
 
 
ŠTANDARDY DOMOV  
 
 
1. ZÁKLADY, VODOROVNÉ A ZVISLÉ KONŠTRUKC IE, STRECHA 
ZÁKLADY: železobetónová konštrukcia s izoláciou proti vode  
STENY NOSNÉ: montovaný drevený skelet opláštený z oboch strán OSB doskami a sadrokartónovými doskami 
 
STENY OBVODOVÉ: difúzne otvorená konštrukcia s inštalačnou predstenou zo strany interiéru a z 
exteriérovej strany opláštená DHF doskou a minerálnou tepelnou izoláciou  
STENY PRIEČKOVÉ: montovaný drevený skelet opláštený z oboch strán OSB doskami a sadrokartónom  
KONŠTRUKCIE STROPNÉ: drevená konštrukcia - stropnice  
KONŠTRUKCIE STREŠNÁ: drevená panelová konštrukcia s minerálnou tepelnou izoláciou  
SCHODIŠTE: drevené so stupnicami a podstupnicami  
STRECHA: strešná krytina FATRAFOL so štrkovým zásypom a pozinkovaným zvodným systémom 
 
 

 
2. VÝPLNE OTVOROV   
DVERE VCHODOVÉ - DOM: plastové dvere  
DVERE VNÚTORNÉ: dvere plné, otváravé, osadené v obložkovej zárubni, s povrchovou úpravou s fóliou bielej  
farby, kovanie 
 
OKNÁ A ZASKL. STENY: plastové okná a zasklené steny s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prechodu tepla UG 

max. 0,6 s exteriérovými a interiérovými parapetmi, hliníkovými vonkajšími žalúziami NOVA RAL a sieťkami 
                   
3. PODLAHY A ÚPRAVY POVRCHOV 
 
DLAŽBY VNÚTORNÉ: keramické dlaždice, so soklom rezaným z toho istého materiálu. Rozmer a vlastnosti podľa  
projektovej dokumentácie.  
OBKLADY VNÚTORNÉ: keramické obklady. Rozmer a vlastnosti podľa projektovej dokumentácie.  
PODLAHY: plávajúca podlaha laminátová v dezéne dreva so soklovými lištami toho istého dezénu.  
POVRCHY STIEN - VNÚTORNÉ: sadrokartón s maľbou bielou 
 
POVRCHY STIEN - EXTERIEROVÉ: certifikovaný kontaktný zatepľovací systém- fasádnej vaty, ukončený 
tenkovrstvou omietkou doplnená prvkami termodreva podľa projektovej dokumentácie  
STROPY: podhľad Biodoska v dennej časti domu  

 

4. ZARIAĎOVACIE PREDM ETY 
 
KUCHYNSKÝ KÚT: vývody pre batérie ukončené rohovými ventilmi, vývod na odpad bez ukončenia, ventil 
na umývačku riadu (sifón dodávkou drezu a kuchynskej linky v réžii vlastníka bytu ) 
 
KÚPELŇA A WC: umývadlo so zápachovým uzáverom, stojanková batéria do umývadla s pripojovacími 

hadicami, vaňa s dĺžkou minimálne 1500mm a zápachovou uzávierkou, nástenná vaňová batéria s 

ručnou sprchou, súprava ventilu a zápachovej uzávierky pre práčku, závesné WC, umývatko na WC s 

plastovým sifónom a stojankovou batériou s pripojovacími hadicami 
 

 

5. KÚRENIE A ROZVODY INŠTALÁCIE 
 
KÚRENIE: rozvody z plastových trubiek v podlahe na prízemí, doskové radiátory s termostatickými hlavicami na 
poschodí, v kúpeľniach rebríkové radiátory,  
KÚRENIE DOMU: kondenzačný kotol na plyn objem 120L 
 
ZDRAVOTECHNIKA: zásobník vody tlakový 120L, výtokové batérie a zápachové uzávierky so 
zariaďovacími predmetmi, vývody vody opatrené ventilmi 
 



ELEKTROINŠTALÁCIA: zásuvky a vypínače v bielej farbe s rozmiestnením podľa PD, samostatný prívod 
pre elektrický šporák, jednotlivé vývody pre svietidlá s rozmiestnením podľa PD  
 
 

 

6. VONKAJŠIE ÚPRAVY  
ZÁHRADKY: povrchovo upravená ornica pripravená na výsadbu  
TERASA: drevená podlaha s prístreškom  
PARKOVACIE MIESTA: spevnená plocha zámkovou dlažbou v kombinácii so štrkom  
SPEVNENÉ PLOCHY: chodníky okolo komunikácií a ostatné pešie komunikácie zo zámkovej dlažby  


