
Nová řada domů ExclusivE  
s rozsahem dodávky sTaNdard

CeNík dodávek 
Na území Čr 
– model 2019

U vŠeCh domů UvedeNÝCh v CeNíkU doPrava zdarma
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) 

podepsané od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2018.

HONORIUS

AURELIANUS

SEVERUS

TIBERIUS

TITUS

TRAIANUS

základní cena

4.510.300,-
vč. 15% DPH

základní cena

4.835.750,-
vč. 15% DPH

základní cena

4.442.450,-
vč. 15% DPH

základní cena

5.557.950,-
vč. 15% DPH

základní cena

4.481.550,-
vč. 15% DPH

základní cena

7.569.300,-
vč. 15% DPH
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rozsah dodávky domU 
Na klíČ v ProvedeNí 
sTaNdard - Česko m 2019

ExTERIéR
	obvodové stěny s vnitřní izolací 120 + 40 mm 

a vnější termofasádou 100 mm, s šedým fasádním 
polystyrenem, uzavřenou strukturní barevnou 
omítkou,
 betonová střešní krytina včetně doplňků (anténní 

taška, vikýřové okno), u pultové střechy profilovaná 
střešní tašková tabule z poplastovaného plechu. 
Domy bez vikýřového okna s nášlapnými střešními 
rošty od okapu ke komínu.
	vnější dřevěné díly natřené lazurovou barvou 

dle vzorníku (vaznice, krokve, nosníky, střešní 
podhledy, dřevěný fasádní obklad),
	okapy z titanozinku,
 venkovní nezámrzný zahradní ventil,
 komín v provedení Schiedel KERASTAR NEREZ, 

průměr 160 mm dle projektu.

INTERIéR
	stahovací schodiště vedoucí do půdního 

prostoru,
	schodiště mezi přízemím a obytným podkrovím 

v provedení buková spárovka,
	laminátová podlaha nebo koberec v obytných 

místnostech a na chodbě v podkroví, v ostatních 
místnostech dlažba,
	obklady v koupelnách a na WC do výše dveří, 

vnější rohy obkladů v plastových lištách,
	elektroinstalace od skříně domovního rozvaděče 

včetně dodávky domovního rozvaděče, osvětlení 
půdy a 2 venkovní světla, v místnostech jsou 
zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy,
 ventilátor s hygrostatem v místnostech s vanou 

nebo sprchou,
	instalace slaboproudu - zvonek od domovních 

dveří, u dvoupodlažních domů 2 zásuvky pro 
kabelové připojení TV včetně kabelového rozvodu 
v domě,
	sanitární vybavení - umyvadlo ze sanitární 

keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou 
baterií, umývátko ze sanitární keramiky v bílé barvě 
se směšovací pákovou baterií, vana s pákovou 
baterií a se sprchovou hadicí a růžicí, sprchový 
kout včetně baterie se sprchovou hadicí a růžicí 
a kombinované WC,

	spotřeba vody chráněna eVodníkem, 
	přípojka pro pračku, 
	přípojka pro myčku, 
	elektrokotel a elektricky vyhřívaný zásobník 

TUV o objemu min. 150 l,
	radiátory bílé lakované deskové, trubní vedení 

z uhlíkové oceli, termostatické ventily,
	malířské práce - stěny a stropy upraveny 

zednickou stěrkou stupně kvality povrchu Q2, bílá 
malba,
	kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro 

v rozsahu dle typové obchodní dokumentace,
	rozvody vody potrubí Alpex, kanalizace 

z plastových trubek 
	požární bezpečnost – zařízení autonomní 

detekce a signalizace.

OkNA + DVEřE
	Okna a terasové dveře vyrobené ze 6-ti 

komorových PVC profilů v bílé barvě s izolačním 
trojsklem, součinitel prostupu tepla celého okna 
Uw ≤ 1,0 W/(m2.K),
	střešní okna Velux GGL 3066, součinitel prostupu 

tepla celého střešního okna Uw ≤ 1,0 W/(m2.K),
	vnitřní laminované dveře KASARD v provedení 

plné s obložkovou zárubní a protihlukovým 
průběžným gumovým těsněním,
	dveřní kování dvoudílné rozetové, 
	vnitřní dveře VPk-3 kASARD plné, hladké, 

laminované, mezi vytápěným a nevytápěným  
prostorem,
	vchodové domovní dveře dřevěné v bílé nebo 

hnědé krycí barvě se třemi závěsy, tříbodovým 
zámkem s bezpečnostními uzávěry,
	garážová vrata výklopná s ručním ovládáním, 

plechová, nezateplená, bílá,
	zábradlí terasových dveří v podkroví ocelové 

pozinkované. 

www.rdrymarov.cz
Právo na provádění změn v tomto ceníku si firma RD Rýmařov s. r. o. vyhrazuje.
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