4. FASÁDA
4.1. Rozdělení
 novostavba

 stávající objekt

4.2. Plánovaná modernizace
 očištění fasády
 sokl
 nadokenní překlady
 vnější okenní žaluzie
 vnější omítka
 vnější nátěry

 ochrana dřev.prvků

 chemicky
 mechanicky

 místně opravit
 celý nově

 bez porušení
 s viditelným porušením  staticky posoudit
 nově instalovat

 místně opravit
 provést celou nově

 obnovit vrchní nátěry
 všechny nově

 nátěrem
 nástřikem

 předsazené
 skryté

 staticky posoudit

 včetně podkladu
 penetrace
 základní krycí
 hydrofobní

 krycím
 lazurovacím
 napouštěcím

 s přetmelením
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 obložení vnějších stěn  místně opravit
 provést celé nově
 upravit balkon

 místně opravit
 celý nově

 upravit terasu

 místně opravit
 celou nově

 ochrana proti vlhkosti

 drenáž kolem objektu
 vložit izolační pásy
 tekutá izolace
 odvětrávaná izolace

 sanační omítky

 místně opravit
 celé nově

 včetně kotvení

 vodorovné hydroizolace
 podkladní vrstvy
 povrchové úpravy
 vodorovné hydroizolace
 podkladní vrstvy
 povrchové úpravy
 podříznout
 vtloukat
 hloubkově navrtat
 povrchový nástřik
 pomocná
 ochranná
 zřídit do výše … m
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 betonové prvky
 anglické dvorky

 kce ozelenění fasády
 okapy a svody

 oplechování

 vnější parapety

 sanovat
 nahradit

 opravit
 zřídit nově
 opravit
 zřídit nové
 demontovat

 prohlédnout
 vyčistit
 místně opravit
 částečně vyměnit
 zřídit nově

 prohlédnout
 vyčistit
 místně opravit
 částečně vyměnit
 zřídit nově

 jako původní
 zděné
 plastové

 obnovit nátěry

 bez úprav

 obnovit nátěry

 bez úprav

 stejné jako oplechování
 jiné …

4.3. Stavebně fyzikální mě ení
 okolní hlučnosti

 navrhnout opatření

 prostupu tepla

 navrhnout opatření

 okolní prašnosti

 navrhnout opatření
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 provlhlosti

 prosolenosti

 denního osvětlení

 suterénního zdiva
 nadzákladového zdiva
 stropu nad suterénem
 první podlahy

 navrhnout opatření
 navrhnout opatření
 navrhnout opatření
 navrhnout opatření

 suterénního zdiva
 navrhnout opatření
 nadzákladového zdiva  navrhnout opatření
 stínění

4.4. Tepelná izolace vnějších stěn
 provést výpočet

 navrhnout opatření

 zateplení

 difúzně prodyšné

 difúzně neprodyšné

 požadované ( E SN 73 0540-2)
 doporučované ( E SN 73 0540-2)
 minerální vlnou
 skelnou vlnou
 kamennou vlnou
 omítkovinou
 polystyren
 polyuretan
 omítkovinou

 desky
 rohože

 desky
 stříkaný
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4.5. Vnější omítka
 jádrová

 ruční
 strojní

 stěrková

 strukturální
 hladká

 házená
 stříkaná
 škrábaná
 drásaná
 vymývaná
 hladká
 jiná …

 bílá
 probarvená …
 barvená …

 s rohovými lištami
 se soklovými lištami
 s okenními lištami

 bílá
 probarvená …
 barvená …

 desky
 kvádříky
 vápenopískové

 klinkery

4.6. Vnější nátěr
 rozpouštědlový
 disperzní

 minerální

 silikátový

 hydrofobizovaný

 silikonový

 lazurovací

4.7. Obložení vnějších stěn
 bez tepelné izolace
 s tepelnou izolací

 přírodní kámen
 umělý kámen
 lícové cihly
 pohledový beton
 vymývaný beton
 keramický obklad
 sklo
 osinkocement
 hliníkové profily
 ocelové profily
 plastové profily
 bitumenové profily
 měděný plech
 dřevo
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 sendvičové prvky
 jiné …

 mozaika
 tónované …
 šablony
 přírodní
 bílé
 barevné …
 desky
 přírodní
 palubky
 šindele
 spojené s podkladem
 vlast.nosná konstrukce

 reflexní
 vlny
 eloxované

 šindele
 patinovaný
 napouštěné
 lazurované

4.8. Obložení terasy
 jako vnějších stěn

 jinak …
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4.9. Obložení lodžie
 jako vnějších stěn
 jinak …

4.10. Obložení balkonu
 jako vnějších stěn

 jinak …

4.11. Balkonové zábradlí
 dřevěná konstrukce
 ocelová konstrukce

 hraněná
 profilovaná

 napouštěná
 natíraná

 z tenkostěnných profilů  svařovaná
 z válcovaných profilů
 šroubovaná
 umělecky kovaná

 pokovená
 natíraná
 obkládaná

 zděná konstrukce

 sloupková
 plná

 omítané
 specifikace …

 železobetonová kce

 prefabrikovaná
 monolitická

 hliníková konstrukce

 přírodní
 eloxovaná
 obkládaná

 běžné cihly
 lícové cihly
 jiné …

 přírodní
 pohledová

 strukturální
 vymývaná
 barvená …
 omítaná
 obkládaná
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4.11. Balkonové výplně
 sklo
 dřevo
 kov
 jiné …

 bezpečnostní

 hraněné
 profilované

 umělecky kované
 jiné …

 s drátěnou vložkou
 fóliované

 horizontálně
 vertikálně

 tónované

 napouštěná
 natíraná

4.12. Držáky na květinové truhlíky
 pevné

 přemístitelné

 ocelové

 plastové
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4.13. Květinové truhlíky
 plastové
 dřevěné
 keramické
 kovové

 osinkocementové
 betonové

 bílé
 barevné …

 napouštěné
 natírané
 přírodní
 barvené …

 specifikace …

 přírodní
 barvené …

 strukturální
 vymývané
 jiné …

4.14. Okapy a svody
 plechové

 plastové

 pozinkované
 titanzinkové
 měděné
 hliníkové

 bílé
 barevné …

 barvené …
 přírodní
 přírodní

 patinované
 eloxované

4.15. Oplechování
 jako okapy a svody
 jiné …
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4.16. Vnější parapety
 plechové
 plastové
 plastové

 betonové

 keramické
 kamenné

 jako okapy a svody
 jiné …
 jako okapy a svody
 jiné …

 součást dodávky oken
 teraco

 mrazuvzdorné dlaždice
 tvarovky
 přírodní
 umělé

 broušené
 leštěné

 očistit

 srovnat

4.17.Hromosvod
 stávající
 nový
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