MONTOVANÝ DREVODOM - NÍZKONÁKLADOVÝ ŠTANDARD (DIFÚZNE UZAVRETÁ KONŠTRUKCIA)
Konštrukcia

Popis

Drevený panel

Kategória rozsahu

Rozsah

- stĺpiková konštrukcia KVH 50/120mm, opláštená z
exteriéru doskou OSB3 hr.12mm bez prelepenia spojov
- inštalačná predstena (hliníkový rošt
hr.50mm+sadrovláknitá doska hr.12,5mm)

Obvodová stena
Skladba bez
dreveného panela

- tepelná izolácia hr.120 mm - minerálna vlna medzi rebrá
dreveného panela
- tepelná izolácia - fasádny polystyrén - EPS 70F
- exteriérová fasádna omietka, omietkový systém,
resp.odvetraný drevený obklad-smrek

Drevený panel
Vnútorná nosná
stena

Skladba bez
dreveného panela

Vnútorné
Skladba
nenosné priečky

- stĺpiková konštrukcia KVH 50/120mm
- obojstranné opláštenie sadrovláknitou doskou
hr.12,5mm
- akustická izolácia hr.80 mm - minerálna vlna medzi
rebrá dreveného panela
- sadrokartónová priečka hr.80mm resp.40 mm hliníková konštrukcia opláštená obojstranne
sadrokartónovou doskou hr.12,5mm
- akustická izolácia hr.80mm resp.40mm - minerálna vlna
do sadrokartónovej priečky

Nosná konštrukcia
stropu

- stropnice KVH 60x200mm

Drevený krov

- drevený krov

Schodisko

- drevené schodisko v interiéri

Ostatné drevené konštrukcie - pergoly, prístrešky pre autá
- strešná krytina betónová (šikmá strecha), resp.mPVC
fólia (plochá strecha)
Stropná a
strešná
konštrukcia

Strešná krytina
vrátane
klampiarskych
prvkov

- latovanie 40x60mm (šikmá strecha), resp.drevený
záklop hr.24mm (plochá strecha)
- kontralaty - prevetrávaná medzera
- poistná strešná fólia, difúzne otvorená
- odkvapový systém-farbený pozink; žľab r.š.330mm;
zvod priemer 100 mm

- tepelná izolácia hr.240mm - minerálna vlna medzi
krokvy
Skladba strechy bez
krovu a strešnej
- parozábrana
krytiny
- sadrokartónový podhľad - hliníkový rošt opláštený
sadrokartónovou doskou hr.12,5mm
- hydroizolácia-asfaltový pás v dvoch vrstvách (1.NP)
- drevoštiepková doska OSB3 hr.25 mm P+D (2.NP)
Podlahy

Skladba bez
nášľapnej vrstvy

- podlahový polystyrén EPS 100S hr.120mm (1.NP)
- kročajová izolácia hr.40 mm (2.NP)
- separačná fólia (1.NP a 2.NP)
- suchý cementový poter hr.50mm (1.NP a 2.NP)

Povrchové
úpravy
konštrukcií

Steny a podhľady
interiér

- maľba stien a podhľadov (biela), keramické obklady,
drevené obklady

Podlahy-nášľapné
vrstvy

- keramické dlažby a laminátové parkety

Sokel

- zateplenie sokla bez povrchovej úpravy
- marmolit, kamenný obklad, keramický obklad

- náter - 1 x základ a 2 x vrchný
Drevené pohľadové konštrukcie
Okná a dvere

- okná-izolačné dvojsklo, okenný profil Solid-S plus;
vstupné dvere-drevené,izolačné dvojsklo, profil Solid-S
- interiérové dvere-CPL laminát plné hladké

Elektro vnútorné

- vnútorné elektro bez zásuviek a vypínačov
- svietidlá, vypínače a zásuvky

Profesie

ZTI

- radiatórové vykurovanie s plynovým kotlom a 120L
zásobníkom TUV
- vnútorné rozvody s osadením geberitu bez
zariaďovacích predmetov

Vnútorný plynovod

- rozvody

Hrubá stavba

- zvislý presun-žeriav; doprava materiálu;

Vykurovanie

- zariaďovacie predmety ZTI

Položky k
montáži a
dokončovacím
prácam

- fasádne lešenie; pomocné lešenie; zariadenie
Dokončovacie práce staveniska-kancelárska bunka, WC Toi-Toi
Projekt pre stavebné povolenie bez architektonickej
štúdie
Výrobná a montážna dokumentácia

Hrubá stavba s
Hrubá stavba
výplňami
bez
otvorov a
zakladania
fasádou, bez
zakladania

Stavba na
klúč bez
zakladania

Zakladanie
stavby

Balík
dokončenia

MONTOVANÝ DREVODOM - NÍZKOENERGETICKÝ ŠTANDARD (DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA)
Konštrukcia

Popis

Drevený panel

Kategória rozsahu

Rozsah

- stĺpiková konštrukcia KVH 50/160mm, opláštená z interiéru
doskou OSB3 hr.15mm s prelepenými spojmi
- inštalačná predstena (hliníkový rošt hr.50mm+sadrovláknitá
doska hr.12,5mm)

Obvodová
stena

- tepelná izolácia hr.50 mm - minerálna vlna do inštalačnej
predsteny

Skladba bez
dreveného panela

- tepelná izolácia hr.160 mm - minerálna vlna medzi rebrá
dreveného panela
- drevovláknitá doska Hofatex SysTem hr.60mm
- exteriérová fasádna omietka, difúzne otvorený omietkový
systém, resp.odvetraný drevený obklad-smrek

Vnútorná
nosná stena

Vnútorné
nenosné
priečky

Drevený panel

- stĺpiková konštrukcia KVH 50/160mm

Skladba bez
dreveného panela

- obojstranné opláštenie sadrovláknitou doskou hr.2x12,5mm

Skladba

- akustická izolácia hr.80 mm - minerálna vlna medzi rebrá
dreveného panela
- sadrokartónová priečka hr.80mm resp.40 mm - hliníková
konštrukcia opláštená obojstranne sadrokartónovou doskou
hr.12,5mm
- akustická izolácia hr.80mm resp.40mm - minerálna vlna do
sadrokartónovej priečky

Nosná konštrukcia
stropu

- stropnice KVH 60x200mm

Drevený krov

- drevený krov

Schodisko

- drevené schodisko v interiéri

Ostatné drevené konštrukcie - pergoly, prístrešky pre autá
- strešná krytina betónová (šikmá strecha), resp.mPVC fólia
(plochá strecha)
- latovanie 40x60mm (šikmá strecha), resp.drevený záklop

Stropná a
strešná
konštrukcia

Strešná krytina
hr.24mm (plochá strecha)
vrátane
klampiarskych prvkov - kontralaty - prevetrávaná medzera

- poistná strešná fólia, difúzne otvorená
- odkvapový systém-farbený pozink; žľab r.š.330mm; zvod
priemer 100 mm
- tepelná izolácia hr.300mm - minerálna vlna medzi krokvy

Skladba strechy bez
krovu a strešnej
krytiny

- drevoštiepková doska OSB3 hr.15 mm vrátane prelepenia
spojov vzduchotesnou páskou
- tepelná izolácia hr.60mm - minerálna vlna do hliníkového
roštu podhľadu
- sadrokartónový podhľad - hliníkový rošt opláštený
sadrokartónovou doskou hr.12,5mm
- hydroizolácia-asfaltový pás v dvoch vrstvách (1.NP)
- drevoštiepková doska OSB3 hr.25 mm P+D (2.NP)

Podlahy

Skladba bez
nášľapnej vrstvy

- podlahový polystyrén EPS 100S hr.120mm (1.NP)
- kročajová izolácia hr.40 mm (2.NP)
- separačná fólia (1.NP a 2.NP)
- suchý cementový poter hr.50mm (1.NP a 2.NP)

Povrchové
úpravy
konštrukcií

Steny a podhľady
interiér

- maľba stien a podhľadov (biela), keramické obklady,
drevené obklady

Podlahy-nášľapné
vrstvy

- keramické dlažby a laminátové parkety

Sokel

- zateplenie sokla bez povrchovej úpravy
- marmolit, kamenný obklad, keramický obklad

- náter - 1 x základ a 2 x vrchný
Drevené pohľadové konštrukcie

Okná a dvere

- okná-izolačné trojsklo, okenný profil Solid-S plus; vstupné
dvere-drevené,izolačné dvojsklo, profil Solid-S
- interiérové dvere-CPL laminát plné hladké

Elektro vnútorné

- vnútorné elektro bez zásuviek a vypínačov
- svietidlá, vypínače a zásuvky

Profesie
Vykurovanie
ZTI

- podlahové vykurovanie so systémovou doskou a s
plynovým kotlom a 120L zásobníkom TUV
- vnútorné rozvody s osadením geberitu bez zariaďovacích
predmetov
- zariaďovacie predmety ZTI

Položky k
montáži a
dokončovacím
prácam

Vnútorný plynovod

- rozvody

Hrubá stavba

- zvislý presun-žeriav; doprava materiálu;

Dokončovacie práce

- fasádne lešenie; pomocné lešenie; zariadenie staveniskakancelárska bunka, WC Toi-Toi
Projekt pre stavebné povolenie bez architektonickej štúdie
Výrobná a montážna dokumentácia

Hrubá stavba s
výplňami
Hrubá stavba
otvorov a
bez zakladania
fasádou, bez
zakladania

Stavba na klúč
bez zakladania

Zakladanie
stavby

Balík
dokončenia

MONTOVANÝ DREVODOM - ULTRA-NÍZKOENERGETICKÝ ŠTANDARD (DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA)
Konštrukcia

Popis

Drevený panel

Kategória rozsahu

Rozsah

- stĺpiková konštrukcia KVH 60/200mm, opláštená z interiéru
doskou OSB3 hr.15mm s prelepenými spojmi
- inštalačná predstena (hliníkový rošt hr.50mm+sadrovláknitá
doska hr.12,5mm)

Obvodová
stena

- tepelná izolácia hr.50 mm - minerálna vlna do inštalačnej
predsteny

Skladba bez
dreveného panela

- tepelná izolácia hr.200 mm - minerálna vlna medzi rebrá
dreveného panela
- drevovláknitá doska hr.100mm
- exteriérová fasádna omietka, difúzne otvorený omietkový
systém, resp.odvetraný drevený obklad-smrek

Vnútorná
nosná stena

Vnútorné
nenosné
priečky

Drevený panel

- stĺpiková konštrukcia KVH 50/160mm

Skladba bez
dreveného panela

- obojstranné opláštenie sadrovláknitou doskou hr.2x12,5mm

Skladba

- akustická izolácia hr.80 mm - minerálna vlna medzi rebrá
dreveného panela
- sadrokartónová priečka hr.80mm resp.40 mm - hliníková
konštrukcia opláštená obojstranne sadrokartónovou doskou
hr.12,5mm
- akustická izolácia hr.80mm resp.40mm - minerálna vlna do
sadrokartónovej priečky

Nosná konštrukcia
stropu

- stropnice KVH 60x200mm

Drevený krov

- drevený krov

Schodisko

- drevené schodisko v interiéri

Ostatné drevené konštrukcie - pergoly, prístrešky pre autá
- strešná krytina falcovaná plechová titánzinok(šikmá
strecha) vrátane štruktúrovanej rohože, resp.mPVC fólia
(plochá strecha)

Stropná a
strešná
konštrukcia

- drevený záklop hr.24mm
Strešná krytina
vrátane
- kontralaty - prevetrávaná medzera
klampiarskych prvkov

- poistná strešná fólia, difúzne otvorená
- drevovláknitá doska hr.60mm
- odkvapový systém-farbený pozink; žľab r.š.330mm; zvod
priemer 100 mm
- tepelná izolácia hr.300mm - minerálna vlna medzi krokvy

Skladba strechy bez
krovu a strešnej
krytiny

- drevoštiepková doska OSB3 hr.15 mm vrátane prelepenia
spojov vzduchotesnou páskou
- tepelná izolácia hr.80mm - minerálna vlna do hliníkového
roštu podhľadu
- sadrokartónový podhľad - hliníkový rošt opláštený
sadrokartónovou doskou hr.12,5mm
- zavesený sadrokartónový podhľad
- akustická izolácia (minerálna vlna) hr.100 mm

Podlaha 2.NP

Skladba bez
nášľapnej vrstvy

- drevoštiepková doska OSB3 hr.25 mm P+D
- kročajová izolácia hr.40 mm
- betónové tvarnice 500/500
- kročajová izolácia hr.7 mm
- sadrovláknitá doska hr.20mm

Povrchové
úpravy
konštrukcií

Steny a podhľady
interiér

- maľba stien a podhľadov (biela), keramické obklady,
drevené obklady

Podlahy-nášľapné
vrstvy

- keramické dlažby a laminátové parkety

Sokel

- zateplenie sokla bez povrchovej úpravy
- marmolit, kamenný obklad, keramický obklad

- náter - 1 x základ a 2 x vrchný
Drevené pohľadové konštrukcie

Okná a dvere

- okná-izolačné trojsklo, okenný profil Solid-S plus; vstupné
dvere-drevené,izolačné dvojsklo, profil Solid-S
- interiérové dvere-CPL laminát plné hladké

Elektro vnútorné

- vnútorné elektro bez zásuviek a vypínačov
- svietidlá, vypínače a zásuvky

Profesie
Vykurovanie
ZTI

- kompaktná jednotka s tepelným čerpadlom soľanka/voda a
ohrev TUV
- vnútorné rozvody s osadením geberitu bez zariaďovacích
predmetov
- zariaďovacie predmety ZTI

Položky k
montáži a
dokončovacím
prácam

Vnútorný plynovod

- rozvody

Hrubá stavba

- zvislý presun-žeriav; doprava materiálu;

Dokončovacie práce

- fasádne lešenie; pomocné lešenie; zariadenie staveniskakancelárska bunka, WC Toi-Toi
Projekt pre stavebné povolenie bez architektonickej štúdie
Výrobná a montážna dokumentácia

Hrubá stavba
bez zakladania

Hrubá stavba s
výplňami
otvorov a
fasádou, bez
zakladania

Stavba na klúč
bez zakladania

Zakladanie
stavby na
penovom skle

Balík
dokončenia

