
Základní technický popis domu 

 

- ZATEPLENÍ tl. 200mm ISOVER GREYWALL šedý, perlinka, fasádní barva CEMIX 

- střecha 250-550mm polystyren ve spádu + folie šedá  

- OKNA MACEK, 3-izolační sklo + plastový zesílený rám a kování 

-  bezpečnostní dveře ( dům, domeček)  hliníkové s integrovaným servo pohonem  

   čtečkou otisků prstů.  

- hliníkové venkovní parapety 

-  horní izolovaná terasa vč. odtoku dešťové vody  

- žaluzie HELLA, včetně překrytí lamel pro vyšší komfort zastínění 

- pozinkové okapy, nezámrzný vývod pitné vody z fasády 

 

Kolem domu 

- zateplení extrudovaným polystyrenem, výška 500mm,  izolační fólie  pod úrovní terénu 

-  zpevněné plochy kolem domu - zámková dlažba  CS BETON, asfalt garáž/komora 

- dřevěná terasa - modřín 

- na terase 5m studna plně funkční, čerpadlo pro přečerpávání vody na zavlažování, příprava vody na 
rozprašování 

-  elektrická brána dvoukřídlá, zn. HORMANN, včetně dálkového ovládání a řízení přes mobilní telefon 
(zpětná vazba o stavu otevření/zavření) 

- elektrická vrata 5m, zn. DOORHAAN, včetně dálkového ovládání a řízení přes mobilní telefon (zpětná 
vazba o stavu otevření/zavření) 

 

ZAHRADA (2019-2020): 

- architektem navržená a osázená zahrada 

- tryskové a kapkové zavlažování od firmy CLEBER, čidla vlhkosti v půdě, včetně truhlíků a skleníku. 

- robotická sekačka včetně vodícího drátu kolem cca 500m od f. GARDENA, 

- dřevěný domek,  dětský domeček z modřínu včetně příslušenství 

- kompletní osvětlení Philips HUE 

- nášlapné kameny betonové 

 

 



STAVEBNÍ KONSTRUKCE V DOMĚ :  

- stěny cihla, kompletní sádrové omítky (hladké) 

- stropy sádrové omítky/podhled 

- podlahy, dřevěná plovoucí podlaha BARLINEK, včetně dřevěných lišt a kročejové izolace a dlažba 

- koupelna a WC komplet italské stěrky, včetně impregnace do vlhkého prostředí 

-  dveře od rakouské  f. Moderne Bauelemente, ořechová dýha  

-  kuchyně na míru (skleněná deska, komplet vybavená spotřebiči SIEMENS) 

- INFRA kabina v komoře zn. MARIMEX 

- zanechaná garážová vrata včetně konstrukce pro možnost použití do budoucna 

- KRBY od firmy ROMOTOP v přízemí a patře, nový nerezový komín 

  

TOPENÍ, VODA, KANALIZACE A KONCOVÉ PRVKY K TOMU  

- nové kompletní rozvody vody, topení a kanalizace 

- sanita GEBERIT, RAKO, GROHE, KOLO, IKEA, KERMI, 

- tepelné čerpadlo SIEMENS + KOMPLETNÍ MEŘENÍ A REGULACE TAKÉ SIEMENS (nádrže TUV, AKU, 
čerpadla a ventily, teplotní čidla) + elektro kotel (vestavné v TČ) - ovládání také z mobilního telefonu. 
Spirála pro ohřívání TUV v případě že TČ má výpadek nebo nestíhá vlivem teploty. Také ekvitermní 
regulace a algoritmus pro denní a noční režim. 

- příprava trubek pro využití vody ze studny pro splachování WC (patro a také přízemí) 

- septik - 3 komorová 3 m3 pro koupelnu v domečku 

- TUV bojler NIBE  

 

ELEKTROINSTALACE A SYSTÉM  

- kompletní nová elektroinstalace včetně přípojky ČEZ, datová síť a anténní systém 

- zabezpečovací systém PARADOX na 3 sekce (podsystémy patro dům/přízemí dům/domeček) včetně 
řízení přes mobilní telefon. Kombinace drátové a bezdrátové řešení. 2 klávesnice, pohybové senzory, 
požární senzory, magnety na vstupní dveře) 

-  kamerový systém: 4 x kamery se záznamem, včetně pozorování a přehrávání přes mobilní telefon 

- FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM 9,6KWp, včetně BATERY BOXU 10kW . Vyřízené povolení k dodávce do 
distribuční soustavy jako MIKRO ZDROJ. Možnost sledovat přes aplikaci (výroba, spotřeba domu, 
využití akumulované energie, výrobní křivky a poruchy) 

- osvětlení venkovních ploch, zahrady, fasády, teras (přízemí/patro), ohniště 

- hlasové ovládání (ALEXA/AMAZON) pro osvětlení zahrady a některých interiérových světel) 

- řízení a nastavování systému zavlažování a robotické sekačky přes mobilní telefon 



- kabeláž audio video techniky v obyváku a propojení s terasou na přízemí včetně reproduktorů JAMO. 
Bose venkovní reproduktor s blootooth u ohniště, repro vestavné v koupelně na patře. 

- řídící jednotka od firmy TECOMAT pro řízení a integrace pohybových čidel z alarmu pro efektivní řízení 
žaluzií (naklápění a stahování dle teplot a větru a přítomnosti osob) 

- inteligentní WI-FI od firmy UBIQUITY dle pohybu v objektu se napojuje vaše zařízení 

- WI-FI pokrytí na terase, domečku, garážovém stání také 

- elektronický TREZOR  


