
Stavební popis REALSUKA – HRUBÁ STAVBA K 
DOKONČENÍ 
                      

 

 
ROZSAH A PARAMETRY HRUBÉ 
STAVBY  
1. OBVODOVÁ STĚNA 
100,0 mm zateplovací systém STO (polystyren)  
  12,5 mm Fermacell  
140,0 mm Rámová konstrukce  
140,0 mm Minerální izolace  
                 Parozábrana 
                 rošt 40/60 mm 

3. VNITŘNÍ PŘÍČKY  

NOSNÁ 
  12,5 mm Fermacell  
  80,0 mm Minerální izolace  
140,0 mm Rámová konstrukce  
NENOSNÁ 
12,5 mm Fermacell  
80,0 mm Minerální izolace  
80,0 mm Rámová konstrukce  
4. STROPNÍ KONSTRUKCE 1.NP 
  15,0 mm OSB  
220,0 mm nosné trámy 

5. OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE 
Plastová okna a balkónové dveře VEKA SOFTLINE AD, 5 
komorový profil rámu a křídla v bílé barvě s mikroventilací. 
Kování celoobvodové od firmy Siegenia Aubi. Tepelná 
prostupnost okna s izolačním dvojsklem Ug=1,1. 

6. OKENNÍ PARAPETY 
U všech oken jsou vnější parapety z hliníkového plechu v 
barvě bílé, výška 25mm. 
Vnitřní parapety jsou u všech oken  bílé plastové. 

7. VSTUPNÍ DVEŘE 
Vstupní dveře jsou plastové bílé s kováním klika-klika a 
tříbodovým zámkem. 

8. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A KRYTINA 
Konstrukce střechy je tvořena krokvemi a hambálkem z 
kvalitního vysušeného dřeva KVH nebo vazníky, bez 
zateplení. Střešní přesahy jsou obloženy smrkovými 
palubkami 15 mm s kvalitním nátěrem. 
Jako střešní krytina jsou použity betonové tašky Bramac, 
Alpská taška Classic s povrchovou úpravou Protector s 30-
ti letou zárukou (barvy dle katalogu). 
Střešní krytina je v úrovni okapu a hřebenáče odvětraná. 

Střešní konstrukce a krytina standardně splňuje 
poţadavky udávané na zatíţení sněhem 2KN/m2 
pro sněhové oblasti na území ČR. 
9. OKAPY A DEŠŤOVÉ SVODY 
Okapy a dešťové svody jsou dodávány z TiZn. Svody jsou 
ukončeny 10 cm pod horní hranou základové desky. 

10. MONTÁŢ, AUTOJEŘÁB PRO MONTÁŢ 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Cena nezahrnuje staveništní přípojku elektrické energie a 
vody. 
Rodinné domy REALSUKA – DŘEVOSTAVBY s.r.o.  není 
možno upravovat z hlediska dispozičního, rozměrového a 
konstrukčního. Případné změny dispozice budou 
předmětem navýšení ceny.  
Veškerá výrobní dokumentace zůstává ve vlastnictví firmy 
REALSUKA – DŘEVOSTAVBY s.r.o. a poskytnutí třetí 
osobě je nepřípustné. 
Tento Stavební popis je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 
na dodávku a montáž rodinných domů REALSUKA – 
DŘEVOSTAVBY s.r.o.  

Veškeré cenové údaje v tomto popisu jsou bez 
DPH. 
 
 

Platnost: Stavební popis je platný od 23.12.2010 do 
odvolání nebo vydání nového stavebního popisu. Firma 
REALSUKA – DŘEVOSTAVBY s.r.o. si vyhrazuje veškeré 
technické změny provedení. 


