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Základní charakteristika modulární výstavby bungalovů smart module.

Jedná se o efektivní výstavbu s využitím prefabrikovaných prvků (výroba jednotlivých modulů ve výrobním závodě), která
tvoří cca 70% celkového času výstavby. Vlastní výstavba v místě určení je zaměřená na spodní stavbu, tvořenou 
základovými patkami, případně základovými pásy. Přívody sítí (elektro, voda, odpad, případně plyn). 

Montáž a stavební kompletace
Vlastní výstavba „horní stavby“ se provádí suchou cestou. Jde především o propojení jednotlivých modulů, zčištění 
povrchových materiálů (sádrokartonové stěny, podlahové materiály, obklady, včetně fasády).

Typové domy sm bungalov realizujeme na klíč, včetně projektové dokumentace, stavebních prací, kompletace, zařizovacích 
předmětů, osvětlení, případně i kuchyňské linky.

Základní konstrukce domu
Základním prvek výstavby rodinných domů smart-module je nosný rám z ocelové konstrukce v rozměrech od 3.000 mm 
(šíře) x 5.000 až 12.000 mm (délka) x 2.900 až 3.200 mm (výška). S možností výstavby do 3NP. Nosná konstrukce je 
svařovaná, z plnostěnných (0,3, 0,4 mm ocelových profilů) odolávající potřebnému zatížení. Střecha je v základním 
provedení plochá, pochůzná, vhodná například pro využití umístění solárních zdrojů pro tvorbu elektrické energie,  
případně  umístění  venkovních  klimatizačních jednotek. Střešní konstrukce je přizpůsobena Středoevropským klimatickým 
podmínkám a má dostatečnou nosnost pro zatížení sněhem, vodou a celková konstrukce i větrem. Doplnění bungalovu o 
různé typy střech dle potřeb investora lze. 

Obvodové stěny
Obvodové stěny domu jsou tvořeny kombinací oken, dveří a sendvičovými panely splňující potřebné Třídy energetické 
náročnosti budov s měrnou spotřebou energie v kWh/(m2.rok) v rozmezí 62 až 105 kWh/m2/rok, odpovídající propočtu 
součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-4. Použitý materiál na obvodové stěny rodinného domu sm bungalov je 
provětraná fasáda z pohledového obkladu nejčastěji v kombinaci Thermo Wood, DEK metal lamelová fasáda nebo 
systémové desky HPl Fundermax. 

Vnitřní stěnové konstrukce:
Veškeré vnitřní konstrukce stěn a podhledů jsou tvořeny systémovými konstrukcemi Knauf, Rigibs nebo Fermacell, s finální 
úpravou dle prostorového využití (koupelny-keramické obklady, pokoje malba, případně tapeta či obklady viz tabulka 
použitých materiálů). Veškeré stěnové konstrukce zajišťují dostatečnou tuhost proti případnému poškození běžným 
užíváním a dostatečnou pevnost pro zavěšení nábytku. Konstrukce jsou zpracovávány dle technologických postupů lepením 
a tmelením.

Vnitřní elektroinstalace:
Veškeré elektroinstalační rozvody jsou provedeny dle projektové dokumentace a v souladu s platnou ČSN normou. Rodinný 
dům je opatřen centrální rozvodnou skříní. Rozvaděč je vybaven příslušnými jističi a proudovými chrániči tak, aby splňoval 
nejpřísnější požadavky pro vydání revizních oprávnění. V základním vybavení modulárních objektu je i autonomní požární 
čidlo pro detekci ohně a kouře. Přepínače a krytky zásuvek jsou v provedení SM standard (typ Schneider Electronic nebo 
ABB) barva bílá. Osvětlení je osazeno LED panely Philips v kombinaci se zapuštěnými ED čtvercovými světly v koupelnách.

Vodoinstalace, odpady:
Veškeré vnitřní rozvody teplé i studené vody jsou v plastovém provedení opatřené tepelnou izolací a jsou vedeny k 
jednotlivým zařizovacím předmětům v obvodových stěnách či vnitřních příčkách. Veškeré vnitřní kanalizační rozvody jsou 
HT potrubí.

Vytápění a vzduchotechnika:
Vytápění je řešeno centrálně s regulací teplot v jednotlivých místnostech. Použitý systém podlahového topení - podlahová 
topná fólie HEATMAX CLASSIC a fólie HEATMAX CARBON FABRIC, ohřev vody řešen centrálně kondenzačním zásobníkem. 
Regulace tepla v prostorech je dána systémově dotykový bezdrátový termostat NEXWARM WIFI WHITE/BLACK. Cirkulace a 
vzduchotechnika je řešena dle individuálních požadavků investora. 

T: +420 736 501 334
T: +420 603 299 705

info@smart-module.cz 
www.smart-module.cz



předmět Popis realizačního standardu ilustrativní náhled Výrobce; dodavatel 

elektro 
Hlavní rozvaděč silnoproudou bude v instalační v před 

stěně v zádveří domu místnost 1.1 a 2.1, koncové prvky 

jsou zvoleny od výrobce Schneidr/Asfora, nebo ABB/
TANGO, zásuvky a osvětlení budou standardně 

rozmístěny dle projektu s přihlédnutím k bezpečnostním 

a hygienickým předpisům.  

Schneider Electric;
ABB CZ, a.s. 

elektro 

Světlo LEDKO 295x1195 mm 40 W 4000 K; Zdroj součástí 
balení; Příkon 40W -> odpovídá 270W W; Napětí V 220 - 240 V; 
Barva světla studená/teplá bílá; Světelný tok 3400 Lm; 
Materiál kov/plast; Barva bílá; Hloubka 10,5 mm; Krytí IP40; 
pro místnosti sanity LED zapuštěná světla

Philips CZ; Massive 
s.r.o. 

umývadlo  
s příslušenstvím

Umyvadlo Twins firmy KOLO. Umyvadlo lze kombinovat se 
spodní skříňkou v místnosti 1.13; 2.13. Umyvadlo má 
hranatý tvar s přepadem a otvorem pro baterii uprostřed. 
Chrom umyvadlová baterie, sifon chrom

GEBERIT/KOLO

Koupelnová 
zrcadla 

Twins zrcadlo závěsné 50 x 70 cm
GEBERIT/KOLO.

stěny, stropy 

Stěny a stropy budou opatřeny finálním povrchovým 

nátěrem dle specifikace povrchu v jednotlivých 

místnostech- malba bílá .

Interiérová malba-bílá Primalex, a.s. 

podlahy 
Dle specifikace podlah v jednotlivých místnostech, v

centrálních místnostech, pokojích bude použito zátěžové 

PVC/linoleum WS Ursuleum Classic stark. 

TARKET DE;
PVC Linoflex 

podlaha – 
keramická 

dlažba 

Keramická dlažba, typ RAKO CHARME 300 x 600 mm. RAKO CZ, a.s. 

stěny – 
keramický 

obklad 

V místnostech určených pro sanitární zázemí budou stěny, 

kde je umístěno WC a umyvadlo obloženy do výšky 1500 

mm keramickým obklad. 200 x 600 mm.

RAKO CZ, a.s. 

WC set  
Nádržka včetně tlačítka. GROHE RAPID SET SL pro 

sádrokarton KOLO Nova klozet závěsný, hluboké splachování 

6l bílá 201700; KOLO Nova klozetové sedátko bílé  

KOLO, Grohe 

sprchová 
baterie 

Sprchová nástěnná vodovodní termostat baterie, včetné 
sprchové hlavice.

Aqualine 

sanitární 
keramika 

Prosklený sprchový kout s pevnou stěnou, bez 
vaničky s podlahovou vpustí , 800 x 800 mm, 
sprchovou hlavicí, nástěnným termostatem vody

Maxim 80x80 

dveře vnitřní 

Falcová ocelová zárubeň v odstínu RAL 9002, dveřní křídlo 

VERTE Basik 800/1970 s dutinovým dřevotřískovým jádrem, 

povrch laminovaný. Neprůzvučnost 32dB.  

Verte Basik 

dveře vstupní Vstupní PVC dveře, 5 komorový profil, izolační dvojsklo, rám 
profilu L, odstín oken z obou stran bílá, skla čirá, U 1,1. 
Kování MACO Multi-Trend – Systém s pětikomorovým 
profilem – 100 % PVC – mikro ventilace. Neprůzvučnost 
32dB. Rozměr dle vizualizace půdorys číslo výkresu. 

Aluplast Německo 

/ Concret Invest, 

s.r.o. výrobce dveří

okna 

PVC okna, izolační dvojsklo, rám profilu L, odstín oken 

exterier antracit, interier bílá, skla čirá, U 1,1. Kování MACO 

Multi-Trend – Systém s pětikomorovým profilem – 100 % 

PVC – mikro ventilace. neprůzvučnost 32dB; Rozměr oken 

dle vizualizace půdorys číslo výkresu  

Aluplast Německo / 
Concret Invest, 
s.r.o. výrobce oken 

   klimatizace Klimatizace split ASYG-30 LT 8,0/8,8 chlazení 5,4kW/ topení 

6,8 kW, do 220m3, průtok vzduchu 850m3/h; hluk vnitřní 

jednotky 43dB;  pokud bude definován v zadání

Fujitsu CZ, s.r.o. 

vzduchotech
nika 

Malý výkonný ventilátor pro odvětrávání koupelny, WC, 

Stylový vzhled, nešpinící krycí deska. 

Programovatelnost pro individuální nastavení větrání, 

jednoduché nastavení časového zpoždění náběhu a 

doběhu. Nízká spotřeba energie. Spiro potrubí pozink  

Schneider Electric 
s.r.o.; Spiro s.r.o. 

Beroun; 10. 2.  2020

předmět Popis realizačního standardu ilustrativní náhled Výrobce; dodavatel 

DEK Metal wood

2020-211
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smart bungalov SM2020-0I I zastavěná plocha 66 m2; obestavěný prostor 200m3; 
3kk

T: +420 736 501 334
T: +420 603 299 705

info@smart-module.cz 
www.smart-module.cz
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smart bungalov SM2020-0II -  dvojdům, zastavěná plocha 158,4 m2; obestavěný prostor 240m3; 
2 x 3kk

T: +420 736 501 334
T: +420 603 299 705

info@smart-module.cz 
www.smart-module.cz
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smart bungalov SM2020-III - zastavěná plocha 153 m2; obestavěný prostor 520 m3; 
5kk

T: +420 736 501 334
T: +420 603 299 705

info@smart-module.cz 
www.smart-module.cz
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smart bungalov SM2020-IV - zastavěná plocha 66,5 m2; obestavěný prostor 189m3;
2kk, s předsazenou střechou

T: +420 736 501 334
T: +420 603 299 705

info@smart-module.cz 
www.smart-module.cz
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