v deseti  variantách barevného provedení
(ořech,  dub,  buk,  bílá),  včetně  zárubní,  interiérového  kulatého  rozetového  kování,
jednobodového zámku a čepových šroubovaných závěsů.

 

8. PODLAHA

Hydroizolace  +  radonová izolace  Glastek 40 Specialmineral,  tepelná izolace  podlahový
polystyren  EPS  150  mm,  separační  folie  PE,  montáž  obvodové  dilatace  (vhodná  i  pro
podlahové vytápění),  samonivelační litý anhydritový betonový potěr. 

Nášlapná vrstva/krytina – laminátová plovoucí podlaha 300,-/m2, vzor dle výběru investora.
WC, koupelna – dlažba 350,-/m2 dle výběru investora.
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9. VYTÁPĚNÍ, OHŘEV VODY

Vytápění  splňuje  zákonné  požadavky  energetické  náročnosti  budov.  Vytápění  systémem
tepelného  čerpadla  vzduch/vzduch  GREE-Pular  nebo  SINCLAIR  SIH  4ks  vnitřní
jednotky + 1 ks venkovní jednotka.

Elektrický topný žebřík 0,6m 1 ks v koupelně.

Ohřev vody elektrickým bojlerem s tepelným čerpadlem  Ariston Lydos Hybrid 100l nebo
Ariston NUOS PRIMO 200 HC v domech nad 100m2. 
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10.KOMÍN

Certifikovaný komínový systém Stadreko se zadním odvětráváním - jednoprůdochový komín
Ø 160 mm, standartní výška 6,5 m.

Přivětrání ke krbovým kamnům – realizace přívodu vzduchu ke krbovým kamnům.

11.ELEKTROINSTALACE

Rozvod  silové  kabeláže  v měděných  vodičích,  vypínače  jednoduché  ABB  1ks  v každé
místnosti + zásuvky standart ABB 2 ks v každé místnosti + v kuchyni zásuvka pro připojení
el. sporáku, myčky, digestoře.

- Montáž rozvaděče včetně kompletace.
- Příprava pro osvětlovací techniku zakončená objímkou a žárovkou.
- Kuchyň – zásuvka pro připojení el. sporáku.
- Hromosvod – 2x svod na fasádním systému + uzemnění rozvaděče.
- Anténní průchodka a příprava pro TV a PC v obývacím pokoji.
- Kompletní revizní zpráva.
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12.VODOINSTALACE, SANITA

Prostor  pro  kuchyňskou  linku  je  vybaven  výstupem  pro  digestoř  a  vodoinstalacemi  pro
kuchyňskou linku, včetně myčky. (kuchyňská linka, obklady za linkou a spotřebiče nejsou
v ceně).

Sanita JIKA Lyra - vana plastová přímá 170 cm 1 ks, WC kombi 1 ks, umyvadlo 55cm 1ks, 
baterie Novaservis / umyvadlová, sprchová se sprchovým setem, syfon chromový.
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CO  NENÍ  V CENĚ  DOMU, ALE  ROVNĚŽ  NABÍZÍME  
 

1. ZÁKLADOVÁ DESKA 

Naše firma Vám může realizovat základovou desku v ceně 3.650/m2, při běžné 
rovinatosti pozemku (+/- 0,25m/10bm).

Skrývka ornice bagrem - uložení zeminy na pozemku - bez převýšení na zákl. desku.
Výkop základových pasů - položení zemnících drátů a veškerých prostupů.
Betonáž základových pasů, navezení zásypu do základové desky + hutnění vibrační 
deskou.
Položení ležaté kanalizace, položení kari sítí 150 x 150 x 6.Betonáž základové desky
C 20/25.
Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem.

2. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V případě realizace domu rozpočtujeme v režijních cenách.

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cena projektové dokumentace pro územní a stavební řízení typového RD, včetně 
situace - osazení na pozemek, požárně-technické zprávy, průkazu energetické 
náročnosti budovy PENB je 50 000,- včetně DPH.

Cena individuálního projektu je od 60 000,- včetně DPH.

4. VNĚJŠÍ ÚPRAVY TERÉNU

5. OSTATNÍ  PŘÍPLATKOVÁ  VÝBAVA

- Vyřízení stavebního povolení 

  (bez správních poplatků a radonového posudku) 25.000,-.

- Barva oken jednostranná imitace dřeva, antracit apod. 35 - 45.000,-. 

- Silnější zateplení o 8 cm/16 cm/ 250,-/m2. 

- Příprava pro fotovoltaiku + 25.000,-.
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- Podlahové vytápění elektrické / vodní + 1.650,-/m2. 

- Tepelné čerpadlo vzduch/voda Alphainnotec LWD 50A - HTD - vytápění domu i

ohřev vody.  

Vhodné kombinovat s teplovodním podlahovým vytápěním.

Kompletní dodávka a montáž na klíč, pro domy do 140m2 + 240.000,-.
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