Verze 04 - platnost od 1.11.2017

Technická specifikace stavby, provedení HRUBÁ STAVBA (patrové domy
GSERVIS)
Z
Provedení standardní základové desky pro jednoduché založení a rovinatý terén (pozemek), dle typického ezu základ .

K

Verze 04 - platnost od 1.11.2017

Specifikace 1: Obvodová st na v p ízemí i v pat e

Fermacell deska 12,5 mm, d ev ná konstrukce KVH 60/120 mm s vloženou tepelnou izolací 120 mm, parot sná folie, vzduchová
mezera 40 mm, Fermacell 12,5 mm, bez další povrchové úpravy.
Součástí obvodové st ny není provedení fasády.

Specifikace 2: Podlaha 1.NP

není p edm tem dodávky – povrch tvo í základová deska

Specifikace 3: Strop mezi 1.NP a 2.NP

OSB deska tl. 22 mm, d ev ná konstrukce KVH 60/220 mm

Specifikace 4: Vnit ní nosné st ny

d ev ná konstrukce KVH 60/120 mm, tepelná a zvuková izolace tl. 100 mm, oboustranné oplášt ní Fermacell 12,5 mm, bez
povrchové úpravy

Specifikace 5: Vnit ní nenosné p íčky

d ev ná konstrukce KVH 60/100 mm, tepelná a zvuková izolace tl. 100 mm, oboustranné oplášt ní Fermacell 12,5 mm, bez
povrchové úpravy

Specifikace 6: st echa a st ešní krytina

St echa:
st ešní krytina, st ešní lat , kontra lat , dodatečná hydroizolační vrstva, tesa ská konstrukce smrk, bez sn hových hák , okapnička
FeZn
Sklon st echy:
St ešní krytina: typ: Tondach Samba 11
Barvený odstín podbití/viditelného krovu:
Standardní systémové p íslušenství:

viz katalogový list domu / jiný
odstín: černá, červená, hn dá
odstín: dub
1x taška anténní bez stožáru, 1x tvarovka odv trání kanalizace

Specifikace 7: Komín

Není p edm tem dodávky

Specifikace 8: Okapy, svody a ostatní klempí ské dopl ky
P edm tem dodávky jsou pouze okapy, materiál lakovaný pozink

Specifikace 9: Schody a schodiš ové zábradlí
Nejsou p edm tem dodávky

O
Specifikace 10: St ešní okna
Nejsou p edm tem dodávky

Specifikace 11: Okna, balkónové a vchodové dve e VEKRA

plastová okna a balkónové dve e s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W.m-2.K-1 , PROFIL PRIMA (p tikomorový) s venkovní i vnit ní
t snící folií, celoobvodové kování s funkcí otevírání a skláp ní vč. mikroventilace,
plastové vchodové dve e, dovnit otvíravé, t íbodový uzavírací mechanismus, klika/koule s bezpečnostním štítkem, celoprosklená
nepr hledná výpl (dvojsklo s k rou) s Ug = 1,1 W.m-2.K-1
odstín rámu (vnit ní/vn jší):
bilá/bílá
barva nosného profilu rámu i k ídla
bílá
vnit ní a vn jší parapety nejsou p edm tem dodávky

Specifikace 12: Zábradlí balk. oken
Není p edm tem dodávky

Specifikace 13: Vnit ní dve e
Nejsou p edm tem dodávky

G

v p ípad , že je součástí katalogového domu

Specifikace 14: Nezateplená garáž
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St na: Fermacell deska 12,5 mm, d ev ná konstrukce KVH 60/120 mm, parot sná folie, Fermacell 12,5 mm, bez další povrchové
úpravy.
Součástí obvodové st ny není provedení fasády.
St echa šikmá:
st ešní krytina, st ešní lat , kontra lat , dodatečná hydroizolační vrstva, tesa ská konstrukce smrk, bez sn hových hák , okapnička
FeZn, krytina shodná se st echou domu
St echa plochá:
St ešní krytina folie PVC, geotextilie, OSB desky, d ev ná konstrukce KVH
Podlaha: není p edm tem dodávky, povrch tvo í základová deska
Garážová vrata nejsou p edm tem dodávky
Specifikace 15: Vnit ní dve e mezi domem a garáží
Nejsou p edm tem dodávky

E
Specifikace 16: Elektroinstalace

P edm tem dodávky není elektroinstalace, pouze p íprava n kterých tras resp. prostup , takto:
Prostup základovou deskou (chránička min. pr m ru 50 mm) od hrany základové desky do místa budoucího rozvad če
(vyvedeno v podlaze – základové desce) pro hlavní p ívod el. energie
Prostup základovou deskou (chránička min. pr m ru 30 mm) od hrany základové desky do místa budoucího rozvad če
(vyvedeno v podlaze – základové desce) pro p ípadný slaboproud
Umíst ní chrániček (min. pr m ru XY) do st nových konstrukcí pro budoucí elektroinstalaci pro vypínače a zásuvky takto:
Obytná místnost:
1 ks vypínače a 3 ks zásuvek
Ostatní:
1 ks vypínače a 1 ks zásuvek
OP + kuchyn :
3 ks vypínače a 11 ks zásuvek
Samostatná kuchyn :
1 ks vypínače a 6 ks zásuvek
Trasa t chto chrániček je od místa napojení zásuvky ev. vypínače pod stropní konstrukcí.

Specifikace 17: Oh ev vody
Není p edm tem dodávky

Specifikace 18: Topení
Není p edm tem dodávky

S
Specifikace 19: Sanitární instalace

Sanitární instalace nejsou p edm tem dodávky vyjma instalací v základové desce takto:
Voda – potrubí PE pr m r 32 mm, od hrany základové desky do místa budoucí vodom rné sestavy p íp. hlavního uzáv ru
(vyvedeno v podlaze – základové desce)
Kanalizace – potrubí KG pr m r dle PD, od hrany základové desky do budoucího místa napojení svislých rozvod (vyvedeno
v podlaze – základové desce). Jedná se tedy pouze o ležaté rozvody kanalizace pod základovou deskou dle PD.
Pozn.
V míst budoucích rozvod ZTI a v míst budoucího elektro rozvad če nebudou provedeny p edst ny ev. jednostrann oplášt ny
p íčky z desek Fermacell.
Vybavení koupelen a WC
Není p edm tem dodávky

Specifikace 20: Vnit ní povrchové úpravy
Nejsou p edm tem dodávky

Doporučení
Dokončení domu doporučujeme provést v souladu s projektovou dokumentací stavby za použití standardních skladeb a
detail jednotlivých konstrukcí.
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Technická specifikace stavby, provedení HRUBÁ STAVBA (p ízemní domy
GSERVIS)
Z
Provedení standardní základové desky pro jednoduché založení a rovinatý terén (pozemek), dle typického ezu základ .

K

Specifikace 1: Obvodová st na

Fermacell deska 12,5 mm, d ev ná konstrukce KVH 60/120 mm s vloženou tepelnou izolací 120 mm, parot sná folie, vzduchová
mezera 40 mm, Fermacell 12,5 mm, bez další povrchové úpravy.
Součástí obvodové st ny není provedení fasády.

Specifikace 2: Podlaha 1.NP

není p edm tem dodávky – povrch tvo í základová deska

Specifikace 3: Vnit ní nosné st ny

d ev ná konstrukce KVH 60/120 mm, tepelná a zvuková izolace tl. 100 mm, oboustranné oplášt ní Fermacell 12,5 mm, bez
povrchové úpravy

Specifikace 4: Vnit ní nenosné p íčky

d ev ná konstrukce KVH 60/100 mm, tepelná a zvuková izolace tl. 100 mm, oboustranné oplášt ní Fermacell 12,5 mm, bez
povrchové úpravy

Specifikace 5: st echa a st ešní krytina

St echa:
st ešní krytina, st ešní lat , kontra lat , dodatečná hydroizolační vrstva, vazníková konstrukce smrk, bez sn hových hák ,
okapnička FeZn
Sklon st echy:
St ešní krytina: typ: Tondach Samba 11
Barvený odstín podbití/viditelného krovu:
Standardní systémové p íslušenství:

viz katalogový list domu / jiný
odstín: černá, červená, hn dá
odstín: dub
1x taška anténní bez stožáru, 1x tvarovka odv trání kanalizace

Specifikace 6: Komín

Není p edm tem dodávky

Specifikace 7: Okapy, svody a ostatní klempí ské dopl ky
P edm tem dodávky jsou pouze okapy, materiál lakovaný pozink

O
Specifikace 8: St ešní okna
Nejsou p edm tem dodávky

Specifikace 9: Okna, balkónové a vchodové dve e VEKRA

plastová okna a balkónové dve e s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W.m-2.K-1 , PROFIL PRIMA (p tikomorový) s venkovní i vnit ní
t snící folií, celoobvodové kování s funkcí otevírání a skláp ní vč. mikroventilace,
plastové vchodové dve e, dovnit otvíravé, t íbodový uzavírací mechanismus, klika/koule s bezpečnostním štítkem, celoprosklená
nepr hledná výpl (dvojsklo s k rou) s Ug = 1,1 W.m-2.K-1
odstín rámu (vnit ní/vn jší):
bilá/bílá
barva nosného profilu rámu i k ídla
bílá
vnit ní a vn jší parapety nejsou p edm tem dodávky

Specifikace 10: Zábradlí balk. oken
Není p edm tem dodávky

Specifikace 11: Vnit ní dve e
Nejsou p edm tem dodávky

G

v p ípad , že je součástí katalogového domu

Specifikace 12: Nezateplená garáž
St na: Fermacell deska 12,5 mm, d ev ná konstrukce KVH 60/120 mm, parot sná folie, Fermacell 12,5 mm, bez další povrchové

úpravy.
Součástí obvodové st ny není provedení fasády.
St echa šikmá:
st ešní krytina, st ešní lat , kontra lat , dodatečná hydroizolační vrstva, tesa ská konstrukce smrk, bez sn hových hák , okapnička
FeZn, krytina shodná se st echou domu
St echa plochá:

St ešní krytina folie PVC, geotextilie, OSB desky, d ev ná konstrukce KVH
Podlaha: není p edm tem dodávky, povrch tvo í základová deska
Garážová vrata nejsou p edm tem dodávky

Specifikace 13 Vnit ní dve e mezi domem a garáží
Nejsou p edm tem dodávky

E
Specifikace 14: Elektroinstalace

P edm tem dodávky není elektroinstalace, pouze p íprava n kterých tras resp. prostup , takto:
Prostup základovou deskou (chránička min. pr m ru 50 mm) od hrany základové desky do místa budoucího rozvad če
(vyvedeno v podlaze – základové desce) pro hlavní p ívod el. energie
Prostup základovou deskou (chránička min. pr m ru 30 mm) od hrany základové desky do místa budoucího rozvad če
(vyvedeno v podlaze – základové desce) pro p ípadný slaboproud
Umíst ní chrániček (min. pr m ru XY) do st nových konstrukcí pro budoucí elektroinstalaci pro vypínače a zásuvky takto:
Obytná místnost:
1 ks vypínače a 3 ks zásuvek
Ostatní:
1 ks vypínače a 1 ks zásuvek
OP + kuchyn :
3 ks vypínače a 11 ks zásuvek
Samostatná kuchyn :
1 ks vypínače a 6 ks zásuvek
Trasa t chto chrániček je od místa napojení zásuvky ev. vypínače pod stropní konstrukcí.

Specifikace 15: Oh ev vody
Není p edm tem dodávky

Specifikace 16: Topení
Není p edm tem dodávky

S
Specifikace 17: Sanitární instalace

Sanitární instalace nejsou p edm tem dodávky vyjma instalací v základové desce takto:
Voda – potrubí PE pr m r 32 mm, od hrany základové desky do místa budoucí vodom rné sestavy p íp. hlavního uzáv ru
(vyvedeno v podlaze – základové desce)
Kanalizace – potrubí KG pr m r dle PD, od hrany základové desky do budoucího místa napojení svislých rozvod (vyvedeno
v podlaze – základové desce). Jedná se tedy pouze o ležaté rozvody kanalizace pod základovou deskou dle PD.
Pozn.
V míst budoucích rozvod ZTI a v míst budoucího elektro rozvad če nebudou provedeny p edst ny ev. jednostrann oplášt ny
p íčky z desek Fermacell.
Vybavení koupelen a WC
Není p edm tem dodávky

Specifikace 18: Vnit ní povrchové úpravy
Nejsou p edm tem dodávky

Doporučení
Dokončení domu doporučujeme provést v souladu s projektovou dokumentací stavby za použití standardních skladeb a
detail jednotlivých konstrukcí.

