
 

STANDARDY A TECHNICKÝ POPIS 

 DOMY NA VINICI II. ETAPA 

5 RODINNÝCH DOMŮ + 2 VILA DOMY 

1. INFRASTRUKTURA, PŘÍPOJKY 

• VODOVOD  

domy budou napojeny na veřejný vodovod, vodoměrná šachta je na pozemku či 

jeho hranici 

• SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  

domy budou napojeny na kanalizační síť, šachta se nachází buď na vlastním nebo na vedlejším pozemku 

• DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

dešťová voda ze střech domů bude svedena do retenční nádrže, přičemž ji bude možno využít k zavlažování zahrady, případný nadbytečný objem 
bude odveden do vsakovacího objektu umístěného na pozemku, retenční nádrž nemá ve standardu rozvody na zahradu  

• ELEKTRO  

veřejná síť NN, zajištěno přípojkami na jednotlivých pozemcích 



• FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 

výroba elektřiny za pomocí fotovoltaických panelů umístěných na střeše domů, vyrobená elektřina slouží ke spotřebě domů. 

RD- výkon 4,68 kWp a kap.baterie 6,2 kWh 

VD- výkon 5,46 kWp a kap.baterie 6,2 kWh 

• DATOVÉ SLUŽBY  

zajištěna možnost připojení na datový kabel společnose AB-NET s.r.o., který je přiveden na pozemek nebo blízko jeho hranice – opecká síť 
vybudována 

2. STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

• ZÁKLADY  

železobetonová deska se zemnícím páskem, hydroizolace a ochrana proe 

radonu 

• VNĚJŠÍ OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO  

kombinace zděných nosných stěn, monolieckých železobetonových sloupů či ocelových sloupů a opěrných stěn z betonových bednících tvarovek 

• VNITŘNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY  

keramické cihelné zdivo 

  

• STROPY 

nad 1NP tvořena systémovým stropem MIAKO nebo ŽB deskou 



nad 2NP (podkrovím) je stropní konstrukce tvořena ztužujícími věnci ŽB 

• SCHODY  

monoliecká konstrukce 

3. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

• KROV  

zastřešení objektu tvoří sedlová střešní konstrukce z dřevěných vazníků 

• STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  

keramická pálená taška Tondach Stodo, barevnost dle objektu 

4. OKNA A DVEŘE 

• VCHODOVÉ DVEŘE  

jednokřídlé plastové, plné, otočné s bočním světlíkem 

        

       • INTERIÉROVÉ DVEŘE  

jednokřídlé, otočné, plné hladké, CPL laminát, výplň odlehčená DTD deska, bílý hladký dekor 

        



       • GARÁŽOVÁ VRATA  

sekční, poháněná motorem, dálkové ovládání, barva dle objektu 

• OKNA  

plastová okna, izolační strojsklo (U=0,7W/m2K), systémové těsnění, celoobvodové kování, , 6/7 komora , barva dle objektu , dodavatel PKS Okna. 

• PARAPETY  

vnější FeZN plech 0,5 mm barva RAL 7016 

vnitřní systémový bílý 

  

5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

• KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  

polystyrenové desky EPS 

• VENKOVNÍ OMÍTKA  

silikonová, strukturovaná, bílá, velikost zrna 1,5mm 

• VNITŘNÍ OMÍTKA 

zdi jsou omítnuty sádrovou jednovrstvou omítkou, barva bílá 

• POTĚRY PODLAH 

samonivelační betonový litý potěr ( je možná adekvátní náhrada za anhydrit či cemflow ) 



• PODHLEDY 

SDK podhled montovaný v celé ploše podkroví a částečně i v prostorech 1.NP 

• ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Zábradlí terasy dle typu RD, barva RAL 7016 (antracit), interiérové ocelové zábradlí, barva RAL 7016 (antracit), předokenní zábradlí skleněné 
integrované do rámu okna 1x na objektech SO 11 a SO 13 

• KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

FeZN, 0,55 mm RAL 7016 dle výpisu prvků k jednotlivým objektům 

• PODLAHOVÁ KRYTINA 

Laminátová podlaha, výběr z 8 dekorů Classen Euphoria 4V 

• ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

➢ Předstěnové systémy Concept 

➢ WC závěsné Vitra, sedátko WC Vitra 

➢ Umyvadlo klasické Jika bílá 60 cm, umývátko klasické Ideal Standard 50x23,5 cm bílé, umyvadlo Concept 60 cm bílé dle typu domu 

➢ Baterie umyvadlové, sprchové od výrobce Grohe 

➢ Vana plastová klasická Concept 170x75x44 bílá nebo 160x70x44 bílá 

➢ Radiátor koupelnový Concept bílý 

➢ Zástěna sprchová boční – sklo Concept stříbrná lesklá/čiré AP, žlab, rošt a nerezová lišta pro spádovanou podlahu od výrobce Alcaplast 



➢ Podlahová nerezová vpust Concept (technická místnost) 

• OBKLADY A DLAŽBY 

Koupeleny a WC: 

Dlažba Marazzi Treverkway 15x90 larice 

Obklad Rako Light 30x60 cm bílá lesk 

Lišta ukončovací eloxovaný hliník  

Zádveří: 

Dlažba Cifre Oxigeno Grey 45x45 šedá 

Technická místnost: 

Dlažba La Ceramica ICON RETT 60x60 silver 

Garáž: 

Dlažba KCHZ Taurus Granit Nordic 30x30 šedá 

Sokl KCHZ Taurus Granit Nordix 8x30 šedá 

Terasa nad 1.NP: 

Dlažba plošná hladká Prakek 40x40 , výběr dekorů barva šedá, karamelová, okrová, písková   



6. ELEKTROINSTALACE  

• ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD  

měděné rozvody, zásuvky, vypínače-standard ABB TANGO, světelné obvody 

zakončeny svorkou, v každé místnose jedna žárovka 

• ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD  

datové a TV rozvody do obytných místnos� (bez TV antény a průvlaku na 

střechu), domácí zvonek 

7. VYTÁPĚNÍ, OHŘEV VODY, VĚTRÁNÍ A VZT 

             

              RODINNÉ DOMY 

• VYTÁPĚNÍ 

 elektrické podlahové vytápění kabely Raychem, se samostatnými termostaty v každé místnose, TERMOSTAT STANDARD -DEVIreg™ Ope 

• PŘÍPRAVA TUV 



Pomocí elektrických ohřívačů s integrovaným tepelným čerpadlem 

• VZDUCHOTECHNIKA 

V objektech bude rekuperace, je navržen komplexní systém řízené výměny vzduchu. Zařízení je určeno pro řízené větrání s rekuperací odpadního 
tepla, teplovzdušné vytápění a dochlazování pomocí větrací a cirkulační jednotky napojené na jednotku tepelného čerpadla 

           

   VILA DOMY ( bytové jednotky) 

• VYTÁPĚNÍ 

Teplovodní podlahové vytápění  

• PŘÍPRAVA TUV 

Pomocí elektrických ohřívačů s integrovaným tepelným čerpadlem 

8. EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY 

• PLOCHA ZAHRADY  

srovnaná, prostá odpadu, bez svrchní vrstvy ornice (substrátu) a založení zahrady 

• POVRCHOVÉ ÚPRAVY EXTERIÉR  



pouze vchod do domu a vjezd do garáže (zámková dlažba) a okapový chodník (štěrk) 

• STÍNĚNÍ  

příprava na venkovní žaluzie (včetně ovládání – vypínačů) – kastlíky a přívod elektřiny 

SOUČÁSTÍ STANDARDU NEJSOU TYTO PRVKY: 

• VENKOVNÍ A VNITŘNÍ ŽALUZIE 

• KUCHYŇSKÁ LINKA 

• NÁBYTEK, SKŘÍNĚ 

• SVÍTIDLA 

• OPLOCENÍ  

• ZAHRADA A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – venkovní terasa, zámková dlažba, zatravňovací dlaždice (s výjimkou vchodu a vjezdu do domu okapového 
chodníku) 

• PERGOLA 



„Vyhrazujeme si právo nahradit výše uvedené výrobky za jiné se srovnatelnými parametry. Projektová dokumentace a popis standardů se 

mohou v průběhu stavby lišit z důvodu změn materiálů, technologií a postupu prací „ 













 



 












