Katalog standardů pasivních domů - Oáza
Červená Píska - Tuhaň

REFERENČNÍ RD

1, KOUPELNA A WC
STĚNY KOUPELNY a WC Z BETONOVÝCH STĚREK ECOBETON, DLE FOTODOKUMENTACE
(SOKL POD HLAVNÍM ZRCADLEN - DLE POŽADAVKU KLIENTA, DŘEVO NENÍ VODĚODOLNÉ)
Stěrky: Ecobeton - Microbond (1x základní vrstva, 2x stěrka, 4x ekologický lak voděodolný),
světlešedý. možné zvolit tmavěšedou barvu nebo dlažbu od společnosb Siko koupelny
Sprchový kout: prodloužen díky skleněné tabuli v mléčné barvě s úpravou prob vodnímu
kameni od země ke stropu šíře 60 - 80 cm = walk in, bez dveří, podlaha ve sprchovém koutě
a koupelně bude: dlažba 60 x 60 cm, odtokový kanálek zároveň s podlahou

- dvojumyvadlo Laufen
Pro Nordic 125x42 cm 1x
- velkoformátové
zrcadlo 279cm x
130cm, Ravak
umyvadlový sifon - 2x,
Ravak ClickClack výpusť - 1x
- umyvadlová baterie
Grohe Essence chrom 2x
- sprchový systém
Grohe Grohtherm
včetně
podomítkového
tělesa chrom
-koupelnový žebřík
v hodnotě do 5.000,od společnosti Siko
koupelny
- wc - laufen pro,
prkénko laufen pro
- veškeré skříně nejsou
součásr kupní ceny

Grohe Essence chrom s příslušenstvím
- 1x

Grohe Essence - 1x pro umývátko Laufen

GROHE ESSENCE NEW - 2X

SPRCHOVÝ SYSTÉM GROHE
GROHTHERM

Volně stojící vana Polysan - IPANEMA, 1680x720x490 mm, bílá - litý mramor - 1x
- vanová baterie Grohe Essence chrom s příslušenstvím - 1x

2, ZVÝŠENÉ DVEŘE 2,2m od kvalitního českého výrobce Sapeli
- dřevěné (dýhované), bezfalcové, obložková zárubeň, na koso se skrytými panty, dveře plné
hladké s DTD, kování MT klika - Lusy - nerezová úprava + magnebcký zámek
- výběr z více dekorů
- dveře mezi chodbou a předsíní z masivního skla od stropu k podlaze - 1x

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, MAGNETICKÉ ZÁMKY,
HRANATÉ ROZETY, MT KOVÁNÍ

ZVÝŠENÉ DVEŘE, SKRYTÉ PANTY

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE - 1X

3, Třívrstvá kartáčovaná dřevěná podlaha určená pro podlahové
vytápění zn. PARKET KONCEPT, PARKY PRO 06 Ivory Oak Rusbc Light (Dub), 15 let záruky
- s bílými lištami Pedross nebo v barvě dřeva, lepeno ekologickým lepidlem Bona zajisr
daleko vyšší pochozí komfort než pouze klasická pokládka bez lepení, možný výběr z více
dekorů, možná záměna podlahy za vinylovou podlahu v hodnotě do 600Kč/m2 s DPH, též
lepená zn.: Gerﬂoor - Creabon 30 lepený

VÝBĚR Z VÍCE DEKORŮ DŘEVA

4, Vypínače, přepínače, zásuvky a zvýšený odtah do
rekuperace od ABB Levit, barva: studio bílá

5, Krytina Ruukki 50+ let záruka, včetně hranatých okapů,
antracitová barva, Adamante - tašková krytina

6, Okna Sulko certifikovaná pro pasivní domy z německých
profilů Rehau, žaluzie, terasa
- probarvená z obou stran antracitovou barvou, trojskla, těsnící pásky z důvodu
Blowerdoor testu
- bezprahový HS portál v šířce 3,4 - 3,6m od firmy Sulko
- venkovní žaluzie Z90 na 5 hlavních oken (2x obývací pokoj, 1x kuchyň, 1x
ložnice, 2x dětský pokoj v antracitové barvě nebo v barvě stříbrné, venkovní
parapety v antracitové barvě
- venkovní terasa ze sibiřského modřínu - 20m2 (5x4m2)

7, Chytré ovládání Somfy - řídící jednotka
- nastavení ovládání venkovních žaluzií přes hlavní řídící jednotku a aplikaci v
telefonu
- zónování světel (v době nepřítomnosti je možné imitovat přítomnost v domě) světla nejsou součástí kupní ceny, klient řeší vlastní světla
- probuzení vytažením venkovní žaluzií - světlem
- pro lepší ovládání světel doporučujeme dokoupit bridge od Philips

8, Čerstvý vzduch díky centrální rekuperaci - Futura M od
Jablotronu včetně Cool Breezu, příprava pro zabezpečení
- rekuperace zajišťuje výměnu vzduchu kompletně v celém domě, součástí je
ovládací jednotka v obývacím pokoji nebo je možné ovládat rekuperaci přes
aplikaci nebo tlačítky (zvýšený odtah v koupelně, wc a kuchyni)
- díky rekuperaci nevznikají plísně nebo se nerosí okna
- rekuperace zároveň obsahuje entalpický výměník, který zajišťuje vyváženost
vlhkosti (nevysušuje), možné nastavit v aplikace vlhkost (3 stupně)
- Cool Breez od Jablotronu, kterým je možné chladit v celém domě, je to jediná
rekuperace, která umí zároveň i chladit, ale pokud v letních období nepustíte
teplo dovnitř, tak teplota je v domě konstantní
- Cool Breez je externí tepelné čerpadlo, kde chladivo vede do rekuperace a ta
rozvádí chlad (nejedná se o klimatizaci, nehlučí, nehyzdí interiér vnitřními
jednotkami, ovšem při maximálním výkonu vymění zhruba za 1,5 h vzduch v
celém domě). Ovládání probíhá jak přes vnitřní jednotku, tak přes aplikaci např.
z dovolené, díky vývoji Jablotron se jedná o velmi vysoké zabezpečení
- příprava pro venkovní kamery (3ks), kabely svedené do technické místnosti

9, Vytápění plynovým kotlem Ariston nebo Buderus
-

1x termostat umístěný v obývacím pokoje
1x ekvitermní čidlo umístěné na venkovním plášti budovy
bojler (zásobník na 120l)
odkouření nad úroveň střechy

10, Použité technologie
RD je projektován v pasivním standardu pro dotaci B0, B1 nebo B2
-

-

venkovní žaluzie Z90 - antracitová barva (5ks)
řídící jednotka Somfy - 1x, ovladače na venkovní žaluzie - 4ks (tříkanálové)
příprava pro venkovní žaluzie v pracovně (elektro + venkovní kastlík)
podlahové teplovodní vytápění v celém domě plynovým kotlem
1x teplovodní těleso (žebřík) v koupelně (do 5.000,- od Siko koupelny)
1x rekuperace Futura M od Jablotron
1x Cool Breez od Jablotron
antibakteriálních rozvodů vzduchotechniky v celém domě
sádrokartonový podhled - v ložnici a koupelně kastlík pro led pásek (led pásek
není součástí kupní ceny, doporučujeme (s úpravou do vody) od Philipse Hue)
dřevěný vazníkový krov
ze spodní části vazníkového krovu přibité OSB desky, aby vznikl prostor mezi OSB
deskami a sádrokartonovým podhledem pro potrubí vzduchotechniky
okna Sulko třívrstvá pro pasivní RD s HS portálem a německým profilem Rehau
certifikovaná pro pasivní domy, antracitová barva, trojska
zdivo Ytong 250 mm - obvodové nosné stěny
zdivo Ytong 115 mm - vnitřní nenosné příčky
zateplení domu EPS polystyren tl.: 220 mm
zateplení soklu až po základový pas tl.: 10 mm
mezi nosnými zdi jednotlivých jednotek je umístěna akustická vata
ve stropě 400 mm foukané minerální vaty nebo minerální izolační role tl. 400 mm
střecha Ruukki s 50 let + zárukou, v provedení Adamante - tašková krytina,
hranaté provedení žlabů v antracitové barvě, kulaté svody
vstupní otvor na půdu - revizní otvor, 1x hasící přístroj
mezi vazníky na půdě dělící příčka z Ytongu tl.: 100 - 150 mm
dřevěná terasa z modřínového dřeva - 20m2 uložená na dlažbové terče
JUB - samočistící venkovní fasáda s nano částicemi
vsakovací jímky pro dešťovou kanalizaci nebo retenční vsakovaní dle požadavku
stavebního úřadu
vodovodní šachta - 1xhlavní a 2xpoddružné vodoměry pro každou jednotku solo
kanalizační šachta - příprava napojení z domu a ze silnice, nyní dočasná jímka
hromosvod
2x parkovací stání ze zámkové dlažby - neoplocené
oplocení poplastovaným drátěný plotem v barvě antracitové
dřevěné podlahy lepené: PARKY PRO 06 Ivory Oak Rustic Light (Dub), 15 let
záruky, zátěžová třída 23/31, tl.: 7,2 mm, rozměr prkna: 190x1203mm podlahové
topení - ano, 8 vrstev matného laku + ekologické lepidlo Bona, https://
www.parketkoncept.cz/podlahy/podlahy-drevene-dyhove/parky/pro-06
bílé lišta Pedross nebo v barvě dřeva, možný výběr z více dekorů,-

- nebo vinylové podlahy lepené do ceny 600,- s DPH/m2, zn.: Gerfloor - Creation
30 lepený, https://www.gerflor.cz/products-end-users/podlahy/creation-30part.html

11, Klientské změny a změny materiálu
Klientské změny jsou možné pouze tehdy, pokud již materiál nebyl objednaný a je
nutné změny řešit písemným dodatek dle smlouvy budoucí kupní. Pokud daný
materiál, prvek nebo zařizovací předmět nebude k dostání nebo přerušena výroba,
bude nahrazen ve stejné kvalitě a podobné cenové relaci, odstínu po konzultaci s
kupujícím (klientem). Kuchyňská linka, spotřebiče, nábytek a osvětlení není
součástí kupní ceny.

