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ELEKTROINSTALACE
CENOVÁ NABÍDKA OBSAHUJE
- elektroinstalaci zásuvek a vypínačů – vše uvažované provedení od ABB Tango bílá
- osvětlení vnitřní - v každé místnosti je počítáno s jedním hlavním svítidlem a vypínačem,
na chodbách a v obývacím pokoji, ovládání z více míst, v koupelnách navíc svítidlo a
vypínač se zásuvkou u umývadla
- osvětlení venkovní - dvě svítidla, zádveří a terasa, ovládaná z obytných místností
- zásuvky - v každé místnosti 3 ks jednozásuvek výjma koupelen, obývací pokoj
vícezásuvka u TV, včetně anténí zásuvky ukončené na půdě
- na půdě bude osazeno světlo a zásuvka
- příprava internetového a anténního kabelu z půdy do místa hlavního rozvaděče –
zádveří domu
- plnohodnotná instalace v kuchyni - příprava pro varnou desku, troubu, mikrovlnou
troubu, zásuvky na lince v počtu 2x 3 zásuvky, lednice, digestoř, myčka – příprava dle
podkladu ORESI
- v koupelně 1NP jsou počítány další 3 zásuvky pro pračku, sušičku, rekuperaci.
- venku na terasu 1x zásuvka, domovní zvonek ke vstupním dveřím
- příprava na čerpadlo na zahradě, případně by se dalo využít jako příprava pro zahradní
domek na zahradě, příprava na bazén apod.
- kompletní vybavení bytové rozvodnice jističi a proudovým chráničem vč. revize
elektroinstalace
- je zahrnuta příprava pro venkovní žaluzie
- hromosvod
- je zahrnuta elektro příprava pro elektrické vytápění, ani vytápěcí prvky a jejich osazení
- budou osazeny dve rezervní chráničky – jedna před dům a druhá do zahrady

CENOVÁ NABÍDKA NEOBSAHUJE
- zapojení spotřebičů (varná deska, digestoř, rekuperace)

- cena neobsahuje další podružné rozvaděče, připojení venkovního osvětlení vyjma výše
popsaného, přípravu na garáž, sklep, zahradní altán, elektrickou bránu, videotelefon,
nepřímé osvětlení (bludičky), přípravu na externí čidla, ČOV apod.
- přípravu na bezpečnostní zabezpečovací systém ani chytrou (inteligentní) domácnost
- v ceně nejsou zahrnuty svítidla ani jejich montáž - dle výběru investora

VNĚJŠÍ OKNA A DVEŘE
- Plastová okna a vstupní dveře DAFEPlast Progress pro pasivní domy:
- 6-tikom.německý systém REHAU
- Progress trojsklo Uw=0,62W/m2K celého okna Ug=0,6 okna SVT kód 406
- dveře Ug=0,5 Ud=0,86 SVT kód 4725
- dekor Antracit krupička oboustranně na šedém nosiči
- cena je za dodávku a předsazenou montáž systémem DAFE Purex Basic,vč. pásek dle
normy i přípravy na Blower Door test
- záruka je 5 let

VENKOVNÍ ŽALUZIE
- dodávka a montáž venkovních žaluzií ISOTRA
- vč. elektroinstalace.
- venkovní žaluzie Z90 vč. krycích plechů
- vodící lišty elox, barva lamel dle vzorníku
- motorické ovládání, spodní profil elox
- barva lamel: antracit RAL 7016

VYTÁPĚNÍ
- elektroinstalaci (prokabelování) jednotlivých topných prvků – vybavení domovního
rozvaděče
- dodávka a montáž topných prvků s osazeným programovatelnými termostaty – možnost
ovládání každého prvku manuálně – každá místnost možnost regulace
- topidla ATLANTIC F125 05
- koupelny a WC budou vytápěny pomocí topných rohoží a doplněny o ovládací termostat
(např. FFT Fenix - programovatelný)

REKUPERACE
- dodávka a montáž vnitřních rozvodů LINDAB, včetně přívodu a odtahu vzduchu a mřížky
na fasádě
- vč. elektroinstalace - zvýšený odtah vzduchu umístěný v koupelně, WC, kuchyni
- dodávku a montáž aktivní rekuperace NILAN VP18. Jedná se o rekuperační jednotku
s tepelným čerpadlem sloužícím pro ohřev TUV – objem zásobníku je 180 l
- za příplatek 25 tis je možné osadit jednotku NILAN VP 18 K umožňující chlazení v letním
období

ZTI - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
PŘESNÝ VÝBĚR ZAŘIZOVACÍCH PRVKŮ UPŘESNÍM DLE VIZUALIZACÍ, ČEKÁM NA
DODÁNÍ INFORMACÍ O KONKRÉTNÍCH VYBRANÝCH VÝROBCÍCH
- obsahuje standardní provedení rozvodů kanalizace a vody
- příprava na pračku a myčku
- umyvadlo ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, vana s
pákovou baterií a se sprchovou hadicí a růžicí, sprchový kout, včetně baterie se
sprchovou hadicí a růžicí a kombinované WC
- venkovní nezámrzný ventil na zahradu

- neobsahuje cirkulaci na teplé vodě, neobsahuje případné rozvody dešťové vody na
splachování a jiné využití

KUCHYNĚ A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
- kuchyně není předmětem dodávky díla
- v kuchyni bude provedena příprava ZTI a elektro na kuchyni ORESI dle vizualizace
- vestavěné skříně na vizualizacích nejsou předmětem díla dodání

OBKLADY A DLAŽBY
- dlažba a obklady koupelen a WC RAKO KAAMOS kombinace 30/60 a 60/60 cm – 556,a 667,- Kč/m2 vč. DPH
- chodba RAKO ALBA 60/120 cm 1224,- Kč/m2 vč. DPH
- zakončení hran je uvažováno s eloxovými lištami
- dle vizualizací
- fyzické vzorky mohu zapůjčit

PODLAHY
- všechny povrchy kromě schodiště a chodby se zádveřím - lepené vinylové dílce - Fatra
- Thermofix - dub přírodní 12131-1 - tl. 2,0 mm – 628,- Kč/m2 vč. DPH
- schodiště - Fatra – vinylové Thermofix na podložce - dub 12110-2 - tl. 2,0 mm
- plastové obvodové lišty v ceně – např. Fatra lišta - L0006
- fyzické vzorky mohu zapůjčit

VNITŘNÍ DVEŘE
- vnitřní dveře lamino, výplň dveří DTD s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným
gumovým těsněním – dub bělený
- dveře plné: koupelna 1NP, spíž pod schody, koupelna 2NP, WC
- dveře prosklené – sklo vertika – pískované: obývací pokoj, pracovna, pokoj, pokoj,
ložnice
- kování TIME R - dvoudílné rozetové

SCHODIŠTĚ
- nosná konstrukce je betonová deska
- stěrka a obklad vinylovými dílci – THERMOFIX – dub 12110-2
- dřevěné madlo + dřevěné zábradlí 2NP

OMÍTKY A MALÍŘSKÉ PRÁCE
- stěny a stropy upraveny štukovou omítkou, bílá malba primalex standard
- rohy omítek budou osazeny plastovými rohovými lištami a ostění u oken zakončeno
dilatačními APU lištami

STŘECHA
- pálená střešní Röben Monza Plus – engoba měděná
- okapový systém a venkovní parapety – antracit 7016
- doplňkové tašky, oplechování ke zdi, sněhové zábrany a další

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- terasa a okapový chodník bude z betonové dlažby osazeny do betonových zahradních
obrubníků - příírodní např. plošná dlažba DITON STANDARD přírodní 40/40/5 cm
- zpevněná plocha před dome bude z drenážní dlažby – např. DITON vegetační dlažba,
přírodní 20/20/8 cm

ZAHRADA
- bude zde rozprostřena ornice
- na zahradě bude osazena nádrž na dešťovou vodu (např. CRISTALL 2,65 m3)
- do jímka na zahradě budou napojeny dešťové svody z RD
- bude vytažena příprava elektro pro možnost osazení čerpadla do jímky a využití
dešťových vod na závlahu – čerpadlo není součástí dodávky – viz. Elektro příprava
- založení trávníku a oplocení není předmětem dodání
- mezi objekty budou vytvořeny zděné dělící stěny – povrch fasádní omítka

