
 
                                                                                        

                                                   RD Moravany popis standardu 

  
 

ZÁKLADY založení na piloty 
 

NOSNÉ ZDIVO cihelné zdivo 

PŘÍČKY kombinace cihelného zdiva a sádrokartonu 
  

STŘECHA plochá, příprava pro vegetační zelenou střecha (položený substrát) 

  

STROPY železobetonová deska 

  

VNĚJŠÍ OMÍTKY, FASÁDA fasádní zateplovací systém, finální úprava točená zrno, část šlechtěná omítka, 

 sokl zateplený, povrch marmolit 

  

VNITŘNÍ OMÍTKY omítky stěn sádrové 

  

SCHODIŠTĚ betonové monolitické se zalomenou nosnou deskou, obloženo dřevem 

 zábradlí skleněné 

  

OKNA A STÍNĚNÍ okna hliníková s trojsklem 
 příprava pro venkovní hliníkové žaluzie ve všech obytných místnostech 

  

VCHODOVÉ DVEŘE hliníkové, s bezpečnostním vícebodovým kováním, zasklené bezpečnostním sklem 

  

VNITŘNÍ DVEŘE vnitřní dveře plné do obložkových zárubní 

  

VNITŘNÍ OBKLADY  keramické obklady v koupelnách do výšky 2,1 m2 

  

MALBY bílá barva 

  

PODLAHY anhydrit s podlahovým vytápěním 

  obytné místnosti - dřevěná podlaha 

 zádveří, wc, koupelny, techn.místnost - keramická dlažba 

 garáž - epoxidová stěrka 

  

PODHLEDY SDK plné, v koupelně a na WC se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

  

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY závěsné WC 

 bidet 

 umyvadlo, umývátko 

 vana 

 
sprchový kout 

 
 

BATERIE Pákové 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

SILNOPROUD kabeláž pod omítky, případně v podlahách a podhledech 

 příprava elektro v KK - smotky kabelů 230V 3x (pro připojení ledničky, trouby, zásuvek)  
a 1x 400V (pro připojení  varné desky) 

  

HROMOSVOD 
skryté vedení pod fasádou 

 
 

SLABOPROUD televize rozvod do všech obytných místností 

 domovní videotelefon se zvonkem u vstupní branky 

 datové rozvody pro internet a telefon 

 příprava pro elektronické zabezpečovací zařízení 

  

VODOINSTALACE rozvody vody a kanalizace v plastových trubkách 

 příprava v kuch. koutě  - přívod TUV a SV ukončen v koutě rohovými ventily a  
ventilem pro připojení myčky, připojovací potrubí zaslepené v koutě 

  

VYTÁPĚNÍ Tepelné čerpadlo, systém podlahového teplovodního vytápění 

 v koupelně je podlahové topení doplněno žebříkem s topnou tyčí 

  

VZDUCHOTECHNIKA  příprava pro klimatizaci ve všech obytných místnostech 

  

TERASA terasa 1.NP srovnaný terén 

 terasa 2.NP povrch ukončen fólií 

  

GARÁŽ garážová vrata sekční, ocelové zinkované lamely, dálkové ovládání 

 garáž - cementový potěr 

  

OPLOCENÍ opěrné zídky pohledový ŽB, část v zahradě poplast.pletivo do sloupků 

  

ZAHRADA zatravněná 

  

VENKOVNÍ ÚPRAVY chodníky ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm 

 vjezd ke garáži ze zámkové betonové dlažby tl. 80 mm 

  

  

PŘÍPOJKY přípojka vody ukončena ve vodoměrné šachtě před domem 

 přípojka kanalizace ukončena v šachtě před domem 

 přípojka NN ukončená v plastovém typizovaném pilíři na hranici pozemku s elměr.rozvaděčem 

 Provedení neobsahuje kuchyňskou linku  a svítidla.  

 Investor si vyhrazuje právo nahradit některou nebo některé z výše uvedených položek  
jinou položkou nebo jinými položkami se stejnými nebo srovnatelnými parametry.  

  

 


