7. VNITŘNÍ PRÁCE
7.1. Úpravy vnitřních povrchů
7.1.a. Suterén: sklepní místnosti
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 vápenné
 vápenocementové
 cementové
 perlitové
 jiné …

 úpravy omítek

 hrubé
 hladké
 štukové

 nezatřené
 běžné

 zatřené
 pálené

 vodonepropustné
 bílé
 barevné …

 do výše …… mm

 ruční
 strojní

 vápenné
 vápenocementové
 cementové
 perlitové
 jiné …

 nátěry

 omyvatelné
 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní
 rozpouštědlové

7.1.b. Suterén: prádelna, sušárna
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé
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 úpravy omítek

 nezatřené
 běžné

 zatřené
 pálené

 omyvatelné
 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní
 rozpouštědlové

 vodonepropustné
 bílé
 barevné …

 do výše …… mm

 keramické

 do výše …… mm

 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hrubé
 hladké
 štukové

 nezatřené
 běžné

 nátěry

 obklady

 hrubé
 hladké
 štukové

7.1.c. Garáž
 vápenné
 vápenocementové
 cementové
 perlitové
 jiné …
 zatřené
 pálené
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 nátěry

 omyvatelné
 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní
 rozpouštědlové

 vodonepropustné
 bílé
 barevné …

 do výše …… mm

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …

7.1.d. Přízemí, patro: obytné místnosti
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 nátěry

 omyvatelné
 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 vodonepropustné
 bílé
 barevné …

 do výše …… mm

 papírové
 plastové
 textilní

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 omyvatelné
 vodonepropustné

 bílé
 barevné …

 nástřiky
 tapety
 obklady

 hladké
 strukturální

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 přírodním kamenem
 umělým kamenem
 korkem
 zrcadlové
 keramické

 se štukaturami
 s lepeným dekorem

 samolepicí

 do výše …… mm
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 s listelami
 s hranami

 vyspárování

 profilovanými
 barevnými …
 zabroušený obklad
 plastovými
 hliníkovými
 mosaznými
 bílé
 barevné …

7.1.e. Přízemí, patro: chodby
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …
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 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 nátěry

 omyvatelné
 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 vodonepropustné
 bílé
 barevné …

 papírové
 plastové
 textilní

 omyvatelné
 vodonepropustné

 nástřiky
 tapety
 obklady

 hladké
 strukturální

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 přírodním kamenem
 umělým kamenem
 korkem
 zrcadlové
 keramické

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 se štukaturami
 s lepeným dekorem
 do výše …… mm

 bílé
 barevné …

 samolepicí

 do výše …… mm

 s listelami
 s hranami

 vyspárování

 profilovanými
 barevnými …
 zabroušený obklad
 plastovými
 hliníkovými
 mosaznými
 bílé
 barevné …
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7.1.f. Přízemí, patro: koupelna, toaleta
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 nátěry

 omyvatelné
 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 vodonepropustné
 bílé
 barevné …

 do výše …… mm

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 bílé
 barevné …

 nástřiky
 tapety

  

 hladké
 strukturální

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …
 se štukaturami
 s lepeným dekorem

 papírové
 omyvatelné
 samolepicí
 plastové
 vodonepropustné
   
 textilní
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 obklady

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 přírodním kamenem
 umělým kamenem
 korkem
 zrcadlové
 keramické

 do výše …… mm

 s listelami
 s hranami

 vyspárování

 profilovanými
 barevnými …
 zabroušený obklad
 plastovými
 hliníkovými
 mosaznými
 bílé
 barevné …

7.1.g. Přízemí, patro: kuchyn
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 nátěry

 omyvatelné
 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 vodonepropustné
 bílé
 barevné …

 papírové
 plastové
 textilní

 omyvatelné
 vodonepropustné

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …
 se štukaturami
 s lepeným dekorem

 do výše …… mm

http://web.quick.cz/vizualizace

 nástřiky
 tapety

 obklady

 hladké
 strukturální

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 přírodním kamenem
 umělým kamenem
 korkem
 zrcadlové
 keramické

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 bílé
 barevné …

 samolepicí

 do výše …… mm

 s listelami
 s hranami

 vyspárování

 profilovanými
 barevnými …
 zabroušený obklad
 plastovými
 hliníkovými
 mosaznými
 bílé
 barevné …
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7.2. Úpravy povrchů stropů
7.2.a. Suterén: sklepní místnosti
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 vápenné
 vápenocementové
 cementové
 perlitové
 jiné …

 úpravy omítek

 hrubé
 hladké
 štukové

 nezatřené
 běžné

 zatřené
 pálené

 bílé

 barevné …

 nátěry

 minerální
 silikátové
silikonové
 disperzní
 rozpouštědlové

7.2.b. Suterén: prádelna, sušárna
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 vápenné
 vápenocementové
 cementové
 perlitové
 jiné …

 úpravy omítek

 hrubé
 hladké
 štukové

 nezatřené
 běžné

 zatřené
 pálené

 minerální
 silikátové
silikonové
 disperzní
 rozpouštědlové

 bílé

 barevné …

 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 vápenné
 vápenocementové
 cementové
 perlitové
 jiné …

 úpravy omítek

 hrubé
 hladké
 štukové

 nezatřené
 běžné

 zatřené
 pálené

 bílé

 barevné …

 nátěry
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7.2.c. Garáž

 nátěry

 minerální
 silikátové
silikonové
 disperzní
 rozpouštědlové
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7.2.d. Přízemí, patro: obytné místnosti
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 nátěry

 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 bílé
 barevné …

 papírové
 plastové
 textilní

 omyvatelné
 vodonepropustné

 samolepicí

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 korkem
 zrcadly
 plastovými kazetami
 podhledovými deskami
 kombinace …
 jiná …

 s tepelnou izolací
 desky
 kazety

 nástřiky
 tapety
 obklady

 hladké
 strukturální

 přímo na stropní kci
 na zavěšený podhled

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …
 se štukaturami
 s lepeným dekorem

 bílé
 barevné …

 polystyrénovými
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7.2.e. Přízemí, patro: chodby
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 nátěry

 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 bílé
 barevné …

 papírové
 plastové
 textilní

 omyvatelné
 vodonepropustné

 nástřiky
 tapety

 hladké
 strukturální

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …
 se štukaturami
 s lepeným dekorem

 bílé
 barevné …

 samolepicí
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 obklady

 přímo na stropní kci
 na zavěšený podhled

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 korkem
 zrcadly
 plastovými kazetami
 podhledovými deskami
 kombinace …
 jiná …

 s tepelnou izolací
 desky
 kazety

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …

 polystyrénovými

7.2.f. Přízemí, patro: koupelna
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 nátěry

 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 bílé
 barevné …

 papírové
 plastové
 textilní

 omyvatelné
 vodonepropustné

 nástřiky
 tapety

 hladké
 strukturální

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 se štukaturami
 s lepeným dekorem

 bílé
 barevné …

 samolepicí
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 obklady

 přímo na stropní kci
 na zavěšený podhled

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 korkem
 zrcadly
 plastovými kazetami
 podhledovými deskami
 kombinace …
 jiná …

 s tepelnou izolací
 desky
 kazety

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …

 polystyrénovými

7.2.g. Přízemí, patro: toaleta
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 se štukaturami
 s lepeným dekorem
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 nátěry

 nástřiky
 tapety
 obklady

 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 bílé
 barevné …

 papírové
 plastové
 textilní

 omyvatelné
 vodonepropustné

 samolepicí

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 korkem
 zrcadly
 plastovými kazetami
 podhledovými deskami
 kombinace …
 jiná …

 s tepelnou izolací
 desky
 kazety

 vápenné
 vápenocementové
 vápenosádrové
 sádrové
 jiné …

 hladké
 strukturální

 přímo na stropní kci
 na zavěšený podhled

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 bílé
 barevné …

 polystyrénovými

7.2.h. Přízemí, patro: kuchyn
 omítky

 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 ruční
 strojní

 úpravy omítek

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 nátěry

 minerální
 silikátové
 silikonové
 disperzní

 bílé
 barevné …

 papírové
 plastové
 textilní

 omyvatelné
 vodonepropustné

 samolepicí

 sádrokartonem
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 korkem
 zrcadly
 plastovými kazetami
 podhledovými deskami
 kombinace …
 jiná …

 s tepelnou izolací
 desky
 kazety

 se štukaturami
 s lepeným dekorem
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 nástřiky
 tapety

 obklady

 hladké
 strukturální

 přímo na stropní kci
 na zavěšený podhled

 omyvatelné
 s textilními vlákny

 bílé
 barevné …

 polystyrénovými
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7.3. Úpravy povrchů podlah
7.3.a. Suterén: sklepní místnosti
 jednovrstvá
 dvouvrstvá
 vícevrstvá

 s tepelnou izolací
 se sníženou obrusností
 se zvukovou izolací
 se sníženou nasákavostí
 s pojistnou hydroizolací  se sníženou skluzností

 podkladní mazanina

 hutný beton
 lehčený beton
 jiná …

 nášlapná vrstva

 sokl

 krycí nátěr
 cementový potěr
 litá
 dlažba

 s vyztužovací sítí
 s drátky
 ke snížení prašnosti
 gletovaný
 teraco
 keramická
 betonová
 jiná …

 dilatovaná

 pálený
 dilatovaná
 zámková

 žádný
 stejný jako nášlapná vrstva
 jiný …

7.3.b. Suterén: prádelna, sušárna
 jednovrstvá
 dvouvrstvá
 vícevrstvá

 s tepelnou izolací
 se sníženou obrusností
 se zvukovou izolací
 se sníženou nasákavostí
 s pojistnou hydroizolací  se sníženou skluzností

 podkladní mazanina

 hutný beton
 lehčený beton
 jiná …

 nášlapná vrstva

 krycí nátěr
 cementový potěr
 litá
 dlažba

 s vyztužovací sítí
 s drátky
 ke snížení prašnosti
 gletovaný
 teraco
 keramická
 betonová
 jiná …

 dilatovaná
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 sokl

 pálený
 dilatovaná

 zámková

 žádný
 stejný jako nášlapná vrstva
 jiný …

7.3.c. Přízemí, patro: obytné místnosti
 jednovrstvá
 dvouvrstvá
 vícevrstvá

 s tepelnou izolací
 se zvukovou izolací

 podkladní mazanina

 hutný beton
 lehčený beton
 litý anhydritový beton
 jiná …

 s vyztužovací sítí
 s drátky

 dilatovaná
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 nášlapná vrstva

 masivní dřevo

 korková
 laminátová
 litá
 plastová (PVC)
 kobercová
 dlažba
 jiná …

 sokl

 vlysy

 parkety
 palubky
 lepená
 teraco
 pásy
 desky
 čtverce
 jutový podklad
 gumový podklad
 keramická
 přírodní kámen
 umělý kámen

 žádný
 stejný jako nášlapná vrstva
 plastový
 s polepem
 dřevěný
 masivní
 jiný …

 vazba na rybinu
 vazba řemenová
 vazba šachovnicová
 vazba do kamínk
 povrchová úprava …
 na sucho
 dilatovaná
 svařované
 lepené
 na podložku
 napínaná
 lepená
 povrchová úprava …

 potahovaný

7.3.d. Přízemí, patro: chodby
 jednovrstvá
 dvouvrstvá
 vícevrstvá

 s tepelnou izolací
 se zvukovou izolací

 podkladní mazanina

 hutný beton
 lehčený beton
 litý anhydritový beton
 jiná …

 s vyztužovací sítí
 s drátky

 dilatovaná

 vlysy

 vazba na rybinu
 vazba řemenová
 vazba šachovnicová
 vazba do kamínk
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 nášlapná vrstva

 masivní dřevo

 korková
 laminátová
 litá
 plastová (PVC)
 kobercová
 dlažba
 jiná …

 parkety
 palubky
 lepená
 teraco
 pásy
 desky
 čtverce
 jutový podklad
 gumový podklad
 keramická
 přírodní kámen
 umělý kámen

 povrchová úprava …
 na sucho
 dilatovaná
 svařované
 lepené
 na podložku
 napínaná
 lepená
 povrchová úprava …
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 sokl

 žádný
 stejný jako nášlapná vrstva
 plastový
 s polepem
 dřevěný
 masivní
 jiný …

 potahovaný

7.3.e. Přízemí, patro: kuchyn
 jednovrstvá
 dvouvrstvá
 vícevrstvá

 s tepelnou izolací
 se zvukovou izolací
 s pojistnou hydroizolací

 podkladní mazanina

 hutný beton
 lehčený beton
 litý anhydritový beton
 jiná …

 nášlapná vrstva

 korková
 laminátová
 litá
 plastová (PVC)
 dlažba
 jiná …

 sokl

 s vyztužovací sítí
 s drátky

 dilatovaná

 lepená
 teraco
 pásy
 desky
 čtverce
 keramická
 přírodní kámen
 umělý kámen

 na sucho
 dilatovaná
 svařované
 lepené
 na podložku

 žádný
 stejný jako nášlapná vrstva
 plastový
 s polepem
 dřevěný
 masivní
 jiný …

 povrchová úprava …

 potahovaný
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7.3.f. Přízemí, patro: koupelna, toaleta
 jednovrstvá
 dvouvrstvá
 vícevrstvá

 s tepelnou izolací
 se zvukovou izolací
 s pojistnou hydroizolací

 podkladní mazanina

 hutný beton
 lehčený beton
 litý anhydritový beton
 jiná …

 nášlapná vrstva

 sokl

 litá
 dlažba
 jiná …

 s vyztužovací sítí
 s drátky

 dilatovaná

 teraco
 keramická
 přírodní kámen
 umělý kámen

 dilatovaná
 povrchová úprava …

 žádný
 stejný jako nášlapná vrstva
 jiný …
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7.4. Dopl ky vnitřních st n
 záclonové garnýže

 tyčové
 drážkové

 závěsové garnýže

 tyčové
 drážkové

 zabudovaná světla

 žárovková

 vestavěné skříně
rozměry … / … m

 koupelnové dopl ky

 šatní
 spížní

 odkládací tvarovka

(osazované p i obkladech)

 tvarovka na toalet.papír
 madlo
 háčky
 jiné ……

 jedno
 dvou
 více …

 dřevěné
 plastové
 dřevoplastové
 kovové

 zářivková

 halogenová

 na stěnu
 na strop
 mezi stěny

 dřevěné
 plastové
 dřevoplastové
 kovové

 běžně vyráběné
 na zakázku

 otevíravé
 šoupací

 prosté
 kombinované
 jednoduché
 dvojité

 bílá
 barevná …
 bílé
 barevné …
 bílé
 barevné …

 na mýdlo
 na zubní kartáčky
 kombinovaná

 bílá
 barevná …
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