Rozsah dodávky KUBIS 77 Evo – ČESKO MODEL 2016
V ceně domu na klíč se základovou deskou nabízíme provedení:
Exteriér






obvodové stěny s vnitřní izolací 120 + 40 mm a vnější termofasádou 200 mm uzavřenou strukturní barevnou
omítkou, fasádní omítka s více barvami.
betonová střešní krytina v provedení se sedlovou střechou, u pultové střechy profilovaná střešní tašková tabule z
poplastovaného plechu
vnější dřevěné díly natřené lazurovou barvou dle vzorníku (vaznice, krokve, nosníky, střešní podhledy)
okapy z titanozinku
venkovní nezámrzný zahradní ventil

Okna + dveře






okna a terasové dveře vyrobené ze 6-ti komorových PVC profilů v bílé barvě s izolačním trojsklem, součinitel
prostupu tepla celého okna Uw ≤ 0,8 W/(m²•K)
vnitřní laminované dveře KASARD v provedení plné s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným
gumovým těsněním
dveřní kování dvoudílné rozetové
vchodové domovní dveře dřevěné v bílé nebo hnědé barvě se třemi závěsy, tříbodovým zámkem
s bezpečnostními uzávěry
venkovní žaluzie ISOTRA v rozsahu dle typové projektové dokumentace

Interiér
















schodiště s podstupni mezi přízemím a obytným podkrovím v provedení buková spárovka
laminátová podlaha nebo koberec v obytných místnostech a na chodbě v podkroví, v ostatních místnostech
dlažba
obklady v koupelnách a na WC do výše dveří
elektroinstalace od skříně domovního rozvaděče včetně dodávky domovního rozvaděče, 2 venkovní světla, v
místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy
řízené rovnotlaké větrání s rekuperací Atrea Duplex 300 EASY
instalace slaboproudu - zvonek od domovních dveří, 2 zásuvky pro kabelové připojení TV včetně kabelového
rozvodu v domě
sanitární vybavení - umyvadlo ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, umývátko ze
sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, vana s pákovou baterií a se sprchovou hadicí a
růžicí, sprchový kout včetně baterie se sprchovou hadicí a růžicí a kombinované WC
přípojka pro pračku
přípojka pro myčku
elektrické přímotopné vytápění konvektory plus ve třech místnostech elektrické topné rohože (koupelny + 1x
zádveří), řízené regulací Siemens
systém ohřevu teplé vody – akumulační zásobník 260 l s tepelným čerpadlem
malířské práce - stěny a stropy upraveny zednickou stěrkou stupně kvality povrchu Q2, bílá malba
kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro v rozsahu dle typové obchodní dokumentace
rozvody vody potrubí Alpex, kanalizace z plastových trubek
požární bezpečnost - zařízení autonomní detekce a signalizace

Technické změny vyhrazeny.

Pro více informací navštivte naše vzorové domy v Ostravě, Olomouci, Brně a Jihlavě.

