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• maringotka se sedlovou střechou
• odvětrávaná fasáda z Thermowood palubek
• délka 6 metrů a šířka vnitřního prostoru 2,2 metru
• vybavena kamínky na tuhá paliva, kuchyní, koupelnou a

nábytkem
• možnost připojení na vodu a elektřinu

Podlaha + podvozek
dřevěná rámová konstrukce o tloušťce 8 cm 
vyplněna izolací: minerální vata ISOVER Orsik
zespod chráněna deskami Rigips – Glas rock H
shora zakončená OSB deskou a PVC podlahovou 
krytinou – dekor Duplex 1762
kovová konstrukce pro uchycení náprav
oboustranná odnímatelná oj

Strop + střecha
smrkové KVH hranoly síly 8 cm vyplněné izolací: 
minerální vata ISOVER Orsik
vnitřní strana stropu zakryta smrkovými palubkami 
o tloušťce 12,5 mm s povrchovou úpravou (Remmers
tvrdý voskový olej, BÍLÝ), následuje jednostranně 
propustná parofolie Difol 135
shora pokračuje smrková palubka 15 mm, 
jednostranně propustná parofolie Difol 135
střešní krytina – falcovaný hliníkový plech v barvě 
antracit

Stěny
skladba stěny z vnitřní strany: palubka smrk 15 mm, 
OSB 10 mm, dřevěná rámová konstrukce z KVH 
hranolů tloušťky 8 cm vyplněná izolací (minerální 
vata ISOVER Orsik), jednostranně propustná 
parofolie Difol 135, odvětrávaná mezera 40mm, 
palubka Thermowood 19mm
vnitřní obložení s povrchovou úpravou: Tvrdý 
voskový olej Remmers, BÍLÝ
vnější obložení s povrchovou úpravou: Tenkovrstvá 
olejová lazura Remmers HK, vodově šedá a 
bezbarvá v poměru 1:6

Okna
2ks dřevěné ventilační okno s těsnícím profilem a 
izolačním dvojsklem
1ks dřevěné okno s pevným zasklením – izolační 
dvojsklo
povrchová úprava: Tenkovrstvá olejová lazura 
Remmers UV+, světlý ořech
panty modrý zinek
černé kličky (půloliva)

Dveře
jednokřídlé vchodové dveře s těsnícím profilem a 
izolačním dvojsklem
celoprosklené
povrchová úprava: Tenkovrstvá olejová lazura 
Remmers UV+, světlý ořech
bezpečnostní trny proti vysazení
panty modrý zinek
černá klika
zámek + vložka FAB

konstrukce
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vybavení
Nábytek
dvoulůžková postel 1600x2000 (bez matrace) s úložným 

šuplíkem a peřiňákem, masiv smrk + smrková biodeska

rohová kuchyňská linka ze smrkové biodesky, pracovní 

deska z bukové spárovky, dvířka a 4ks šuplíky zdýhované

dřevotřísky, úchytky černé, granitový kuchyňský dřez + 

baterie Franke onyx včetně výpustě a sifonu

podstavec pod kamínka ze smkrové biodesky

rozkládací lavice ze smrkové biodesky a bukové spárovky 

s úložným šuplíkem

sklápěcí a rozkládací stůl ze smrkové biodesky a bukové 

spárovky 

dvoudílná šatní skříň ze smrkové biodesky, odkládací 

plocha z bukové spárovky, dvířka z dýhované dřevotřísky, 

černé úchytky

třídílná zavěšená skříň ze smrkové biodesky, dvířka z 

dýhované dřevotřísky, úchytky černé, kazetový závěs

11ks polička ze smrkové biodesky, černé podpěrky (4ks 

kuchyň, 7ks u postele)

skříňka pod umyvadlo ze smrkové biodesky, dvířka z 

dýhované dřevotřísky, černá úchytky

povrchová úprava smrkové biodesky: bílé mořidlo + 

ochranný lak

povrchová úprava bukové spárovky: mořidlo ořech + 

ochranný lak

povrchová úprava dýhované dřevotřísky: bílé mořidlo + 

ochranný lak

Koupelna
Obkladový systém z Fibo panelů – olivová zelená + černá se 

vzorem plástve

podlahová krytina – dlaždice s imitací dřevěného prkna

sprchový kout: akrylátová vanička, sprchové dveře z 

tvrzeného skla, sprchová baterie černá

umyvadlo bílé včetně výpustě a sifonu, baterie černá

toaleta k doplnění (splachovací nebo separační) 

Vytápění
pomocí kamínek na tuhá paliva: CUBIC MINI GRIZLY

včetně externího přívodu vzduchu, bezpečnostního obložení 

z plechu kolem i pod kamínky

napojeno na dvouplášťový komín s izolovaným prostupem 

střechou

Elektroinstalace
rozvody na 220V 

přípojka na 380V (pětikolík, 32A)

rozvaděč včetně jističů a proudových chráničů

zásuvky ABB Levit, černé

Vypínače ABB Levit, černé

LED pásek zabudovaný v poličce nad kuchyňskou linkou

Stropní světlo kulaté, černý okraj, 2ks

Lampička za postel, černá, 2ks

venkovní světlo nad vchodovými dveřmi – placka, černá

Rozvody vody a odpadu
přípojka vody ¾“ coulová s vnitřním závitem

rozvod vody pro studenou i teplou vodu

bojler Dražice TO 20L, umístěn ve skříňce pod kuchyňskou 

linkou

připojení baterie pro kuch. Dřez, sprchové baterie, baterie 

pro umyvadlo v koupelně

odpady dřezu, sprchy a umyvadla svedeny kolmo skrz 

podlahu
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půdorys
LEGENDA:

dvoulůžková postel

peřiňák + police

kuchyňská linka

skříň – výška 2080

kamna

vypínač

svítidlo nástěnné

zásuvka

svítidlo stropní

ELEKTROINSTALACE:

skříň – výška 900

Rozkládací lavice + sklápěcí stůl + zavěšená skříň

ventilátor

LED svítidlo

Jističe – výška na osu 1700mm

výška na osu 2000mm

výška na osu 1300mm

výška na osu 1200mm

výška na osu 250mm

výška na osu 250mm

výška na osu 1000mm

výška na osu 750mm


