CHATA VERONIKA
NEZATEPLENÁ CHATA
ZATEPLENÁ CHATA
CELOROČNĚ OBYTNÁ CHATA
bez základů
126900
142900
169 900
se základy
176400
192400
219 400
s rozvody
----256 900
se zařizováky
----342 400
vnější rozměry dřevěné kce 4,47x4,97 m
ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
SKLADBY OD INTERIÉRU CELOROČNĚ OBYTNÉ CHATY
tl. v mm
tl. v mm
obvodová
SDK deska s výmalbou
12,5 vnitřní
SDK i s výmalbou
12,5
stěna
vzduchová mezera + rošt
30 stěna
dřevěné prvky s TI
60
parozábrana
0,1
SDK s výmalbou
12,5
dřevěný rám s izolací
80
celkem
85
OSB 3
15
EPS
80 podlaha
krytina
7
stěrka + omítka
4
OSB deska 2x15 mm
30
celkem
222
EPS podlahový
80
celkem
117
střecha
SDK RED s výmalbou
12,5
hydroizolace 150 mm nad UT
8
UD CD profil s TI
63 základy
parozábrana
0,1
armovaný beton
250
Dřevěné krokve + TI
160
štěrkové podloží
100
záklop prkna
24
celkem
358
systém asfaltové krytiny
9
celkem
268,6
Výplně otvorů
přední stěna okno 900x900 mm 2x
boční stěna vchodové dveře 900 mm
boční stěna okno 600x600 mm 1x
zadní stěna okno 600x600 mm 1x
vnitřní dveře 700 mm

Půdorysy a vizualizace celoročně obytné chaty
DŘEVOSTAVBY NOVÉ GENERACE s.r.o.; info@drevostavby-nove-generace.cz; tel. 704 031 309

POPIS ROZSAHU NABÍDKY
ROZVODY OBSAHUJÍ
V EXTERIÉRU
pokládka potrubí pod základovou konstrukci 1m za hranici půdorysu stavby
- voda
- elektro
- kanalizace

V INTERIÉRU
Elektroinstalace
zásuvky
kuchyně
dvojzásuvka na elektrospotřebiče
třífázový kabel pro sporák
osvětlení 1x vč vypínače
koupelna
dvojzásuvka na elektrospotřebiče
zásuvka 3x (žebřík, boiler, pračka)
třífázový kabel pro boiler
Osvětlení zrcadlo vč. Vypínače
osvětlení celkové vč vypínače
ventilátor + vypínač
dvojzásuvka 2x
obývací
pokoj
anténí kabel
datový kabel
celkové osvětlení 1x vč. Vypínače
zádveří
elektrorozvaděč + pojistková skříň
celkové osvětlení vč. Vypínače
Vodo
teplá a studená do kuchyně
odbočka na dřez a na myčku
teplá a studená voda od koupelny
sprchový kout
umyvadlo
studená voda pračka
boiler
Odpady
kuchyně
dřez s vývodem pro myčku
koupelna
umyvadlo
sprchový kout
pračka

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OBSAHUJÍ
kuchyně

skříňky spodní, deska s dřezem, skříňky horní, digestoř
elektrický sporák, keramický obklad, laminátová podlaha
koupelna
keramický obklad stěn (10 m2) a podlahy (5 m2), umyvadlo
záchodová mísa s nádržkou, boiler, sprchový kout, topný žebřík
obyvací pokoj podlahová krytina, elektyrický přímotop 2x 2 kW
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