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Střecha 

Střešní krytina  pro sedlovou a valbovou střechu
výrobce: KM BETA 

označení: KMB BETA 

materiál: beton 

barva: višňová; cihlová; hnědá; černá 

povrchová úprava: Elegant = matný povrch s dvojitým  

akrylátovým nástřikem 

rozměry: délka 420 mm, šířka 331 mm 

typ:  pro sklon střechy 22° až 45° 

příslušenství: okrajové tašky, hřebenáče, 

doporučený střešní hydroizolační systém KM Bety 

informace: díky dodržení technologického postupu nám KM Beta poskytuje 

záruku 50 let na nosnost, prosakování a mrazuvzdornost  

Střešní krytina  doplnění pro kryté stání a terasy
výrobce: KM BETA 

označení: KMB BETA 

materiál: beton 

barva: dle střešní krytiny domu 

povrchová úprava: Elegant 

typ:  pro sklon střechy 12° až 90° 

informace: střešní krytina je uložena na plný  

dřevěný záklop palubkami s kontaktní hydroizolační fólií

Střešní krytina   pro rovnou střechu
výrobce: Fatra 

označení: Fatrafol 810/V 

barva:  světle šedá 

příslušenství: ukončovací rohová Viplanyl lišta



 2 

Okapový systém
výrobce: SATJAM 

označení: Niagara 

barva: cihlová, červená, tmavě hnědá, černá 

povrchová úprava: pozinkovaný ocelový plech s   

oboustranným barevným nástřikem

Fasáda 

Kompletní fasádní systém weber

Omítnuté střešní podhledy a přesahy
označení: silikonová a fasádní omítka weber 

popis: přesahy střech a podhledy jsou  

omítnuty fasádní omítkou s fasádní barvou

Omítnutý štít domu
označení: silikonová a fasádní omítka weber 

popis: přesahy střech a podhledy jsou 

omítnuty fasádní omítkou 

s fasádní barvou

Omítka
výrobce: weber 

typ silikonová omítka 

barva: všechny světlé odstíny  

(tmavé odstíny jsou za příplatek) 

parametry: zrno 2 mm, omyvatelná

Omítka pro sokl okolo domu
výrobce: weber 

série: weberpas marmolit 

barva: 36 odstínů 

parametry: dekorativní omítka z křemičitých 

písků
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Okna a vchodové dveře 

Okna
výrobce: VEKRA 

typ: Komfort EVO 

materiál: plast 

barva okna: interiér = barva bílá 

exteriér = barva bílá 

(změna odstínu za příplatek)  

typ: izolační trojsklo, 6 - ti komorový profil, 3 ks 

těsnění 

profil třídy A vyráběný v Německu 

tepelné vlastnosti: U = 0,71 W/m2K (vhodné pro pasivní domy) 
barva kliky: bílá 

krytka pantů: plast, bílé

Produkt je v programu Nová zelená úsporám.

Vnitřní parapety
výrobce: VEKRA 

typ: komůrkový 

materiál: plast, povrch tvořen dekorativní PVC fólií 

barva: bílá 

vlastnosti: vysoce odolný proti nárazu a mechanickému 

poškození, snadná údržba 

doplňky: ukončen plastovými krytkami

Vnější parapety 
výrobce: VEKRA 

typ: tažený (extrudovaný) 
materiál: hliník 

barva: bílá RAL 9016 

tloušťka: 1,0 mm 

vlastnosti: vysoká mechanická odolnost proti poškození, 

barevná stálost, snadná údržba 

doplňky: ukončen podomítkovými hliníkovými  

koncovkami, upevňovací šroub s čepičkou
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Vchodové dveře
výrobce: VEKRA 
typ rámu: Vekra - Komfort EVO 

materiál: plast 

barva: interiér = barva bílá 

exteriér = barva bílá 

(změna odstínu za příplatek) 

typ: izolační trojsklo, 6 - ti komorový rám, 5 - ti komorové 

křídlo, 3 ks těsnění 

profil třídy A vyráběný v Německu 

tepelné vlastnosti: U = 0,93 W/m2K 

příslušenství:  tříbodový bezpečnostní zámek, 

kartáčky proti sněhu a prachu, hliníkový práh, 

hliníková okapnice proti průniku deště,  

uzavřená kovová výztuha spojená v rozích 

kování:   interiér = klika, exteriér = koule, barva stříbrná

Produkt je v programu Nová zelená úsporám.

Výplň vchodových dveří
výrobce: VP Trend 

typ výplně: K20, vsazovaná 

materiál: plast 

barva: interiér = barva bílá 

exteriér = barva bílá 

(změna odstínu za příplatek) 

sklo: mléčné sklo

Sekční garážová vrata
výrobce: VEKRA 

typ: hladký panel H0 -  VELVET - SIMPLE EASY 

materiál: zinkovaný ocelový plášť, lakovaný 

barva: interiér = barva bílá RAL 9016 

exteriér = barva bílá RAL 9016 

(změna odstínu za příplatek) 

rozměr: dle typového domu 

vlastnosti: zateplená vrata polyuretanovou pěnovou 

izolací tl. 40 mm 

typ lamely: drážka M 

pohon: automatický pohon Baseline+ pro VO 2350 mm 

příslušenství: 2x dálkové ovládání PEARL TWIN, v černé barvě 

Produkt je v programu Nová zelená úsporám.

zdroj  vrat.cz 
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Střešní okno
výrobce: VELUX 

označení: Standard plus, MK06, GLU 61 

materiál, barva: interiér = dřevěné jádro s bezúdržbovým bílým nátěrem 

exteriér = tmavě šedý hliník 

rozměry: dle projektové dokumentace 

max. délka 1180 mm, max. šířka 780 mm 

typ: kyvné střešní okno, manuální horní ovládání,  

izolační trojsklo s UV filtrem a úpravou  

proti rosení 

vlastnosti: U = 1,3 W/m2K 

příslušenství:  klika, spárové větrání 

Produkt je v programu Nová zelená úsporám. 

Venkovní zábradlí (patrové domy)
materiál, barva: eloxovaný hliník 

rozměry: dle velikosti okna v typovém domě 

typ:  4 až 5 - ti bodové kotvení, svislé

Ostatní venkovní vybavení domu

Venkovní nezámrzný kohout
výrobce: KEMPER 

označení: KEMPER 'Frosti®-plus' 
barva:  matný chrom 

typ:  mrazuvzdorný, pro venkovní použití 

příslušenství: zavzdušňovač potrubí/hadice zajištěn proti ztrátě, zpětná klapka

zdroj 
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Obklady a dlažba

Obklady
výrobce: RAKO 

série: Extra 

barva: bílá; slonová kost; hnědo-šedá; hnědá; světle šedá; tmavě šedá, 

černá 

rozměry: délka 600 mm, šířka 300 mm, tloušťka 10 mm 

typ: rektifikovaná, matný povrch, odolná proti opotřebení 

provedení: kamenické rohy 

Dlažby
výrobce: RAKO 

série: Extra 

barva: bílá; slonová kost; hnědo-šedá; hnědá; světle šedá; tmavě šedá, 

černá 

rozměry: délka 600 mm, šířka 600 mm, tloušťka 10 mm 

typ: rektifikovaná, matný povrch, odolná proti opotřebení 
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Stavební chemie pro obklady a dlažby
výrobce: MAPEI  
druh: spárovací hmota, penetrace, hydroizolace, samonivelační 

stěrka, lepidlo

Zařizovací předměty

Umyvadlo
výrobce: LAUFEN 

série:  Laufen Pro S 

barva:  bílá 

rozměry: šířka 600 mm, hloubka 465 mm, výška 95 mm 

příslušenství: click-clack vtok, sifon, rohový ventil,  

montážní sada

Baterie pro umyvadlo
výrobce: hansgrohe 

série: Logis 
barva: chrom 

rozměry: výška 100 mm

Umývátko pro samostatné WC
výrobce: LAUFEN 

série:  Laufen Pro S 

barva:  bílá 

rozměry: šířka 360 mm, hloubka 250 mm, výška 50 mm 

příslušenství: click-clack vtok, sifon, rohový ventil,  

montážní sada

Baterie pro umývátko
výrobce: hansgrohe 

série: Logis 
barva: chrom 

rozměry: výška 70 mm
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WC pod - omítkový modul
výrobce: GEBERIT 

popis: systém do předstěny pro závěsné WC

WC
výrobce: LAUFEN 

série:  Laufen Pro 

barva:  bílá 

rozměry: délka 530 mm, šířka 360 mm, výška 340 mm 

příslušenství: systém Geberit do předstěny, tlumící páska, 

montážní sada

WC sedátko s poklopem
výrobce: LAUFEN 

série: Laufen Pro 

barva: bílá 

rozměry: délka 450 mm, šířka 370 mm, výška 55 mm 

typ: zavírání soft-close (pomalé sklápění), duroplast

WC splachovací/ovládací tlačítko
výrobce: GEBERIT 

série:  Sigma 20 

typ výrobku: 115.882.KJ.1 v probarvení bílá chrom lesk 

rozměry: šířka 246 mm, výška 164 mm, hloubka 12 mm

Sprchová vanička
značka: Siko 

série:  Limnew 

barva:  bílá 

rozměry: délka 1000 mm, šířka 800 mm, výška 30 mm 

typ: litý mramor, protiskluzový povrch 

příslušenství: vpusť, sifon, zvukoizolační vložka
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Sprchová zástěna
výrobce: HüPPE 

série: Next 

barva: rám – chrom a lesk, výplň - čiré sklo (Anti-Plaque) 

rozměry: délka 1000 mm, šířka 800 mm, výška 1900 mm 

šíře vstupu 400 mm 

typ: posuvné sprchové dveře, 2 - dílné, 

tl. skla 6 mm + pevná boční stěna, tl. skla 4 mm 

Sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím
výrobce: hansgrohe 

typ baterie:  série Logis, barva chrom 

typ příslušenství: sprchový set My select S1 
= sprchová hlavice ø11 cm, barva chrom/bílá 

+ sprchová hadice + tyč délky 67 cm

Vybavení v interiéru domu 

Schodiště
výrobce: truhlář 
barva, druh dřeva: bukové, s ochranným nátěrem 

vybavení: stupnice, bočnice, vnější bočnice, madlo zábradlí, 

sloupky zábradlí, příčky zábradlí 

rozměry: dle projektové dokumentace 

typ: samonosné, bez podstupnic 

Podlahy 
výrobce: Quick Step 

série: Classic 

typ: laminátová podlaha 

barva: 16 dekórů 

vlastnosti: voděodolná technologie Hydroseal, kompatibilní s podlahovým 

vytápěním, 4 drážky, zámek, třída zátěže 32, záruka 25 let 

rozměry 1 lamely: délka 1200 mm, šířka 190 mm, tloušťka 8 mm       

příslušenství:  soklová lišta v barvě podlahy,  

přechodová lišta Incizo 5v1v barvě podlahy,  

podložka Basic Plus 2v1 
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Interiérové dveře 
výrobce: Sapeli 
série:  Elegant Komfort 
typ dveří: typ 10 - plné, otočné jednokřídlé 

typ povrchu: CPL 
typ výplně: děrovaná dřevotříska 
vlastnosti: odolný střednětlaký laminát 0,2 mm 

barvy:  přes 20 dekórů v CPL povrchu 

rozměry: šířka 600 až 800 mm, výška 2100 mm       

příslušenství: obložkové zárubně v barvě dveřního křídla,  

panty Satinovaný matný nikl 

doplňky: mřížka do dveří Elox  - pro místností bez okna (spíž, šatna) 

- barva satén/mat, rozměr 80 x 400 mm
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Kování interiérových dveří 
výrobce: M&T 

série:  Lucy 
povrch, barva:   nerez broušený

příslušenství:  spodní kulatá rozeta 
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Ostatní vnitřní vybavení domu 

Výmalba vnitřních stěn
výrobce: Primalex 

typ: Primalex Plus 

barva: bílá 

vlastnosti: vysoká otěruvzdornost, krytí a vyšší bělost

Půdní schody
výrobce: Wippro 

typ: WIPPRO GM4 - ISOTEC 200 

barva: bílá 

rozměry: šířka 700 mm, délka 1300 mm       

vlastnosti: zateplení 200 mm, parotěsnost 

půdní schody jsou vhodné pro pasivní domy 

protipožární, vzduchotěsné 

tepelný prostup ve spodním víku U = 17 W/m2K

Pračkový ventil “roháček"
výrobce: Schell 
barva: chrom 

typ: velikost 1/2” x 3/4”, bez klapky

Podomítkový sifon pro pračku a myčku
výrobce: Multi 
barva: chrom

Ventilátor 
značka: Vents 

typ: 100 MATH 

vlastnosti: ventilátor s automatickou žaluzií, 

časovým doběhem 

umístění: místnosti bez okna = koupelna, WC, technická místnost 
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Vytápění 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 
značka: STIEBEL ELTRON 

typ: HSBB 200  

objem:  objem vody 200 l 
informace: 1) venkovní jednotka

2) vnitřní jednotka = smaltovaný zásobník

pitné vody; s vestavěným ohřívačem

teplé vody

příslušenství: dálkové ovládání s čidlem v místnosti 

popis:  kompaktní zásobník teplé a pitné vody s integrovanými  

hydraulickými součástmi pro připojení tepelného čerpadla  

a topného okruhu; 

vysoký komfort teplé vody díky smaltovanému zásobníku pitné 

vody o objemu 200 l s tepelným výměníkem, umístěným uvnitř. 

Podlahové vytápění 
značka: COSMO 

typ: COSMO FLOOR 

umístění: 1) přízemní domy = celé 1NP

2) patrové domy = celé 1NP + celé 2NP

informace: podlahové teplovodní topení 

doplňky: podlahový rozvaděč 

Pokojový termostat (bezdrátový)
značka: HDTEC 

typ: HDT-ST08W 
počet: 1) přízemní domy = 1 kus

2) patrové domy = 2 kusy

informace: pro regulaci podlahového topení

Topný radiátor / žebřík
značka: Isan 
série:  Melody Grenada 

barva:  chrom, lesk 

rozměry: šířka 500 mm, výška 1335 mm 

příslušenství: elektrický termostat Mini s regulátorem 

umístění: koupelna

1

2
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Elektroinstalace 

Rozsah dodávky elektroinstalace 
značka: ABB 

série: Time 
barva: bílá / bílá

rozsah dodání: 

Vstup (závětří):  1 ks vývod pro venkovní světlo, 1 ks zvonkové tlačítko 

Zádveří:   1 ks vypínač pro venkovní světlo, 1 ks vývod pro světlo 

na stropě, 2 ks vypínač, 1ks zásuvka 

Chodba: 1 ks vývod pro světlo na stropě, 2 ks vypínač, 1 ks zásuvka, 

1 ks gong zvonku 

Schodiště: 1 ks vývod pro světlo, 2 ks vypínač 

WC: 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač 

Koupelna: 1 ks vývod pro stropní světlo + 1 ks vypínač, 1 ks vývod pro 

nástěnné světlo nad umyvadlem +1 ks vypínač, 1 ks zásuvka 

u umyvadla; 1 ks zásuvka pro topný žebřík

Obytné místnosti - ložnice / dětský pokoj / pokoj pro hosty / pracovna:  
1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 2 ks zásuvka 

Obývací pokoj: 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 2 ks zásuvka, 

hnízdo: 2 ks zásuvka + 1 ks televizní zásuvka 

Jídelní kout: 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač 

Kuchyně:  1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 

 1 ks zásuvka pro digestoř, 1 ks vývod svorkovnice 380V pro varnou 

desku, 1 ks zásuvka pro lednici, 1 ks zásuvka pro 

troubu, 1 ks zásuvka pro myčku, 1 ks dvojrámeček zásuvek nad 

pracovní deskou (= 1x po 2 ks zásuvek) 

Šatna, sklad: 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 1 ks zásuvka 

Technická místnost: 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 1 ks zásuvka, 

1 ks zásuvka pro pračku, 4 ks vývod pro zdroj vytápění 

Garáž: 1ks vývod pro stropní světlo, 1ks vypínač, 2ks zásuvka 

Půda: 1ks vývod pro světlo, 1ks vypínač (umístěn v chodbě), 

1ks zásuvka 

Terasa: 1 ks vývod pro světlo, 1 ks vypínač (umístěn v obývacím 

pokoji), 1 ks vnější zásuvka IP44 

Další komponenty: 1 ks domovní rozvaděč 

1 ks autonomní opticko-kouřový detektor se sirénou 

(u patrového domu 2 ks)

1 ks vývod pro termostat


