

Obsah dodávky nízkoenergetických stavieb
Obsah jednotlivých dodávok má informatívny charakter a nerozhoduje o celkovej ceny za dielo.

OTVORENÁ HRUBÁ STAVBA -ZÁKLADOVÁ DOSKA doba realizácie 5 týždňov








základová doska a celoplošná hydroizolácia AQUAIZOL stavby od základovej dosky
uloženie ležatej kanalizácie
konštrukcia obvodových stien, hrúbka 170 mm, SIP panel
konštrukcia priečok, hrúbka 120 mm, ( pri plochej streche 210 mm SIP panel )
väzníková konštrukcia strechy, latovanie, fóliovanie, krytina Bramac Moravská, Renova ( farba podľa
výberu )
rovná strecha zo systému SIP – ( KLIP –UP )
impregnácia stavby dovoz na miesto výstavby, spojovacie prvky

UZAVRETÁ HRUBÁ STAVBA ++ doba realizácie 7 týždňov od ZD




otvorená hrubá stavba (už v cene)
ukončenie štítu strechy ( sedlovej strechy OSB doskou )
plastové okno 5 komor, izolačné trojsklo U=0,7, vchodové dvere plast (farba biela, max 1/3 presklená)

HOLODOM +++ doba realizácie 10 týždňov od ZD





vonkajšie zateplenie 100 mm EPS, sieťka, lepidlo, bez vyrovnania podkladu
odkvapový systém ( pozinkovaný plech farba),
zateplenie stropu fúkanou izoláciou EPS ( celulóza, EPS) 300 mm,
vnútorné profesie elektrina, rozvody kúrenia, voda, odpady, doprava, spojovacie prvky ,
vnútorný penetračný protipožiarny náter ADINA na steny zo SIP na strop SDK podhľad bez tmelenia
brúsenia), vonkajšie parapety

tepelný odpor konštrukcie obvodovej steny je R = 6,7 m2.K/W, konštrukcie strechy R= 9,9 m2.K/W

NA KĽÚČ ++++ a PROJEKT pre stavebné povolenie, realizačný projekt v
hodnote 2 000 € v cene domu na kľúč


zateplenie podlahy 80 mm, (1x18 mm OSB P+D ) „suchá podlaha „ ( 80 mm EPS , fólia, 40 mm
cementový poter )



plávajúce podlahy, keramická dlažba (možnosť výberu v cene podľa VOTP)
interiérové dvere (možnosť výberu v cene podľa VOTP), vnútorné parapety, dodávka a montáž
sálavých programovateľné radiátory , bleskozvod , ( elektrické podlahové kúrenie, sálavé infra za
príplatok 20 € / m2 vykurovacej plochy ),



práca osadenia zriaďovacích predmetov a sanity, keramických obkladov a dlažieb (komplet materiály
dodáva zhotoviteľ po dohode s investorom) interiérové nátery stien a stropov bielou maľovkou na kľúč



finálna vonkajšia omietka EXSTHERM STABIL,(BAUMIT Akrylát ) 1,5 mm podľa výberu investora
prípojky inžinierskych sietí od vonkajšej hrany domu k pripojovaciemu bodu v dĺžke do 7 m.

Pri realizácii prác mimo obsahu dodávky, budú takéto práce po dohode oceňované extra ako práce naviac .
PROJEKTOVÁ ČASŤ OBSAHUJE 4 paré architektonicko-stavebné riešenie: -sprievodná správa, technická správa , pôdorys
základov, pôdorys prízemia ,rez, pohľady, situácia, osadenie stavby na pozemok, statické posúdenie (textová a výkresová časť),
elektroprojekt (elektroinštalácia a vonkajšia prípojka), projekt elektrického kúrenia, projekt zdravotechniky (rozvody vody
a kanalizácie), autorské a vlastnícke práva k projektu má spoločnosť.

