8. PROFESNÍ PRÁCE
8.1.a. Kanalizace
 nová
 modernizace

 celková
 částečná

 přeložení
 prodloužení
 vnitřní instalace
 vyčištění

 jednotná
 oddílná

 do veřejné kanal.sítě
 do domovní ČOV
 do jímky (žumpy)

 s lapačem
 přepad zaústěn …
 vyvážená … za rok

 přípojka

 v nezámrzné hloubce
 izolovaná

 ležaté svody

 kameninové
 litinové
 plastové

 kameninová
 litinová
 plastová

 šikmé připoj.potrubí

 větrací potrubí

 plastové
 litinové

 plastové
 osinkocementové

 střešních splavenin
 tuků a olejů
 ropných látek

 s přečerpáváním
 lepené
 hrdlové
 svařované
 s prostupem střešním pláštěm
 s větrací hlavicí

8.1.b. Revizní šachta
 v objektu
 mimo objekt

 zděná
 prefabrikovaná
 monolitická

 z ………
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8.1.c. Zařizovací předměty
 umyvadlo

 koupací vana

 sprchová vanička

 porcelánové
 plastové
 ocelové
 litinové
 z přírodního kamene
 z umělého kamene

 plechová smaltovaná
 plastová
 porcelánová
 obkládaná
 litinová

 plechová smaltovaná
 plechová nerez
 plastová
 porcelánová
 obkládaná

 na konzolách
 na noze
 rohové
 integrované

 bílé
 barevné …
 s dekorem

 podezdívaná
 na nožičkách
 rohová
 sedací
 rodinná

 bílá
 barevná …
 s dekorem
 s vnitřními madly

 hluboká
 běžná

 bílá
 barevná …
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 toaleta

 porcelánová
 plastová
 litinová

 bidet

 porcelánový
 plastový

 kuchy ský dřez
 kuchy ský dvojdřez

 plechový smaltovaný
 plechový nerez
 plastový

 podlahová vpust
 dvorní vpust
 pračka
 sušička
 myčka
 toaletní sedátko

 vnitřní
 vnější

 sedací
 dřepová
 stojatá
 zavěšená
 se sprchou
 s osušováním

 bílá
 barevná …
 s dekorem

 stojatý
 zavěšený
 se sprchou
 s osušováním

 bílý
 barevný …
 s dekorem

 se zápach.uzávěrkou

 plastová
 litinová

 lazurované
 bílé
 barvené …
 barevné …

 s dětským sedátkem
 vyhřívané
 s dekorem

 s výlevkou
 bílý
 s odpadovým otvorem  barevný …

 přejezdná
 nepřejezdná
 v kuchyni
 v koupelně
 v prádelně

 v kuchyni
 v koupelně
 v prádelně
 dřevěné
 plastové
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 madlo

 plastové
 kovové

 bílé
 barevné …
 pokovené …
 leštěné

 držák ručníků

 plastový
 tyčový
 kovový
 kruhový
 kombinovaný ……/……  madlový

 držák zubních kartáčků  plastový
 s kelímkem
 kombinovaný ……/……

 držák na toaletní papír  plastový
 podélný
 kovový
 kolmý
 kombinovaný ……/……
 toaletní kartáč

 plastový
 stojatý
 porcelánový
 zavěšený
 kovový
 dřevěný
 kombinovaný ……/……

 bílý
 barevný …
 pokovený …
 leštěný
 bílý
 barevný …

 bílý
 barevný …
 pokovený …
 leštěný

 bílý
 barevný …
 barvený …
 pokovený …
 leštěný
 lazurovaný
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 háčky

 plastové
 bílé
 kovové
 barevné …
 kombinované ……/……  barvené …
 pokovené ...
 leštěné

 odkládací plocha … ks  plastová
 bílá
 porcelánová
 barevná …
 dřevěná
 barvená …
 kombinovaná ……/……  potahovaná
 lazurovaná

 držák mýdla
 popelník

 plastový
 odkládací
 porcelánový
 magnetický
 kombinovaný ……/……

 plastový
 bílý
 skleněný
 barevný …
 porcelánový
 kombinovaný ……/……

 s držákem na mýdlo
 s držák.na zub.kart.

 bílý
 barevný …
 barvený …

8.1.e. Úpravy povrchově vedeného potrubí
 očistit
 odrezit
 odmastit
 základovat
 emailovat

 mechanicky
 chemicky
 nátěrem
 nástřikem

8.1.f. Tlaková zkouška
 doložit

8.1.g. Revizní zpráva
 doložit
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8.2.a. Vodovod
 nový
 modernizace

 celková
 částečná

 jednotný
 oddílný
 požární

 z veřejné sítě
 z vlastního zdroje
 suchý

 přípojka

 v nezámrzné hloubce
 izolovaná

 ležaté rozvody

 plastové
 měděné
 ocelové
 litinové

 stoupací potrubí

 přeložení
 prodloužení
 vnitřní instalace
 kopaného
 vrtaného
 plastová
 ocelová
 litinová

 izolované
 lepené
 svařované
 šroubované

 s rozborem jakosti
vody

 jutovými pásy
 tvarovkami

 plastové
 měděné
 ocelové
 litinové

 izolované
 lepené
 svařované
 šroubované

 jutovými pásy
 tvarovkami

 podružný
 společný

 ve vodoměrné šachtě

 zděné
 prefabrikované
 monolitické

 běžná
 jednopáková
 bezdotyková
 s termostatem
 s filtrem

 bílá
 barevná …
 chromovaná
 mosazná
 jiná …

8.2.b. Vodoměr
 v objektu
 mimo objekt

8.2.c. Výtokové armatury
 umyvadlo

 stojánková baterie
 stěnová baterie

 koupací vana

 stojánková baterie
 stěnová baterie

 sprchová vanička

 stěnová baterie
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 běžná
 jednopáková
 bezdotyková
 s termostatem
 s hadicovou sprchou
 s pevnou sprchou
 s masážní hlavicí

 běžná
 jednopáková
 bezdotyková
 s termostatem
 s hadicovou sprchou
 s pevnou sprchou
 s masážní hlavicí
 s několika výtoky

 bílá
 barevná …
 chromovaná
 mosazná
 jiná …

 bílá
 barevná …
 plastová
 chromovaná
 niklovaná
 mosazná
 jiná …
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 toaleta
 bidet

 nádržka nad mísou
 nádržka za mísou
 nádržka ve zdi

 nádržka nad mísou
 nádržka za mísou
 nádržka ve zdi
 s vnitřní sprchou
 s osušováním

 rukoje splachovače
 tlakový splachovač
 bezdotyk.splachovač

 rukoje splachovače
 tlakový splachovač
 bezdotyk.splachovač
 ruční
 ručním

 bílá
 barevná …
 jiná …
 automatickou
 automatickým

 bílá
 barevná …
 chromovaná
 mosazná
 litinová
 jiná …

 kuchy ský dřez

 stojánková baterie
 stěnová baterie

 prádelna

 stěnová baterie
 stojánková baterie
 pračkový ventil

 běžná
 jednopáková
 pro studenou vodu
 pro teplou vodu

 kuchyně

 pračkový ventil
 myčkový ventil

 chromovaný
 jiný …

 koupelna

 pračkový ventil

 bílá
 barevná …
 jiná …

 běžná
 bílá
 jednopáková
 barevná …
 s termostatem
 jiná …
 s filtrem
 s ovladačem výtoku vody
 s usměr ovačem výtoku vody
 se zabudovanou hadicovou sprchou

 chromovaný
 jiný …

8.2.d. Úpravy povrchově vedeného potrubí
 očistit
 odrezit
 odmastit
 základovat
 emailovat

 mechanicky
 chemicky
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 nátěrem
 nástřikem

8.2.e. Tlaková zkouška
 doložit

8.2.f. Revizní zpráva
 doložit
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8.3.a. Teplá užitková voda
 nově
 modernizovat

 celkově
 částečně

 příprava individuální

 průtoková
 zásobníková

 příprava centrální

 průtoková
 zásobníková

 trubní rozvody

 plastové
 měděné
 ocelové
 litinové

 trubní rozvody
 ohřívač TUV
 plynová
 elektrická
 koupelnová kamna

 s cirkulací
 zálohovaná na …%

 plynová
 elektrická
 kombinovaná
 parní
 teplovodní
 jiná …

 izolované
 lepené
 svařované
 šroubované

 jutovými pásy
 tvarovkami

8.3.b. Výtokové armatury
 umyvadlo

 součástí jedné baterie

 viz.výše 8.2.a.Vodovod

 sprchová vanička

 součástí jedné baterie

 viz.výše 8.2.a.Vodovod

 koupací vana

 součástí jedné baterie

 viz.výše 8.2.a.Vodovod

 toaleta

 součástí jedné baterie

 viz.výše 8.2.a.Vodovod

 kuchy ský dřez

 součástí jedné baterie

 viz.výše 8.2.a.Vodovod

 bidet

 součástí jedné baterie

 viz.výše 8.2.a.Vodovod
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 prádelna
 kuchyně

 koupelna

 součástí jedné baterie

 součástí jedné baterie

 součástí jedné baterie

 viz.výše 8.2.a.Vodovod

 viz.výše 8.2.a.Vodovod

 viz.výše 8.2.a.Vodovod

8.3.c. Úpravy povrchově vedeného potrubí
 očistit
 odrezit
 odmastit
 základovat
 emailovat

 mechanicky
 chemicky
 nátěrem
 nástřikem

8.3.d. Tlaková zkouška
 doložit

8.3.e. Revizní zpráva
 doložit
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8.4.a. Plynovod
 nový
 modernizovat

 celkově
 částečně

 přeložení
 prodloužení
 vnitřní instalace

 zemní plyn
 svítiplyn

 propan-butan

 se zásobníkem

 povrchovým
 podpovrchovým

 přípojka

 ocelová
 plastová

 izolovaná

 ocelové
 plastové

 povrchově vedené
 připojení pevné
 podpovrchově vedené  připojení pružné

 společný
 podružný

 ve sklepě
 v instalačním jádře

 ležaté rozvody
 stoupací potrubí

 ocelové
 plastové

8.4.b. Plynoměr
 v objektu
 mimo objekt

 na chodbě
 ve sloupku
 v šachtě

8.4.c. Plynové spotřebi e
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 kuchy ský sporák
 lokální topidla

 centrální topidlo

 průtokový ohřívač teplé užitkové vody
 chladnička

8.4.d. Odtah spalin

 viz.oddíl 5.11. Komíny v sestavě 5. Hrubá stavba

8.4.e. Přívod vzduchu
 zajištěn
 nově zajistit

 z vnitřního prostředí
 z vnějšího prostředí

 infiltrací
 ventilačním otvorem
 ventilačním průduchem
 klimatizací
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8.4.f. Úpravy povrchově vedeného potrubí
 očistit
 odrezit
 odmastit
 základovat
 emailovat

 mechanicky
 chemicky
 nátěrem
 nástřikem

8.4.g. Tlaková zkouška
 doložit

8.4.h. Revizní zpráva
 doložit
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8.5.a. Vytápění
 nové
 modernizace

 celková
 částečná

 měření spotřeby tepla
 otopná tělesa
 regulace
 trubní rozvody

 vyměnit
 natřít
 u otopných těles
 u topidla
 prostorová
 vyměnit
 natřít

 expanzi
 topidlo
 kouřovod (viz oddíl 5.11. Komíny v sestav    
 lokální

 centrální

 dálkové

8.5.b. Topidlo
 pouze pro vytápění

 kombinované i pro ohřev TUV
 na tuhá paliva

 k občasnému přikládání  s vrchním ožehem
 k násypnému topení
 se spodním ožehem

 na kapalná paliva

 lehký topný olej
 jiné …

 dřevo
 černé uhlí
 hnědé uhlí
 brikety
 koks
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 na plynná paliva

 zemní plyn
 svítiplyn

 propan-butan
 elektrické

 zvláštní

 přímotopné

 akumulační
 kombinované

 s odtahem spalin do komína
 s odtahem spalin do venkovního
prostoru při obvodové stěně
 zásobník přenosný
 plynový infrazářič
 zásobník stacionární
 panely
 teplomety
 olejové radiátory
 infrazářiče
 s ventilátorem

 zply ující (dřevoplyn)
 teplovzdušné
 solární
 tepelné čerpadlo
 jiné …
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)

8.5.c. Topné médium
 teplovodní
 horkovodní

 samotížné
 nucené

 s otopnými tělesy
 podlahové
 se záložním čerpadlem  stropní

 parní

8.5.d. Rozvod
 jednotrubkový
 dvoutrubkový

8.5.e. Potrubí
 ocelové
 měděné

 vertikální
 horizontální

 vertikální
 horizontální

 se spodním ležatým rozvodem
 s horním ležatým rozvodem

 černé bezešvé závitové  vedené povrchově
 izolované bandáží
 černé bezešvé hladké  vedené podpovrchově  izolované tvarovkami

 plastové

8.5.f. Otopná tělesa

 článková
 desková

 konvektorová

 ocelová
 litinová
 hliníková

 ocelová
 litinová
 hliníková

 s ventilátorem
 s termostatem

 rovná
 oblouková
 žebříková

 bílá
 barvená …
 eloxovaná

 bílá
 barvená …
 eloxovaná

 ve výrobně
 dodatečně

 podlahová
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 trubková

 žebrovaná
 hladká

 s nalitými žebry
 s navinutými žebry

 ocelová
 litinová

 přímé
 rohové
 kolmé

 s odečtem spotřeby

8.5.g. Regulace
 lokální

 kohouty
 termostatické hlavice

 centrální

 s termostatem
 termostatické hodiny

 v obývacím pokoji
 jinde …

8.5.h. Úpravy povrchově vedeného potrubí
 očistit
 odrezit
 odmastit
 základovat
 emailovat

 mechanicky
 chemicky
 nátěrem
 nástřikem
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8.5.i. Povrchové úpravy otopných těles
 proveden při výrobě
 k provedení na stavbě  očistit
 odrezit
 odmastit
 základovat
 emailovat

 mechanicky
 chemicky
 nátěrem
 nástřikem

8.5.j. Dodate né zakrytování otopných těles
 potahovaným dřevem
 masivním dřevem
 hliníkem
 uměleckým kováním
 přírodním kamenem
 umělým kamenem
 keramikou

 lazurovaným
 emailovaným
 eloxovaným
 leštěným
 broušeným
 tryskaným

8.5.k. Úprava prostoru pro otopná tělesa
 bez úprav
 nika

 pod okny
 jinde …

 se zvýšenou tepelnou izolací za tělesy
 s reflexní fólií za otopnými tělesy

8.5.l. Temperování proti mrazu
 sklepa
 garáže
 okapových svodů
 okapových rour

 na … °C
 na … °C
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8.5.m. Tlaková zkouška
 doložit

8.5.n. Revizní zpráva
 doložit
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8.6.a. Elektroinstalace
 nová
 modernizace

 celková
 částečná

 vnějších rozvodů
 vnitřních rozvodů
 rozvaděčů
 pojistkové skříně
 spínačů
 zásuvek

 silnoproud

 rozvody pro osvětlení  proud jednofázový
 rozvody pro zásuvky
 proud třífázový
 rozvody pro spotřebiče

 slaboproud

 telefon
 kabelová televize
 počítačová sí (LAN)
 bezdrátová (WLAN)
 zvuková signalizace
 společná televizní anténa (STA)
 elektrická požární signalizace (EPS)
 elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

 přípojka

 vrchním vedením
 kabelovou přípojkou

 vnitřní rozvody

 přeložení
 prodloužení
 zesílení

 povrchově vedené

 vodiče hliníkové
 vodiče měděné

 v elektrolištách
 v elektroroštech
 podpovrchově vedené  pod omítkou
 v omítce

 vodiče hliníkové
 vodiče měděné
 v ohebných trubkách
 v pevných trubkách
 bez trubek
 vodiče hliníkové
 vodiče měděné
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8.6.b. Elektroměr
 v objektu

 podružný
 společný

 mimo objekt

 společný

 ve sklepě
 na schodišti
 na chodbě
 ve fasádě
 ve sloupku
 jinde …

8.6.c. Spína e
 běžné
 komfortní

 bílé
 stmívače
 barevné …
 programovatelné
 metalizované
 s orientačním osvětlením
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8.6.d. Zásuvky
 běžné
 komfortní

 bílé
 programovatelné
 barevné …
 s dětskou záslepkou
 metalizované
 s orientačním osvětlením

8.6.e. Vnitřní osvětlení
 zabudované
 stropní
 stěnové

 do stropu
 do stěn

 zářivkové
 žárovkové
 halogenové

 nepřímé
 úsporné

8.6.f. Vnější osvětlení
 objektu

 nad vstupními dveřmi
 jinde …

 přístupové cesty

 ruční ovládání
 automatické ovládání
 dálkové ovládání

 garážových vrat
 zahradní světla
 domovního čísla

 dopisní schránky

 vstupních vrátek

 ruční ovládání
 automatické ovládání
 dálkové ovládání
 pevná
 přemístitelná

 jmenovky

 ruční ovládání
 automatické ovládání
 dálkové ovládání

 snímačem pohybu
 časovým programem

 snímačem pohybu
 časovým programem
 snímačem pohybu
 časovým programem

 zvonku
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 místa na odpadky

8.6.g. Revizní zpráva
 doložit
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8.7.a. Hromosvod
 nový
 modernizace

 jímací zařízení
 svody
 uzemnění

 celková
 částečná

 jímacího zařízení
 svodů
 uzemnění

 soustava tyčová
 soustava klecová

 z ocelového drátu
 z ocelového lana

 zemní desky
 zemní tyče
 zemní pásky

8.7.b. Revizní zpráva
 doložit
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8.8. Ostatní kabelové rozvody
8.8.a. Telefon (pevná linka)
 nový
 modernizace

 vlastní linka

 celková
 částečná
 jedna
 více …

 vnitřních rozvodů
 telefonní zásuvky do dalších místností
 pod omítkou
 povrchově
 ve flexibilních trubkách

8.8.b. Domácí telefon
 nový
 modernizace

 u vstupních vrátek
 u domovních dveří

 celková
 částečná

 vnitřních rozvodů
 telefonní zásuvky do dalších místností

 s možností odpovědi
 s možností rozhovoru
 s možností vizuálního kontaktu

8.8.c. Zvonek
 nový
 modernizace

 u vstupních vrátek
 u domovních dveří
 u garážových vrat

 celková
 částečná

 vnějších rozvodů
 vnitřních rozvodů

 s dopisní schránkou
 s osvětlením
 s kamerou
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8.8.d. Výtah
 nový
 modernizace

 nákladní

 celková
 částečná

 jídelní
 prádelní

 osobní

 z ……… do ………

 schodiš ová plošina

 pro tělesně postižené

 vodícího systému
 klece / kabiny
 ovládání
 pohonu
 ze sklepa do kuchyně
 ze sklepa do jídelny
 z ……… do ………

 z prádelny na chodbu
 z koupelny do ložnice
 z ……… do ………
 lanový
 hydraulický

 na ruční pohon
 na elektrický pohon
 na ruční pohon
 na elektrický pohon
 pro tělesně postižené
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8.8.e. Elektrická požární signalizace (EPS)
 nová
 modernizace

 hlásiče

 celková
 částečná

 kouřové
 teplotní

 kabelových rozvodů
 hlásičů

 vnějších
 vnitřních

 se skrápěči

8.8.f. Elektrická zabezpe ovací signalizace (EZS)
 nová
 modernizace

 vnější hlásiče

 vnitřní hlásiče

 celková
 částečná

 u oken
 u prosklených dveří
 u domovních dveří
 u světlíků
 u stěn
 u střechy
 jinde …

 na chodbě
 v obývacím pokoji
 u domovního trezoru
 na schodišti
 v podkroví
 v suterénu
 jinde …

 kabelových rozvodů
 hlásičů

 vnějších
 vnitřních

 reakce na pohyb
 reakce na teplo
 reakce na zvuk

 automatická
 videokamera

 reakce na pohyb
 reakce na teplo
 reakce na zvuk

 automatická
 videokamera

http://web.quick.cz/vizualizace

 signalizace

 zvuková
 světelná
 "tichá"

 k bezpečnostní službě

8.8.g. Místní po íta ová sí (LAN - Local Area Network)
 nová
 modernizace

 přenosová rychlost
 topologie

 připojení k internetu

 celková
 částečná

 kabelových rozvodů
 centrálních prvků

 rozbočovačů (hub)
 přepínačů (switch)

 Ethernet 10 Mb/s (10Base-T)
 Fast Ethernet 100 Mb/s (100Base-T)
 sběrnicová
 hvězdicová
 kruhová
 kombinovaná

 stromová

 vysokorychlostní ADSL  pevná linka euro-ISDN  vytáčené dial-up
 bezdrátové
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8.9. Výměna vzduchu
8.9.a. Větrání a odvětrání
 nové
 modernizace
 přirozené

 nucené

 ventilátor

 celková
 částečná
 okny
 infiltrací
 ventilačními průduchy
 bez úpravy vzduchu

 samostatnými
 shuntové
 aerační

 s odvodem vzduchu
 s přívodem vzduchu

 rovnotlaké
 podtlakové
 přetlakové

 s úpravou vzduchu

 s filtrací
 s předehříváním
 s dohříváním
 s chlazením
 se zvlhčováním
 s odvlčováním
 s rekuperací

 centrální

 v ležatém provedení
 v podkroví
 ve stojatém provedení  na střeše
 ve sklepě
 axiální
 do fasády
 radiální
 do ventilační šachty

 decentrální

8.9.b. Klimatizace
 nová
 modernizace

http://web.quick.cz/vizualizace
 celková
 částečná

 vzduchovodů
 vyústek
 ovládání
 klimatizační jednotky

 nízkotlaká
 vysokotlaká

 centrální
 jednokanálová
 dvoukanálová

 pro místnosti: ………
 decentrální

 vzduchovody

 plastové
 plechové
 flexibilní

 zvukově izolované
 tepelně izolované

 vyústky

 ovládání

 ve stropě
 v podhledu
 v podlaze
 nad okny

 centrální
 decentrální

 sdružené
 v každé místnosti
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 klimatizační jednotka

 balená
 skládaná

 s filtrací
 s předehříváním
 s dohříváním
 s chlazením
 se zvlhčováním
 s odvlhčováním
 s rekuperací

 na střeše
 ve sklepě
 v podkroví
 mezi stropem a
podhledem

http://web.quick.cz/vizualizace
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8.10. Centrální vysávání
 nové
 modernizace

 délka rozvodu … m

 sací agregát

 celková
 částečná

 sacího agregátu
 trubního vedení
 hadicových vstupů
 příslušenství

 počet vstupů …
 ve sklepě
 v garáži
 v komoře

 jinde ……

 v přízemí
 v patře

http://web.quick.cz/vizualizace
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