3. MODERNIZACE
3.1. Rozsah
 vnitřní
 vnější

 vestavbou
 přístavbou
 nástavbou

 posouzení objektu

 celého
 části

 krov
 krytina
 komínová tělesa
 stropy
 schodiště
 tepelné izolace
 hydroizolace
 radonové izolace
 nosné stěny
 nenosné stěny
 podlahy
 základy
 vnější okna a dveře
 vnitřní okna a dveře
 klempířské prvky
 zámečnické prvky
 truhlářské prvky
 profesní

 kanalizace
 vodovod
 plynovod
 elektroinstalace
 vytápění
 hromosvod
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3.2. Rozšíření bytového komfortu
 obytné místnosti

 samostatná koupelna
 samostatná toaleta
 samostatná lázeň
 celé obytné patro
 půdní vestavba
 bazén

 ložnice
 dětský pokoj
 pracovna
 jiné ……

 uvnitř objektu
 vně objektu

 v suterénu
 v přízemí
 na střeše
 na terase
 na zahradě
 jinde …

 krytý
 vyhřívaný

 sauna

 uvnitř objektu
 vně objektu

 garáž

 uvnitř objektu
 vně objektu

 zimní zahrada

 uvnitř objektu
 vně objektu

 domácí dílna (hobby)

 uvnitř objektu
 vně objektu

 posilovna (fitnes)

 uvnitř objektu
 vně objektu

 v suterénu
 v přízemí
 vedle bazénu
 samostatně
 jinde …

 u koupelny
 u bazénu

 v přízemí
 v patře
 na střeše
 přístavba

 na terase
 na balkoně
 na lodžii
 k hale
 k obývacímu pokoji
 k terase
 jinde …

 v suterénu
 v přízemí
 přístavbou
 samostatně

 v suterénu
 v podkroví
 přístavbou
 samostatně

 v suterénu
 v podkroví
 přístavbou
 samostatně

3.3. Modernizace zm nou
 užitkovou místností

 z ……… na ………

 dispozice místností

 specifikace ………

 funkční místností

 z ……… na ………
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 využití místností

 z ……… na ………

 světlé výšky místností

 snížením na … m
 zvýšením na … m

 uspořádání stav.otvorů  oken
 dveří
 osazení žaluzií

 osazení markýz

 vnější
 meziskelní
 vnitřní
 u oken
 u vnějších dveří
 jinde …

 pro zvýšenou okolní hlučnost
 pro nevýhodnou orientaci
 zvýšením stropu
 snížením podlahy

 vnějších
 vnitřních
 vnějších
 vnitřních

 vertikální
 horizontální

 zvětšením
 výměnou
 zvětšením
 výměnou

3.4. Modernizace technická
 zvětšení tepel.izolace

 ochrana proti vlhkosti

 vnějších stěn
 střechy
 stropů mezi patry
 stavebních otvorů
 pevná hydroizolace
 tekutá hydroizolace
 osmoticky

 ochrana proti hluku

 ochrana proti radonu
 renovace

 jinak …

 dvojité těsnění
 podříznutím
 vtloukáním
 příložná
 s odvětráním
 hloubkovým navrtáním
 povrchovým nástřikem
 aktivní
 pasivní

 vnějších stěn
 vnitřních stěn
 stropů mezi patry
 oken a dveří
 sanitárních instalací

 měření vstupních hodnot
 měření výstupních hodnot
 fasády
 střešní krytiny

 se zateplením

3.5. Modernizace profesní
 sociální zařízení

 modernizovat stávající  samostatná koupelna
 vybudovat nově
 samostatná toaleta
 společná lázeň
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 kuchyně

 dispozice
 zařízení

 rekonstrukce vodovodu  přípojky
 stoupacího potrubí
 výtokových míst
 výtokových armatur
 přípravy teplé vody
 tlakové zkoušky
 revizní zpráva

 s úplným stolováním
 specifikace ……
 přidat

 specifikace ……

 průtokově
 zásobníkově

 plynová
 elektrická

 rekonstrukce kanalizace ležatého potrubí
 revizní šachty
 stoupacího potrubí
 odvětrávacího potrubí
 zařizovacích předmětů  přidat
 jímacích míst
 přidat
 čistírny odpadních vod  do stávající jímky
 zkoušky nepropustnosti
 revizní zpráva

 specifikace ……
 specifikace ……
 komplet

 rekonstrukce plynovodu  přípojky
 domovního uzávěru
 stoupacího potrubí
 připojovacího potrubí
 připojovacích míst
 spotřebičů
 tlakové zkoušky
 revizní zpráva

 rek.elektroinstalací

 rek.hromosvodu

 rekonstrukce telefonu
 rekonstrukce vytápění

 rekonstrukce komínu

 přípojky
 vnějších rozvodů
 domovního jističe
 vnitřních rozvodů
 vytrubkování
 revizní zpráva

 jímačů
 svodů
 uzemnění
 revizní zpráva

 přípojky
 vnitřních rozvodů
 kotle
 trubních rozvodů
 otopných těles
 tlakové zkoušky
 revizní zpráva

 zvětšit vnitřní profil
 vyvložkovat
 nadstřešní část
 komínová hlava
 dvířka

 přidat

 zesílit
 silových
 světelných
 odkud …… kam ……

 specifikace ……

 zásuvky
 spotřebiče
 pro ……

 rozšířit pokrytí

 přidat zásuvky

 kam ……

 výměnou
 přidáním

 kam ……
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 rek.solárního systému
 rekonstrukce výtahu

 revizní zpráva

 zdrojových panelů
 vnějších rozvodů
 vnitřních rozvodů
 osobního
 nákladního
 revizní zpráva

 rek.el.požár.signalizace  rozvodů
 hlásičů
 skrápěčů
 rek.el.zabezp.systému  rozvodů
 hlásičů

 vymetací
 vybírací

 výměnou
 zřízením

 hydraulického

 přidat
 přidat

 kam ……
 kam ……

 přidat

 kam ……

3.6. Modernizace okolí objektu
 rekonstrukce vjezdu
 rekonstrukce garáže

 rekonstrukce bazénu

 rekonstrukce zařízení
 rekonstrukce hřiště
 rekonstrukce stání
 rekonstrukce dvora

 na pozemek
 do objektu
 do garáže

 přemístěním

 na dvoře
 na zahradě

 dětského
 sportovního

 pro osobní vozidla
 pro užitková vozidla
 povrchů
 okrajů

 zpevněním
 přeložením
 doplněním

http://web.quick.cz/vizualizace

