Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí
K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který
je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé již tak jednoduché výstavby.
Obsah ceny a dodávky svépomocí:
výrobní dokumentaci
Modul-LEG základový práh
Modul-LEG obvodové moduly včetně vrutů, latí a zateplení interiérové strany (před-stěny) modulů (polystyren EPS
30 mm)
Modul-LEG příčkové moduly včetně vrutů, latí, protihlukové izolace uvnitř modulů (EPS polystyren 70 mm)
protihluková izolace před stěn (polystyren EPS 30 mm)
dodávku reflexní folie pod veškeré sádrokartonové kce pro celý dům
Modul-LEG překlad
Modul-LEG podokenní parapet
Modul-LEG věnce
střešní konstrukci včetně střešní folie a střešních latí
u patrových domů konstrukci po chůzí podlahy (podlahové fošny+OSB 22 mm)
Ostatní potřebný materiál (dilatační páska pod sádrokartonovou kcí, spojovací páska pro přelepení spojů refl. folie a
perlinka pro foukanou izolaci)
Seznam kpl materiálu k dokončení (počítáno automatem +- rezerva 15%)
koordinátor stavby ZDARMA
Není obsahem dodávky HRUBÉ stavby na stavbu svépomocí
Základová deska a další materiál potřebný k dokončení domu není součástí dodávky.
Projektová dokumentace
Výplň obvodových modulů Climatizerem plus
okna a dveře

Dokončený dům s obsahem těchto materiálů je připraven na kompletní montáž vodoinstalace,
elektroinstalace, SDK konstrukcí a zateplovacího systému
Takto vypadá dokončení domu ve fázi dodaného materiálu Modul-LEG® ke stavbě svépomocí

Obrázkový seznam dodávaných materiálů ke stavbě domu svépomocí

1. Základový práh Modul-LEG®
tl. 150 mm - pro domy Úsporně energetické a Nízkoenergetické
tl. 300 mm - pro domy ENERGETICKY PASIVNÍ
základový práh slouží jako základna pro zakládaní modulů.

Základové prahy jsou dodávány včetně potřebných turbo šroubů a podložek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Moduly Modul-LEG®
tl. 150 mm - pro domy Úsporně energetické a Nízkoenergetické
tl. 300 mm cena- pro domy ENERGETICKY PASIVNÍ
moduly pro výstavbu v tloušťce 150 mm pro výstavbu úsporně energetických domů
a nízko energetických domů a 300 mm pro energeticky pasivní domy včetně
potřebných latí a vrutů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Překlady Modul-LEG®
tl. 150 mm cena - pro domy Úsporně energetické a Nízkoenergetické
tl. 300 mm cena - pro domy ENERGETICKY PASIVNÍ
překlad nad okna a dveře. Stejný princip jako u klasických zděných domů vč. překladů roletových

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Věnec Modul-LEG®
tl. 150 mm cena - pro domy Úsporně energetické a Nízkoenergetické
tl. 300 mm cena - pro domy ENERGETICKY PASIVNÍ
poslední vrstva systému ztužující celou stavbu.

5. Podparapet Modul-LEG® a Atypické moduly Modul-LEG®- slouží k dosažení správné parapetní výšky.
tl. 150 mm - pro domy Úsporně energetické a Nízkoenergetické
tl. 300 mm - pro domy ENERGETICKY PASIVNÍ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Atypické moduly Modul-LEG® štítové atd…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Po chůzí podlaha Modul-LEG® (pouze pro patrové domy)
Složení podlahy:
po chůzí podlaha QSB desky
Akustická izolace Hofafest UD tl. 15 mm
OSB nebo QSB deska tl. 22 mm
hranoly po 0,45 m 240*50 mm
uhelníky L 45*45 mm 2 ks/1 trám

8. Strop nepochůzí dřevěný tl.246 mm (pouze pro Bungalovy)
hranoly po 0,45 m 240*50 mm
uhelníky L 45*45 mm 2ks/1fošna
Folie reflexní vč. reflexní pásky na přelepení spojů a pásky dilatační
v ceně je obsažen kompletní montážní materiál pro stavbu domu svépomocí stavebnicového systému s ochrannou známkou
Modul*-LEG®

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Střešní konstrukce Modul-LEG® bez krytiny
výroba střešní konstrukce včetně řeziva, dodávku střešních latí na přichycení folie, střešní folie a
potřebné spojovací prvky.
Nalakování pohledových prvků krovu vč. dodání a lakování palubkového podhledu
připevněných shora na krokvích. Konstrukce je stavebnicového typu popř. příhradových vazníků a
je připravena na okamžité smontování.V případě vazníkové je montáž kce již v ceně-(neobsahuje palubkový podhled)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Další dodávané materiály ke stavbě domu svépomocí:
1) reflexní folie pod veškeré sádrokartonové konstrukce vč.reflexní pásky
k přelepením spojů folie
Hotová stěna z dodaného materiálu pro stavbu domu svépomocí

2) dilatační páska pod sádrokartonové konstrukce

3) spojovací páska na přelepení spojů reflexní folie

4) materiál vnitřní výplně příčkových modulů - protihluková izolace(polystyren 70mm)

5) materiál na doplnění protihlukové izolace mezi latě (EPS polystyren 30 mm)

6) materiál na doplnění interiérové strany (před-stěny) obvodových modulů (EPS polystyren 30 mm)

7) Pás perlinky pro foukanou izolaci.Pás perlinky se vkládá na každou třetí řadu modulů z důvodu provedení dokonalé tepelné
foukané izolace.

www.modul-leg.cz

Modul-LEG® je ochranná známka společnosti Modul-LEG s.r.o. www.stavebnice-svepomoci.cz

Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí.
Co je obsahem ceny materiálu k dokončení ??
Stručné shrnutí:
Soupisku materiálu k dokončení dostanete spolu s výrobní dokumentací ke stavbě domu svépomocí
Tento seznam můžete tedy rozeslat do jakýchkoliv stavebnin a získat tak nejlevnější cenovou nabídku materiálu k dokončení
Soupis materiálu je orientační ( +-15% -je počítán automatem)
Soupis materiálu a cena námi uvedená obsahuje i řemesla ,které zákazník svépomocně nezvládne sám (jako např. elektrikář
,vodař-topenář ,tesař ,klempíř ,zedník)
Soupis materiálu obsahuje kompletní materiály na dokončení domu (pouze bez kuchyňské linky atd.)
Soupis materiálu obsahuje i materiál pro základovou desku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------S jakými materiály je tedy počítáno v uvedené ceně materiálů ke kompletnímu dokončení domu??
materiál základové desky - betony, štěrk, kari sítě, roxory, penetrace desky, protiradonová izolace
materiál podlah - tepelná izolace 2x60 mm podlahový polystyren, betonová mazanina
stěny - sádrokartony, tmely, finiše, vruty, malířská barva bílá
tepelná izolace objektu - Climatizer PLUS, zateplení střechy, protihluková izolace pochůzí podlahy, fasáda 8 cm EPS
polystyren, omítka standardní barva zatřená
plastová okna - barva bílá standard
interiérové dveře a obložky - standard
podlahová krytina - plovoucí podlaha a koberce
obklady a dlažba - v místnostech koupelny a WC, pás obkladu nad kuchyňskou linkou, dlažba v zádveří
vytápění - přímotopy, bojler na ohřev TUV 160 l
sokl - marmolitový kolem domu výše 0,6 m
střešní krytina - šindel, OSB záklop, klempířské prvky
elektroinstalace - vnitřní a hromosvod
vodoinstalace - vnitřní a kanalizace vnitřní
základní zdravotechnika, rozvody, ventilátor s mřížkou, střešní komínek
Povinné vybavení objektu - protipožární přístroje, protipožární čidlo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soupis materiálu k dokončení detailní informace
Výpis materiálu k dokončení je poskytován stavebníkům, kteří se rozhodli stavět svůj dům naším stavebnicovým systémem
Modul-LEG® a složí zálohu na výrobu.
Výpis materiálu k dokončení neposkytujeme potencionálním zákazníkům.
Soupis materiálu k dokončení obsahuje materiály k dokončení domu do fáze k nastěhování ve standardu.
Soupis materiálů obsahuje pouze i řemesla, u kterých se předpokládá ,že je stavebník není schopen při stavbě svépomocí
udělat svépomocně.
Stavebníkům nabízíme možnost dodat materiál potřebný k dokončení firmou Modul-LEG s. r. o. na základě požadavku
stavebníka a odsouhlasené cenové nabídky.
Materiál dodávaný k dokončení je počítán s ohledem na minimalizaci přebytků +- 15% , je proto možné že bude nějaký
materiál chybět.
Výpočty spotřeb materiálů vycházejí z doporučených spotřeb udávaných výrobcem a na základě výrobní dokumentace
tvořenou automatem. Konečnou spotřebu materiálu ovlivňuje mimo jiné i prořez materiálů, použité technologie a použití
materiálů s tím spojených.
Výsledná cena materiálů k dokončení uvedená na našich stránkách je cena orientační.
Po zhotovení výrobní dokumentace dojde k upřesnění všech položek a výsledná cena se může lišit. Konečná cena výpisu je
cena orientační, za kterou lze materiál pořídit, záleží na stavebníkovi jakým způsobem bude materiál nakupovat od jakých
dodavatelů a s jakou slevou.
V obsahu ceny není počítáno se slevami .Je možno od dodavatele materiálu získat slevy na dodávku materiálu a cena může být
ve finále ponížena např. až o 30%.
Soupis materiálu je služba zdarma a soupis nelze brát jako 100% přesný.

Soupis materiálu nelze reklamovat ani uplatňovat jakýkoli postih za nepřesnost tohoto soupisu.
2
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Soupis materiálu je zhotoven v měrných jednotkách (m , m nebo bm).
Je potřeba si uvědomit, že stavba svépomocí je stavba domu, kdy veškeré náklady, administrace, pořízení materiálu atp. jsou v
plné zodpovědnosti a režii stavebníka.

DOPORUČENÉ KONSTRUKCE - DETAILY ZÁKLADŮ PRO STAVBU DOMU SVÉPOMOCÍ

http://stavebnice-svepomoci.cz
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte, velice rádi Vám veškeré Vaše dotazy zodpovíme.

email:

info@modul-leg.cz
honza@modul-leg.cz

telefon: 724 313 069
725 574 054

