
INVESTOR:

KONTAKT:

LOKALITA:                 

TYP STAVBY:                        

ROZMERY:

2 KONŠTRUKCIA STIEN A STRECHY 2 971 €

���� Drevená stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov prierezu 50x100 mm

���� Vytvorenie atiky a spádu strechy pomocou stavebných hranolov prierezu 45 mm 

���� Plný záklop strešnej konštrukcie OSB3 doskami na pero-drážku, hrúbka 22 mm

���� Vertikálna hydroizolácia s použitím tekutej hydroizolácie v dvoch vrstvách
���� Opláštenie konštrukcie drevovláknitou doskou Steico Universal Black 22 mm P+D

3 HYDROIZOLÁCIA STRECHY A KLAMPIARSKE PRÁCE 1 279 €

���� Oplechovanie atiky pomocou záveterných líšt + krycie plechy v požadovanej farbe
���� Mechanicky kotvená (celoplošne lepená) EPDM membrána so životnosťou viac než 50 rokov

���� Odvod vody zo strechy zabezpečený pomocou strešného chrliča a vyústením na zadnej strane atiky

4 VÝPLNE  VONKAJŠÍCH  OTVOROV 1 362 €

���� Vchodové dvere Rehau Brillant vo farbe antracit zo strany exteriéru, s izolačným 
trojsklom 4-16-4-16-4, kovanie kľučka-kľučka

���� Okno rozmeru 2200x800 mm, profil REHAU SYNEGO, trojsklo, antracit/biela

���� Vnútorný a vonkajší hliníkový parapet, Montáž + doprava

5 FASÁDNY  SYSTÉM 1 341 €

���� Smreková palubovka prierezu 19 x 120 mm, trieda AB, latovanie + skryté kotvenie 1 341 €
Thermowood profil C1 / C3, 20 x 140 mm, kvalita "A", latovanie + skryté kotvenie 2 371 €
Thermowood profil D4 26 x 115 mm, kvalita "A", latovanie a montáž na skrutky 2 237 €
Thermowood profil C6 20 x 140 mm, kvalita "A", latovanie a skryté kotvenie 2 637 €
Thermowood profil C7J 20 x 65 mm, kvalita "A", PACS systém skryté kotvenie 2 581 €

6 TEPELNÁ IZOLÁCIA STIEN, STRECHY, INTERIÉR 2 080 €

���� Uloženie minerálnej izolácie Knauf Ecose medzi stojky hrúbky 100 mm 
a strešné krokvy hrúbky 150 mm

���� Opláštenie konštrukcie OSB doskami zo strany interiéru a vzduchotesné prelepenie spojov  

���� Vytvorenie inštalačnej predsteny pomocou KVH hranolov 60x60 mm + minerálna izolácia hrúbky 50 mm

���� Montáž protipožiarneho sadrokartonu hrúbky 15 mm na steny a 12 mm na strop

7 KONŠTRUKCIA PODLAHY 749 €

���� Certifikovaný systém plávajúcich podláh Steico Floor System

���� Steico Therm hrúbky 40 mm, OSB3 P+D 22 mm, Steico underfloor 7 mm

���� Laminátová plávajúca podlaha v hodnote 15 EUR/m2

tel.:   +421 907 586 210

. . .  Moderné drobné stavby

11 505 €

2,73 x 3,38 m

Home office štúdio S

Centrum drevostavieb s.r.o.

831 02 Bratislava

www.centrumdrevostavieb.sk

e-mail:  info@cmd.sk

CENOVÁ PONUKA SPOLU



8 MALIARSKE PRÁCE 743 €

���� Tmelenie stien a stropu + brúsenie

���� Penetračný náter + 2 x biely náter
2 x náter farbou Tikkurila Valtti Complete 389 €

9 ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE 980 €

���� Elektroinštalácia v interiéri záhradného štúdia

���� Zásuvky, vypínače z typovej rady Legrand Valena, bodové stetlá v strope

���� Vykurovanie pomocou elektrického konvektora, resp. klimatizácie za príplatok

Cenová ponuka ďalej obsahuje dodanie materiálu na stavbu, spojovací materiál, vypracovanie realizačného projektu
Cenová ponuka neobsahuje zhotovenie základov a zámkových dlažieb

DÁTUM  VYPRACOVANIA:

Január 2020 podpis

Cenová ponuka je platná 30 dní od dátumu vypracovania.


