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nosné konstrukce – původní cihlové, zdivo z tvárnic Porotherm 25 a 30 AKU SYM
nenosné zdi a příčky – původní cihlové, Porotherm 8, Ytong, SDK Příčky Knauf či Rigips
(pro vlhké prostory koupelen a komor bude použito impregnovaných SDK desek) 
stropy - nové trámové dřevěné (100/270), nové ocelové (IPN 140-200) 

Konstrukční řešení
 

 

vstupní dveře jednotek – jednokřídlé, bezpečnostní, protipožární s třídou 2, z CPL či HPL
(střednětlaký či vysokotlaký laminát), bezpečnostní kování
interiérové dveře jednotek – jednokřídlé dřevěné, plné, povrch z CPL, výška 1970 mm,
větrací mřížka ve dveřích neobytných místností
okna - plastová s izolačním trojsklem (vnitřní parapet - MDF desk + lak, venkovní parapet -
Al plech + barva)
francouzská okna - plastová s izolačním dvojsklem, bezpečnostní sklo ve funkci zábradlí 

Výplně otvorů
 

 

obývací pokoj + kuchyňský kout, ložnice - laminátová podlaha s imitací dřeva (soklová lišta
60 mm) 
koupelna a WC - keramická dlažba (sokl 60 mm) 
chodba -  keramická dlažba (keramický sokl 60 mm) 
komora, sklad -  keramická dlažba (keramický sokl 60 mm) 

Povrchové úpravy - podlahy
 

 

koupelna a WC - keramické obklady, sádrová omítka a bílá otěruvzdorná malba 
ostatní místnosti - sádrová omítka a bílá otěruvzdorná malba 
strop - sádrová omítka nebo SDK podhled + bílá otěruvzdorná malba

Povrchové úpravy -zdi, strop  
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umyvadlo – keramické bílé + umyvadlová baterie 
toaleta - závěsná toaleta, sedátko, ovládací tlačítko, předstěnový modul Alcaplast 
sprcha - sprchová zástěna + vanička + nástěnná baterie s příslušenstvím
sprcha v nice - posuvné dveře (čiré) + dlažba ve spádu s odtokovým žlabem +  rošt
pračkový ventil se sifonem 

Koupelny
 

 

hlavních místnosti – otopné deskové těleso s regulační hlavicí, např.: Korado
koupelna – otopné těleso s regulační hlavicí, např.: Korado Koralux 
druh vytápění - teplovodní s nuceným oběhem teplé vody, což zajišťují 2 kondenzační
plynové kotle
TUV - zásobník na ohřev teplé vody 

Vytápění  
 

 

zásuvky - bílá, plastová, pod omítku, 230 V, 16 A 
vypínače -  bílé, plastové, pod omítku 
kouřový hlásič - připevněný na stropě chodby
bytový rozvaděč - obsahuje hlavní vypínač, proudový chránič a jednotlivé jističe 
zvonek - elektrický zvonek, elektro-mechanický otvírač hlavních dveří 

Elektroinstalace
 

 

obytné místnosti - trvalé větrání pomocí deskové rekuperace, např.: Nilan Comfort 150
koupelna - podtlakový ventilátor s doběhem 
digestoř - příprava pro připojení na svislé potrubí 

Rekuperace a ventilace
 

 



fasáda - kontaktní zateplení z minerální vlny tl. 160 mm + omítka
střecha - kompletně nový krov, střešní krytina plechová, falcová
schodiště a podest - odborná renovace stupňů a podest (broušení, epoxidový nátěr,
dlažba), zábradlí s madlem – renovováno
společné chodby - nové omítky + otěruvzdorná bílá malba
sklepy - očištěné cihlové zdivo (impregnováno) + plechové konstrukce sklepních kójí

 

 

 
Dodavatel stavby si vyhrazuje právo na změnu výrobků při zachování kvalitativních parametrů výrobku. 
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