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Kralupy nad Vltavou [534951]

Na Turské louce 906

Kralupy nad Vltavou [672718] Rodinný d m

st. 562 Bez památkové ochrany

- Bez památkové ochrany

Jedná se o dvoupodlažní áste n  podsklepený rodinný d m. 
Obvodová nosná st na je z cihel plných pálených v tl. 300 mm, 450 mm nebo z plynosilikátových tvárnic v tl. 300 mm. Veškeré obvodové st ny jsou zatepleny 
fasádním polystyrenem EPS 70F v tl. 120 mm. Podlaha p ilehlá k zemin  a podlaha nad nevytáp ným suterénem jsou bez zateplení. Stropy k nevytáp né p d  
jsou zatepleny minerální izola ní vlnou Isover Orsil v tl. 100 mm, nad p ístavbou pakv tl. 200 mm. St ešní roviny jsou zatepleny minerální izola ní vlnou Isover 
Orsil v tl. 100 mm mezi krokvemi. Výpln  stavebních otvor  jsou plastové s izola ními dvojskly. 
Jako zdroj tepla pro vytáp ní a pro oh ev teplé užitkové vody je zde plynový kondenza ní kotel Intergas kompakt kombi HRE 28/24. Osv tlení je zajišt no 
úspornými LED svítidly. 
PENB byl vypracován na základ  podklad  dodaných zadavatelem. 
P i zm n  oproti výše uvedenému je nutno PENB revidovat.
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St na CPP 450 + EPS 120

St na CPP 300 + EPS 120

St na Hebel 300 + EPS 120

St na viký e

St echa šikmá

Podlaha k zemin

St na CPP 450 + EPS 120 k nevyt.

St na CPP 300 + EPS 120 k nevyt.

St na CPP 450

Podlaha k nevyt. sut.

Strop k nevyt. p d. 100mm MV

Strop k nevyt. p d. 200mm MV

Okno s iz. dvoj. 75/115

Okno s iz. dvoj. 180/100

Okno s iz. dvoj. 140/120

Okno s iz. dvoj. 30/50

Okno s iz. dvoj. 144/144

Okno s iz. dvoj. 142/125

Okno s iz. dvoj. 80/90

Okno s iz. dvoj. 90/40

Okno s iz. dvoj. 100/340

Okno s iz. dvoj. 150/120

Okno s iz. dvoj. 180/150

Okno s iz. dvoj. 180/170

St ešní okno 110/70



Vchodové dve e 170/205

Vchodové dve e 90/205



Plynový kondenza ní kotel Intergas 

Plynový kondenza ní kotel Intergas 

RD



Pro snížení energetické náro nosti budovy doporu uji zateplit podlahu k nevytáp nému suterénu a podlahu k zemin , a to 
podlahovým polystyrenem v tl, 100 mm.

Není uvažováno.

Není uvažováno.

ANO NE ANO

Pro dosažení klasifika ní t ídy C doporu uji osazení fotovoltaických 
panel . Pro výpo et bylo uvažováno s FVE o využitelném ro ním 
výkonu 2478 kWh.

NE NE NE

Není uvažováno.

NE NE NE

Není uvažováno.

ANO NE ANO

Pro snížení energetické náro nosti budovy doporu uji nahradit 
stávající plynový kondenza ní kotel tepelným erpadlem vzduch voda. 
Pro výpo et bylo uvažováno s COP faktorem 3,1.

Pro snížení energetické náro nosti budovy doporu uji zateplit podlahu k nevytáp nému suterénu a podlahu k zemin , a to podlahovým 
polystyrenem v tl, 100 mm. Dále doporu uji nahradit stávající plynový kondenza ní kotel tepelným erpadlem vzduch voda. Pro výpo et bylo 
uvažováno s COP faktorem 3,1. Pro dosažení klasifika ní t ídy C doporu uji osazení fotovoltaických panel . Pro výpo et bylo uvažováno s FVE o 
využitelném ro ním výkonu 2478 kWh.
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