
Na parcelah št. 2719/1,
2719/2, 2719/3 k.o. Rače
(Lončarska ulica 2) so zgrajene
tri vrstne hiše - TROJČEK.
Tlorisna velikost posamezne
hiše je 7,7 x 9,5 m. Skupna
velikost parcele krajne enote
je 290 m2. Hiše stojijo na ravni,
mirni in sončni legi. Bivalni
prostori so obrnjeni na južno
stran, kar omogoča največje
bivalno udobje. Do centra Rač,
kjer so šola,

vrtec, zdravstveni dom, super-
market Tuš in Spar, avtobusno
postajališče, policijska postaja
so oddaljeni približno 700 m.

Hiše so med seboj ločene
tako, da ima vsaka hiša svojo
zunanjo steno, katera je od
druge ločena s 5 cm dilatacijo
iz kamene volne. S tem smo
preprečili prenos zvoka in
toplote med dvema objek-
toma.

Vsaka hiša ima neposredni
dovoz iz asfaltirane ulice.
Dvorišče kot tudi pločniki so
tlakovani. Na dvorišču je
parkirni prostor za tri osebna
vozila. Terasa hiše je od druge
ločena z betonskim zidom,
kateri preprečuje neposredni
pogled na sosednjo teraso.
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- temelji hiše so armirani
pasovni temelji z betonsko
ploščo

- zunanji zidovi so grajeni s
termoopeko debeline 25 cm

- notranji zidovi so grajeni s
termoopeko debeline 20 cm in
12,5 cm

- streha je deskana z zračnim
mostom (hladna streha) z
naklonom 25°

- kritina je opečna CREATONE
Balance - 50 let garancije

- žlebovi in obrobe so iz
pocinkane, vroče barvane plo-
čevine

- napušč je zaprt z vodo-
odpornimi

ploščami iz ekstrudiranega
polistirena (XPS - vodoodporni
stiropor) debeline 3 cm,
pritrjenimi na kovinski kon-
strukciji in obdelanimi z
akrilnim zaključnim slojem
Röfix – NI VZDRŽEVANJA

- fasada je izdelana iz stiroporja
debeline 14 cm in akrilnega
zaključnega sloja Röfix

- energetsko varčna PVC okna in
vrata proizvajalca AJM zago-
tavljajo svetle prostore in
varčnost pri ogrevanju

- drsna vrata na teraso imajo
trojno zasteklitev

- vsa okna, razen v

WC-ju, kjer je steklo mlečno,
imajo rolete, zato je mogoče
prostore popolnoma zatemniti

- PVC vhodna vrata so pro-
izvajalca AJM

- balkonska vrata v nadstropju
so izvedena z balkonsko ograjo
iz nerjavnih jeklenih cevi ter
polnilom iz 8 mm debelega
kaljenega stekla – NI VZDR-
ŽEVANJA

- okenske police, tako zunanje
kot notranje, so iz masivnega
umetnega kamna debeline 3
cm

- dvorišče na katerem je
prostora za tri osebna vozila, je
tlakovano in obdano s travnato
površino

- vodomerni jašek z vodomerno
uro je na travnatem otoku med
hišama

- temelji so toplotno izolirani z
ekstrudiranim polistirenom
(XPS) debeline 6 cm na ce-
lotnem zunanjem obodu hiše
do globine 50 cm

- terasa in vhodni podest sta

toplotno izolirana od hiše z 6
cm XPS. S čimer smo preprečili
ohlajevanje tal v notranjosti
hiše

- fekalna kanalizacija je pri-
ključena na mestno kana-
lizacijo

- odvod meteornih vod iz streh
in dvorišča je speljan skozi
peskolove v ponikovalnico

- hiša je vpisana v kataster stavb
in ima dodeljeno hišno številko

GRADNJA

ZUNANJOST



NOTRANJOST

- opečni zidovi so ometani z
apneno cementnimi ometi

- vmesni zidovi v nadstropju so
zidani s Ytong zidaki, prevlečeni
z lepilom in mrežico

- talna izolacija v pritličju je
debeline 13 cm (EPS 100),
betonski estrih je debeline
najmanj 6 cm

- talna izolacija v nadstropju je
debeline 6 cm, betonski estrih
je debeline najmanj 6 cm

- stropi v nadstropju so izdelani
s kovinsko konstrukcijo (Knauf)
ter obdelani z ognjevarnimi
mavčnimi ploščami

- izolacija na stropih v
nadstropju je debeline 25 cm
(15 cm + 10 cm, Knauf
Insulation)

- stopnice iz pritličja v nad-
stropje so betonske polkrožne
(180˚)

- električna napeljava je pri-
pravljena za modularni sistem
stikal in

vtičnic (TEM Čatež, Gewiss,
Legrand, …) električni vodniki
so speljani v električno omarico
v večnamenskem prostoru
(Utility)

- vsaka soba ima lokalno ko-
munikacijsko omrežje (Ether-
net) ter kabelsko povezavo za
TV. Vsi komunikacijski vodi so
speljani v komunikacijsko oma-
rico v večnamenskem prostoru
(Utility) v pritličju

- vodovodna napeljava je izo-
lirana ter izvedena s povratnim
vodom tople vode, kar pomeni,
da je topla voda na voljo takoj
in nanjo ni potrebno čakati

- talno gretje je napeljano po
celotni hiši. Posamezne veje
talnega ogrevanja so izvedene
v enem kosu in NI SPOJEV
znotraj posamezne ogrevalne
veje

OGREVANJE

OHLAJEVANJE

Nudimo vam tudi aktivno ohlajevanje celotne
hiše s pomočjo obstoječe toplotne črpalke ter
toplotnih izmenjevalcev (konvektorjev). Poleti je
najbolj pomembno iz bivalnih prostorov
odstraniti odvečno vlago, kar naš sistem
učinkovito opravlja.

(OPCIJA Z DOPLAČILOM)

Toplotna črpalka MITSUBISHI/COOLWEX (zrak-
voda) moči 7 kW. V notranji enoti toplotne
črpalke je vgrajen tudi 300 l zalogovnik tople
sanitarne vode. Zaradi velikosti zalogovnika se
lahko topla sanitarna voda ogreva z nižjo
temperaturo, posledično je manjša potrošnja
električne energije.

LETNI STROŠEK
OGREVANJA IN
PRIPRAVE
SANITARNE
VODE JE MED
400 IN 450 EUR



TERASA.................................17,40 m2

PRITLIČJE..............................58,80 m2

Dnevni prostor................................. 39,40 m2

Hodnik.................................................6,30 m2

WC........................................................2,00 m2

Utility................................................... 4,60 m2

Shramba..............................................4,20 m2

Kolesarnica......................................... 2,30 m2

NADSTROPJE.............................66,20 m2

Soba 1............................................... 16,30 m2

Soba 2............................................... 16,20 m2

Soba 3............................................... 13,80 m2

Hodnik.................................................6,00 m2

Kopalnica............................................ 8,90 m2

Stopnišče.............................................5,00 m2

Hiša je dokončana na DELNI KLJUČ. Okolica
je urejena in dokončana. Toplotna črpalka
je vgrajena in priklopljena na razvod
talnega ogrevanja, ogrevanje je v funkciji.
Zidovi so zglajeni in prvič pobeljeni.

Za dokončanje hiše je potrebno vgraditi le
še talne obloge (parket, vinil, keramične
ploščice, …), stenske obloge v kopalnici in
WC-ju (keramika, …), kopalniško pohištvo,
stopnice in notranja vrata ter končno
beljenje.
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