Technická zpráva

Klient: Vzorová koupelna
Číslo zakázky: ZK-VZOROVÁ
Obklady a dlažba
Obklady a dlažba koupelna
Dlažba:

 výrobce: Marazzi
 označení, rozměr: Treverk Outdoor, Beige MJT7, 300x1200 tl.:10,5mm
Obklad:
 výrobce: Imola, Marazzi
 označení, rozměr:
Obklad Marazzi ColorUp Bianco MJU2, bílá 32,5x97,7 cm tl.: 6mm
Dekor Marazzi ColorUp MJUK 32,5x97,7 cm bianco/grigio/nero tl.: 6mm
Obklad Imola Antigua O, ANTIGUA O 20x60cm oranžová tl. 9,8
Dekor Imola Antigua. ANTIGUA O1 20x60cm oranžová tl. 9,8
Obklad Imola Antigua L, ANTIGUA L 20x60cm sv. modrá tl. 9,8
 způsob pokládky: dle kladečského plánu
Spárořez je vytvořen na základě předaných podkladů a jeho finální provedení závisí na skutečných rozměrech
stavby!!!

Spárovací hmoty
Spárování obkladů





tmel stavební Ultracolor 5 kg
odstín: 100 bílá
výrobce: MAPEI, spol. s.r.o.

Spárování dlažeb





tmel stavební Ultracolor 5 kg,
odstín: 110 manhattan
výrobce: MAPEI, spol. s.r.o.

Poznámka:
V místech styku obkladu a dlažeb je třeba použít silikonový tmel v barvě spárovací hmoty dlažby,
pokud není ve specifikaci nebo TZ uvedeno jinak.

Lemovací a ukončovací lišty
 odstín: eloxovaný hliník
 specifikace: lišta ukončovací - profil "L" 10mm/2,5m
 výrobce: Havos
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Zařizovací předměty
Specifikace:
 montáž:
 umístění:







dle cenové nabídky

dle návodu výrobce umístěného v obalu
Umístění zařizovacích předmětů odpovídá příslušné normě ČSN
EN, pokud není v grafickém návrhu nebo Technické zprávě
uvedeno jinak.

Topný žebřík pro kombinované vytápění: ANO (připojení na otopnou soustavu)

V případě topné tyče k otopnému žebříku v nabídce, připravit připojení k el. síti dle požadavku na stavební
připravenost výrobce!

Skříňka nebo zrcadlo s požadavkem na přívod elektřiny: ANO
Elektrická podlahová topná rohož: NE



V případě el.podlahové rohože v nabídce, připravit připojení k el. síti dle požadavku na stavební připravenost
výrobce!



HMS Vana, HMS Box: NE



V případě HMS van a boxů v nabídce, dbejte požadavků na stavební připravenost výrobce!

Poznámka:
Pozor na poškození zboží při manipulaci.
U veškerých viditelných vad obkladů a dlažeb (rozměr, křivost, vady glazury nebo odstínu,
záměny druhu) je nutné uplatnit reklamaci na zboží v původním obalu, před zahájením
kladečských prací!
Předměty v návrhu nemusí detailně odpovídat skutečným!
Důležité doplňkové informace k provedení díla:

Vzniknou-li při pokládce obkladů a dlažby, případně při montáži zařizovacích předmětů a dalších
komponentů koupelny jakékoli nejasnosti, obraťte se prosím s důvěrou na naše odborníky
v koupelnovém studiu.

UPOZORNĚNÍ:






Navržený projekt koupelny od koupelnového studia Ptáček není stavebním projektem a je
plně podřízen schválené prováděcí projektové dokumentaci, která je závazným dokumentem
pro provedení stavebního díla.
Navržené řešení plně vychází z dodaných podkladů od zadavatele!
Veškeré nepřesnosti, které vzniknou v průběhu stavby, není možno postihnout v projektu
koupelny a proto za ně fa. Ptáček nenese žádnou odpovědnost.
Dojde-li vlivem dodatečných požadavků k překreslování návrhu koupelny, vyhrazuje si
dodavatel právo na nové odsouhlasení návrhu a nové honorování návrhu v plném rozsahu.
Veškeré materiály pro spárování a lepení obkladů a dlažeb, které nejsou součástí dodávky
materiálu od firmy Ptáček je nutno chápat jako doporučení.

V Praze, dne xx.x.xxxx
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Razítko a podpis…………………………
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