
Provedení HRUBÉ STAVBY 

Pro obvodovou  konstrukci používáme vysušené nosné KVH profily, 
vyplněné minerální izolací, z jedné strany zaklopené OSB deskou a 
kontaktním zateplovacím systémem (bez povrchové úpravy – pouze pod 
lepidlo), z druhé strany  reflexní fólií, instalační mezerou a kovovým 
roštem pro sádrokarton (bez záklopu sádrokartonem). V případě zájmu 
je možné systém přepracovat na difúzně otevřený.  

Ke každé hrubé stavbě provádíme kontrolní BLOWER DOOR TEST, 
jehož výsledek obdrží každý zákazník. 

Na přání klienta lze specifikaci měnit, rádi vám vypracujeme individuální 
nabídku přesně dle vašich požadavků a zajistíme projektovou 
dokumentaci k výstavbě. 

 

HRUBÁ STAVBA – Složení obvodové konstrukce našich domů: 
DIFUZNĚ UZAVŘENÝ SYSTÉM* 

1. Vícenásobné přetažení stěrkovacím lepidlem 
2. Skelná síťovina – perlinka, vtlačená do stěrkovacího lepidla  
3. Vnější zateplení pomocí polystyrénových desek tl. 100 mm 
4. OSB deska tl. 18 mm s pero drážkou 
5. Nosný KVH profil 60x140 mm vysušený na 13 – 16 % vody 
6. Vnitřní zateplení pomocí tvrzené minerální izolace tl. 140 mm 
7. Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou 

(spoje slepené pomocí speciálních tmelů a AirStop pásek) 
8. Montážní mezera pro vedení instalací a pro reflexi fólie 
9. Předsazená stěna z CW profilů 

*Systém je možno přepracovat také na difúzně otevřený. 

 
 

Složení stropní konstrukce našich domů: 

Záklop z impregnovaných prken 25 mm 
Nosný KVH profil 180 mm x 60mm vysušený na 13 – 16 % vody 
Zateplení minerální izolací tl. 140 mm mezi nosné trámy 
Zateplení minerální izolací tl. 100 mm do kříže pod nosné trámy 
Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou 



(spoje slepené pomocí speciálních tmelů a AirStop pásek) 
Dvojitý montážní rošt z CD profilů s mezerou pro vedení instalací a pro 
reflexi fólie 
 

HRUBÁ STAVBA – bez venkovní omítky (bez povrchové úpravy) 

Střešní přesahy 

 

 

 

 

• dřevěná konstrukce bez povrchové úpravy, pouze pod lepidlo  

 

Střešní krytina 

• Střešní krytina dle výběru investora – standard Bramac nebo KM 
Beta, v případě dohody další výrobciR. 

 

 

Klempířské prvky 

• z pozinkovaného plechu – standard 

 

Dle dohody možno zvolit také z nabídky KJG: 

• Pozink 
• Barevný pozink 



• Titan-Zinek 
• Měď 
• Hliník barevný 

 

Výplně otvorů - okna 

Classic, Kontur, Elegance – standard 

  pětikomorový a šestikomorový systém s 
hloubkou zabudování 70 mm, tepelně izolační 
vlastnosti, s hodnotou Ur = 1,3 W/m2K  až 1,2 
W/m2K  

  tyto profily splňují podmínky normy Tepelné ochrany budov - ČSN 73 
0540-2  
  standardní osazení elegantním šedým těsněním  
  standardně bezpečnostní klika Secustik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě dohody možno zvolit také profil: 

 

 

• - Nejnovější generace profilů s konstrukční hloubkou 88m 
• - Vhodný do pasivních a nízkoenergetických domů 



• - Energeticky úsporný okenní systém, středové těsnění 
ve třech  úrovních 

• - Trojsklo s hodnotou Ur=0,6 W/m2K; standardní provedení 

 

• - 88plus je nový okenní systém a 
představuje takový kvalitativní 
stupeň ve vývoji okenních profilů z 
umělé hmoty, jaký dosud ještě 
nebyl dosažen. Je to inteligentní 
celková konstrukce nové generace 
profilů, která přináší mimořádné 
zlepšení hodnot tepelné a zvukové 
izolace pro větší bezpečí a 
hospodárnost. 

• - 88 plus znamená špičkový 
produkt, který byl vytvořen pro 
novou kvalitu stavění a bydlení - 
pro exkluzivní okna. 

• - Výrobce Kömmerling nahradil olovo jako stabilizátor ekologickým 
vápníkem - zinkem, jako první výrobce v celém odvětví. Díky velké 
trvanlivosti představuje profil 88plus bezpečnou investici do 
budoucna. 

 
 

Vstupní dveře od firmy Perito 

 

• plastové, bílé, kazetové prosklené s výplní PERITO dle přání 
investora 



 

 

HRUBÁ STAVBA – Dodávka a montáž pouze 
venkovních parapetů 

• venkovní z taženého hliníkového plechu – 
bílé (standard) 

• dle dohody v barvách dle vzorníku výrobce 

 

 

 

 


