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STANDARD 2022
Uzavřená hrubá stavba zvenku dokončená
Obvodová stěna
pro přízemní bungalovy a dvoupodlažní objekty
Požární odolnost 60/60 minut, součinitel obvodové stěny U= 0,126 W/m2K
fasádní systém Weber, STO,
Baumit, Kaparol
venkovní izolace
výztuž
nosný rám stěny
stěnová izolace
parozábrana
předstěna
výztuž a vnitřní povrch
Vnitřní příčky
výztuž a vnitřní povrch
nosné rámy
stěnová izolace
výztuž a vnitřní povrch
instalační příčka
Výplně oken,dveří

Zrno 1,5mm, odstín bílý, ručně nebo strojně nanášená
polystyren EPS 70 F – 140 mm s výstužnou tkaninou
OSB 15mm
KVH profil - 140x60/80/100mm dle statického výpočtu a výrobní dokumentace
Isover UNI 140 mm, skládáno ze dvou vrstev s převazem
0,2 mm PE VAP ISOCELL
KVH profil 40x60 mm s izolací 40mm
Fermacell 15mm
návrh dle statického výpočtu
Fermacell 12,5 mm
KVH profil - dle statického výpočtu 80/100x60/80mm
Isover UNI 60 mm
Fermacell 12,5 mm
návrh dle statického výpočtu a osazení příčky
Profil 6 - ti komorový s trojskly v barvě bílé velikost dle projektu, v ceně 1x seřízení do 1 roku od montáže
dodání a montáž vnějších parapetů, dodání vnitřních parapetů bez montáže, výplň plná
Konstrukce střechy u dvoupodlažních objektů
Strop
z KVH profilů bez izolace dle statického výpočtu
Krokve, vaznice, pozednice - KVH profil dle statického výpočtu se zohledněním zatížení dle sněhového pásma
součást konstrukce je obslužná pochozí lávka ke komínu, pokud je komín součástí dodávky
Konstrukce střechy u přízemních bungalovů
Sbíjená vazníková konstrukce dle statického výpočtu se zohledněním sněhové oblasti
Součást střech
folie + kontralatě + latě
Přesahy střech
u dvoupodlažních objektů 10 - 20 cm na štítech (dle tl. zateplení), 60 cm u okapových stran
u přízemních bungalovů 10 -20 cm na štítech, 55,5 cm u okapových stran - při sedlové střeše
u přízemních bungalovů s valbovou střechou - okapové přesahy 55,5 cm
Záklop přesahů střech
u obou alternativ objektů - palubky pero/drážka s lazurovacím nátěrem
Krytina střech

Parapety
Okapy a svody
Rozsah dodávky Hrubé stavby

Betonpres Optimal, ev. BRAMAC CLASSIC vč. příslušenství dle konečného návrhu objektu
včetně dvou prostupů střechou
V případě komínu včetně jedné výlezové sady (1x výlezové okno, 1xstoupací plošina)
Součástí nejsou protisněhové tašky a sněholamy s příslušenstvím
venkovní Al plech s povrchovou úpravou dle katalogu
vnitřní parapety PVC
okapy a svody vč. příslušenství dle katalogu. Sběrače dešťové vody nejsou součástí dodávky.

obvodové a vnitřní stěny bez SDK ostění kolem oken, balkonových a vchodových dveří, bez montáže vnitřních
parapetů (vše je součást kompletačních prací)
krokvová nebo vazníková konstrukce střechy, palubkové obklady, přesahy štítové, okapové, vnitřní a venkovní parapety, okenní prvky
a vchodové dveře, svody a okapy, venkovní fasáda.
V ceně je zahrnuta kompletní technologická doprava na staveniště, mobilní jeřáb, lešení, spojovací materiál a montážní pomůcky,
zařízení staveniště a montáž objektů.
Dle požadavků a přání klientů jsme připraveni zajistit:
Okenní a dveřní výplně objektu s jednostrannou či oboustrannou folií, vnitřními mřížkami, dřevěná okna EURO, kombinovaná okna
Al/ dřevo, klempířské výrobky v mědi, fasády barevné v kategorii C1,C2,C3, nerezové komíny nezakryté, klasické komíny SCHIEDEL vč. oplechování
a revizní zprávy, střešní okna Fakro/VELUX, střešní výlez vč. lávky, sklápěcí schůdky protipožární do půdního prostoru, okapy a svody v mědi,
obvodové stěny s větraným dřevěným obkladem, přípravou pro obklad kamenem či jeho imitací, jiné střešní krytiny, venkovní lazurované
konstrukce teras, krytých stání, otevřených pergol, atypická provedení pohledových konců vaznic.
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