POPIS STAVBY A VÝKONOV
ROZSAH DODÁVKY DOMOV WOLF HAUS
A – SCHÉMATICKÝ PREHĽAD DODÁDOK
Rozsah dodávky pre jednotlivé stupne výstavby montovaného domu WOLF HAUS

DODÁVKA A MONTÁŽ
Základová doska WOLF bez prípojok
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Energetický certifikát / Preukaz energ. hospodárnosti budovy
Doprava na celom území SR, montáž, zariadenie staveniska
Obvodové steny ULTRA MEGA WAND, U = 0,135 W/m2K
Štítové steny a nadmurovka*
Vnútorné steny vrátane sadrokartónov
Medzipodlažný strop pripravený pre izoláciu a poter*
Strecha vrátane krytiny
Odvodnenie strechy a klampiarske práce
Okná a terasové / balkónové dvere
Exteriérové vchodové dvere
Exteriérové parapety
Nátery drevených exteriérových častí
Elektro – príprava v stenách
Žeriav
Lešenie
Odvoz odpadu zo stavby, mobilné WC
Vedenie stavby
Kompletizácia elektroinštalácie vrátane rozvodnej skrine
Bleskozvod, uzemnenie
Sadrokartón na stropy (dodávka a montáž)
Hrubé rozvody vody, kúrenia a kanalizácie v dome
Izolácia podláh a cementový poter
Kompletizácia sanity, kúrenia, kotol
Úprava sadrokartónov (tmelenie a brúsenie)
Interiérové parapety
Maľby interiérových stien
Obklady, dlažby, parkety
Interiérové schodisko*
Interiérové dvere vrátane kovania

Hrubá
stavba
(HS)

Stupne výstavby
Rozšírená
hrubá stavba
(RHS)

Dom
na kľúč
(DNK)

na požiadanie



















-
























-
































* neplatí pre bungalovy
 v cene zahrnuté
- v cene nezahrnuté
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POPIS STAVBY A VÝKONOV
ROZSAH DODÁVKY DOMOV WOLF HAUS

B – PODROBNÝ PREHĽAD DODÁDOK

Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Množstvo

HS

RHS

DNK

4 paré







HS

RHS

DNK







Energetický certifikát / Preukaz energetickej hospodárnosti budovy
Energetický certifikát / Preukaz energetickej hospodárnosti budovy

2 ks

Základy – na požiadanie, za príplatok
V prípade, ak objednávateľ požaduje vyhotovenie základov, sú tieto vyhotovené štandardne:
Základové pásy



Do hĺbky
Nad terénom
Základové pásy na šírku

Rozmery
90 cm
30 cm
40 cm

HS
-

RHS
-

DNK
-

Základová doska
Hrúbka základovej dosky

Rozmery

HS

RHS

DNK

15 cm

-

-

-

HS

RHS

DNK

























Základová doska je po celej ploche zaizolovaná hydroizoláciou.

Doprava, montáž a zariadenie staveniska
Doprava na miesto stavby
Montáž domu
Žeriav
Lešenie
Mobilné WC
Likvidácia odpadu
Hrubé upratanie stavby
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Obvodová stena ULTRA MEGA WAND
Hrúbka = cca 32 cm
Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,135 W/m2K
Požiarna odolnosť REI 60
Obvodová stena má smerom z exteriéru do interiéru nasledujúce zloženie:
Rozmery
Vrchná organická omietka STO (trená), biela farba, 2 mm zrno
(bez ďalšieho krycieho fasádneho náteru)
Omietkový základ vrátane armovacej sieťky
Grafitový (sivý) polystyrén
Disperzné lepidlo
OSB 3 doska
Rámová konštrukcia SM/JD (konštrukčné rezivo) so 160 mm tepelnou
izoláciou z minerálnej vlny
Parozábrana
OSB 3 doska
Drevovláknitá doska GUTEX
Sadrokartónová doska protipožiarna GKF (REI 60)
neškárovaná, nebrúsená *
(v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)




HS


RHS


DNK


3 – 5 mm
60 mm
3 mm
15 mm
















160 x 60 mm







0,2 mm
15 mm
50 mm













12,5 mm







cca. 2 mm

* Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KĽÚČ
Soklovú omietku a zateplenie sokla zhotoví zhotoviteľ len v prípade, ak realizuje aj základy.

Štítové steny a nadmurovka


Omietka STO v bielej farbe so zrnitosťou 2 mm

Zloženie štítovej steny a nadmurovky – viď. obvodová stene ULTRA MEGA WAND

Vnútorné steny - priečky
Hrúbka = 17,5 cm
Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,53 W/m2K
Požiarna odolnosť REI 60
Vnútorné steny majú nasledujúce zloženie:
Sadrokartónová doska protipožiarna, neškárovaná, nebrúsená *
(v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)
OSB 3 doska
Rámová drevená konštrukcia SM/JD s 50 mm tepelnou izoláciou
z minerálnej vlny
OSB 3 doska
Sadrokartónová doska protipožiarna, neškárovaná, nebrúsená *
(v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)




Rozmery

HS

RHS

DNK

12,5 mm







15 mm







120 mm







15 mm







12,5 mm







* Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KĽÚČ
V stenách sú už vo výrobe podľa štandardného rozmiestnenia predpripravené prázdne trubky pre
rozvody elektroinštalácie.
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Strop medzi podlažiami
Skladba stropnej konštrukcie medzi podlažiami zhora nadol:
Cementový poter
PE fólia ako parozábrana
EPS
OSB 3 doska
Drevená stropná konštrukcia hr. 240 s 50 mm minerálnou vlnou,
po obvode do hĺbky cca. 1,5 m s 240 mm minerálnou vlnou
Drevený rošt pre upevnenie SDK
Sadrokartónová doska protipožiarna, neškárovaná, nebrúsená *
(v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti, v kúpeľni s vloženou PE
fóliou)



Rozmery
50 mm
0,2 mm
40 + 40 mm
18 mm

HS





RHS





DNK





240 x 60 mm







24 mm







12,5 mm

-





* Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KĽÚČ

Strop nad posledným podlažím
Skladba stropnej konštrukcie nad posledným podlažím zhora nadol:
Rozmery
Stavebné rezivo - na požiadanie
Drevená nosná konštrukcia (spodný pás väzníkov)
s 240 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
PE fólia ako parozábrana
Drevený rošt pre upevnenie SDK
Sadrokartónová doska protipožiarna, neškárovaná, nebrúsená *
(v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)



cca 25 mm
240 mm
240 mm
0,2 mm
24 mm

HS
RHS DNK
za príplatok









-

12,5 mm





* Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KĽÚČ

Strecha
Strešná konštrukcia je tesárska konštrukcia SM/JD, podľa statického prepočtu.
Pre bungalovy sa dodáva strecha z väzníkov alebo rovná strecha (kde strop je zároveň krovom) s atikou
a izolačnou fóliou.
Štandardne je konštrukcia strechy dimenzovaná pre zaťaženie snehom 1 kN/m2.

Presah strechy
Presah strechy pri odkvape
Presah strechy na štíte



Rozmery
500 mm
450 mm

HS

RHS

DNK










HS






RHS






DNK






Viditeľné drevené časti a drevené podbitie opatrené farbou ADLER.

Skladba šikmej strechy – bezpečný sklon 22 - podkrovný priestor
Skladba strešnej konštrukcie smerom zhora nadol:
Rozmery
Betónová strešná krytina BRAMAC Moravská škridla (farba podľa výberu)
Strešné laty – smrek 50/30
Kontralaty – smrek 50/50
Hydroizolačná difúzne otvorená strešná fólia
Strešná konštrukcia (krokvy / väzníky)

30 mm
50 mm
0,2 mm
240 mm
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Skladba šikmej strechy – bezpečný sklon 22 - obytný priestor
Skladba strešnej konštrukcie smerom zhora nadol:
Rozmery
Betónová strešná krytina BRAMAC Moravská škridla (farba podľa výberu)
Strešné laty – smrek 50/30
Kontralaty – smrek 50/50
Hydroizolačná difúzne otvorená strešná fólia
Strešná konštrukcia (krokvy/ väzníky)
s 240 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
Parozábrana
Drevený rošt pre upevnenie SDK
Sadrokartónová doska GKF, REI 60 neškárovaná, nebrúsená *
(v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)




30 mm
50 mm
0,2 mm
240 mm
240 mm
0,2 mm
24 mm

HS





-

RHS









DNK









12,5 mm

-





* Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KĽÚČ
K základnému rozsahu dodávky strešnej krytiny patria nasledovné komponenty:
základná škridla, krajová škridla, vetracia škridla, škridla kanalizačného odvetrania, hrebenáč, vetrací
pás hrebeňa a nárožia, ochranná sieťka proti hmyzu.

Skladba plochej strechy (sklon 1 - 10)
Skladba plochej strechy je riešená individuálne, a to vrátane všetkých s tým súvisiacich špecifík (odvodnenie
strechy a pod.). Skladba plochej strechy zhora nadol:

Štrk - filter
Hydroizolačná fólia (fólia EPDM)
Podkladová tkanina
Debnenie
Drevené kliny s uhlom sklonu
OSB 3 doska
Drevená nosná rámová konštrukcia
s 240 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
Parozábrana
Drevený rošt pre upevnenie SDK
Sadrokartónová doska protipožiarna neškárovaná, nebrúsená *
(v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)



Rozmery
50 mm
0,5 mm
0,5 mm
23 mm
min. 30
18 mm
240 mm
240 mm
0,2 mm
24 mm

HS







-

RHS











DNK











12,5 mm

-





HS

RHS

DNK
















HS

RHS

DNK










* Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KĽÚČ

Žľaby a odkvapové rúry
BRAMAC Stabicor
Žľaby - polkruhový pozinkovaný plech
Odkvapové rúry – pozinkovaný plech
Vyústenie odkvapovej rúry štandardne prevedené bez kolena cca. 30 cm od hornej hrany
základovej dosky

Schody na povalu (platí pre bungalovy)
Štandardne sú dodávané výklopné schody, zateplené.
Poklop – zateplený sendvič, U = 0,85 W/m2K

Rozmery
1200x700 mm
36 mm
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Okná, terasové / balkónové dvere
Súčasťou štandardnej dodávky sú plastové okná a balkónové / terasové dvere:
BAYERWALD BW 82 SAFE – širší rám
Materiál
Farba
Stavebná hĺbka profilu
Počet komôr profilu rámu / krídla
Zasklenie izolačným trojsklom 4/14/4/14/4
Koeficient prechodu tepla okna
Index nepriezvučnosti
Počet tesnení
Dištančný medzisklenný rámik
Trieda odolnosti kovania – bezpečnostné kovanie s plne
zakrytým trezorovým zavesením
Okenná kľučka
Polohy okna

HS

RHS

DNK

RW = 34 dB
3 (2 x rám, 1 x krídlo)
alu































RC1N







Typ 1, biela
otváravé, sklopné, fixné










Rozmery
hliníkový plech hr. 2 mm
hliník
biela
195 mm

HS

RHS

DNK
















plast
biela
82 mm
7/6
2

Ug = 0,6 W/m K
2
Uw = 0,84 W/m K

Exteriérové parapety
Materiál
Bočné krytky - materiál
Farba
Šírka



Exteriérové parapety sú dodávané aj k terasovým oknám.

Hlavné vchodové dvere
Kvalitné dvere Hörmann Thermo65 majú celoplošné oceľové dverné krídlo s hrúbkou 65 mm. Plastový profil
krídla ponúka lepšiu tepelnú izoláciu vďaka prerušenému tepelnému mostu a vyššiu stabilitu. Hliníková
zárubňa s prerušeným tepelným mostom s hr. 80 mm s polyuretánovou výplňou a vzhľadom Roundstyle.
HÖRMANN Thermo65
Materiál
Motív
Farba
Rozmery
Koeficient tepelnej priepustnosti dverí
Kovanie
5-násobný bezpečnostný zámok

oceľ hr. 65 mm/hliník hr. 80 mm

010, 015, 515
biela RAL 9016
od 875 x 1875 do 1250 x 2250 mm
2
UD = 0,87 W/m K
madlo/vnútorná kľučka
3 kľúče

HS

RHS

DNK

























Vedľajšie vchodové dvere
Oceľové dvere s bezpečnostným vybavením Hörmann KSI 40 ako vedľajšie garážové dvere alebo ako
vedľajší vchod do domu. Dverné krídlo pozinkované s hrúbkou 40 mm s trojstranným silným falcom
a rohovou zárubňou. Vystužený rám, spoľahlivé utesnenie vďaka trojstrannému tesneniu.
HÖRMANN Hörmann KSI 40
Materiál
Farba
Rozmery
Koeficient tepelnej priepustnosti dverí
Kovanie – bezpečnostné vybavenie RC 2
Zámok

oceľ hr. 40 mm
biela RAL 9016
875 x 2 000 mm
2
UD = 1,7 W/m K
bezpečnostná sada guľa/kľučka
3 kľúče

HS

RHS

DNK
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Garážová brána s pohonom
Sekcionálna garážová brána RenoMatic. Prelis M, pohon ProMatic s modernou rádiovou technikou BiSecur
a s dodatočnou výškou otvorenia na vetranie garáže. Diaľkový ovládač HSE 4 BS.
HÖRMANN sekcionálna garážová brána RenoMatic
Dvojstenne izolované lamely
Farba: biela, atracitovo sivá, terakotovo hnedá
Rozmer
Automatické vypínanie
Ochrana proti privretiu prstov
Ochrana proti zásahu zboku

HS

RHS

DNK

hr. 42 mm
RAL 9016, 7016 a 8028
2 500 x 2 000 mm
pri neočakávaných prekážkach
















medzera medzi článkami brány
menšia ako 4 mm
Bočné zárubne sú úplne uzatvorené













Elektroinštalácia
Elektroinštalácia je realizovaná v rámci domu, elektromer a prípojka nie sú súčasťou dodávky.
Zásuvky a vypínače LEGRAND Valena vo farbe bielej.
Elektro – príprava v stenách
Hrubé rozvody elektroinštalácie - kabeláž
Domový rozvádzač s 36 modulmi
Vypínač jednopólový
Vývod pre svetlo vnútorný
Vývod pre svetlo vonkajší
Zásuvka jednoduchá
Zásuvka pre práčku samostatne istená
Zásuvka pre umývačku riadu samostatne istená
Zásuvka dvojitá
Zásuvka vonkajšia

Typ / počet ks

HS

RHS

DNK

CYKY
1 ks
15 ks
13 ks
2 ks
23 ks
1 ks
1 ks
5 ks
1 ks


-

























HS
-

RHS





DNK





-

-



Vykurovanie – elektrické
Podlahové elektrické vykurovanie RAYCHEM – odporové káble
Typ vykurovacieho kábla: T2Blue-10, T2Blue-20
Typ termostatu: NRG-DM s týždenným programom
Istenie: každá miestnosť samostatne, istič podľa inštalovaného výkonu
Príprava TÚV – elektrický ohrievač vody, zásobníkový, typ Dražice OKCE 125 pre zvislú
montáž, príkon 2,2 kW



Po vypracovaní konkrétneho výpočtu PENB sa môže ukázať nutnosť sekundárneho zdroja vykurovania,
napr. krbových kachlí / krbovej vložky s komínom, ktoré nie sú súčasťou popisu stavby a výkonov.

Podlaha prízemia
Hrúbka = cca 170 mm
Skladba podlahy smerom zdola nahor je nasledujúca:
Základová doska - hrúbka
Izolácia z bituménovej lepenky (realizuje výrobca základovej dosky)
Tepelná izolácia - podlahový polystyrén
PE fólia s dilatačným pásom
Cementový poter
Podlahovina (dlažba, laminátové parkety)

Rozmery
150 mm
2,0 mm
100 mm
0,2 mm
60 mm
10 mm

HS
RHS DNK
na požiadanie
na požiadanie
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Podlaha medzi poschodiami (neplatí pre bungalovy)
Hrúbka = 130 mm
Skladba podlahy smerom zdola nahor je nasledujúca:
Tepelná a zvuková izolácia – podlahový polystyrén
PE fólia s dilatačným pásom
Cementový poter
Podlahovina (dlažba, laminátové parkety)

Rozmery
80 mm
0,2 mm
50 mm
10 mm

HS
-

RHS



-

DNK





Zdravotechnika
Kompletné domové rozvody kanalizácie a vody sú napojené na uzatvárajúce a vypúšťacie armatúry od
hornej hrany spodnej stavby. Vodomer a prípojka nie sú súčasťou dodávky stavby.
Súčasťou domu na kľúč je zdravotechnika od dodávateľa SIKO s výraznými zľavami pre našich klientov.
Popis tovaru / značka

HS

RHS

DNK

-

-



MULTI vaňový CLIC-CLACK NRZ
Značka: Multi

-

-



MULTI vaň. sifón 6/4x40mm-B /matky/
Značka: Multi

-

-



Vaňová batéria nástenná Multi Multi bez sprchového setu,
150 mm
Značka: Multi

-

-



Vaňový set S-Line
Značka: S-Line

-

-



SCH rohový ventil 1/2x3/8 bez filtru CR
Značka: Schell

-

-



Umývadlo LYRA PLUS-55 biela
Značka: Jika

-

-



Súprava na uchyt. umývadla 10x12mm HM12
Značka: Multi

-

-



Umývadlová batéria stojanková Multi Multi bez výpuste
Značka: Multi

-

-



Vtok umývadlový 5/4, clic-clac plast CR
Značka: Multi

-

-



Vaňa Jika Lyra plus 170x70 cm, akrylát
Značka: Jika
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MULTI sifón umýv. rúrk. bez vpustu 5/4 CR
Značka: Multi

-

-



Manžeta-gum. redukcia 32-40 (E473G)
Značka: Multi

-

-



SCH rohový ventil 1/2x3/8 bez filtru CR
Značka: Schell

-

-



Sprchová vanička štvrťkruhová Multi ABS 90x90 cm, R 550,
akrylát
Značka: Multi

-

-



MULTI sifón k spr. vaničke priem. 90mm CR
Značka: Multi

-

-



Sprchový kút Multi Basic štvrťkruh 90 cm, R 550, sklo číre,
chróm profil, univerzálny
Značka: Multi

-

-



Sprchová batéria nástenná Multi Multi bez sprchového setu,
150 mm
Značka: Multi

-

-



Sprchový set S-Line, 3 funkcie, guľatý
Značka: S-Line

-

-



Závesné WC Multi, zadný odpad, 52 cm
Značka: Multi

-

-



WC sedadlo Multi Universal thermoplast
Značka: Multi

-

-



Tece Profil nádržka k WC do sadrokartónu
Značka: Tece

-

-



Ovládacie tlačidlo Tece Base, biela
Značka: Tece

-

-



Zvukoizolačná vložka k WC
Značka: Multi

-

-



SCH rohový ventil 1/2x3/8 bez filtru CR
Značka: Schell

-

-



Umývadielko LYRA PLUS-45 biela
Značka: Jika

-

-
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Súprava na uchyt. umývadla 10x12 mm HM12
Značka: Multi

-

-



Umývadlová batéria stojanková Multi Multi bez výpuste
Značka: Multi

-

-



Vtok umývadlový 5/4, clic-clac plast CR
Značka: Multi

-

-



MULTI sifón umýv. rúrk. bez vpustu 5/4 CR
Značka: Multi

-

-



Manžeta-gum. redukcia 32-40 (E473G)
Značka: Multi

-

-



SCH rohový ventil 1/2x3/8 bez filtru CR
Značka: Schell

-

-



Obklad Multi Tahiti béžová 20x40 cm, mat
Značka: Multi

-

-



Obklad Multi Tahiti hnedá 20x40 cm, mat
Značka: Multi

-

-



Obklad Multi Tahiti svetlo šedá 20x40 cm, mat
Značka: Multi

-

-



Obklad Multi Tahiti tmavo šedá 20x40 cm, mat
Značka: Multi

-

-



Dlažba Multi Tahiti béžová 33x33 cm, mat
Značka: Multi

-

-



Dlažba Multi Tahiti hnedá 33x33 cm, mat
Značka: Multi

-

-



Dlažba Multi Tahiti svetlo šedá 33x33 cm, mat
Značka: Multi

-

-



Dlažba Multi Tahiti tmavo šedá 33x33 cm, mat
Značka: Multi

-

-



Lišta prechodová NRZ 4/270cm samolepiaca
Značka: Havos

-

-



Lišty a rohy: štandardne lišty iba na vonkajšej zvislej a vodorovnej hrane + nutné rohy, posledná horná
rada nie je zakončená lištou.
10

Úprava sadrokartónov (tmelenie a brúsenie)
Steny a stropy – tmelenie (škárovanie) a následné brúsenie SDK

HS

RHS

DNK

Stupeň akosti Q2

-

-



Rozmery
PVC
PVC
biela
150 mm

HS

RHS

DNK

-

-






HS

RHS

DNK

-

-



HS

RHS

DNK

-

-



HS

RHS

DNK

-

-



HS

RHS

DNK

-

-



-

-







(*Q2 tmelenie len spojov dosiek)

Interiérové parapety
Materiál
Bočné krytky - materiál
Farba
Šírka

Povrch podláh
Laminátová plávajúca podlaha tr. záťaže 32, sila 8 mm

Interiérové schody (neplatí pre bungalovy)
Celodrevené schody, masív, buk.
Schodisko pozostáva z dvoch schodníc so stupňami a zábradlím
na vnútornej strane.
Schody sú bez podstupníc.
Madlo 40 x 90 mm z lepeného dreva bukové.
Výplň zábradlia – paličky, priemer 25 mm, guľaté.
Povrch dreva ošetrený transparentným lakom matným.

Maľovanie
Steny a stropy, penetrácia + farba

biela farba, 2 nátery

Interiérové dvere
Typ DRE Štandard 10, vrátane obložkovej zárubne
Materiál
Šírka
Výška
Farba (dekór fólie)
Kovanie

plné, hladké,
jednokrídlové
fólia
60, 70, 80, 90 cm
197 cm
buk, biela, dub
HERMES
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C – OSTATNÉ
Dodávka
Ceny a ďalšie podmienky sa riadia platnou Zmluvou o dielo. Akékoľvek zmeny musia byť medzi
objednávateľom a firmou WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. obojstranne písomne odsúhlasené a podpísané.

Záruky
Na statiku stavby WOLF SYSTEMBAU
Na realizáciu diela
Na použité materiály a vybavenie

30 rokov
36 mesiacov
podľa záruky výrobcu

HS

RHS

DNK













Ostatné dojednania
Stavebná dokumentácia ostáva vlastníctvom firmy WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o., odovzdanie tejto
dokumentácie tretej osobe je neprípustné. Zmeny uskutočnené v rozsahu dodávky budú premietnuté do
ceny diela.
Spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v rámci technického vývoja
a obchodných vzťahov týkajúcich sa konštrukcie a použitých materiálov a zmeny materiálov v dôsledku
vyradenia zo sortimentu.
Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla a ostatných súčiniteľov a ukazovateľov sú uvedené ako referenčné
hodnoty. Položky neuvedené v popise stavby a výkonov nie sú súčasťou štandardnej dodávky domu.

WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.
960 01 Zvolen
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