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Klient:  
 
Číslo zákazky :  

 
Obklady a dlažba 

Obklady kúpeľňa 1. 

 výrobca:  Villeroy&Boch 
 séria a označenie: Urban Line  – dľa cenovej ponuky 
 rozmer, hrúbka:   25x50 cm  
 spôsob obkladania: podľa obkladačského plánu 

Dlažba kúpeľňa 1. 

 výrobca:  Marazzi 
 séria a označenie: Treverkway  – dľa cenovej ponuky 
 rozmer, hrúbka:   15x90 cm 
 spôsob obkladania: podľa obkladačského plánu 
 

Obklady WC 

 výrobca:  Villeroy&Boch 
 séria a označenie: Urban Line  – dľa cenovej ponuky 
 rozmer, hrúbka:   25x50 cm 
 spôsob obkladania: podľa obkladačského plánu 

Dlažba WC 

 výrobca:  Marazzi 
 séria a označenie:  Treverkway  – dľa cenovej ponuky 
 rozmer, hrúbka:   15x90 cm 
 spôsob obkladania: podľa obkladačského plánu 
 
Legenda obkladových prvkov môže byť na každej strane obkladačského plánu odlišná ! 
 
Zobrazenie špárorezu vo vizualizácii je orientačné a nemusí zodpovedať skutočnému prevedeniu, ktoré je 
závislé na reálnych rozmeroch stavby a obkladových prvkov s rešpektovaním všeobecných pravidiel !  
 
V prípade požiadavky zákazníka na priebežnú špáru obkladu a dlažieb, závisí táto realizácia na dodaných 
skutočných rozmeroch týchto prvkov a nie je vždy zaručená ! Pokiaľ vzhľadom k rozmerom obkladov 
a dlažby nie je priebežnú špáru možné previesť, je nutné pred položením s klientom konzultovať riešenie 
presadením dlažby voči obkladu alebo dlažbou na koso ! 
 
Poznámka: Označenie dlaždice s číslom v krúžku na obkladačskom pláne znamená začiatok kladenia 
(stred obkladačky).  Technická správa je nedeliteľnou súčasťou grafického návrhu. 

 
 

Špárovacie hmoty 

Špárovanie obkladov 

 odtieň:  Mapei UltracolorPlus  
      návrhový program počíta so špárou 3 mm 

 výrobca: Mapei      
 
Špárovanie dlažieb 

 odtieň: Mapei  
      návrhový program počíta so špárou 4 mm 
 výrobca: Mapei      
    
 



Poznámka: 
V miestach styku obkladu a dlažby je potrebné použíť silikónový tmel vo farbe špárovacej 
hmoty dlažby pokiaľ nie je v špecifikácii alebo TS uvedené inak. 

 
 

Lemovacie  a ukončovacie lišty 
 
 odtieň:                    
 špecifikácia:  
 výrobca: Celox 
 
 

Zariaďovacie predmety     
        
 špecifikácia: dľa cenovej ponuky 
 montáž: dľa návodu pribaleného pri výrobku od výrobcu 
 umiestnenie: dľa príslušnej normy 

 
 
 Vykurovací rebrík pre kombinované vykurovanie:  NIE 
 V prípade vykurovacej tyče k vykurovaciemu rebríku v ponuke, pripraviť  pripojenie k el. sieti dľa 

požiadavky na stavebnú pripravenosť výrobcu ! 

 Skrinka alebo zrkadlo s požiadavkoiu na prívod elektriny:  NIE 
 Elektrická podlahová vykurovacia rohož: NIE 
 V prípade el. podlahovej rohože v ponuke, pripraviť  pripojenie k el. síeti dľa požadavky na stavebnú 

pripravenosť výrobcu ! 

 HMS Vana, HMS Box :  NIE 

 V prípade HMS vaní a boxov v ponuke, dbajte na požiadavky na stavebnú pripravenosť výrobcu ! 

 
 
 
Poznámka: 
 

 Pozor na poškodenie tovaru pri manipulácii. 
 Odporúčame pred montážou vyžiadať stavebnú pripravenosť pre osadzované 

zariaďovacie predmety alebo ju vyhľadať na webových stránkach výrobcu. 
 U všetkých viditeľných vád obkladov a dlažieb (rozmer, krivosť, vady glazúry 

alebo odtieňa, zámeny druhu) je nutné uplatniť reklamáciu na tovar 
v pôvodnom obale, pred zahájením obkladačských prác !  

 Predmety v návrhu nemusia detailne zodpovedať skutočným ! 
 Farebný odtieň dodávaných obkladov a dlažby sa môže líšiť od vystavených 

vzoriek !  
 Pri obkladoch a dlažbách imitujúcich prírodný materiál je každý kus originálny 

a môže sa náhodne opakovať, napr. žily sú podstatným prvkom jedinečnosti 
a sú žiaduce (nemôžu byť predmetom reklamácie).  

 Pri tovare s týmto označením (viď obrázok nižšie) je farebná rozmanitosť 
odtieňu (t. j. v jednom balení sa jednotlivé kusy navzájom líšia). 

 

 
 

 

Dôležité doplnkové informácie k prevedeniu diela: 
Ak vzniknú pri pokladaní obkladov a dlažby, prípadne pri montáži zariaďovacích predmetov 
a dalších komponentov kúpeľne akékoľvek nejasnosti, obráťte sa prosím s dôverou na našich 
odborníkov v kúpeľňovom štúdiu. 



 
 

 
UPOZORNENIE: 
  
 

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

 Pokiaľ je sprchová zástena osadzovaná na dlažbu bez vaničky, musí byť spádovaná 
plocha menšia než menovitý rozmer zásteny o hodnotu odskoku skla od hrany vaničky! 

 Navrhnutý projekt kúpeľne od kúpeľňového štúdia Ptáček nie je stavebným projektom 
a je plne podriadený schválenej prevádzacej projektovej dokumentácii, ktorá je 
záväzným dokumentom pre prevedenie stavebného diela. 

 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 fa. 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 špárovanie a lepenie obkladov a dlažieb, ktoré nie sú súčasťou 
dodávky materiálu od fa. Ptáček je nutné chápať ako odporúčanie. 

 
 
 
Informácie k výpočtu odporúčanej metráže obkladových prvkov a dlažieb: 
 
Podkladom pre nacenenie odporúčanej metráže obkladov, dlažieb, listel a dekorov je výstup 
z grafického programu Vi-soft.   
Množstvo uvedené v ponuke je už navýšené o  prerez, a to pri obklade o 15 %, dlažby 
na koso o 20 %, dlažby na strih o 15 %. Takto vypočítané množstvo sa zaokrúhľuje na celé 
balenia smerom nahor.   
Obklady a dlažby v rozmere 30x60 cm, 45x45 cm a väčšie sa kalkulujú na kusy 
dľa špárorezu a každý rezaný kus väčší než 1/2 dlaždice sa započítáva ako celý kus. 
Rezané kusy do veľkosti 1/2 dlaždice sa započítavajú ako 1/2 kusu. Takto vypočítané 
množstvo kusov sa navýši o prerez 5 % a zaokrúhli na celé balenia smerom nahor.   
Dekory sú kalkulované bez prerezu, u listel a pásikov sa počíta prerez individuálne 
dľa členitosti priestoru (priemerne 15 %). U listel a dekorov je u niektorých sérií možné 
dodávať iba celé balenia a na tieto sa ponuka upravuje. 
Pred objednávkou prosím skontrolujte nami odporúčanú metráž a prípadne zašlite 
v objednávke Vami požadované upravené množstvo. Objednané množstvo je záväzné 
a zvyšné obkladové prvky po obložení nie je možné vrátiť spät dodávateľovi. 
 
Poznámka: Vyššie uvedené neplatí v prípade, že sa jedná o zákazku developerského projektu, u ktorého investor 
alebo generálny dodávateľ určil počítanie prerezu inak.  

 
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. 

 

 


