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ČO OBSAHUJE CENA V ŠTANDARDE
Rozsah prác v balíku “na kľúč”
Hlavná výhoda realizácie “na kľúč” je v pohodlí. Ste úspešný v práci, ktorú robíte.
Orientujete sa, poznáte svoje limity. Skúsenosti vo svojej oblasti ste získavali niekoľko
rokov. Podobné je to na stavbe. Môžte sa preorientovať na stavebníctvo a učiť sa na
svojom dome. Alebo si zavoláte stavbárov a stavebný dozor. Stavbár pozná úskalia
práce na krtkodome, má skúsenosti vďaka ktorým sa vyhnete zbytočným chybám.

“Kvalitný projekt je základ. Skúsený dozor je na
nezaplatenie”

Obsah ceny vo výbave ŠTANDARD:
ZEMNÉ PRÁCE, ZAKLADANIE, OPORNÉ MÚRY
• Výkopy pred stavbou. Výkopy pre samotnú stavbu
• Zásypy okolo stavby, zhutnené na elimináciu sadania zeminy
• Oporné múry, betónové, gabionové alebo kameň ukladaný na sucho
• Základové konštrukcie vrátane tepelných izolácií, hydroizolácií a inštalacií pod
základmi
NOSNÁ KONŠTRUKCIA A HYDROIZOLÁCIA
• Nosné múry s hydroizoláciou. Odolajú tlakovej vode aj zemným tlakom.
• Strecha s hydroizoláciou a poistnou izoláciou proti prerastaniu koreňov
• Priečky z pálenej tehly

↓ pokračovanie na ďalšej strane
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ZDRAVOTECHNIKA, ELEKTROINŠTALÁCIA A VYKUROVANIE
• Elektroinštalácie
• Vykurovanie, komín a piecka. Bez potreby tepelného čerpadla či klimatizácie
• Vodoinštalácie
OKNÁ, TEPELNÉ IZOLÁCIE, TIENENIE
• Okná s izolačnými 3-sklami a hodnotou Uf ≤ 0,85 W / m2*K. So zabudovaním
okien pre energeticky pasívne stavby
• Prístrešok pre tienenie okien, bez potreby žalúzií a motorčekov
• Tepelná izolácia v hrúbkach 10 cm na stenách v zemi, 20 cm pod podlahou a na
streche, 20 cm na fasáde.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
• Obklady, dlažby a podlahová krytina. Jedno WC, jedna sprcha, alebo vaňa, dvojumývadlo
• Omietky, vonkajšie aj vnútorné, vymaľovanie bielou farbou
• Interiérové dvere
• Zasiata tráva na streche. Stačí už len zalievať.

Bonus. Pri objednávke stavby za vás vybavíme stavebné
povolenie. Venujte sa rodine a urady nechajte na nás.

Chcete viac info? Kontaktujte: kontakt@krtkodom.sk, +421 908 496 963
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