
 
 

 
 

Rodinný dom 4 – 8 Nová Tulipa 
Hrubá Stavba  

 
1. Zemné práce a základové konštrukcie 
 

• výkopové práce 

• uzemnenie bleskozvodu 

• uloženie ležatých rozvodov do základov (voda, kanalizácia) 

• betonáž 

• hydroizolácia (pod obvodovými murivami a nosnými stenami) 

• zrovnanie terénnu  
 

2. Obvodové nosné konštrukcie a nosné murivo 
 

• Nosné obvodové steny: tehlové murivo z tvaroviek HELUZ UNI 30 Brúsená, hrúbky 300mm, 
murované na tenkovrstvové lepidlo.  

• Nosné vnútorné steny: tehlové murivo z tvaroviek HELUZ 20 Brúsená, hrúbky 200mm, 
murované na tenkovrstvové lepidlo.  

• Stropné konštrukcie: zavesený sadrokartónový podhľad, s  parozábranou, zateplený 
minerálnou vlnou hrúbky 400mm. 

• Vence: železobetónové monolitické 250x250mm opatrený tepelnou izoláciou na báze XPS hr. 
50mm z vonkajšej strany. 

• Nadokenné preklady: nosný preklad HELUZ. 

• Preklady v nenosných priečkach:bplochý keramický preklad HELUZ. 

 

3. Strecha 
 

• väzníkový krov  

• difúzna fólia 

• latovanie 

• strešná krytina TERRAN – farba antracit 

• bleskozvod 
 

4. Vnútorné deliace priečky 

Vnútorné deliace priečky: tehlové murivo z tvaroviek HELUZ 11,5 Brúsená, hrúbky 115mm a 

HELUZ 14 brúsená, hrúbky 140mm murované na tenkovrstvové lepidlo, HEBEL hrúbky 75mm. 

5. Úpravy vnútorných povrchov 

 Steny: Na finálnu úpravu povrchov vnútorných  stien budú použité stierkové omietky bielej farby.  

 

6. Obvodový plášť a úprava vonkajších povrchov 
 

• zateplenie stien z penového polystyrénú hr. 150 mm 

• zateplenie sokla z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm 

• finálna vrstva stien bude zo silikónových omietok 



 
 

 
 

 

7. Výplne stavebných otvorov 
 

Okenné výplne:      plastové okenné výplne exteriér antracit/interiér biela. 

Vstupné dvere:         plastové vstupné dvere, čiastočne presklené, bezpečnostné kovanie, farba 
antracit exteriér/interiér biela 

 

8. Dokončovacie práce  

Klampiarske prvky: 

Vonkajšie parapety:    hliníkové, farba antracit 

Klampiarske výrobky: pozinkovaný plech. 

 

9. Oplotenie 

Poplastované pletivo  do výšky 2 100 mm 
 
 

10. Terénne úpravy a spevnené plochy 

    Parkovacie státia a vstupy sa zrealizujú so zámkovej dlažby 

      Terénny úpravy zrovnaný terén s hrabličkovou úpravou 
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