JAK JEŠTĚ ZVÝŠÍME VÁŠ KOMFORT BYDLENÍ A ZAJISTÍME BEZSTAROSTNOST PŘI ÚDRŽBĚ VAŠEHO NOVÉHO
DOMU?

JIŽ
V ZÁKLADNÍ
CENĚ
DOMU
V NADSTANDARDNÍM PROVEDENÍ
(OZNAČENO •), KTERÉ ČASTO BÝVÁ DODÁVÁNO ZA PŘÍPLATEK

OD

NÁS

ZÍSKÁVÁTE

VYBAVENÍ

PODBITÍ PODHLEDŮ •
Ukončení střešních přesahů (dřevěné podbití nebo jeho fasádní úprava) jsou již započteny v základní
ceně každého domu. Pozor! Běžnou praktikou většiny stavebních firem je podbití do základní ceny vůbec nezahrnovat, což pro zákazníka
znamená nečekané vynaložení nemalých, avšak nutných finančních investic v desítkách tisíc korun.

Dřevěné podbití podhledů střešních přesahů nebo nadhledy a koncové trámy jsou nátěry opatřeny již
ve výrobní hale. Veškeré vnější dřevěné materiály jsou ošetřeny lazurovacím lakem Tikkurila/ HK Lasur/
Soudal Pozor! Běžný standard většiny firem jsou nátěrové hmoty levnější, méně kvalitní, což vede k brzké potřebě znovu aplikovat nátěry.
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY •
Okapy a svody včetně příslušenství - titanzinkový plech bez nátěru.
Pozor! Běžně dodávaný standard u většiny firem je pozinkovaný plech, který má kratší životnost

OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE •
Konkrétní nabídka oken je vždy specifikována v samostatné příloze.
Střešní okna Velux polyuretanová GGU bílé barvy 78x118 mm s izolačním dvojsklem. Pozor na nabídky
celodřevěných oken, které mají nižší živostnost!

OKENNÍ PARAPETY •
Vnější parapety - eloxovaný hliník v barvě dle výběru investora Pozor! Běžný standard většiny firem bývá pouze
pozinkovaný plech (několikanásobně kratší životnost) bez barevného provedení

Vnitřní parapety - lamino v barvě dle výběru investora Pozor! Běžný standard většiny firem bývá pouze bílý plast (méně pevný,
méně odolný)

VNITŘNÍ DVEŘE •
Interiérové dveře SAPELI Fest určené do namáhaných prostor s masivním dřevěným rámem.
Provedení: plné, jednokřídlé s obložkou, šíře 600-900 mm.
Povrch: CPL, kvalitní laminát zaručí mnohem vyšší odolnost proti otěru, poškrábání, vlhkosti, páře a
chemikáliím používaným denně v domácnosti, oproti běžné papírové fólii.
Dekor bílá (hladká, perla, pór), dub, dub bělený, hruška, javor, olše, ořech AM, teak, třešeň, šedá,
wenge
Pozor! Ještě stále běžným standard některých firem bývají bílé foliované dveře z papírové voštiny s kovovou zárubní.

Kování Praktik 01, kulatá rozeta - matná nerez
MALBY
Stěny a stropy místností jsou ošetřeny penetrací a třemi vrstvami bílého nátěru Primalex
SCHODIŠTĚ / VNITŘNÍ SCHODY
Samonosné, dřevěné provedení ‐ buk
Povrchová úprava - bezbarvý lak
PŮDNÍ SCHODY •
Lusso 600x800 protipožární, zateplené Pozor! Běžnou praktikou většiny stavebních firem je půdní schody do základní ceny vůbec
nezahrnovat, což pro zákazníka znamená nečekané vynaložení nemalých, avšak nutných finančních investic v řádech tisíců korun.
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DOMOVNÍ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ •
Lakovaný bílý, popř. plastový zapuštěný do stěny, plně vybaven komponenty (proudový chránič, jističe
aj.). Pozor! Běžnou praktikou většiny stavebních firem je elektrický rozvaděč do základní ceny vůbec nezahrnovat, což pro zákazníka znamená nečekané
vynaložení nemalých, avšak nutných finančních investic v desítkách tisíc korun.

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ KOUPELEN A WC
Viz. samostatná příloha
OBKLADY KOUPELNY A WC
Viz. samostatná příloha
PODLAHOVÉ KRYTINY PO CELÉM DOMĚ
Viz. samostatná příloha
ZÁKAZNÍKEM POŽADOVAN Á ODLIŠNÁ DODÁVKA JAKÉ HOKOLIV PRVKU OD VÝŠE
UVEDENÉHO STANDARDU JE VŽDY SPE CIFIKOVÁNA V CENOVÉ NABÍDCE, KTER Á JE
PŘÍLOHOU SMLOUVY O D ÍLO NEBO V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE S MLOUVY O DÍLO.

KAPITOLA III

12

