9. VNĚJŠÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
9.1. Okapový chodníček
 nový
 modernizace

 z betonových dlaždic
 z teracových dlaždic

 celková
 částečná
 do pískového lože
 do betonového lože

 vrchní krycí vrstvy
 okrajů
 s okrajovým obrubníkem prefabrikovaným
 monolitickým

 z ostře pálených cihel
 z oblázků

 z litého/raženého betonu

9.2. Zpevněné plochy
 nové
 modernizace

 celková
 částečná

 vrchní krycí vrstvy
 okrajů
 rozšíření

 z hutněného kameniva  s okrajovým obrubníkem prefabrikovaným
 monolitickým
 ze zámkové dlažby
 do pískového lože
 z vegetačních tvárnic  do betonového lože
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 z živičného koberce

 otevřeného
 uzavřeného

 z litého betonu

 zatřeného do hladka
 s vrchním nátěrem
 s protiskluznou úpravou  s drenážním podsypem

 ze silničních panelů
 z žulových kostek

 s vyplněním mezer
 malého formátu
 středního formátu
 velkého formátu

 pro lehký provoz
 pro středně těžký provoz
 pro těžký provoz

 kamenivem
 betonem

 do pískového lože
 do betonového lože

9.3. Vjezd / vstup na pozemek
 nové
 modernizace

 celková
 částečná

 vrchní krycí vrstvy
 okrajů
 rozšíření

 z hutněného kameniva  s okrajovým obrubníkem prefabrikovaným
 monolitickým
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 ze zámkové dlažby
 z vegetačních tvárnic

 do pískového lože
 do betonového lože

 z živičného koberce

 otevřeného
 uzavřeného

 z litého betonu

 zatřeného do hladka
 s vrchním nátěrem
 s protiskluznou úpravou  s drenážním podsypem

 ze silničních panelů
 z žulových kostek
 z kamenných desek

 s vyplněním mezer
 malého formátu
 středního formátu
 velkého formátu

 řezaných
 lámaných

 pro lehký provoz
 pro středně těžký provoz
 pro těžký provoz

 kamenivem
 betonem

 do pískového lože
 do betonového lože

 tryskaných
 broušených

 do pískového lože
 do betonového lože

9.4. Stání pro osobní v z
 nové
 modernizace

 celková
 částečná

 vrchní krycí vrstvy
 okrajů
 rozšíření
 zastřešení

 z hutněného kameniva  s okrajovým obrubníkem prefabrikovaným
 monolitickým
 ze zámkové dlažby
 do pískového lože
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 z vegetačních tvárnic

 do betonového lože

 z živičného koberce

 otevřeného
 uzavřeného

 z litého betonu

 zatřeného do hladka
 s vrchním nátěrem
 s protiskluznou úpravou  s drenážním podsypem

 ze silničních panelů
 z žulových kostek

 bez zastřešení

 se zastřešením

 s vyplněním mezer
 malého formátu
 středního formátu
 velkého formátu

 pro lehký provoz
 pro středně těžký provoz
 pro těžký provoz

 kamenivem
 betonem
 do pískového lože
 do betonového lože

 tepelně izolovaným

 nosná konstrukce stěn  dřevěná
 ocelová

 lazurovaná
 s ochranou proti
škůdcům

 sendvičová
 opláštěná

 z otevřených profilů
 z uzavřených profilů

 pokovených
 natíraných
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 zděná

 betonová
 nosná konstrukce
zastřešení

 dřevěná
 ocelová
 betonová

 tvar střechy
 krytina plechová

 valbová
 sedlová
 plochá

 vlnitá
 šablonová
 hladká

 krytina pálená tašková  ražené
 tažené
 bobrovky
 vlnovky
 prejzy
 krytina betonová
 krytina břidličná
 krytina plastová

 v barvě ……

 pálené cihly
 betonové tvárnice
 vápenopískové cihly
 porobetonové tvárnice
 skleněné tvarovky
 plotové tvarovky
 prefabrikovaná
 monolitická

 omítané
 režné

 pohledová
 opláštěná
 vymývanou

 krovová
 vazníková
 z otevřených profilů
 z uzavřených profilů
 prefabrikovaná
 monolitická

 s ochranou proti
proti škůdcům
 pokovených
 natíraných
 pohledová

 hliníková
 měděná
 ocelová

 eloxovaná
 barevná ……
 barvená ……

 polovalbová
 jiná ……

 cihlově červené
 viš ově červené
 tmavě hnědé
 černé
 jiné ……
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 krytina osinkocement.

 šablonová
 desková

 hladká
 vlnitá

 krytina živičná

 z pásů
 ze šindelů

 svařovaných
 kotvených

 krytina dřevěná

 šindelová
 došková

 s velkou vlnou
 s malou vlnou

 překládaných

 s výtokem studené vody

 s vpustí

 s krytým přístupem k domu

 zásuvky el.energie

 220 V
 380 V

 počet …
 počet …
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9.5. Stání pro užitkový v z
 nové
 modernizace

 celková
 částečná

 vrchní krycí vrstvy
 okrajů
 rozšíření
 zastřešení

 z hutněného kameniva  s okrajovým obrubníkem prefabrikovaným
 monolitickým
 ze zámkové dlažby
 do pískového lože
 z vegetačních tvárnic

 do betonového lože

 z živičného koberce

 otevřeného
 uzavřeného

 z litého betonu

 zatřeného do hladka
 s vrchním nátěrem
 s protiskluznou úpravou  s drenážním podsypem

 ze silničních panelů
 z žulových kostek

 bez zastřešení

 se zastřešením

 s vyplněním mezer
 malého formátu
 středního formátu
 velkého formátu

 pro lehký provoz
 pro středně těžký provoz
 pro těžký provoz

 kamenivem
 betonem

 do pískového lože
 do betonového lože

 tepelně izolovaným

 nosná konstrukce stěn  dřevěná

 lazurovaná
 s ochranou proti
škůdcům
 z otevřených profilů
 z uzavřených profilů
 pálené cihly
 betonové tvárnice
 vápenopískové cihly
 porobetonové tvárnice
 skleněné tvarovky
 plotové tvarovky
 prefabrikovaná
 monolitická

 sendvičová
 opláštěná
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 ocelová

 zděná

 betonová
 nosná konstrukce
zastřešení

 dřevěná
 ocelová
 betonová

 tvar střechy

 valbová
 sedlová
 plochá

 krovová
 vazníková
 z otevřených profilů
 z uzavřených profilů
 prefabrikovaná
 monolitická
 polovalbová
 jiná ……

 pokovených
 natíraných
 omítanou
 režnou

 pohledová
 opláštěná
 vymývanou

 s ochranou proti
proti škůdcům
 pokovených
 natíraných
 pohledová
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 krytina plechová

 vlnitá
 šablonová
 hladká

 krytina pálená tašková  ražené
 tažené
 bobrovky
 vlnovky
 prejzy
 krytina betonová
 krytina břidličná

 krytina plastová

 v barvě ……

 hliníková
 měděná
 ocelová

 cihlově červené
 viš ově červené
 tmavě hnědé
 černé
 jiné ……

 krytina osinkocement.

šablonová
 desková

 hladká
 vlnitá

 krytina živičná

 z pásů
 ze šindelů

 svařovaných
 kotvených

 krytina dřevěná

 šindelová
 došková

 eloxovaná
 barevná ……
 barvená ……

 s velkou vlnou
 s malou vlnou

 překládaných

 s výtokem studené vody

 s vpustí

 s krytým přístupem k domu
 zásuvky el.energie

 220 V
 380 V

 počet …
 počet …

9.6. Garáž
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 nová
 modernizace

 celková
 částečná

 vnějších omítek
 krytiny
 zastřešení
 vnitřních omítek
 podlahy
 instalací

 vedle domu

 samostatně stojící
 pro jeden vůz
 pro dva vozy
 pro více vozů …

 s dílnou
 tepelně izolovaná
 se skladem
 pro zahradní nářadí
 s výtokem vody
 s vpustí
 s krytým přístupem k domu
 s montážní rampou/jámou
 s mycím prostorem
 uvnitř
 venku
 s požární signalizací
 s bezpečnostní signalizací
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 temperovaná

 zděná

 montovaná

 střecha
 krytina plechová

 z pálených cihel

 krytina břidličná

 na tuhá paliva
 na kapalná paliva
 na plynná paliva
 elektricky

 plných
 děrovaných
 z betonových tvárnic
 běžných
 izolačních
 z vápenopískových cihel
 z porobet.tvárnic
 běžných
 přesných
 dřevěná
 oceloplechová
 betonová
 sendvičová

 omítaná
 režná

 vlnitá
 šablonová
 hladká

 eloxovaná
 barevná ……
 barvená ……

 valbová
 sedlová
 plochá

 krytina pálená tašková  ražené
 tažené
 bobrovky
 vlnovky
 prejzy
 krytina betonová

 napojená na dům
 samostatně

 v barvě ……

 polovalbová

 hliníková
 měděná
 ocelová

 cihlově červené
 viš ově červené
 tmavě hnědé
 černé
 jiné ……
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 krytina plastová

 krytina osinkocement.

šablonová
 desková

 hladká
 vlnitá

 krytina živičná

 z pásů
 ze šindelů

 svařovaných
 kotvených

 překládaných

 betonová

 monolitická
 skládaná/zámková
 do tmelu
 na podložky
 do pískového lože

 zatřená do hladka
 s protiskluznou
úpravou

 krytina dřevěná
 podlaha

 šindelová
 došková

 keramická
 z dřevěných špalíků

 s velkou vlnou
 s malou vlnou

 výplně otvorů viz.sestava 6.Výplně otvorů
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9.7. Domek pro zahradní ná adí
 nový
 modernizace

 celková
 částečná

 vnějších omítek
 krytiny
 zastřešení
 vnitřních omítek
 podlahy
 instalací

 s výtokem studené vody
 s podlahovou vpustí
 plastovou
 s venkovní vpustí
 litinovou
 s temperováním
 napojeným na vlastní dům
 samostatným
 na tuhá paliva
 na kapalná paliva
 na plynná paliva
 elektrickým
 s toaletou
 s umyvadlem
 s ohřívačem vody
 zděný

 průtokovým
 akumulačním (bojler)

 zemní plyn
 svítiplyn
 propan-butan
 přímotopným
 akumulačním

 plynovým
 elektrickým

 z pálených cihel

 plných
 děrovaných
 z betonových tvárnic
 běžných
 izolačních
 z vápenopískových cihel
 z porobet.tvárnic
 běžných
 přesných

 omítaná
 režná
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 montovaný

 střecha
 krytina plechová

 dřevěný
 oceloplechový
 betonový
 sendvičový
 valbová
 sedlová
 plochá

 vlnitá
 šablonová
 hladká

 krytina pálená tašková  ražené
 tažené
 bobrovky
 vlnovky
 prejzy
 krytina betonová
 krytina břidličná

 v barvě ……

 polovalbová
 hliníková
 měděná
 ocelová

 cihlově červené
 viš ově červené
 tmavě hnědé
 černé
 jiné ……

 eloxovaná
 barevná ……
 barvená ……
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 krytina plastová

 krytina osinkocement.

 šablonová
 desková

 hladká
 vlnitá

 krytina živičná

 z pásů
 ze šindelů

 svařovaných
 kotvených

 překládaných

 betonová

 monolitická
 skládaná/zámková
 do tmelu
 na podložky
 do pískového lože

 zatřená do hladka
 s protiskluznou
úpravou

 krytina dřevěná
 podlaha

 šindelová
 došková

 keramická
 z dřevěných špalíků

 s velkou vlnou
 s malou vlnou

 výplně otvorů viz.sestava 6.Výplně otvorů

9.8. Zahradní altán
 nový
 modernizace
 dřevěný
 oceloplechový

 celková
 částečná
 lazurovaný
 natíraný
 pokovený
 natíraný

 prosklený
 vzdušný
 prosklený
 vzdušný

9.10. Bazén
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 nový
 modernizace

 na zahradě
 u domu

 pravoúhlý
 oválný
 kulatý
 tvarovaný
 železobetonový
 ocelový
 hliníkový
 plastový
 úprava vody

 celková
 částečná

 zakrytí
 vyčistění
 vnitřní oprava

 velikost: šířka / délka / hloubka
…… / …… / …… m
 u terasy
 vyráběný na místě
 předem vyrobený

 obkládaný
 natíraný
 fóliový
 filtrace
 chlorace
 ohřívání
 temperování

 osazen napevno
 osazen přemístitelně
 s přelivem
 keramické tvarovky
 s vypouštěním
 plastové rošty
 s podvodními okny
 kovové rošty
 s podvodním osvětlením
 s perlátorem
 s podvodní masáží
 s protiproudem
 se skimmerem
 z domu
 vlastní
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 dopl ky

 krycí fólie

 žebřík

 textilní
 plastová
 plastová
 dřevěná
 hliníková
 ocelový

 zábradlí

 hliníkový

 krycí roleta

 se zastřešením
 zasklení

 zařízení pro tělesně postižené
 skluzavka
 skokanské prkno
 skokanská věž
 teploměr

 dřevěnou konstrukcí
 kovoplastovou kcí
 hliníkoplastovou kcí

 jednoduché
 dvojité
 trojité

 prosklenou
 s odvětráním
 s odvlhčováním

 ovládání ruční
 elektro posun
 nerezový
 pokovený
 eloxovaný
 leštěný

 s vytápěním
 s klimatizací

 čirým sklem
 bezpečnostním
 reflexním sklem
 vakuovaným
 tónovaným sklem
 s inertním plynem
 propustným pro UV záření
 akrylátovým sklem
 polykarbonátovým sklem

9.11. Sauna
 nová
 modernizace

 celková
 částečná

 vnitřního vybavení
 obložení
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 na zahradě
 u domu

 vedle bazénu
 do zahrady

 předem vyrobená
 vyrobená na místě

 pro … osob

 zděná

 z pálených cihel

 plných
 děrovaných

 omítaná vně
 omítaná uvnitř
 režná

 montovaná
 střecha

 krytina plechová

 z vápenopískových cihel
 z betonových tvárnic
 běžných
 izolačních
 z porobet.tvárnic
 běžných
 přesných
 dřevěná
 sendvičová
 valbová
 polovalbová
 sedlová
 plochá
 vlnitá
 šablonová
 hladká

 krytina pálená tašková  ražené
 tažené

 hliníková
 měděná
 ocelová

 cihlově červené
 viš ově červené

 eloxovaná
 barevná ……
 barvená ……
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 bobrovky
 vlnovky
 prejzy

 tmavě hnědé
 černé
 jiné ……

 krytina osinkocement.

 šablonová
 desková

 hladká
 vlnitá

 krytina živičná

 z pásů
 ze šindelů

 svařovaných
 kotvených

 dřevěná
 keramická

 s podlahovým vytápěním
 s dřev.roštěm

 krytina betonová
 krytina břidličná
 krytina plastová

 krytina dřevěná
 podlaha
 izolace

 v barvě ……

 šindelová
 došková

 tepelná
 proti vodě
 parotěsná

 saunová kamna

 elektrická

 dopl ky

 ochlazovací bazén
 sprcha
 namáčecí ká
 teploměr
 vlhkoměr

 odvětrání

 s velkou vlnou
 s malou vlnou

 překládaných

 ventilátorem
 klimatizací
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9.12. Solárium
 nové
 modernizace
 u sauny
 u bazénu

 vnitřní zařízení

 celková
 částečná

 vnitřního vybavení

 připevnit na ze
 připevnit na strop
 lehací zařízení

9.13. Zahradní rybníček
 nový
 modernizace

 předem zhotovený

 celková
 částečná

 plastový

 dna
 stěn
 břehů
 s přítokem a odtokem čisté vody
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 zhotovený na místě

 fóliový
 betonový

 s přepadem
 s florou ………
 s faunou ………
 s úpravou břehů

 vodní efekty …
 volně
 v drátěném koši
 přírod.kamenem
 beton.tvarovkami
 pálenými tvarovkami
 keramikou
 florou ……

9.14. Zahradní skrápěče/zalévače
 nové
 modernizace
 povrchově vedené
 podpovrchově vedené

 celková
 částečná
 přemístitelné
 zapuštěné

 systémové

 automatické

9.15. Ozelenění zahrady
 nové
 rekultivace

 travní porost
 stromy

 keře

 celková
 částečná

 vysadit
 rozprostřít
 jehličnaté
 listnaté

 travního porostu
 stromů
 keřů
 pěstitelské plochy
 s humusováním
 s drnováním

 podzimní barva listů …  ovocné
 zimní vzhled ……
 okrasné
 vegetační období ……
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 živý plot
 solitéry

 stále zelené
 podzimní barva listů …
 zimní vzhled ……
 vegetační období ……

 ozelenění fasády

 s pomocnou konstrukcí  dřevěnou
 ocelovou

 nízkorostoucí rostliny

 byliny
 traviny
 zelenina
 přírodní „koberec“

 zahradní zem

 původní
 z výkopku
 zušlechtěná

 zahradní zdi

 taras
 opěrná ze

 jednoleté
 dvouleté
 trvalky
 pro vlhká místa
 odolné
 humusem
 hnojivem
 přírodní kámen
 pálené cihly

 mořenou ……
 natíranou …..
 pokovenou …

 ozdobné
 vonící
 rychle rostoucí

 přírodním
 umělým
 plné
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 pohledová ze

 plotové tvarovky
 beton

 ochrana proti slunci

 pergola

 nová
 rekonstruovat

 zahradní

 z pálené hlíny
 kovové
 dřevěné
 betonové

 vápenopískové
 monolitický
 prefabrikovaný
 část nosné kce
 nátěry

 pohledové
 vymývané

9.16. H iště
 nové
 modernizace

 celková
 částečná

 sportovní

 pro rekreační sport …

 dětské

 s houpačkou

 s pískovištěm

 povrchu
 vybavení
 zatravněné
 antukové
 škvárové
 živičné
 betonové
 s umělým povrchem
 provazovou
 hliníkovou
 kovovou

 roubeným
 kůlovým

 nerezovou
 natíranou ……
 pokovenou
 poplastovanou
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 se skluzavkou
 s prolézačkou

 kovovou
 plastovou
 dřevěnou
 koule
 kvádr

 krychle

9.17. Místo pro sušení prádla
 nové
 modernizace
 tyčové
 kruhové

 celková
 částečná
 dřevěné
 kovové

 nátěrů
 hliníkové
 ocelové

 nerezové
 natírané ……
 pokovené
 poplastované
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9.18. Zimní zahrada
 nová
 modernizace

 celková
 částečná

 zasklení
 vnitřního vybavení

 u domu
 vedle domu

 u terasy
 umístění ……

 pro odpočinek
 pro letní stolování

 základy

 pasové
 patkové
 deskové

 z prostého betonu
 železobetonové

 na zahradě

 izolace

 tepelné

 proti zemní vlhkosti
 nosná konstrukce

 hliníková
 ocelová
 plastová
 dřevěná
 dřevohliníková

 zasklení

 jednoduché
 dvojité
 trojité

 vytápění

 napojené na dům
 elektrické konvektory
 elektrické radiátory

 pro dětské hry
 pro letní vaření
 pro opalování
 pro pěstování květin
 pro pěstování zeleniny

 desky
 rohože
 bitumenové pásy
 nátěry
 kombinované

 tepelně izolovaná

 čirým sklem
 bezpečnostním
 reflexním sklem
 vakuovaným
 tónovaným sklem
 s inertním plynem
 akrylátovým sklem
 polykarbonátovým sklem
 sklem prostupným pro UV záření
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 podlaha

 přírodní kámen
 umělý kámen
 keramická dlažba
 dřevěná
 betonová

 větrání

 přirozené
 nucené

 na teplotu … °C
 s regulací
 přímotopné

 automatickou
 manuální

 prkenná
 fošnová
 roštová
 hlazená
 zatřená

 posuvnými dveřmi
 okny
 střešními okny
 ventilátory
 klimatizací

 samootvírací
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 stínění

 rostlinstvo

 listnatými stromy
 popínavými rostlinami
 protislunečními clonami  markýzami
 roletami
 žaluziemi
 závěsy

 okrasné
 užitkové

 ručně zalévané
 automaticky zalévané

 vnitřními
 vnějšími
 lamelovými
 povrchově
 podpovrchově

9.19. Oplocení
 nové
 modernizace

 sloupky

 celková
 částečná
 bez základů
 se základem
 vyráběné na místě
 předem vyrobené

 výpl ových prvků
 nátěrů
 plné pálené cihly
 vápenopískové cihly
 porobetonové tvárnice
 přírodní kámen
 železobeton
 ocelové profily
 dřevo

 paždíky

 svařované

 ocelové

 šroubované
 sbíjené

 dřevěné

 zděné

 plné pálené cihly
 vápenopískové cihly
 porobetonové tvárnice
 přírodní kámen
 prefabrikované desky
 monolitické
 kotoučové
 rámové
 la ové
 prkénkové
 fošnové
 z tyčkoviny

 režné
 omítané
 přesné
 běžné
 otevřené
 uzavřené
 hraněné
 nehraněné
 …straně hraněné

 otevřené
 uzavřené
 hraněné
 nehraněné
 …straně hraněné
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 výplně

 betonové
 železobetonové
 drátěné pletivo

 dřevěné

 vrátka

 umělecky kované
 stejná jako plot
 ocelové
 dřevěné
 kované

 s drátěnou výplní
 s plechovou výplní
 s pletivem

 živý plot do výše … m
 popínavé rostliny

 s pomocnou konstrukcí

 ostnatý drát napnutý nad výplněmi

 ozelenění

 režné
 omítané
 přesné
 běžné
 pohledové
 strukturální
 natírané
 poplastované
 kolmé
 rastrové
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9.20. Místo pro odpadky
 zřídit nové
 upravit stávající

 zvláštní místo
 nika v oplocení
 střecha
 krytina plechová

 celkově
 částečně

 na okraji pozemku
 zastřešené
 na pozemku majitele
 nezastřešené
 veřejná plocha
 přístupná z obou stran
 valbová
 sedlová
 plochá

 vlnitá
 šablonová
 hladká

 krytina pálená tašková  ražené
 tažené
 bobrovky
 vlnovky
 prejzy
 krytina betonová
 krytina břidličná
 krytina plastová

 zastřešení
 obvodové prvky
 nátěry
 nádoby

 v barvě ……

 polovalbová
 hliníková
 měděná
 ocelová

 cihlově červené
 viš ově červené
 tmavě hnědé
 černé
 jiné ……

 eloxovaná
 barevná …
 barvená …
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 krytina osinkocement.

šablonová
 desková

 hladká
 vlnitá

 krytina živičná

 z pásů
 ze šindelů

 svařovaných
 kotvených

 překládaných

 plechové
 plastové

 s tříděním
 bez třídění
 velkoobjemové
 maloobjemové

 na sklo
 na papír
 na plasty
 na biologický odpad

 krytina dřevěná
 nádoby na vyvážení

 šindelová
 došková

 s velkou vlnou
 s malou vlnou

9.21. Zahradní nábytek
 nový
 modernizovat
 pevný

 celkově
 částečně
 zděný

 nátěry
 šamotové cihly
 plné pálené cihly
 vápenopískové cihly
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 železobetonový
 kovový

 prefabrikovaný
 pohledový
 monoliticky betonovaný  strukturní
 vymývaný
 umělecky kovaný
 ocelový
 nerezový
 natíraný
 pokovený

 přemístitelný

 plastový
 dřevěný
 kovový

 stůl

 obdélníkový
 čtvercový
 kruhový
 oválný
 tvarovaný

 se zastřešením

 přímá
 lomená
 rohová

 s opěradly

 se zastřešením

 pevným
 shrnovacím
 přenosným

 židle
 lavice
 zahradní krb
 zahradní gril

 s opěradly
 s područkami

 rohový

 pevným
 shrnovacím
 přenosným

 s přístřeškem na palivo
 se stojanem na krbové nářadí
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