
Popis standardů RD Svinošice / Lipůvka 
 

Základové konstrukce: 
 
- Nosné stěny budou založeny na základových pasech z prostého betonu šířce dle 
statického výpočtu, do nezámrzné hloubky, resp. na železobetonovou desku 
- Podkladní beton tl.150mm bude vyztužen kari sítí a v celé ploše podsypán 
hutněným štěrkopískovým ložem 

 
Svislé konstrukce: 
 
- Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem POROTHERM 30cm spojované na 
lepidlo, resp. pěnu 
- Příčky jsou zděné zdivem POROTHERM 10cm, resp. 15cm 

 
Vodorovné konstrukce: 
 
- Stropní konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou 

 
Úpravy povrchů: 
 
- Vnější povrchy - kontaktní zateplovací systém s EPS tl.200mm se silikonovou 
omítkou 2,5kg/m2 vč. probarvení 
- V případě garáže EPS tl.50mm se silikonovou omítkou 2,5kg/m2, vč. probarvení 
- Dilatační mezera mezi domy bude vyplněna příslušnou izolací - bez povrchové 
úpravy 
- Vnitřní povrchy - štuková omítka s jemným zrnem, stěny opatřené obkladem budou 
bez horní štukové vrstvy 

 
Vnitřní podlahy: 
 
- Ložnice, obývací pokoj + jídelna, chodba - lepená vinylová podlaha v provedení 
kolekce SPIRIT IVC 4 dekory (Beige Oak, Brown Oak, Grey Oak, White Oak), 
soklové lišty MDF KP 40, přechodové lišty v provedení eloxovaný hliník 30mm 
samolepící 
- Koupelny, zádveří, technická místnost, komora - keramická dlažba La Ceramica 
ICON 60x60cm, rektifikovaná, mrazuvzdorná, s protiskluzem R9, v 5 barevných 
provedení (imitace litého betonu), zádveří + technická místnost + komora včetně 
soklu výšky 8cm 
- Garáž - stěrka betonová ARDEX 
- Schodiště - ŽB monolitické, dřevěné stupně 

 
Hydroizolace: 
 
- Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových pásů 

 
  



Střešní krytina: 
 
- PVC fólie tl.1,5mm 

 
Tepelné izolace: 
 
- Zateplení základů je navrženo z XPS, fasáda z EPS tl.200mm, ve skladbě ploché 
střechy je mocnost tepelné izolace min.150mm + spádové klíny 
-Stěny garáže jsou zatepleny EPS tl.50mm 

 
Klempířské konstrukce: 
 
- Většina oplechování a lemování je navrženo systémovými prvky příslušné PVC fólie 
z poplastovaného plechu 

 
Vnější výplně otvorů: 
 
- Okna, balkonové dveře a vstupní dveře - z hliníkových profilů Německého systému 
SCHUCO AWS/ADS barvy RAL 7016, sklo-PLU4-SWS16-P4-SWS-PLU4, hodnota 
Ug=0,6W(m2K) - navrhovaná hodnota Uw,BW=1,5W(m,K) resp. 1,2W(m,K), izolační 
skla jsou standardně vybavena teplým meziskelním rámečkem 
- Garážová vrata - sekční, izolovaná, s motorovým pohonem, dálkově ovládaná, 
horizontální lamely, povrch hladký 

 
Vnitřní výplně otvorů: 
 
- Vnitřní dveře - SEPOS, plné, hladké s fólií EXKLUZIV PLUS 3 dekory (dub sukatý, 
palisandr bílý, dub grafit) v provedení horizontálním nebo vertikálním, osazeny do 
obložkových zárubní, případně zasouvací do stavebního pouzdra JAP 
- Kování vrchní EU 8001 nerez, rozetové, případně zadlabané v případě posuvných 
dveří, zámek dozický vyjma koupelen - zde bude WC kombinace 

 
Vnitřní obklady: 
 
- Obklady v koupelnách budou realizovány do výšky 2,10m keramických dlaždic 
formátu 30x60cm La Ceramica ICON v 5 barevných provedení (imitace litého betonu) 

 
Malby a nátěry: 
 
- Vnitřní malby budou barvy bílé HET Brillant 

 
Zdravotechnika: 
 
- Umyvadlo klasické LAUFEN s otvorem Pro S 60cm barva bílá, umyvadlo zápustné 
LAUFEN s otvorem Pro S 56cm barva bílá, deska pod umyvadlo atyp 1500x600mm 
dekor dřeva vč. pohledové chromové konzoly, umývátko klasické LAUFEN s otvorem 
Pro asymetrické 48cm barva bílá, sifon umyvadlový Alcaplast nerezový DESIGN 



celokovový chrom, baterie umyvadlová KLUDI stojánková páková Zenta XL s 
odpadovou soupravou chrom 
- Vana plastová klasická CONCEPT New se středovým odtokem 170x75cm barva 
bílá, baterie vanová KLUDI podomítková páková Zenta vrchní díl chrom+sprchový 
set 
- Sprchový kout-žlab podlahový CONCEPT 100 Flex LOW nerez+rošt CONCEPT 
100 RKC1-750mm matný, zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 300 
900x1900mm stříbrná lesklá/čiré sklo AP, zástěna HUPPE Classics 2 zkrácená 
pevná stěna na vanu atyp, zástěna HUPPE Classics 2 dveře s pevným segmentem -
barva stříbrná mat/čiré sklo AP, zástěna sprchová čtverec - sklo CONCEPT 100 New 
posuvné dveře 2-dílné 900x900x1900mm barva stříbrná matná/čiré sklo AP, baterie  
sprchová KLUDI podomítková páková Zenta vrchní díl chrom+sprchový set KLUDI 
Logo 
- WC závěsné LAUFEN odpad vodorovný Pro Rimless barva bílá, sedátko LAUFEN 
duraplastové Pro Slim-softclose barva bílá, předstěnový systém modul CONCEPT 
Kombifix UP320 s výplní a tlumící vložkou+ovládací deska CONCEPT Sigma01 
barva bílá 

 
Ústřední vytápění a ohřev vody: 
 
- Zdroj vytápění - plynový kondenzační kotel pro vytápění  Baxi Luna 

Platinum +1.24  Baxi Luna Platinum +1.24  
- Otopný systém je tvořen podlahovým vytápěním, topnými žebříky v koupelnách zn. 
RADIC resp. CONCEPT 

 
Elektroinstalace-silnoproud: 
 
- Elektroinstalace bude standardní, koncové prvky (zásuvky,vypínače) ABB Tango 
bílé barvy 
- Rozvody v prostoru budoucí kuchyňské linky budou ukončeny jako zaizolované 
vývody pro připojení varné desky a digestoře, resp. v zavíčkovaných krabičkách pro 
zásuvky 
- Součástí elektroinstalace je i instalace hromosvodu včetně jímací soustavy 

 
Elektroinstalace-slaboproud: 
 
- V obytných místnostech bude připraveno trubkování pro slaboproudé rozvody 
- Do domu bude přivedena chránička pro přívod poskytovatele služeb 
- Domácí telefon nástěnný 

 
Vzduchotechnika: 
 
- Odvod vzduchu z koupelen bude zajištěn samostatnými ventilátory s vyústěním na 
fasádu (pokud není v koupelně okno) 
- Pro digestoř bude nachystána příprava s vyústěním nad střechu, digestoř není 
součástí dodávky 

 
  



Terénní úpravy: 
 
- V zahradní části pozemku (mimo zpevněné plochy) bude rozhrnuta ornice 
- Zpevněné plochy teras jsou navrženy z betonové dlažby 50x50x5cm šedé 

 
Oplocení: 
 
- Oplocení je navrženo z poplastovaného pletiva výšky 1,5m na ocelové sloupky 

 
Ostatní 
 

- Retenční nádrž na dešťovou vodu s havarijním přepadem do dešťové kanalizace 


