ZAČNĚTE ÚPLNĚ OD ZAČÁTKU.
Respektujeme Vaše přání a potřeby. Nabízíme Vám cenové varianty různých stupňů dokončenos našich dřevostaveb
NH. Vyberte si takovou, která Vám bude nejlépe vyhovovat BASIC (hrubá zvenčí dokončená stavba), MEDIUM (technologické a funkční celky), COMPLETE (dílčí dokončení řemesel). Při svém rozhodnu nezapomeňte na provázání
záruk.
STUPNĚ DOKONČENOSTI NH
PŘEHLED DODÁVEK
BASIC
MEDIUM
COMPLETE
Výrobní dokumentace
Vnitřní a vnější stěny s tepelnou a zvukovou izolací
Sádrovláknitá deska na všech vnitřních stěnách
Instalační předstěna pro rozvod inženýrských sí
Venkovní omítka-fasáda
Konstrukce střechy, zateplení
Střešní kry na včetně klempířské práce
Okapy a svody, klempířské prvky
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B ROZSAH BASIC
• Základem domů NH ve standardním provedení jsou obvodové stěny STYL v difusně uzavřeném
systému. Tato konstrukce je ověřena dlouholetými zkušenostmi, omezuje prostup vodních par. Vnitřní
klima dřevostavby je s relativně nízkou vzdušnou vlhkostí.
• Vnitřní stěny jsou s tepelnou i zvukovou izolací a sádrovláknitými deskami. Instalační předstěny
jsou připraveny pro rozvod inženýrských sítí.
• Domy NH mají speciální fasádu Sto Therm Classic s vynikajícími zvukovými a izolačními vlastnostmi.
• Konstrukci střechy se zateplením, okapy, svody, klempířské prvky a střešní krytinu dodáváme
včetně klempířské práce.
• Venkovní nátěr vnějšího dřevěného palubkového podbití přesahů střechy je v odstínu OŘECH.
• Vchodové dveře, garážová vrata, francouzský balkón - je-li v projektu RD.
• Okna a balkónové dveře jsou předávány s vnějšími parapety.
• Rolety a žaluzie jsou na přání investora za příplatek.
• Stropy a šikmé střechy jsou zakončeny tepelnou izolací s přípravou pro sádrokarton,
sádrokarton není součástí této dodávky.
• Podlahy, elektroinstalace, topení, sanitární a interiérové vybavení - to vše si stavebník zajišťuje již sám.

Hromosvod
Venkovní nátěr
Okna, balkonové a vchodové dveře
Garážová vrata
Francouzský balkon

M ROZSAH MEDIUM

Masivní betonová podlaha

•
•
•
•

Zásuvky, vypínače, elektroinstalace

•

Venkovní parapety
Sádrokartonové stropní desky

Rozvody vody a kanalizace
Ohřev teplé užitkové vody
Vytápění
Schodiště (pouze v patrových domech)
Půdní schody dle projektu
Vnitřní parapety
Úprava povrchů, stěn a stropů do kvality Q3

•
•
•
•
•
•

ROZSAH BASIC je kompletně hotový.
Stropy jsou zakončené sádrokartonovými deskami.
Masivní betonové podlahy jsou hotovy v přízemí i v podkroví.
Kompletní rozvod elektroinstalace je rozvedena od skříně domovního rozvaděče, vyhotoveny zásuvky
a vypínače (bez přípojky od elektroměrného pilíře, bez svítidel).
Rozvody teplé a studené vody jsou z plastových trubek izolované pěnovou izolací vedené od vodoměru
ke koncovým odběrným místům.
Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn pomocí závěsného kondenzačního plynového kotle se zásobníkem.
Kanalizace nadzemní stavby je tvořena kompletním systémem pro vnitřní kanalizaci PVC HT
a je ukončena cca 300 mm před hranou spodní stavby.
Schodiště je kombinované z masivního bukového dřeva a oceli.
Půdní schody jsou dodávány pokud jsou obsaženy v projektu RD.
Rozsah MEDIUM zakončují vnitřní parapety.
Celkové vybavení interiéru, koupelen, podlahové krytiny, dlažby, obklady - to vše si stavebník
zajišťuje již sám.

Malby
Koupelny, WC
Sanitární vybavení
Podlahové kry ny včetně soklů
Interiérové dveře včetně obložkových zárubní, kování
BLOWER DOOR test
Závěrečný úklid

C ROZSAH COMPLETE
•
•
•
•
•
•
•
•

ROZSAH BASIC je kompletně hotový.
ROZSAH MEDIUM je kompletně hotový.
Zbroušení a zatmelení vnitřních sádrovláknitých desek.
Všechny stěny, stropy a pohledy v domě jsou upraveny do stupně kvality povrchu Q3
a opatřeny bílou malbou.
Sanitární místnosti jsou kompletně dokončené - dlažby, obklady, umyvadla, vana, sprchový kout, WC.
Dům je vybaven ve všech místnostech podlahovými krytinami včetně soklů.
Interiérové dveře jsou dodány včetně obložkových zárubní.
Před předáním domu je proveden postavební úklid.

