
Predmet (obsah) dodávky:  

Čo obsahuje Hrubá stavba: Čo obsahuje Kompletná 
drevná časť: 

Obvodové steny: 

zrubový panel hr. 80 mm 

- 

- 

- 

- 

- 

Obvodové steny: 

zrubový panel hr. 80 mm 

vymedzovacie hranoly 50 x 
150 mm 

tepelná izolácia hr. 150 mm 

parozábrana /Juta, Alfa, 
Corotop/ 

inštalačný rošt 30 x 50 mm 

drevený obklad hr. 15 mm 
(alt. OSB + sadrokartón) 

Priečky:  

- 

- 

nosná roštová konštrukcia hr. 100, 140 mm 

- 

- 

- 

Priečky:  

drevený obklad hr. 15 mm 
(alt. OSB + sadrokartón) 

parozábrana /Juta, Alfa, 
Corotop/ 

nosná roštová konštrukcia hr. 
100, 140 mm 

minerálna vata hr. 100, 140 
mm 

parozábrana /Juta, Alfa, 
Corotop/ 

drevený obklad hr. 15 mm 
(alt. OSB + sadrokartón) 

Podlaha prízemie: bez dodávky 

- 

- 

- 

Podlaha prízemie: 

drevená dlážka hr. 25 mm 

filcový pás 

tepelná izolácia hr. 100 mm 



- vymedzovací hranol 50 x 100 
mm 

Strop: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

nosný, pohľadový trám 

Strop: 

drevená dlážka hr. 25 mm 

filcový pás 

minerálna vata hr. 50 mm 

vymedzovací hranol 50 x 50 
mm 

parozábrana /Juta, Alfa, 
Corotop/ 

drevený, pohľadový obklad 
hr. 15 mm 

nosný, pohľadový trám 

Strecha: 

strešná krytina - Blachotrapez 

strešná lata 40 x 50 mm 

kontra lata 30 x 50 mm 

strešná membrána /Juta, Alfa/ 

minerálna vata hr. 200 mm 

dištančný hranol 50 x 200 mm 

parozábrana /Juta, Alfa, Corotop/ 

drevený, pohľadový obklad hr. 15 mm 

nosná, pohľadová krokva 

Strecha: 

strešná krytina - Blachotrapez 

strešná lata 40 x 50 mm 

kontra lata 30 x 50 mm 

strešná membrána /Juta, Alfa/ 

minerálna vata hr. 200 mm 

dištančný hranol 50 x 200 mm 

parozábrana /Juta, Alfa, 
Corotop/ 

drevený, pohľadový obklad 
hr. 15 mm 

nosná, pohľadová krokva 

Okná a balkónové dvere: štandardné EURO profil IV68 s celoobvodovým 
kovaním, kľučky 

Okná a balkonove dvere: 
štandardné EURO profil IV68 
s celoobvodovým kovaním, 
kľučky 

Vchodové dvere: štandardné EURO profilu IV68 s viacbodovým zámkom Vchodové dvere: štandardné 



a bezpečnostným kovaním, kľučka EURO profilu IV68 s 
viacbodovým zámkom a 
bezpečnostným kovaním, 
kľučka 

Vnútorné dvere: bez dodávky Vnútorné dvere: 
celodrevené, kazetové alebo 
presklené, náter lignolak 

Schody: bez dodávky Schody: celodrevené - lepený 
smrek, zábradlie, náter 
lignolak 

Spojovací materiál: áno Spojovací materiál: áno 

Výrobná dokumentácia: áno Výrobná dokumentácia: áno 

Montáž: áno Montáž: áno 

 

 

 

 

 


