úsporný dom

etapy výstavby
Priložíte ruku
k dielu?
Okrem ucelených etáp Vám
môžme dodať aj samostatné
remeselnícke časti - výhodne
a kvalitne. Alebo Vám môžme
Vašu stavbu dozorovať
a realizujte svoj dom úplne
svojpomocne.

ETAPA 1

hrubá stavba

Výstavbu v dodaní len niektorej etapy je možné
rozdeliť v programe „úsporný dom“. „Limitovaná
ponuka“ je špeciálny program výstavby, kde
garantujeme limitovanú cenu, kt. platí len pri
dodaní na kľúč. Pri „nízkoenergetickom dome“
garantujeme danú energetickú náročnosť, preto
dom musí byť dodaný na kľúč.

Hrubá stavba tvorí základnú kostru celého domu.
Preto je potrebné dbať predovšetkým na kvalitu
použitého materiálu a precíznosť prevedených
remeselných prác.

ROZSAH REALIZÁCIE
HRUBEJ STAVBY
Majte istotu a garancie
správne postavenej
hrubej stavby, ostatné
už zvládnete aj
svojpomocne.

• zakladanie (základová doska);
• obvodové, nosné a vnútorné steny;
• steny priečok;
• izolácie proti vlhkosti;
• montáž komína;
• stropná konštrukcia;
• krov;
• strešná krytina, odvodnenie strechy – klampiarske konštrukcie.
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Ak ste sa rozhodli dokončiť drobné finálne práce
ETAPA 2

holodom

svojpomocne, po dodaní stavby v rozsahu tejto
etapy si už dokončujete finálne prevedenie sami,
podľa vlastného finančného a časového plánu.

HOLODOM OBSAHUJE
VŠETKO
Z ETAPY 1
HRUBÁ STAVBA
+ NAVIAC
Doriešiť ešte podlahové
krytiny, obklady a dlažby,
omaľovanie stien
a stropov, interiérové
dvere, sanitu, osvetlenie
a môžete bývať...

• všetky rozvody:
• elektrické rozvody sú ukončené zásuvkami a vypínačmi (príp. s doplnkom
na TV/satelit/internet) a kabeláž zabezpečovacieho systému;
• vodovod ukončený prípravou na napojenie;
• vykurovanie je zväčša riešené ako podlahové, systém vykurovania je
zabezpečený rozdeľovacími skriňami a kotlom (turbo, kondenzačný
a pod.);
• odpad je ukončený prípravou na osadenie sanitárnych zariaďovacích
predmetov.
• okná a vchodové dvere (drevené eurookná, hlinikové alebo plastové);
• úprava vnútorných stien - finálna omietka;
• povrchová úprava vonkajších stien (zateplenie, presieťkovanie – príprava
na finálnu povrchovú úpravu);
• stropné podhľady (SDK,omietka);
• konštrukčné vrstvy podlahy prízemia, na poschodí (u podlažných RD);
• zateplenie stropu (pri 1-podlažnnom RD a strechy 2-podlažnom RD);

ETAPA 3

stavba na kľúč
STAVBA NA KĽÚČ
OBSAHUJE VŠETKO
Z ETAPY 2
HOLODOM
+ NAVIAC
Získate istotu kvality celej
stavby a pomoc nášho
dizajnového architekta pri
zariaďovaní domu na kľúč.

Stavby s dokončením na kľúč Vám dodávame
vrátane finálnych stavebných úprav, presne podľa
Vašich prianí, s garantovanou kvalitou prevedenia.
• obklady a dlažby, ich spracovanie v detailnej vizualizácii (pred samotnou
realizáciou povrchov) a zrealizovanie vo vysokej kvalite;
• sanita, vane, sprchovacie kúty, batérie;
• podlahoviny
• obklad schodiskových stupňov drevom alebo dlažbou, zábradlie;
• interiérové dvere a kľučky;
• parapety, žalúzie;
• zásuvky, vypínače;
• omaľovanie, prípadne iná úprava interiérových stien a stropov;
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