Vybavenie domov od ENERGODOMY s.r.o.

STRECHA

Pokrytie strechy obsahuje základné škridle, okrajové škridle, vetracie škridle, , hrebenáče s
vetracími pásmi, ochranné vetracie mriežky, ochranné pásy proti vtákom. Lemovanie
prechodu komína cez strechu bude lištami z pozinkovaného plechu.
Strecha je zakrytá farebnou betónovou strešnou krytinou Bramac alebo keramickou
krytinou. Možnosť výberu z viacerých farieb:
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ŽĽABY A ZVODY

K odvedeniu dažďovej vody zo strechy sú montované
odkvapové žľaby a zvodové rúry. Zhotovené sú z pozinkovaného plechu, tvar polkruhový.
Šírka žľabov je cca. 160 mm, priemer zvodových rúr je 100mm. Prechod medzi žľabom a
strechou je prekrytý odkvapovou plechovou lištou z pozinkovaného plechu vo farbe.

VONKAJŠIE STENY
Vonkajšia vrchná omietka

Zatepľovacia vrstva o hrúbke 100 mm všetkých obvodových stien a
štítových stien domu je z exteriérovej strany ukončená vrchnou 1,5 mm akrylátovou
škrábanou omietkou. Farbu omietky si možno vybrať zo širokej škály farieb zo vzorkovníka.
Umožňujeme využiť služby našej architektky, ktorá Vám poradí, čo najlepšie zladiť farbu
omietky a sokla s farbou zvolenej strechy vzhľadom na typ stavby a jej umiestnenie.

Povrchová úprava viditeľných drevených častí domu
Všetky viditeľné drevené časti domu (podbitie, konce krokiev, stĺpy) sú dokončené
lazúrovacím lakom. Zákazník má možnosť výberu z viacerých odtieňov ako pínia, palisander,
mahagón, orech a iné.

VNÚTORNÉ STENY
Dokončenie vnútorných stien a stropov
Všetky vnútorné steny a stropy dodávaných obytných podlaží domu sú s povrchovou
úpravou SDK príp. aplikácia tmelu ( omietky) a napenetrované a ukončené dvojnásobným
bielym náterom s výnimkou tých častí stien, ktoré sa obkladajú.

OKNÁ A PRÍSLUŠENSTVO
Okná, terasové a balkónové dvere

Štandardne sú v domoch päťkomorové plastové okná, terasové
a balkónové dvere biele s izolačným trojsklom kovanie MACO. Súčiniteľ prestupu tepla
sklenej výplne U = 0,7 W/m2K. Kľučky sú bielej farby.
Konštrukcia okien: všetky jednokrídlové okná a terasové dvere sú otváravo sklopné.
Maximálne rozmery jednokrídlového okna je š/v = 1200/1500 mm. Pri šírke nad 1200 mm sú
okná dvojkrídlové s voľným stĺpikom v strede. Maximálne rozmery jednokrídlových
terasových alebo balkónových dverí sú š/v = 900/2150 mm. Vzdialenosť vrchnej hrany okien
a terasových resp. balkónových dverí od čistej podlahy je max. 2150 mm.

Parapety
Pod všetkými oknami, terasovými a balkónovými dverami sú z exteriéru osadené parapety z
hliníkového plechu. Šírka parapety z hliníkového plechu. Šírka parapetu je 130 mm. Presah
vonkajšieho parapetu do exteriéru je cca. 40 mm.
Pod všetkými oknami okrem okien v kúpeľni a WC budú z interiéru osadené plastové
parapetné dosky bielej farby, šírky 150 mm. Výška hornej plochy parapetnej dosky od
hotovej podlahy je 900 mm (pri maximálnej výške okna 1250 mm). Presah parapetov do
miestnosti je cca. 60 mm. V kúpeľni a vo WC bude z interiérovej strany parapet obložený
obkladačkami.
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Interiérové dvere
Sú dodávané v rozmerovej rade podľa STN 74 6401. Dvere sú v štandarde plné, jedny
dvere presklené podľa výberu. Zárubňa je skladacia vyrobená z drevovláknitej dosky
dyhovanej, povrchovo upravená. Rozmery dverí sú dodávané podľa projektu v rozmeroch
600 / 700 / 800 / 900 mm x 2010 mm.

Dlažba

Podľa katalógových projektov je štandardne dodávaná
dlažba vo WC, kúpeľní, lodžii a v zádverí rozmeroch 20 x 20 cm, prípadne 25 x40 na celej
ploche podlahy, ukončenie popri stenách na ktorých nebudú nalepené obkladačky bude
keramickým soklom rezaným z dlaždíc. Sokel bude zhora vytmelený akrylátovym tmelom
bielej farby. Farbu špárovacej hmoty k dlažbe možno vybrať z otieňov: sivá, manhattan,
bahama.

Plávajúca podlaha (laminované parkety)

V miestnostiach, kde nie je špecifikovaná dlažba bude
použitá plávajúca podlaha (laminované parkety) hrúbky 8,1 mm. Uvedená podlahová krytina
je v triedy AC 4 ( viac odolná ) sa dodáva v šírkach 195 mm vo farebnom prevedení buk
a dub, prípadne podľa aktuálnej ponuky.

Obkladačky
WC – všetky steny sú štandardne obložené obkladačkami rozmerov 25 x 40cm.( iný rozmer
a farebné rozlíšenie podľa aktuálnej ponuky )

Kúpeľňa – všetky steny sú štandardne obložené
obkladačkami rozmerov 25x40cm do výšky 2,0 m. Prípadne iný rozmer v cene do 10 € za
m2. Vonkajšie rohy obkladu budú ukončené plastovými ukončovacími profilmi. Horná hrana
obkladu a vnútorné rohy obkladu budú ukončené silikónovým tmelom. Na obloženie vane
bude použitý rovnaký obklad ako na stenách kúpeľne. Šikmé steny sa neobkladajú.
Kuchyňa – nad pracovnou doskou v oblasti umiestnenia kuchynskej linky bude vo výške od
cca 900 mm od hotovej podlahy obklad rozmerov 15x15 cm podľa plánu kuchyne.

PROFESIE
Dodávka profesií (elektroištalácia, kúrenie, zdravotechnika) v sebe zahŕňa vyhotovenie
vykonávacích projektov, ako aj zabezpečenie materiálu a jeho montáž.

Elektroinštalácia

Rozvody sú zabudované v konštrukcií SIP príp. na
konštrukcii. Umiestnenie vypínačov, zásuviek a elektro – rozvádzača určí projektant pri
konzultácií. Štandardne sú dodávané vypínača a zásuvky bielej farby Legrand.

Rozvody vody a vnútorná kanalizácia

sú použité umelohmotné rúrky. Rúrky sú

inštalované od vodomeru až k jednotlivým odberným miestam. Vodomer nie je predmetom
dodávky. Pripojenie vody a kanalizácie v interiéri objektu je na úrovni hornej plochy
základovej platne, resp. pivnice.

Sanitárne zriaďovacie predmety sú dodávané štandardne podľa jednotlivých
projektov. Sú použité keramické zariaďovacie predmety, kombi WC, JIKA, KOLO,
stojankové umývadlové batérie, vaňové batérie s príslušenstvom, sprchový kút s vaničkou

alebo smalt, akrylát vaňa.

Vykurovanie
Ústredné vykurovanie domu je riešené systémom elektrického vykurovania formou
programovateľného infra radiátora, infra sálových panelov, príp. elektrického podlahového
kúrenia. Celková spotreba na 100 m2 vykurovacej plochy je cca 60 € mesačne.

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. Toto všetko máte od nás v cene domu ako bonus
Poznámka: Uvedený materiál s popisom je ilustračný a môže sa odlišovať pri realizácii.

