GRADNJA HIŠE PO FAZAH

PETA GRADBENA FAZA

Stanovalci že trkajo na vrata
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V zadnji, peti gradbeni fazi nam preostanejo še fina montaža instalacij (grelna telesa, svetila,
stikala, sanitarna oprema), slikopleskarska dela (beljenje sten, stropov), polaganje parketa
oziroma talnih oblog iz drugih materialov, zaključki talnih oblog, montaža stenskih oblog, montaža
notranjih vrat, notranja steklarska dela in nekatera specialna zaključna dela.

Mojca Sauli, prokuristka: "Žal
si s komercialnega vidika vsak
investitor po svoje predstavlja oz.
tolmači gradbene faze in te niso
zakonsko opredeljene."
Peta gradbena faza je zadnja
faza v gradnji hiše, govorimo o
zaključitvi gradnje, pravi Mojca
Sauli, prokuristka iz podjetja
Atrium nepremičnine. "Za samo
kvaliteto bivanja je peta gradbena
faza izredno pomembna, tukaj se
opravijo finomontaža, polaganje
stenskih in talnih oblog, slikopleskarska dela, vgradnja notranjih
vrat, razna obrtniška dela, kot so
stopniščne ograje ali montažne
stopnice."
So gradbene faze zakonsko opredeljene?
"Žal si s komercialnega vidika vsak
investitor po svoje predstavlja oz.
tolmači gradbene faze in te niso
zakonsko opredeljene. Eno izmed
opredelitev, na katero se tudi mi
velikokrat sklicujemo, nam daje
Inženirska zbornica Slovenije. Po
njeni definiciji so peta gradbena
faza, citiram, 'vsa druga zaključ-
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na gradbena dela (steklarska in
slikopleskarska dela, parketni in
plastični podi, obloge in druga
zaključna dela) do dokončanja
objekta z vzidano opremo in
zaključki vseh inštalacij'."
PO PETI FAZI VSELITEV
Kaj torej ostane po tej fazi?
"Po peti gradbeni fazi sledita le še
prevzem in postavitev notranje
opreme, nato pa vselitev v hišo."
Peta gradbena faza zajema
finomontažo inštalacij. Kaj to
pomeni?
"Finomontaža inštalacij ponavadi
zajema naslednje: namestitev
grelnih teles, stikal in svetil,
sanitarne opreme, omrežnih in
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telekomunikacijskih priključkov
ter vgradnjo klimatskih naprav in
alarmnih sistemov ..."
NOVI TRENDI PRI TALNIH
OBLOGAH
Prav tako se polagajo stenske in
talne obloge. Po katerih oblogah
danes ljudje najbolj povprašujejo,
kakšne so njihove zahteve, kam
gredo smernice?
"Še vedno izbirajo keramiko za
sanitarne prostore, pralnico,
kuhinjo in hodnike. Izjemoma se
odločajo za les tudi v teh prostorih. Za dnevne in spalne prostore
večinoma izbirajo parket oz. gotovi parket. Predvsem jih zanima
ustreznost parketa glede na ogrevanje, še posebno pri talnem gre-

tju jih skrbita kvaliteta in trdnost.
Večinoma še vedno prevladuje
odločitev za hrastov parket. V
prvi vrsti pa stranke zanimata
kvaliteta in vzdrževanje talnih
oblog. Zavedajo se namreč, da

jih ne bodo tako hitro zamenjali,
prav iz tega razloga se odločajo za
talne obloge srednjega in višjega
cenovnega razreda. Opaža se tudi
nov trend, in sicer se vedno več
povprašuje po modernejših talnih
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oblogah, ki so iz umetnih mas
in so bolj odporne proti obrabi.
Lahko rečem, da se za te obloge
trenutno odločajo samo res pogumni. Tudi sama izvedba mora biti
ustrezna ogrevanju, na primer za
talno gretje je obvezno lepljenje."
Ne smemo pozabiti na slikopleskarska dela. Je danes barvitost
sten še vedno v modi?
"V praksi se strankam preda
objekt v beli barvi in si jih nato
pogosto same prebarvajo, glede
na videz pohištva in velikost prostorov. Vse več se jih odloča za
dekoracijo s stenskimi nalepkami,
ki jih je lažje zamenjati, tako da
trend barvitih sten počasi usiha."
FUNKCIONALNO STOPNIŠČE
Na kaj pazimo pri postavitvi stopnišča?
"Pri stopniščih pazimo predvsem
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na to, da so dovolj široka, še posebno pri stopnišču U-oblike. Zavite
in ozke stopnice sicer prihranijo
prostor, vendar onemogočajo vnos
večjih kosov pohištva. V praski se
opaža, da so najboljši tlorisi tisti, pri
katerih je stopnišče ob daljši zunanji
steni na sredini. Zakaj? Ker omogoča najboljšo izkoriščenost in najlažji
dostop do vseh prostorov."
Kakšna notranja vrata izbrati za
določen prostor?
"Ponavadi za vhod v dnevno sobo
in na hodnikih izbirajo vrata z
izrezom in steklenim polnilom, ki
tudi koristijo za dostop dnevne
svetlobe v prostore brez oken.
Vrata v manjše prostore, denimo
manjše stranišče, shrambo, so
lahko ožja kot v sobe in dnevne
prostore. Barve ponavadi izbirajo
po individualnem okusu."

SANJA VEROVNIK

kvadrati/465/11. mar. 2013

