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Provozovna a vzorový dům společnosti:
Ul. 17. listopadu 2304, Frýdek-Místek, 738 02
tel.: 608 381 800,
e-mail: brazina@gamadomy.cz

www.gamadomy.cz
Společnost GAMA CONSTRUCT s.r.o. se zabývá komplexními službami v oblasti staveb rodinných domů
"na klíč" od r. 1995 nepřetržitě dodnes. Rodinné domy činí cca 90% výrobní náplně společnosti, která dále
dodává občanské a inženýrské stavby a zabývá se projekčně inženýrskou činností.
Regionální působnost firmy v oboru pozemního stavitelství je oblast Ostravska, Frýdecko-Místecka, a
přilehlého okolí v okruhu cca 20-ti km. Ve vzdálenějších lokalitách naše firma nemůže garantovat cenovou
úroveň uváděnou na těchto stránkách. Naše služby v oblasti výstavby RD začínají zpracováním architektonické
studie, která je průběžně konzultována s klientem, zpracováním projektové dokumentace, vyřízením
stavebního povolení a následným provedením stavebního díla na klíč včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí
(ve spolupráci se stavebníkem). Ve své činnosti klademe důraz na kvalitu provedených prací s využitím
tradičních i progresivních technologií současné výstavby a spolehlivost při uspokojování přání našich klientů.
Reference o naší firmě je možno získat u majitelů cca 140 postavených domků. Firma GAMA
CONSTRUCT s.r.o. zajišťuje svými v průměru 30-ti kmenovými zaměstnanci s většinou stavebních řemesel, takže
běžné stavební zakázky realizuje s minimem subdodávek. Technologické vybavení firmy je na standardní úrovni
(běžná stavební mechanizace, autodoprava - Tatra, zemní stroj Caterpillar atd.). V případě zájmu, se těšíme na
spolupráci.
Všechny námi dodávané domy jsou energeticky velmi úsporné a s rezervou splňují všechny tepelné předpisy a
normy platné pro výstavbu RD. Navíc nabízíme „nízkoenergetický balíček“ tak, aby splňoval podmínky
nízkoenergetického domu. Cena je u každého domu individuální a pohybuje se v řádu 3-5 % z ceny domu.
Podrobnější informace najdete na www.gamadomy.cz .

Kontakty :
e-mail : ginfo@gamadomy.cz
fax:
595 171 771
Jednatel společnosti:
Jednatel společnosti:

Ing. Jiří Bražina 608 381 800
Ján Kolesár
608 381 802

brazina@gamadomy.cz
kolesar@gamadomy.cz
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Přehled nabízených rodinných domů
Typ ALFA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALFA Z25
ALFA Z35
ALFA ZGS25
ALFA ZGS35
ALFA ZGZ25
ALFA N
ALFA NGS
ALFA NGZ
ALFA V
ALFA L
ALFA T
ALFA TN

Typ BETA
•

BETA

Typ GAMA
•
•
•
•
•

GAMA K
GAMA Z
GAMA ZGS
GAMA ZGZ
GAMA N

- přízemní dům typu bungalov s možností přístavby garáže nebo suchého stání
4+1
4+1
4+1 se suchým stáním
4+1 se suchým stáním
4+1 s garáží
4+1
4+1 se suchým stáním
4+1 s garáží
4+1
4+1 s garáží
4+1 s garáží
4+1 s garáží

strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana

4
5
7
8
10
12
14
16
18
20
22
24

- podkrovní dům s možností přístavby garáže
5+1 s garáží

strana 26

- přízemní dům typu bungalov s možností přístavby garáže nebo suchého stání

4+1
4+1
4+1 se suchým stáním
4+1 s garáží
4+1

strana
strana
strana
strana
strana

28
30
32
34
36

- podkrovní dům s možností přístavby garáže nebo suchého stání

•
•
•
•
•
•

GAMA PLUS
GAMA PLUS GS
GAMA PLUS GZ
GAMA 1P
GAMA 1P GS
GAMA 1P GZ

Typ DELTA
•

DELTA

4+1 s garáží
4+1 se suchým stáním
4+1 s garáží
5+1
5+1 s garáží a suchým stáním
5+1 s dvojgaráží

strana
strana
strana
strana
strana
strana

38
40
42
44
46
48

- přízemní dům typu bungalov

4+1

strana 50
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Typ LAMBDA
•
•
•

LAMBDA Z
LAMBDA ZS
LAMBDA ZG

Typ OMEGA
•
•
•
•
•

OMEGA Z
OMEGA ZA
OMEGA ZG
OMEGA ZGP
OMEGA ZGPV

Typ OMIKRON
•

OMIKRON

- podkrovní dům s možností přístavby garáže

5+1
5+1 se suchým stáním
5+1 s garáží a suchým stáním

strana 52
strana 54
strana 56

- přízemní dům typu bungalov s možností přístavby garáže

4+1
4+1
4+1 s garáží
4+1 s garáží
4+1 s garáží

strana
strana
strana
strana
strana

58
60
62
64
66

- přízemní dům typu bungalov

3+1 se suchým stáním

strana 68

- podkrovní dům se suchým stáním

•

OMIKRON 1P

Typ SIGMA
•

SIGMA

Typ ZETA
•

ZETA

5+1 se suchým stáním

strana 70

- přízemní dům typu bungalov

4+1

strana 72

- přízemní dům typu bungalov

3+1 s garáží

strana 74
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Typ ALFA N25
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 103,91 m

3

- obestavěný prostor: 450,45 m
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Typ ALFA Z35
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 103,91 m

3

- obestavěný prostor: 516,97 m
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ALFA Z25 , Z35

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Zdivo
Strop a krov

Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky:
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA ZGS25
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je přístřešek suchého
stání.
2

- zastavěná plocha: 119,37 m

3

- obestavěný prostor: 498,46 m
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Typ ALFA ZGS35
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je přístřešek suchého
stání.
2

- zastavěná plocha: 119,37 m

3

- obestavěný prostor: 568,69 m
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ALFA ZGS25 , ZGS35

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Zdivo

Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků

Strop a krov

garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými krokvemi
sedlová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA ZGZ25
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 126,91 m

3

- obestavěný prostor: 532,56 m
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ALFA ZGZ25

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA N
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 102,69 m

3

- obestavěný prostor: 475,45 m
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ALFA N

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Zdivo
Strop a krov

Střecha

Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha s námětky sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité
laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu a štíty jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA NGS
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je suché stání.
2

- zastavěná plocha: 102,69 m

3

- obestavěný prostor: 475,45 m
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ALFA NGS

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Zdivo

Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků

Strop a krov

Střecha

garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými krokvemi
sedlová střecha s námětky sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité
laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu a štíty jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA NGZ
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 125,69 m

3

- obestavěný prostor: 563,98 m

17

ALFA NGZ

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha s námětky sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité
laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu a štíty jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA V
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 102,69 m

3

- obestavěný prostor: 457,45 m

19

ALFA V

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Zdivo
Strop a krov

Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
valbová střecha sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA L
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 123,91 m

3

- obestavěný prostor: 525,90 m
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ALFA L

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha sklon 25°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA T
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 139,91 m

3

- obestavěný prostor: 587,93 m
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ALFA T

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha sklon 25°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ALFA TN
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 138,69 m

3

- obestavěný prostor: 586,94 m
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ALFA TN

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha s námětky sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité
laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ BETA
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 5+1 s koupenou, WC
a technickou místností. Součástí
domu je garáž. Podkroví domu
je využitelné v celé zastavěné
ploše a může být řešené jako
noční část domu. Velikost
obestavěného
prostoru
a
vybavení domu je velmi
příznivém poměru k ceně
domu. Komfort bydlení zvyšuje
samostatná místnost pro šatnu.
2

- zastavěná plocha: 136,57 m

3

- obestavěný prostor:757,99 m
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BETA

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Zdivo

garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA K
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 122,44 m

3

- obestavěný prostor: 524,31 m
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GAMA K

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA Z
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 121,91 m

3

- obestavěný prostor: 515,97 m
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GAMA Z

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo
Strop a krov

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA ZGS
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je suché stání.
2

- zastavěná plocha: 137,37 m

3

- obestavěný prostor: 561,66 m
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GAMA ZGS

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

Strop a krov

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků, garážové stání je provedeno z tesařsky
vázaného krovu s přiznanými krokvemi
sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Eletroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA ZGZ
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 144,91 m

3

- obestavěný prostor: 593,97 m
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GAMA ZGZ

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá
kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků, garážové stání je provedeno z
tesařsky vázaného krovu s přiznanými krokvemi
sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a
všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Eletroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti
cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v
domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným
kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA N
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 119,44 m

3

- obestavěný prostor: 556,54 m
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GAMA N

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
sedlová střecha sklon 30° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA PLUS
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 4+1 s koupenou, WC
a
technickou
místností.
Součástí domu je garáž.
Podkroví domu je využitelné v
celé zastavěné ploše a může
být řešené jako noční část
domu. Velikost obestavěného
prostoru a vybavení domu je
velmi příznivém poměru k ceně
domu.
2

- zastavěná plocha: 121,91 m

3

- obestavěný prostor:592,74 m
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GAMA PLUS

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA PLUS GS
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 5+1 s koupenou, WC a
technickou místností. Součástí
domu je garáž. Podkroví domu
je využitelné v celé zastavěné
ploše a může být řešené jako
noční část domu. Velikost
obestavěného
prostoru
a
vybavení domu je velmi
příznivém poměru k ceně domu.
Součástí domu je suché stání.
2

- zastavěná plocha: 140,96 m
3
- obestavěný prostor: 660,76 m

41

GAMA PLUS GS

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými
krokvemi
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA PLUS GZ
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 5+1 s koupenou, WC a
technickou místností. Součástí
domu je garáž. Podkroví domu je
využitelné v celé zastavěné ploše a
může být řešené jako noční část
domu. Velikost obestavěného
prostoru a vybavení domu je velmi
příznivém poměru k ceně domu.
Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 146,65 m
3
- obestavěný prostor: 690,56 m
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GAMA PLUS GZ

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Eletroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA 1P
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 5+1 s koupenou, WC a
technickou místností. Součástí
domu je garáž. Podkroví domu
je využitelné v celé zastavěné
ploše a může být řešené jako
noční část domu. Velikost
obestavěného
prostoru
a
vybavení domu je velmi
příznivém poměru k ceně domu.
2

- zastavěná plocha: 121,91 m
3
- obestavěný prostor: 698,85 m
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GAMA 1P

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Eletroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA 1P GS
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 5+1 s koupenou, WC a
technickou místností. Součástí
domu je garáž a suché stání.
Podkroví domu je využitelné v
celé zastavěné ploše a může být
řešené jako noční část domu.
Velikost obestavěného prostoru a
vybavení
domu
je
velmi
příznivém poměru k ceně domu.
2

- zastavěná plocha: 140,96 m
3
- obestavěný prostor: 758,68 m
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GAMA 1P GS

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými
krokvemi
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ GAMA 1P GZ
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 5+1 s koupenou, WC a
technickou místností. Součástí
domu je dvoj-garáž. Podkroví
domu je využitelné v celé
zastavěné ploše a může být
řešené jako noční část domu.
Velikost obestavěného prostoru
a vybavení domu je velmi
příznivém poměru k ceně domu.
2

- zastavěná plocha: 142,52 m
3
- obestavěný prostor: 775,72 m
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GAMA 1P GZ

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ DELTA
Podkrovní dům velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Moderní vzhled udávají
odsazené pultové střechy.
2

- zastavěná plocha: 144,19 m

3

- obestavěný prostor: 554,74 m
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DELTA

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Zdivo
Strop a krov

Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
pultová střecha sklon 15°, plechová krytina LINDAB s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ LAMBDA Z
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 5+1 s koupenou, WC a
technickou místností. Součástí
domu je garáž. Podkroví domu
je využitelné v celé zastavěné
ploše a může být řešené jako
noční část domu. Velikost
obestavěného
prostoru
a
vybavení domu je velmi
příznivém poměru k ceně
domu.
2

- zastavěná plocha: 83,30 m
3
- obestavěný prostor: 489,10 m
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LAMBDA Z

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Eletroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ LAMBDA ZS
Podkrovní
dům
velikostní
kategorie 5+1 s koupenou, WC a
technickou místností.
Dům
obsahuje suché stání. Podkroví
domu je využitelné v celé
zastavěné ploše a může být
řešené jako noční část domu.
Velikost obestavěného prostoru a
vybavení domu je velmi příznivém
poměru k ceně domu.
2

- zastavěná plocha: 101,81 m
3
- obestavěný prostor: 613,41 m
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LAMBDA ZS

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými
krokvemi
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto
dodávky : cena se stanovuje
individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ LAMBDA ZG
Podkrovní dům velikostní kategorie
5+1. Dům obsahuje garáž a suché
stání. Podkroví domu je využitelné v
celé zastavěné ploše a může být
řešené jako noční část domu.
Velikost obestavěného prostoru a
vybavení domu je velmi příznivém
poměru k ceně domu.
2

- zastavěná plocha: 134,24 m
3
- obestavěný prostor: 720,65 m
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LAMBDA ZG

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ OMEGA Z
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 127,35 m

3

- obestavěný prostor: 563,06 m
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OMEGA Z

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
valbová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ OMEGA ZA
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 127,35 m

3

- obestavěný prostor: 563,10 m
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OMEGA ZA

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
valbová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ OMEGA ZG
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
- zastavěná plocha: 149,9 m

2

- obestavěný prostor: 655,8 m

3
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OMEGA ZG

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
valbová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ OMEGA ZGP
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 149,95 m

- obestavěný prostor: 655,9 m

3
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OMEGA ZGP

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
valbová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ OMEGA ZGPV
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.
2

- zastavěná plocha: 157,99 m

3

- obestavěný prostor: 695,38 m
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OMEGA ZGPV

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
valbová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING SUPERLINE
zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
Výplně otvorů vnější a vnitřní

garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
Namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky :
cena se stanovuje individuálně

přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ OMIKRON
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 3+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je suché stání.
2

- zastavěná plocha: 127,26 m

3

- obestavěný prostor: 582,33 m
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OMIKRON

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků

Strop a krov

garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými krokvemi
sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ OMIKRON 1P
Podkrovní dům velikostní kategorie
5+1 s koupenou, WC a technickou
místností. Součástí domu je suché
stání. Podkroví domu je využitelné v
celé zastavěné ploše a může být
řešené jako noční část domu.
Velikost obestavěného prostoru a
vybavení domu je velmi příznivém
poměru k ceně domu.
2

- zastavěná plocha: 127,28 m
3
- obestavěný prostor: 669,62 m
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OMIKRON 1P

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropnÍch vložek MIAKO 19

Strop a krov

krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými
krokvemi
sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování
klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny

Střecha

okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ SIGMA
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita
vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví
pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.
2

- zastavěná plocha: 134,18 m

3

- obestavěný prostor: 543,47 m
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SIGMA

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
Zdivo

příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
komín je třísložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného
zdiva

Strop a krov

strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
valbová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy
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Typ ZETA
Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 3+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je
garáž.
2

- zastavěná plocha: 151,08 m

3

-obestavěný prostor: 575,85 m

75

ZETA

Rodinný dům
Spodní stavba

Základy a základová deska

skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace
základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm

Hrubá stavba
Zdivo
Strop a krov

Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm
příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
pultová střecha sklon 15°, plechová krytina LINDAB s pojistnou folií na dvojité laťování

Střecha

klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny
okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování
hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu

Dostavba
plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE
Výplně otvorů vnější a vnitřní

zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5
vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé
Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu
vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m)
dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech
pokojích
fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm

Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah

povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm
vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm
podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami
namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku
vnitřní malby bílé
podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm

Tepelné izolace
Hydroizolace
Zdravotechnika
Elektroinstalace

strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě
součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný

Topení

v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou
regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na refenčním místě v domě
kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa

Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře
cena se stanovuje individuálně
anténní rozvody a telekomunikační rozvody
oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

