
 

TERMÍNY KLIENTSKÝCH ZMĚN – Blok G, H 
Projekt: RP Švýcarská I. etapa  

 

Řádný termín 
Nejpozději 
přípustný  

termín 
Předmět projednání KZ 

I. 
15.9.2014 

 
15.10.2014 

 

 Hrubá stavba 
o Změny umístění vnitřních příček a veškerých stavebných otvorů 
o Náhrada materiálů 
o Dodatečné stavební prvky (pouzdra, světlíky) 

 Vstupní dveře 
o Typ (třída bezpečnosti) 
o Pravé, levé, umístění 
o Při požadavku na jiný typ (jiný výrobce) nutné specifikovat zárubeň pro požadované dveře 

 Vnitřní dveře 
o Pravé, levé, posuvné na stěnu, posuvné do pouzdra (JAP), otvírání „do“ nebo „z“ místnosti, velikost, 

 Typ finálních podlahovin v jednotlivých místnostech 
o Nutné pro minimalizaci výškových odchylek mezi místnostmi (v případě, že má každá místnost jiný typ podlahoviny) 

II. 31.10.2014 30.11.2014 

 Design ovládacích přístrojů 
o Možnost zvolit jiné modelové řady elektro přístrojů 

 Elektro – silnoproud 
o Umístění (případně přesné okótování) 

 Zásuvky, vypínače světel, vývody stropních svítidel, vývody nástěnných svítidel 

 Elektro - slaboproud 
o Umístění (případně přesné okótování) 

 Datové zásuvky (RJ 45), TV SAT, domácí síť, media server, rozvody pro domácí kino 
 Zabezpečovací systémy, kamerové systémy 

 Instalační schéma kuchyně 
o elektro, voda, odpady (okótovaný výkres) 

III. 15.1.2015 15.2.2015 

 Koupelna (nutná spolupráce s partnerským studiem) 
o Zařizovací předměty 

 Specifikace zařizovací předmětů s cenovou nabídkou 
 Okótované instalační schéma (rozmístění zařizovací předmětů) 

o Obklady, dlažby 
 Specifikace obkladů a dlažeb s cenovou nabídkou 
 Barevná vizualizace – grafický návrh 
 Kladečský plán 

 Elektroinstalace v soc. zařízení 
o Osvětlení místnosti, osvětlení a zásuvka u umývadla 
o Kombinované topné žebříky (el. topná tyč ) 
o Přídavné podlahové topení ( el. topná rohož) 

 

IV. 15.3.2015 15.4.2015 

 Dveře vstupní (nutná spolupráce s partnerským studiem) 
o Dekor vnitřní úpravy 
o Typ kování,  kukátko, jmenovka … 
o Výběr musí být v souladu se specifikaci uvedenou v 1. termínu projednávaní klientských změn 
o Specifikace má formu cenové nabídky 

 

 Dveře vnitřní (nutná spolupráce s partnerským studiem) 
o Typ, dekor, kování, WC zámky, ventilační mřížky 
o Výběr musí být v souladu se specifikaci uvedenou v 1. termínu projednávaní klientských změn 
o Specifikace má formu cenové nabídky 

 Podlahy (nutná spolupráce s partnerským studiem) 
o Typ, dekor, obvodové a přechodové lišty, způsob pokládky 
o Specifikace má formu cenové nabídky 

 

   

 

 

 

 

 

 


