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Technická správa 
 

  
Zákazník (ďalej kupujúci): XXXXXXX   
Číslo zákazky:   XXXXXXX 

 
Obklady a dlažba 

Obklady a dlažba kúpeľňa  
 výrobca:   Marazzi 
 séria a označenie:  Cult, Treverkhome 
 rozmer, hrúbka:  30x60 cm 
 spôsob pokládky:  podľa obkladačského plánu 

 

Obklady a dlažba WC 
 výrobca:   Marazzi 
 séria a označenie:  Cult, Treverkhome 
 rozmer, hrúbka:  30x120 cm 
 spôsob pokládky:  podľa obkladačského plánu 
 
 

Škárovacie hmoty 

Škárovanie obkladov 
 odtieň:   biela – Mapei UltracolorPlus 100 - návrhový program počíta  

so škárou 2 mm 
 výrobca:  Mapei (odporúčanie)  

 
Škárovanie dlažieb 
 odieň:  šedá - Mapei UltracolorPlus 110 návrhový program počíta 

  so škárou 3 mm 
 výrobca:  Mapei (odporúčanie) 

     
Poznámka: 
V miestach styku obkladu a dlažby je potrebné použiť silikónový tmel vo farbe 
škárovacej hmoty dlažby, pokiaľ nie je v špecifikácii uvedené inak. 
 
 
 

Lemovacie  a ukončovacie lišty 
 odtieň:                    Nerez pololesk 
 špecifikácia:  L-Profil nerez, 2500 mm 
 výrobca:  CELOX, s.r.o. 
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Zariaďovacie predmety  
      
Špecifikácia: podľa cenovej ponuky/objednávky 
 montáž:  podľa návodu od výrobcu umiestneného v obale, ďalšie podklady môže 

zabezpečiť predajca kúpeľňového štúdia. 
 umiestnenie: umiestnenie zariaďovacích predmetov zodpovedá príslušej norme STN 

EN, pokiaľ nie je v grafickom návrhu alebo technickej správe po dohode 
so zákazníkom uvedené inak. 

 
 vyhrievací rebrík pre elektrické alebo kombinované vykurovanie:      ÁNO/NIE 

- typ pripojenia podľa typu radiátora, príprava el. pripojenia podľa zákazníka, 
pripravenosť možno vyžiadať u predajcu 

 
 skrinka alebo zrkadlo s požiadavkou na prívod elektriny:            ÁNO/NIE 

- potrebné rešpektovať normy STN, pripravenosť možno vyžiadať u predajcu 
 
 skrinka alebo zrkadlo s požiadavkou na samostatný prívod elektriny: ÁNO/NIE 

- riešiť, či výrobok má samostatný vypínač alebo je ovládaný samostatným 
vypínačom 
 

 elektrická podlahová vyhrievacia rohož:      ÁNO/NIE 
- potrebné rešpektovať normy STN, pripravenosť možno vyžiadať u predajcu 
 

 hydromasážna vaňa, hydromasážny box:      ÁNO/NIE 
- v prípade HMS vaní a boxov v ponuke, je potrebné zobrať do úvahy požiadavky 

stavebnej pripravenosti od výrobcu 
 
 sprchový žľab:          ÁNO/NIE 

- pri realizacii je potrebné počítať so zapustením sprchového žľabu do konštrukcie 
podlahy, spádovanie dlažby ku žľabu je potrebné zhotoviť podľa montážnych 
rozmerov sprchovej zásteny, prípadne s použitím spádovej lišty 

 

Poznámka: 
Pozor na poškodenie tovaru pri manipulácii. 
Predmety v návrhu nemusia detailne zodpovedať skutočnosti, sú iba orientačné. 
 
Dôležité doplnkové informácie k prevedeniu diela: 
Ak pri pokládke obkladov a dlažby, prípadne pri montáži zariaďovacích predmetov 
a ďalších komponentov kúpeľne, vzniknú akékoľvek nejasnosti, obráťte sa prosím 
s dôverou na našich odborníkov v kúpeľňovom štúdiu.  
 
 

UPOZORNENIE:  

 Navrhnutý projekt kúpeľne od kúpeľnového štúdia Ptáček nie je stavebným projektom 
a je plne podriadený schválenej projektovej dokumentácii, ktorá je záväzným 
dokumentom pre prevedenie stavebného diela. 
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 Navrhnuté riešenie plne vychádza z dodaných podkladov od zadávateľa! Všetky 
nepresnosti, ktoré vzniknú v priebehu stavby, nie je možné postihnúť v projekte 
kúpeľne, a preto za ne firma Ptáček nenesie žiadnu zodpovednosť. 

 Ak dôjde vplyvom dodatočných požiadaviek k prekresľovaniu návrhu kúpeľne, 
vyhradzuje si dodávateľ právo na nové odsúhlasenie návrhu a nové honorovanie návrhu 
v plnom rozsahu. 

 Všetky materiály pre škárovanie a lepenie obkladov a dlažby, ktoré nie sú súčasťou 
dodávky materiálu od firmy Ptáček je potrebné chápať ako odporúčanie.  

 Rozmery stavebných prvkov po obložení musia rešpektovať rozmery osadzovaných 
zariaďovacích predmetov a ich tolerancie. 

 
 
 

Informácie k výpočtu odporúčanej metráže obkladov a dlažieb 
Podkladom pre nacenenie odporúčanej metráže obkladov, dlažieb, listiel a dekorov je výstup 
z grafického programu Vi-soft 3D. 
  
Množstvo uvedené v ponuke je už navýšené o: 

- Obklad a dlažba  15 % 
- Dlažba  na koso  20 % 
- Dlažba na strih                15 % 
- Dlažba na väzbu  15 % 

Percento je možné po dohode so zákazníkom zmeniť.  
 
Dekory sú kalkulované na celé kusy bez zohľadnenia rezania, u listiel a pásikov sa počíta rezanie 
individuálne podľa členitosti priestoru (priemerne 15 %). U listiel a dekorov je pri niektorých sériách 
možné dodávať iba celá balenia a na tieto sa ponuka upravuje – informácie o baleniach Vám podá 
predajca. 
 
Pred objednávkou prosím skontrolujte nami odporúčanú metráž a prípadne upravte 
v objednávke Vami požadované upravené množstvá.  
Objednané množstvo je záväzné. Zvyšné obkladové prvky po obložení nie je možné vrátiť 
dodávateľovi. 

 
 

Informácie k pokládke obkladov a dlažby 
Rozmery obkladov a dlažby uvedené v tejto technickej správe sú nominálne 
a od skutočných sa môžu líšiť podľa platných noriem. 
Kupujúcí je povinný reklamovať viditeľné vady obkladov a dlažby (rozmery, krivosť, vady glazúry, 
odtieň, zámeny druhu, popraskaná glazúra u listiel a dekorov, trhlinkovanie, nasiakavosť,  zlá 
pevnosť a pod.), eventuálne iného tovaru v pôvodných obaloch, pred pokládkou, a to 
bez zbytočného odkladu, najneskôr  však do uplynutia záručnej doby, ktorá začíná plynúť dodaním 
tovaru. Kupujúci (zákazník, klient) nemá nárok na náhradu vzniknutých nákladov alebo na náhradu 
škody od predávajúceho (Ptáček – veľkoobchod, a.s.)  v prípade, že zhotoviteľ  zo zjavne vadného 
tovaru (vizuálne rozmery, porušená glazúra, nerovnosť, a pod.) zhotoví konkrétne dielo. Farebné 
a rozmerové tolerancie výrobkov, ktoré vychádzajú z charakteru keramickej výroby a ktoré 
povoľujú normy EN 176 a EN159, nie sú považované za vady výrobkov. 
 
Obklady a dlažby sa vyrábajú po dávkach, dávky sa označujú ako nuansy alebo šarže. 
Jednotlivé šarže sa môžu od seba líšiť farebnými, odtieňovými či rozmerovými rozdielmi, a to 
všetko v rámci noriem. Odtieň, rozmer, akosť, kód a názov je uvádzaný na obale výrobku.  
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Kalibrované (rektifikované) dlažby a obklady  
I na rektifikované obklady a dlažby je potrebné používať škárovacie tmely, a i tu musí  byť 
minimálna škára 2 mm. 
 
Najdôležitejšie je pred začiatkom obkladačských prác preveriť dodaný tovar rozložením 
do plochy – vrátane zostavenia dekorov. Skontrolujte jednotnosť značenia rozmerov a odtieňov 
na kartónoch. Nikdy nemiešajte rôzne označené odtiene a rozmery. Odtiene farieb obkladov 
a dlažby môžu byť odlišné od vystavených vzorov v predajni, či obrázkov v tlačenej podobe 
(katalógy  a pod.) – jednotlivé výrobné série sa môžu v rámci noriem líšiť. 

Pri pokládke väčšej plochy (nad 4x4 m²) nezabudnite umiestniť dilatačné škáry (v ploche, 

okolo nosných a dilatačných častí stavieb), bezpodmienečne pri vonkajších pokládkach 
a pokládkach podlahového vykurovania. Na vonkajšie plochy, bazény, v prípade podlahového 
vykurovania, na zaťažované priestory, na nenasiakavú  slinutú  dlažbu a mozaiky použite flexibilné 
lepidlo a škárovacie hmoty. 
Pokiaľ kupujete dlažbu do šachovnice, môže sa stať, že dlaždice budú  mať iný rozmer. Do 2 mm 
rozdielu v dĺžke hrany dlaždíc mezi dvomi farbami sa dajú rozdiely bez problémov vyrovnať 
pokládkou a škárovaním. Pokiaľ však kombinujete viac farieb a skladáte z jednotlivých farieb 
pruhy, musí byť rozmer dlaždíc čo najviac zhodný. Preto je potrebné pred začiatkom pokládky 
rôzne rozmery porovnať (stáva sa, že rovnaké označenie rozmeru na krabici pri rôznych druhoch 
výrobkov nie je skutočne zhodné). 
 
Pri montáži vodovodných batérií odporúčame inštalovať filtre na zachytenie mechanických 
nečistôt pred batériou, prípadne na hlavnom prívode vody do objektu. U termostatických batérií 
odporúčame inštalovať filter na jemné mechanické nečistoty min. 200 qm. Niektorí výrobcovia 
vodovodných batérií inštaláciu filtra podmieňujú predĺženou záručnou dobou. V prípade reklamácie 
závady na kartuši spôsobenej nekvalitnou vodou, nemôže byť táto reklamácia uznaná.  

 
 

Údržba  
1. Obklady, dlažba, listely 
Pre čistenie obkladových materiálov, hlavne dekorov a listiel, nepoužívajte abrazívne a chemicky 
agresívne prostriedky. Dochádza tým k poškodeniu tovaru a na prípadnú reklamáciu z tohto 
dôvodu nemôže byť prihliadané.  
2. Kúpeľňový nábytok, drevené sedátka 
Drevené lakované výrobky sa nesmú umývať (polievať) vodou, ale iba utrieť vlhkými jemnými 
textíliami s mydlovou vodou. Kúpeľňový nábytok je určený do vlhkého prostredia kúpeľne, nesmie 
však prísť do priameho kontaktu s tečúcou alebo stojacou vodou.  
3. Vodovodné batérie, kúpeľňové doplnky 
Hlavne pri vodovodných batériách a kúpeľňových doplnkoch musia byť povrchové plochy čistené 
mydlovým roztokom a jemnými textíliami. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom 
kyselín, mechanické čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na bázé octu. Na vady 
vzniknuté nedodržaním tohto odporúčania sa nevzťahuje záruka. 
4. Vane, sprchové kúty a vaničky 
Vane, sprchové kúty a vaničky čistite nami odporúčanými prípravkami, napr. Ravak Anticalc 
Conditioner, Ravak Cleaner, Ravak Desinfectant, Ravak Turbo Cleaner, Huppe TopPlus, prípravky 
Grohe, Hanshrohe. 

 
 
 
…………………………………………        
Podpis zákazníka a dátum  


