
 
STANDARDNÍ PROVEDENÍ RODINNÉHO DOMU BUNGALOV 

 
Projekt domu:  V ceně typového domu, včetně vyřízení stavebního povolení 
Přípojky:   Plně funkční, vodoměr v chodbě domu (dům do 10 m od hranice pozemku) 
Základové kce:  Betonová deska vyztužená kari sítí, ležící na základových monolitických 

pasech, vrchní část pasů je ze ztraceného bednění  
 
Izolace proti zemní  
vlhkosti a radonu:  Těžkými asfaltovými pásy  
T.I. podlahy:   Podlaha zateplena EPS polystyrenem (tloušťky dle energetických tříd) 
Obvodové zdivo:  Cihelné tvárnice (tloušťky dle energetických tříd)  
Konstrukce krovu:  Provedena sbíjenými vazníky, nepochozí  
Střešní krytina:  Betonová taška Bramac, výběr ze 4 barev 
Klempířské prvky:   Plech pozinkovaný včetně venkovních parapetů 
Okna:   Bílá, plastová, kování bílé lakované 

- pětikomorová s izolačním dvojsklem (typ C),  
- šestikomorová s izolačními trojskly (typ A a B) 

Vstupní dveře:  Plastové, bílé. Výběr z více typů. Kování eloxované, klika/madlo. 
Zateplení domu: Pěnovým polystyrenem (typ A a B) 
Stropní kce:   SDK podhled, zateplen minerální izolací (tloušťky dle energetických tříd) 
Příčky:   Cihelné tvárnice tl. 115 mm 
Omítky vnitřní:  Vápenocementové štukové strojní 
Omítky vnější:  Baumit, výběr ze vzorníků LIFE    
Sokl domu:  Zateplen XPS polystyrenem s mozaikovou omítkou Baumit LIFE 
Malba:   Standardní bílá 
 
Vstup do podstřešního 
prostoru:  Deska SDK odsunovací s tepelnou izolací 140 mm polystyrénu 
Vnitřní parapety: Bílé, plastové 
Keramické obklady: Ve standardu je provedení celé koupelny nebo wc jednou barvou  

- v koupelnách do výšky zárubní (horní hrany)  
- na WC do výšky 1,5m  
V kuchyni, v prostoru mezi budoucí pracovní plochou a horní skříňkou, je 
obklad dodávkou klienta. 

Keramické dlažby: V zádveří, ve vstupní chodbě  
Před, nebo u kuchyňské linky je případná dlažba dodávkou klienta. 

Ostatní podlahy: Plovoucí podlaha, výběr z 5 ti odstínů 
Vnitřní dveře:  Dřevěné typizované plné, s obložkovou zárubní, kování eloxovaný hliník 
 
Vodovod:  Rozvody plastové, ohřev vody kotlem (tep.čerpadlem) umístěným v předsíni  
Kanalizace:  Rozvody a zápachové uzávěry plastové  
Vytápění:  Rozvody plastové, podlahové vytápění nebo otopná tělesa. 

- Elektro kotel se zásobníkem ( typ B a C) 
- Tepelné čerpadlo ( typ A) 

Zařizovací předměty: Vana smaltová, WC závěsné, sanita bílá, standardní pákové baterie 
 
Elektroinstalace: Vodiče Cu, dostatečný počet bytových zásuvek daný PD, v každé místnosti 

vývod pro stropní svítidlo zakončený objímkou se žárovkou 
 
Zahrada:  Ponechá se původní terén včetně porostu, v místě zasaženém výstavbou 

dojde k odstranění stavebních odpadů a povrch se strojně uhladí, počítá se s 
položením cca 15 cm ornice a ručním urovnáním a osetím, které provádí 
budoucí majitel na své náklady stejně jako výstavbu oplocení, včetně 
geodetického vytyčení parcely. 

 


