
Základová konstrukce

zemní práce výkop základových pasů do nezámrzné hloubky 80cm, průchodky pro vodu, odpady, 

elektro

kanalizace ležaté rozvody kanalizace KG 50 – 150 (dle PD)

armování KARI 150/150/6, jinak dle PD

beton základové pasy šíře 50 cm, základová deska tl. 13 cm - B20

bednění 2 řady ztraceného bednění šíře 30 cm, proložené roxory, vylité betonem B15

uzemění FeZn

Konstrukce

hydroizolace hydroizolace s fólií pro střední radonovou zátěž

vnější stěny: KVH hranoly sušené, hoblované, profil 160 x 60 mm, izolační vata 160 mm, Fermacell 

12,5 mm oboustranně, vnitřní parozábrana, instalační předstěna - KVH 40 x 60 mm

vnitřní stěny: KVH hranoly sušené, hoblované, profil 100 x 60 mm, izolační vata 100 mm, Fermacell 

12,5 mm oboustranně

střešní konstrukce vázané konstrukce krovu, podstřešní kontaktní fólie, nátěry přiznaných k-cí ochranným 

nátěrem

střešní krytina Bramac MAX vč. příslušenství – dle výběru z možných barevných variant

klempířské prvky lakovaný plech (dle výběru z možných barevných variant)

střešní podhledy hoblované palubky s perem a drážkou 12,5 mm, nátěr

Výplně otvorů vnější

okna plastová okna - izolační trojsklo (Uw = 0,89 W/m2K-1 s tepelným plastovým 

rámečkem), šesti-komorové okenní rámy, okenní profil TREND Line 2D, kování MACO, 

výrobce RI Okna

dveře vchodové dveře bílé dle výběru

venkovní parapety lakovaný plech (dle výběru z možných barevných variant)

Instalace, kompletace

zdravotechnika rozvod vody a kanalizace v plastech, obezdění vany a WC – Ytong, kompletní vybavení 

koupelny a WC - dle podkladů na www.hp90.cz, počet sanitární techniky dle PD

vytápění a ohřev TUV v kuchyni a obývacím pokoji podlahové vytápění topnými odporovými kabely se 

samostatným termostatem, v ostatních místnostech el. přímotopy, koupelnový žebřík, 

zásobník TUV 120 l

elektroinstalace vnitřní silnoproudé rozvody z CU, příprava pro datové rozvody, vypínače a zásuvky 

(bílé)

Úprava povrchů – vnitřní

sádrokarton v koupelně a WC (strop) – impregnovaný a protipožární sádrokarton tl. 12,5 mm, 

izolační vata tl. 160 a 80 mm, profily – dvojúrovňový křížový rastr, parozábrana

ostatní místnosti (strop) – protipožární sádrokarton tl. 12,5 mm, izolační vata tl. 160 a 

100 mm, profily – dvojúrovňový křížový rastr, parozábrana

malby 3 x nátěr Primalex Plus – bílý

keramické obklady koupelna a WC – dle specifikace na www.hp90.cz

Použité standardy HP90 - dřevostavba (difuzně-uzavřená)
(použité materiály + vnitřní vybavení v ceně realizace)



Úprava povrchů – vnější

izolace zateplovací systém ETICS, EPS 70F tl. 100 mm

omítky lepidlo Weber – Terranova elastic – 2x vrstva, perlinka, vruty 120mm, fasádní terče, 

točená silikonová fasádní omítka 1,5 mm zrno z řady UNIVERSAL LINE

sokl XPS tl. 8 cm, natažení lepidlem Weber elastic – 2x vrstva, perlinka

Úprava povrchů podlah

tepelná izolace v přízemí 10 cm EPS 100Z

potěry cementový potěr tl. 50 mm

keramické dlažby koupelna, WC + technická místnost, zádveří - dle specifikace na www.hp90.cz

plovoucí podlahy zn. Meister, dle specifikace na www.hp90.cz

Vybavení interiéru

interiérové dveře zn. SEPOS, obložková zárubeň, dveřní křídlo Standard - dřevodekor dle výběru

kování dle specifikace na www.hp90.cz

vnitřní parapety bílé


