Technická zpráva
Klient (dále kupující):
Číslo zakázky:

VZOROVÁ KOUPELNA
ZK315…vzor

Obklady a dlažba
Obklady a dlažba
 výrobce:
 série a označení:
 rozměr, tloušťka:
 způsob pokládky:

Cooperativa Ceramica d´Imola
Azuma - Silver
1200 x 600 x 10 mm
dle kladečského plánu

Obklady a dlažba
 výrobce:
 série a označení:
 rozměr, tloušťka:
 způsob pokládky:

Cooperativa Ceramica d´Imola
Azuma
1200 x 600 x 10 mm
dle kladečského plánu

Obklady a dlažba
 výrobce:
 série a označení:
 rozměr, tloušťka:
 způsob pokládky:

Cooperativa Ceramica d´Imola
Azuma – Dark Grey
1200 x 600 x 10 mm
dle kladečského plánu

Obklady a dlažba
 výrobce:
 série a označení:
 rozměr, tloušťka:
 způsob pokládky:

Cooperativa Ceramica d´Imola
Kuni – Dark beige
1200 x 200 x 10 mm
Dle kladečského plánu
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Spárovací hmoty
Spárování obkladů
 odstín:
 výrobce:

130 Jasmine
Mapei

Spárování dlažeb
 odstín:
 výrobce:

110 Manhattan
Mapei

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

Lemovací a ukončovací lišty




odstín:
specifikace:
výrobce:

eloxovaný hliník
11mm / 2,5m
PROFIL - EU

.

Zařizovací předměty
Specifikace:
 montáž:
 umístění:

dle cenové nabídky/objednávky
dle návodu výrobce umístěného v obalu, další podklady může zajistit prodejce
koupelnového studia
umístění zařizovacích předmětů odpovídá příslušné normě ČSN EN, pokud
není v grafickém návrhu nebo Technické zprávě po domluvě se zákazníkem
uvedeno jinak.



topný žebřík pro elektrické nebo kombinované vytápění:
ANO
- typ připojení dle typu radiátoru, příprava el. připojení dle zákazníka, připravenost lze
vyžádat u prodejce



skříňka nebo zrcadlo s požadavkem na přívod elektřiny:
NE
- nutno respektovat normy ČSN, připravenost lze vyžádat u prodejce



skříňka nebo zrcadlo s požadavkem na samostatný přívod elektřiny:NE
- Řešit, zda je výrobek má samostatný vypínač nebo je ovládán samostatným
vypínačem.



elektrická podlahová topná rohož:
NE
- nutno respektovat normy ČSN, připravenost lze vyžádat u prodejce



hydromasážní vana, hydromasážní box:

NE
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V případě HMS van a boxů v nabídce, je nutno dbát požadavků na stavební
připravenost od výrobce.

sprchový žlab:
ANO
- Při realizaci nutno počítat se zapuštěním sprchového žlabu do konstrukce podlahy,
spádování dlažby ke žlabu nutno zhotovit dle montážních rozměrů sprchové zástěny,
případně s použitím spádové lišty.

Poznámka:
Pozor na poškození zboží při manipulaci.
Předměty v návrhu nemusí detailně odpovídat skutečnosti, jsou pouze orientační.
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 fa.Ptáček je nutno chápat jako doporučení.
Rozměry stavebních prvků po obložení musí respektovat rozměry osazovaných
zařizovacích předmětů a jejich toleranci.
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Informace k výpočtu doporučené metráže obkladů a dlažeb
Podkladem pro nacenění doporučené metráže obkladů, dlažeb, listel a dekorů je výstup z grafického
programu Vi-soft 3D.
Množství uvedené v nabídce je již navýšené o prořez:
- Obklad a dlažba
0%
- Dlažba na koso
0%
- Dlažba na střih
0%
- Dlažba na vazbu
0%
Procento prořezu lze po domluvě se zákazníkem změnit.
Dekory jsou kalkulovány na celé kusy bez prořezu, u listel a pásků se počítá prořez individuálně dle
členitosti prostoru (průměrně15%). U listel a dekorů je u některých sérií možno dodávat pouze celá
balení a na tyto se nabídka upravuje – informace o balení sdělí prodejce.
Před objednávkou prosím zkontrolujte námi doporučenou metráž a případně sdělte v
objednávce Vámi požadované upravené množství.
Objednané množství je závazné a zbylé obkladové prvky po obložení není možno vrátit zpět
dodavateli.

Informace k pokládce obkladů a dlažeb
Rozměry obkladů a dlažeb uvedené v této technické zprávě jsou nominální a od skutečných se
mohou lišit dle platných norem.
Kupující je povinen reklamovat viditelné vady obkladů a dlažby (rozměry, křivost, vady glazury,
odstíny, záměny druhu, popraskaná glazura u listel a dekorů, trhlinkování, nasákavost, špatná pevnost
apod.), event. jiného zboží v původních obalech, před pokládkou, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do uplynutí záruční doby, která začíná běžet převzetím zboží. Kupující (zákazník,
klient) nemá nárok na náhradu nutných nákladů nebo na náhradu škody od prodávajícího (Ptáček –
velkoobchod, a.s.) v případě, že zhotovitel provede ze zjevně vadného zboží (vizuálně jiné rozměry,
porušená glazura, nerovnost, apod.) konkrétní dílo (viz § 637 obč. zák.). Barevné a rozměrové
tolerance výrobků, které plynou z charakteru keramické výroby a které povolují normy EN 176
a EN 159, nejsou považovány za vady výrobků.
Obklady a dlažby se vyrábějí po dávkách, dávky se označují jako nuance či šarže. Jednotlivé šarže
se mohou od sebe lišit barevnými, odstínovými či rozměrovými rozdíly a to vše v rámci norem. Odstín,
rozměr, jakost, kód a název je uváděno na obalu výrobku.
Kalibrované (rektifikované) dlažby a obklady
I na rektifikované obklady a dlažby je nutné používat spárovací tmely, i zde musí být minimálně 2 mm
spára.
Nejpozději před zahájením kladečských prací prověřte dodané zboží rozložením do plochy –
včetně sestavení dekorů. Zkontrolujte jednotnost značení rozměrů a odstínů na kartonech. Nikdy
nemíchejte různě označené odstíny a rozměry. Odstíny barev obkladů a dlažeb mohou být odlišné od
vystavených vzorů na prodejně, či obrázků v tištěné podobě (katalogů apod.) – jednotlivé výrobní série
se mohou v rámci norem lišit.
Při kladení větší plochy (nad 4x4 m²) nezapomeňte provést dilatační spáry (v ploše, kolem nosných a
dilatačních částí staveb), zejména u venkovních podlah a podlahového topení. Na venkovní plochy,
bazény, u podlahového topení, na zatížené prostory, na nenasákavou slinutou dlažbu a mozaiky
použijte flexibilní lepidla a spárovací hmoty.
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Pokud kupujete dlažbu do šachovnice, může se stát, že dlaždice budou mít jiný rozměr. Do 2 mm
rozdílu v délce hrany dlaždic mezi oběma barvami se dají rozdíly bez problémů vyrovnat pokládkou a
spárováním. Pokud však kombinujete více barev a skládáte z jednotlivých barev pruhy, musí být
rozměr dlaždic co nejvíce shodný. I proto je nutné před započetím pokládání různé rozměry porovnat
(stává se, že stejné označení rozměru na krabici u různých druhů výrobků není skutečně shodné).
Při montáži vodovodních baterií doporučujeme instalovat filtry na zachycení mechanických
nečistot před baterií, případně na hlavním přívodu vody do objektu. U termostatických baterií
doporučujeme instalaci filtru na jemné mechanické nečistoty min. 200qm. Někteří výrobci vodovodních
baterií instalací filtrů podmiňují prodlouženou záruční dobu. V případě reklamace na kartuši
způsobené nekvalitní vodou nemůže být tato reklamace uznána.

Údržba
1. Obklady, dlažba, listely
Pro čištění obkladových materiálů, zejména dekorů a listel, nepoužívejte abrasivní a chemicky
agresivní prostředky. Dochází tím k poškození tohoto zboží a na případnou reklamaci z tohoto důvodu
nelze brát zřetel.
2. Koupelnový nábytek, dřevěná sedátka
Dřevěné lakované výrobky se nesmí omývat (polévat) vodou, ale pouze otřít vlhkými jemnými
textiliemi s mýdlovou vodou. Koupelnový nábytek je určen do vlhkého prostředí koupelen, nesmí však
přijít do přímého kontaktu s tekoucí či stojatou vodou.
3. Vodovodní baterie, koupelnové doplňky
Zejména u vodovodních baterií a koupelnových doplňků musí být čištěny povrchové plochy mýdlovým
roztokem a jemnými textiliemi. Nepoužívejte žádné čistící prostředky s obsahem kyselin, mechanické
čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi octu. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení
se nevtahuje záruka.
4. Vany, sprchové kouty a vaničky
Vany, sprchové kouty a vaničky čistěte námi doporučenými přípravky, např. Ravak Anticalc
Conditioner, Ravak Cleaner, Ravak Desinfectant, Ravak Turbo Cleaner, Huppe TopPlus, přípravky
Grohe, Hanshrohe.

…………………………………………
Podpis zákazníka a datum
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