Srubový dům RIMI
Cena hrubé stavby obsahuje:
1. Výroba hrubé stavby v Brně – Blažovicích
- Ruční odkornění kulatiny
- Kompletní výroba hrubé stavby skeletu z kulatiny o tředovém průměru
35 a více ze zimní těžby (větší průměr kulatiny splňuje tepelné
vlastnosti stavby)
- Materiál: konopná izolace mezi kulatinu
- po celou dobu stavby ošetřování dřeva ( Bochemitem QB profi, pro
povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci. Chrání dřevo
vůči dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu)
- demontáž srubové skeletu a naložení na dopravu v Blažovicích
2. Montáž srubové stavby na místě investora
- Vyložení kulatiny z kamionu - její dohled
- Položení izolace pod první kladu z polystyrenu
- Kompletní montáž srubových stěn dle projektové dokumentace včetně
vložení konopné izolace
- Práce autojeřábem
- natažení trubek pro elektroinstalaci včetně husích krků, vyvrtání
zásuvek a vypínačů dle potřeby investora
- příprava otvorů pro dveře a okna
- vložení dilatačních želez do oken a dveří
- vyřezání drážek pro příčky
- finální povrchová úprava kulatiny: stavba bude předána ve stavu
nachystaném pro konečný nátěr (odzrněná, zbavená lýka a místa kde
bude potřeba vybroušena do hladka)
- konečný úklid u investora kolem stavby
3. Střešní konstrukce na srubový dům
- Výroba a montáž střešní konstrukce -část střešní konstrukce se vyrábí
v Blažovicích a část na místě stavby investora, celá střecha je
prošroubovaná nikoliv „zbitá
- Železný materiál

- Režie (doprava, ubytování zaměstnanců)
- Autojeřáb
- Střešní konstrukce z kulatiny dle PD (materiál včetně práce)
4. Ostatní práce
- Štítové výdřevy včetně venkovní obložení materiál: nesámované desky
- Záklop stropní konstrukce v 1NP materiál: nesámované desky

Cena 1.121.870,- bez DPH
Naší předností ve výstavbě srubového domu je dominantní velikost kulatiny
středový průměr 35 a více bez navýšení cenové nabídky.
Srub nebo roubenku Vám postavíme výhradně mi SRUBY-POLÁK, s.r.o.
žádná subdodávka.
Pokud se rozhodnete spolupracovat s naší společností, individuálně Vás
provedeme několika srubovými stavbami, již obydlenými našimi klienty,
kteří Vám pomohou s výběrem profesionálů v oboru, aby Vás nečekaly
žádné starosti do budoucna…..
S úctou Kateřina Poláková
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