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ÚROVEŇ DOKONČENÍ 
Úroveň dokončení typového domu PURLIVE 

Hrubá 
stavba 

Stavba 
k dokončení 

Stavba 
na klíč  

Obvodové konstrukce PURLIVE   
Vnitřní nosné konstrukce PURLIVE    
Vnitřní nenosné konstrukce PURLIVE    
Stropní konstrukce PURLIVE   
Nosná konstrukce střechy vč. krytiny a klempířských prvků    
Vnější otvorové výplně    
Tepelná izolace krovu a stropu    
Sádrokartonové konstrukce    
Podlahy včetně finálních povrchů    
Dodávka a montáž dlažby    
Dodávka a montáž obkladů    
Dodávka a montáž interiérových dveří    
Dodávka a montáž elektroinstalací (vnitřní rozvody)    
Dodávka a montáž zdravotechniky (ZTI)   
Dodávka a montáž vytápění    
Fasádní práce    
Malby a vyčištění stavby    
V ceně není zahrnuto: základová deska, přípojky na inženýrské sítě, terénní úpravy, terasa, vnitřní 
vybavení (nábytek, kuchyň). 

 
POPIS STANDARDNÍ DODÁVKY RODINNÉHO DOMU 

Všeobecná část 
Popis seznamuje s typovými rodinnými domy v jejich provedení „na klíč“. 
Výroba a montáž domů je v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v ČR. 
V konstrukci domu jsou použity výhradně materiály zdravotně nezávadné a předepsané kvality 
dle platných norem a předpisů.  

Dokumentace 
Součástí ceny díla je výrobní a montážní dokumentace stavby a statický posudek. 
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Spodní stavba 
Cena vztahující se ke spodní stavbě je kalkulována za ideálních stavebních podmínek, 
za plynulosti stavebních prací a dodávce materiálu a na rovném pozemku do sklonu 3°. Při 
tvorbě ceny vztahující se ke konkrétnímu pozemku musí být předem známy geologické 
podmínky staveniště.  

Obvodová stěna tloušťky 320 mm 
Konstrukce stěn splňuje z hlediska izolačních vlastností všechny normy i platné předpisy 
a výrazně snižují spotřebu energie na vytápění. 
 
Panel PURLIVE W170  tl. 170 mm se skládá z: 

o Opláštění deskami Velox WS  tl. 25 mm 
o KVH hranoly rozměru 60-80/120 mm, mezi hranoly výplň PUR tepelnou  

izolací tl. 120 mm 
o Parotěsná folie  
o Opláštění deskami Velox WS  tl. 25 mm 

 
- Interiérová úprava stěnového panelu 
Z vnitřní strany panelu je instalační předstěna tvořená UD a CD profily. Opláštění 
sádrokartonovými deskami GKB / GKBi tl. 12,5 mm a povrchová úprava je tvořena malbou bílé 
barvy. 
- Exteriérová úprava stěnového panelu 
Z venkovní strany panelu je obsahem dodávky fasádní izolace z EPS 70 F tl. 100 mm včetně 
zakládacího profilu, kotvících prvků a povrchové úpravy (silikátová omítka tl. 1,5 mm, zrno 2 
mm, tmel s armovací sítí tl. 2,5 mm). 
Části objektu, které jsou opatřeny dřevěným obkladem, jsou řešeny jako odvětrávaná fasáda.  
V tomto případě je zateplení panelu řešeno pomocí tepelné minerální izolace tl. 2 x 50 mm 
vložená do dřevěného roštu ze SM latí 50/40 mm. Dále je ve skladbě difúzní folie.  Podkladní 
rošt z KVH hranolků 60/40 mm a jako pohledová vrstva slouží palubka ze sibiřského modřínu 
Rhombus tl. 20x94 mm, délka 4 m, kvalita A/B. 
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Schéma obvodové nosné stěny 

 

Vnitřní nosná stěna tloušťky 161mm 
Nosnou konstrukcí jsou KVH hranol 60-80/100 mm, mezi hranoly výplň minerální akustickou 
izolací tl. 100 mm. Oboustranné opláštění - OSB deskami tl. 18 mm (ztužující funkce).  
Následně se provede opláštění SDK deskami GKB / GKBi tl. 12,5 mm. Povrchovou úpravou 
je malba bílou barvou.  

Schéma vnitřní nosné stěny 

 

Vnitřní nenosná stěna tloušťky 121mm 
Nosnou konstrukcí jsou KVH hranol 60-80/60 mm, mezi hranoly výplň minerální akustickou 
izolací tl. 60 mm. Oboustranné opláštění - OSB deskami tl. 18 mm (ztužující funkce).  
Následně se provede opláštění SDK deskami GKB / GKBi tl. 12,5 mm. Povrchovou úpravou 
je malba bílou barvou.  
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Schéma nenosné stěny 

 

 

Štítová stěna 
Je tvořena dřevěnou konstrukcí z KVH hranolů o rozměru 60-80/120 mm a jednostranným 
opláštěním deskami Velox WS  tl. 25 mm. Povrchová úprava štítu z exteriérové strany je stejná 
jako u obvodové stěny. 

Stropní konstrukce nad 1.NP 
Horní záklop stropu je z OSB desek P+D tl. 22 mm. Stropní nosníky z KVH řeziva rozměru  
60/240 mm. Spodní strana stropních nosníků je opatřena parozábranou. Po obvodu stavby je 
prostor mezi stropními nosníky vyplněn minerální izolací tl. 240mm v šířce 500 mm. 
Sádrokartonový podhled je tvořený CD a UD profily a deskami GKB/GKBi tl. 12,5 mm. 
Povrchová úprava – malba, bílá barva. 
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Schéma stropní konstrukce s podlahou 

 

Stropní konstrukce nad 2.NP 
Strop nad podkrovím je tvořen kleštinami, které jsou součástí vazby krovu. Mezi kleštiny je 
vložená minerální tepelná izolace tl. 2x 100 mm. Spodní strana kleštin je opatřena parotěsnou 
folií. Podhled je tvořený CD a UD profily a SDK deskami GKB/GKBi tl. 12,5 mm včetně vložené 
minerální tepelné izolace tl. 40 mm. Povrchová úprava – malba bílá. 
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Podlahy - mokrý proces výstavby 
Skladba podlahy v přízemí: 

o Nášlapná vrstva – keramická dlažba nebo PVC 
o Lepidlo 
o Penetrace podkladu 
o Anhydritová zálivka tl. 60 mm + podlahové vytápění 
o PE folie 
o Tepelná izolace z EPS 100Z tl. 120 mm 

Skladba podlahy v patře: 
o Nášlapná vrstva – keramická dlažba nebo PVC  
o Lepidlo 
o Penetrace podkladu 
o Anhydritová zálivka tl. 60 mm + podlahové vytápění 
o PE folie 
o Tepelná izolace z EPS 150 S tl. 30 mm 
o Kročejová izolace tl. 30 mm 

 

Obklady 
Argenta Acacia 20x50 cm antracita, výška obkladu 2100 mm 

 

Dlažby 
Argenta Aleppo 45x45 cm perla  
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PVC 
Junior Plus – tloušťka 2,2 mm, nášlapná vrstva 0,5 mm, různé dekory 
 

 
 

 
 
(V-Podlahy – vzorkovny Vsetín, Ostrava, Brno, Olomouc, Praha – Horní Počernice, Praha – 
Zličín, Pardubice, Ústí nad Labem, Plzeň) 
 

Podhledy přízemí 
Sádrokartonový podhled je tvořen CD a UD profily a deskami GKB/GKBi tl. 12,5 mm. Povrchová 
úprava – malba bílá. 

Střecha šikmá  
Nosnou konstrukci šikmé střechy tvoří dřevěné sbíjené vazníky nebo klasický dřevěný krov.  
U varianty dřevěného střešního vazníku je střecha zateplena při spodní pásnici vazníku pomocí 
minerální izolace v tl. 200 mm a dále minerální tepelnou izolací do podhledu v tl. 80 mm. 
Při použití klasického dřevěného krovu budou použity krokve 80/200 mm. Zateplení 
konstrukce je pomocí minerální tepelné izolace tl. 200 mm a dále minerální tepelnou izolací 
do podhledu v tl. 40 mm. 

Střešní plášť – plechová krytina  
Krytina plechová – tašková tabule Satjam Grande Plus, polyestersat 25, tl. 0,5 mm, stavební 
šířka dílu 1100 mm (v ceně různé barevné varianty). Latě a kontralatě jsou rozměru 40x60mm. 
Difuzní folie je připevněna na nosnou konstrukci střechy. 
 
 
 



 
 

 
                                                                               

10 

 
V doplňcích střechy je obsažen ochranný větrací pás, ochranná větrací mřížka a hřeben. 
Okapový systém je z barveného pozinku. Klempířské práce - materiál Satjam. 

Střešní plášť – betonová taška  
Krytina betonová taška IBF – taška základní Dvojitá S/Dvojitá Římská (barva dle výběru v ceně). 
Latě a kontralatě jsou rozměru 40x60mm. Difuzní folie je připevněna na nosnou konstrukci 
střechy. 

 
 
V doplňcích střechy je obsažen ochranný větrací pás a mřížka, hřeben a odvětrávací komplet. 
Okapový systém - barvený pozink. Klempířské práce - materiál Elox. 

Schéma střešní konstrukce
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Podbití přesahu střechy 
Podkladní rošt je tvořen ze SM latí. Pohledovou vrstvou jsou palubky – materiál SM, kvalita 
A/B, rozměr 15/121 mm, délky 4 m. Nátěr palubek 2x vně, 1x zevnitř – bezbarvý lak. 

Střecha plochá 
Jako hydroizolace střechy slouží PVC-P folie tl. 1,5 mm. Separační vrstva – geotextílie 300g/m2 
odděluje folii od tepelné izolace. Další vrstvou je tepelná izolace EPS 100S  tl. 140 mm. 
Následuje další vrstva tepelní izolace v podobě spádových klínů, které začínají na tl. 60 mm. 
Další vrstvou je samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás. Asfaltový pás je přilepen na horní 
záklop stropu, který je tvořen z OSB desek P+D tl. 22 mm. Nosná konstrukce ploché střechy je 
tvořena dřevěnými stropními nosníky z KVH řeziva rozměru 60/240 mm. Po obvodu objektu je 
prostor mezi stropními nosníky vyplněn minerální tepelnou izolací tl. 2x120mm v šířce 
500mm. Spodní strana stropních nosníků je opatřena parotěsnou PE folií. Atika bude 
provedena z dřevěných hranolů a bude zaizolována polystyrenem. 
 
V doplňcích střechy je obsažen poplastovaný plech na vnitřní a vnější rohy ploché střechy a na 
ukončení atiky. Dále jsou součástí střechy střešní vpusti nebo chrliče.  

Schodiště 
Schodiště spojující jednotlivé podlaží je řešeno jako celodřevěné.  
Specifikace – dubový masiv tl. 40 mm 
Bočnice – dubový masiv tl. 40 mm 
Podstupnice – dubový masiv tl. 20 mm 
Zábradlí (schodiště + galerie) – celodřevěné 
Povrchová úprava – PU lak  
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Okna a vchodové dveře 
ClimaStar 82 MD 
Plastové okna s následujícími parametry: 

o Izolační trojsklo 
o Osazení skla v profilu do hloubky 28 mm omezující kondenzaci vodní páry ve skle a 

bránící překonání okna nežádoucími hosty 
o Bílá barva – interiér a exteriér 
o 7 komorový profil rámu a 6 komorový profil křídla s vestavěnou hloubkou 82 mm 
o Moderní řešení systému tří těsnění zajišťující ještě lepší tepelné a zvukové parametry 
o Vnější stěny profilů o tl. 3 mm splňující nejvyšší standardy RAL – Třáda A (ČSN EN 

12608)  
o Ocelové výztuhy použité po celém obvodu konstrukce zajišťující vynikající statickou 

stabilitu a vynikající funkčnost  
o Součinitel prostupu tepla Uw=0,77 W/m2K 

Součástí jsou vnitřní parapety – plastový, bílá barva. Vnější parapety – provedení z Al tažený. 
 

 

Střešní okno 
Roto Designo R4 WDF R45 K W WD AL  

o pro sklon střechy 15° - 90°, rozměr 74x98 cm 
o klika na spodní hraně křídla pro pohodlné ovládání 
o bezpečnostní mycí poloha, spárové přivětrávání 
o plastový profil bílý – 3 komorový (bezúdržbový profil) 
o oplechování okna hliník barva Antracit Metallic 
o izolační dvojsklo ROTO blue Line (vnější sklo tvrzené) 
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o s předmontovaným zateplovacím blokem WD 
U okna = 1,3 W/m2K – se zateplovacím blokem, U skla = 1,1 W/m2K 
 

 

Interiérové dveře 
Dveře otevíravé Elegant Komfort – materiál CPL Laminát, výplň dveří odlehčená DTD, Dub 
zimní struktur,  obložková zárubeň Normal polodrážková, klika Lusy kulatá nebo hranatá, 
povrch kování nerez. 
 

 
 
 
 
(Sapeli – 81 prodejen/vzorkoven) 
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Výlez na půdu 
Půdní schody Fakro 280 LWT 60x120 cm, materiál - borovice, poklop bílá barva. Tloušťka 
termo-izolačního poklopu je 8 cm, z toho je 7,4 izolační náplň. Těsnost mezi poklopem 
a rámem schodů zajišťuje celoobvodové kování. Součástí schodů je ovládací tyč, kovové madlo 
a ochranné patky. 
 

 

Malířské práce 
Výmalba interiéru obsahuje vnitřní stěny a podhled. Malba je bílou barvou. 

Zdravotechnické instalace 
- Kanalizační potrubí: 
Svodná (ležatá) kanalizace v základech ukončená 1,0m před objektem je provedena z potrubí 
PVC typ KG. Vývody jsou provedeny pro jednotlivé dispoziční provedení objektů. Vnitřní 
odpadní (stoupačky) a připojovací kanalizace je provedena z potrubí z polypropylenu 
s odolností do 90°C systém HT s hrdly těsněnými těsněním (ne lepené PVC). Potrubí je v rámci 
dodávky provedeno k jednotlivým zařizovacích předmětů dle dispozičního řešení.  
- Vodovodní potrubí: 
Rozvody vnitřního vodovodu v objektu jsou provedeny z materiálu z polypropylenu PPR 
v tlakové třídě min. PN16. Rozvody vnitřního vodovodu jsou vždy vedeny od přípojky 
s vodoměrem respektive hlavním uzávěrem vody v objektu za obvodovou stěnou 
k jednotlivým zařizovacím předmětům a zdroji pro ohřev TV. Součástí dodávky vnitřního 
vodovodu je rovněž instalace vývodu studené vody na fasádu pomocí nezámrzného ventilu. 
Instalace tohoto ventilu je vždy navržena na terasu objektu. 
- Zařizovací předměty 
Součástí standardního řešení dodávky typového RD je dodávka standardních zařizovacích 
předmětů značky Jika. 
V rámci dodávky je uvažováno s přípravou pro dřez a myčku v kuchyni, přípravou pro instalaci 
pračky, závěsné WC s ovládáním a předstěrovým systémem, umyvadlem respektive 
umývátkem s pákovou stojánkovou baterií, vanou klasickou plastovou s pákovou vanovou 
baterií a příslušenstvím, sprchovým boxem s vaničkou z umělého mramoru a skleněnou 
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zástěnou a termostatickou sprchovou baterií. Přesné vybavení zařizovacími předměty dle 
dispozičního řešení domu. 
 
 
Výpis zařizovacích předmětů  
Ceny jednotlivých zařizovacích předmětů jsou uvedeny v podrobném položkovém rozpočtu 
jednotlivých typových rodinných domů (na vyžádání). 
 
Vana plastová Jika tvarovaná Lyra včetně podpěr 170x75 cm bílá 
 

 
 
Sifon vanový - plastový Concept s kulatou zátkou a ovládáním chrom 
 

 
 
 
 

Baterie vanová Jika nástěnná páková Lyra bez sprchové sady 150 mm chrom 
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Sprcha sprchový set Jika Rio ruční sprcha 3 funkce, držák, hadice 1,7 m chrom 
 

 
 
Zástěna sprchová čtverec Jika sklo Lyra plus 90x190 cm transparentní 
 

 
 
Vanička litý mramor Jika čtverec Padana 90x90 cm bílá 
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Sifon vaničkový Jika plastový pro Tigo 
 

 
 
Baterie sprchová Jika nástěnná páková Lyra bez sprchové sady chrom 
 

 
 
Sprcha sprchový set Jika Rio ruční sprcha 3 funkce, tyč, hadice 1,7 m chrom 
 

 
 
Umyvadlo klasické Jika s otvorem Lyra plus 65 cm bílá bez baterie 
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Baterie umyvadlová Jika stojánková páková Lyra s automatickou zátkou chrom 

 
 
Sifon umyvadlový, mosazný Easy designový 5/4",32 mm chrom 
 

 

 
Umývátko klasické Jika s otvorem Lyra plus otv.vlevo 40 cm bílá bez baterie 

 
 

Baterie umyvadlová Jika stojánková páková Lyra s automatickou zátkou chrom 
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Sifon umyvadlový, mosazný Easy designový 5/4",32 mm chrom 
 

 
 
Předstěnové systémy modul pro WC - Duofix UP320 bez tlačítka výška 112 cm 

 
 
Předstěnové systémy ovládací desky - Sigma01  bílá 
 

 
 
 
WC závěsné Jika odpad vodorovný Lyra plus hluboké splachování bílá 
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Sedátko WC Jika duraplastové Lyra plus pro závěs WC Thermoplast bílá 
 

 
 
 
Baterie dřezová Jika stojánková páková Lyra chrom 
 

 

 
Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice OKHE 125 SMART bílý 
 

 

 

Elektroinstalace 
Cenová kalkulace obsahuje: hlavní domovní rozvaděč, rozvody pro osvětlení včetně spínačů, 
zásuvky, kabely, požární hlásič, revize, hromosvod a uzemnění. Osvětlení je zakončeno 
objímkou se žárovkou. Počet spínačů a zásuvek se liší dle dispozice domu. Přesný výčet bude 
dodán na vyžádání klienta.  
Cenová kalkulace neobsahuje: venkovní rozvody mimo dotčený objekt, Rozvody STA a 
slaboproudé rozvody,  
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Řada vypínačů Tango 

 
 
Řada zásuvek Tango 

 
 

Požární bezpečnost 
Hlásič kouře - Hutermann Alarm CO-603 Hasící přístroj práškový 6 kg s revizí 34A 183B C 

 

Vytápění 
Vytápění domu je zajištěno pomocí elektrického kotle Protherm. V objektu je uvažováno 
podlahové teplovodní vytápění. Rozsah, rozmístění a provedení určuje velikost typového 
domu. Prvky podlahového vytápění jsou uloženy v anhydritové zálivce tl. 60 mm. 
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Dodatečné informace 
Objednatel poskytne bezplatně odběrné místo elektřiny. Cena je stanovena za předpokladu 
plynulosti montáže, volného prostoru pro dovoz materiálu a jeho uskladnění. Plynofikace 
typového domu není součástí standardní dodávky. Je možná za příplatek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  projekce PURLIVE 
Datum:  listopad 2018 
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