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Vážený zákazníku,
společnost Delta Svratka, s. r. o. patří k největším firmám v ČR zabývající se výrobou rekreačních chat.
Chaty a bungalovy pro víkendové, prázdninové nebo i celoroční bydlení nabízíme o síle stěny 28 mm, 33 mm a 50
mm (na přání i o síle 70 mm). Vždy se jedná o konstrukci pomocí křížového spoje (srubovou konstrukci). Jsou
vyráběny z kvalitního smrkového dřeva, obsahují podlahu o síle 19 mm nebo 28 mm a střechu o síle 19 mm.
Standardní střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka, která slouží jako provizorní krytina (za příplatek lze
objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku). Součástí každé chaty jsou kazetové dveře a okna.
Konečný počet dveří a oken se stanoví dle přání zákazníka. U chat o síle 50 mm mají okna izolační dvojsklo (lze
objednat i pro chaty o síle stěny 28 mm a 33 mm) a celo obvodové kování (okno je vyklápěcí i otevírací).
Pro celoroční využití se chaty dají zateplit, pak se dají využít i pro rodinné bydlení. Zateplení se zpravidla provádí
takto:

podlaha (zateplení pod podlahovými palubkami) - 9 cm polystyren + parozábrana

stěny (zateplení zevnitř) - difuzní folie + Orsil 10 - 16 cm + parozábrana + záklop z palubek 12,5 mm

střecha (zateplení z vnějšku) - Orsil 12 - 20 cm + parozábrana + záklop z prken 24 mm + odvětrávače

olištování, parapety, obklady oken a dveří
Chaty a bungalovy se převážně vyrábí na zakázku, dle přání zákazníka. Proto se jejich výsledné provedení a
konečná cena může lišit od námi nabízených základních modelů.
Zde se můžete podívat na některé naše realizace, vše je pak k dispozici na našich webových stránkách:
www.deltasvratka.cz . Tam také najdete i výkresy a technické specifikace jednotlivých chat.
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Palubkový záklop + střešní krytina
Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13,
která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý
nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou
izolaci lepenku V13. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.
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Oplechování střechy + okapy a svody
Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů
střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody
na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a
lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného
materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).
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Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte mne kontaktovat. Pokud byste chtěli realizovat atypickou stavbu,
potřebuji zaslat nějaký nákres nebo se osobně sejít a vše prodiskutovat.
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