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ŠTANDARD
THREE  systém ®

Obvodové steny / konštrukcia 
oceľový skelet
LVL hranol, LVL „H“ stĺpik
panel PUR / PIR, hr.160mm

Vnútorné nosné steny / konštrukcia 
LVL hranol
LVL „H“ stĺpik (podľa riešenia hl. konštrukcie)

Vnútorné deliace steny / konštrukcia LVL hranol

Strešná konštrukcia LVL rezivo

Stropné konštrukcie / stropnice LVL rezivo

Obvodové steny / záklop z exteriéru magnezitová doska, protipožiarna, hr.12mm

Spojovacie prostriedky

Izolácia strešná 
nadkrokvová/nadstropnicová izolácia 
PUR / PIR, hr. 160mm
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ŠTANDARD
HRUBÁ STAVBA

Zemné práce a základové konštrukcie
ŽB pätky
základové pásy (*)

Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti asfaltové bitúmenové pásy

Obvodové steny / konštrukcia 

- viď:  ŠTANDARD - THREE systém

Vnútorné nosné steny / konštrukcia 

Vnútorné deliace steny / konštrukcia

Strešná konštrukcia / krov

Stropné konštrukcie / stropnice

Obvodové steny / záklop

Spojovacie prostriedky

Izolácia strešná

Komín Schiedel Stabil, jedno-prieduchový

Otvorové konštrukcie- vstupné dvere, okná

vstup. dvere – PVC/AL v RAL, plné, bezpečnostne;
okná – PVC/AL v RAL, izol. 3-sklo, otváravo-sklopné; 
terasové dvere – jednokrídlové; PVC/AL v RAL, s 
prahom, otváravo-sklopné, ďalšie krídla - fix; 
terasové dvere – dvojkrídlové, PVC/AL v RAL,
otváravo-sklopné krídlo, s prahom, druhé a ďalšie  
krídlo – fix
-exteriér. parapety – AL v RAL
-interiér. parapety – obklad, príp. PVC 

Strešná krytina PVC, Fatrafol

Klampiarske práce AL v RAL

Bleskozvod 
pasívna ochrana pred bleskom, 
uzemnenie v 4 rohoch + vývod pre RE

(*) – pre konkretizáciu Ponuky a jednoznačné určenie štandardu H.S. je potrebný IGHP 
na základe ktorého statik posudzuje a odvodzuje dimenzovanie prvkov konštrukcie.
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ŠTANDARD
HOLODOM

Zemné práce a základové konštrukcie
- viď: ŠTANDARD - HRUBÁ STAVBA - typová

Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti

Obvodové steny / konštrukcia 

- viď:  ŠTANDARD - THREE systém

Vnútorné nosné steny / konštrukcia 

Vnútorné deliace steny / konštrukcia

Strešná konštrukcia / krov

Stropné konštrukcie / stropnice

Obvodové steny / záklop

Spojovacie prostriedky

Izolácia strešná

Komín

- viď: ŠTANDARD - HRUBÁ STAVBA - typová

Otvorové konštrukcie- vstupné dvere, okná

Strešná krytina

Klampiarske práce

Bleskozvod 

Elektromontáže – rozvody a inštalácie štandardná

Zdravotechnické rozvody a inštalácie vývody pre vodu/odpad, predsadené WC systémy

Vykurovanie - podlahové / elektro El. odporové káble, interiér. termostaty

Izolácia podlahová XPS 80 mm (40+40)

Izolácia stropná XPS 30 mm

Podlahové konštrukcie - 1. NP betónový poter

Schodisko
schodisko oceľovo-drevené, bez podstupníc, 
priamočiare, s jednostranným oceľ. zábradlím

Podlahové konštrukcie - 2. NP betónový poter, fólia

Obvodové steny - vnútorný sdk obklad SDK záklop

Vnútorné nosné steny - sdk obklad SDK záklop (podľa riešenia)

Vnútorné deliace steny – sdk obklad SDK záklop

Predsadené inštalačné steny SDK záklop

SDK stropné podhľady SDK plný , rovný

Exteriér. podlahové konštr. – balkóny, terasy štrkový násyp

Zámočnícke práce oceľové zábradlia v exteriéroch

Dokončovacie práce - fasáda silikónová omietka, biela, zrno 1,5mm
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ŠTANDARD
DOM NA KĽÚČ

Zemné práce a základove konštrukcie
- viď: ŠTANDARD - HRUBÁ STAVBA - typová

Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti

Obvodové steny / konštrukcia 

- viď:  ŠTANDARD - THREE systém

Vnútorné nosné steny / konštrukcia 

Vnútorné deliace steny / konštrukcia

Strešná konštrukcia / Krov

Stropné konštrukcie / stropnice

Obvodové steny - MgO doska / záklop

Spojovacie prostriedky

Izolácia strešná - PUR

Komín

- viď: ŠTANDARD - HRUBÁ STAVBA - typová

Otvorové konštrukcie- vstupné dvere, okná

Strešná krytina

Klampiarske práce

Bleskozvod 

Elektromontáže – rozvody a inštalácie

- viď: ŠTANDARD - HOLODOM- typový

Zdravotechnické rozvody a inštalácie

Vykurovanie - podlahové / elektro

Izolácia podlahová

Izolácia stropná

Podlahové konštrukcie - 1. NP

Schodisko

Podlahové konštrukcie - 2. NP

Obvodové steny - vnútorný sdk obklad

Vnútorné nosné steny - sdk obklad

Vnútorné deliace steny – sdk obklad

Predsadené inštalačné steny

SDK stropné podhľady

Exteriér. podlahové konštr. – balkóny, terasy

Zámočnícke práce

Dokončovacie práce - fasáda

Dokončovacie práce – podbitie strechy/konzol silikónová omietka, biela, zrno 1,5mm

Dokončovacie práce – obklady a dlažby
obklady – keramické (do 10 €/m2); 
dlažby – gress (do 10 €/m2)
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Zdravotechnické predmety / Sanita

WC misa biela; umývadlo keramické biele ,š.600mm 
so skrinkou, stojanková batéria páková; sprch. kút so 
žľabom, š.700mm, s batériou a ručnou sprchou; bez 
sprchovacej hlavice; 

Dokončovacie práce – maľovky interiérové penetrácia + 3x náter biely

Dokončovacie práce – podlahy
denné priestory - dlažby – gress (do 10 €/m2); nočné 
priestory a galéria – pláv. laminát. podlaha 8mm (do 
8 €/m2) + PVC soklové lišty; 

Interiérové dvere plné krídla, fóliované, obložkové zárubne

Dokončovacie práce - elektro
koncové prvky (napr. vypínače, zásuvky, ...), biele, 
základné dizajnové rady (fi. Legrand, ABB, ... iné), 

Vykurovanie
el. podlahové odporové káble, interiérové 
termostaty; + kúpeľňa – rebríkový elektrický 
radiátor, zavesený

Ohrev TÚV
zásobník TÚV, 2x 80 litrov – pre 1np a pre 2np, 
elektrický, bez cirkulácie

Práčka 1x vývod pre práčku

Elektro

3 x zásuvka v každej obytnej miestnosti; 1x vypínač 
a 1x vývod s objímkou  pre svietidlo v každej 
miestnosti
1x vývod TV; 1x príprava DATA v určenej miestnosti
1x RE skriňa s výzbrojou

Bleskozvod
pasívna ochrana pred bleskom, uzemnenie v 4 
rohoch + vývod pre RE; v základoch uzemnenie 
oceľovou pásovinou

Dažďová voda zvody vyvedené na terén, bez lapačov splavenín

TECHNICKÉ  ZARIADENIE  BUDOVY
pri realizácii: DOM NA KĽÚČ


