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VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU 

• model FORCA 10 v dekorech CELL a 3D 

VSTUPNÍ DVEŘE



DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ

• interiérové dveře s obložkovou zárubní 
 STANDARD 10 v dekorech CELL, CELL 2 a 3D

INTERIÉROVÉ DVEŘE

DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ

• interiérové dveře STANDARD 10 posuvné 
 na garnýži s kolejnicí v dekorech CELL, CELL 2 a 3D

KOVÁNÍ NA INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

• klika HELEN s rozetou BB, barevné provedení
 nikl-satén-chrom, v koupelnách WC zámek

KOVÁNÍ NA DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE

• oválná úchytka chrom-satén



SAMONIVELAČNÍ PODLAHA 

•  přírodní anhydritová podlaha

PODLAHY

FINÁLNÍ PODLAHA 

•  vinylová podlaha lepená Fatra THERMOFIX WOOD, 
 dlažba IMOLA KOSHI 600 x 600 mm





KOUPELNY A WC



OBKLADY

• Dl.SYBIL BLACK 60 x 120 mm, Dl.CALACATTA PURO 
 60 x 120 mm, Dl.EMIL MILLE 30 x 120 mm Scottish Oak

DLAŽBY

• Dl.SYBIL BLACK 60 x 120 mm, Dl.CALACATTA PURO 
 60 x 120 mm, Dl.EMIL MILLE 30 x 120 mm Scottish Oak





SANITÁRNÍ VYBAVENÍ 

• umyvadlo nábytkové Laufen Pro S s otvorem      
Connect Air, s přepadem 85 x 46 x 17,5 cm bílá

• příslušenství k sifonům – Jika MIO výpusť 
 umyv., click/clack kulatý nízký, velká zátka 5/4" chrom
• baterie umyvadlová Laufen stojánková 
 páková Laurin, bez odtokové garnitury chrom
• zrcadlo Nimco LED s dotykovým senzorem 
 80 x 70 cm, 38W hliník



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ 

• předstěnový systém modul pro WC Geberit KOMBIFIT,  
 nádržka do zděných konstrukcí výška 1080 mm
• předstěnový systém ovládací desky Geberit 
 SIGMA, barva bílá a lesklý chrom
• WC závěsné Laufen Pro odpad vodorovný, 
 360 x 530 x 340 mm bílá
• sedátko WC Laufen PRO Slim s technologií 
 SlowClose bílá



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ 

• sprchový kout Concept 
• baterie sprchová Laufen nástěnná páková 
 Laurin, páka dolů chrom
• sprcha sprchové rameno nástěnné Roca 
 Rainsense se sprchovou hlavicí prům. 250 mm,  
 ruční sprcha Laufen MyTwin prům. 100 mm, chrom
• žlab podlahový ACO ShowerDrain rovný s těsnícím 
 límcem 985 mm nerez
• radiátor koupelnový Belti 1573/600 mm, topná tyč 
 s termostatem, matně černá barva



PŘÍPOJKY A SÍTĚ

Voda – rozvod studené a teplé vody, podružný vodoměr
Elektřina – kompletní a funkční elektrické rozvody, elektroměrový rozvaděč v bytě, jistič 3 x 25A
Plyn – plynové vytápění
Optická síť – napojení rozvodů (internet, telekomunikace)

SVISLÉ KONSTRUKCE  

Stávající nosné konstrukce 
Obvodové nosné konstrukce – keramické tvárnice tloušťky 365 mm
Vnitřní nosné konstrukce – keramické tvárnice tloušťky 240 mm
Nenosné vnitřní příčky – keramické broušené tvárnice tloušťky 115 a 140 mm
Instalační předstěny – pórobetonové tvárnice

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stropní konstrukce – monolitický železobetonový strop / stropní panely SPIROLL /
stropní filigránové panely

VÝPLNĚ EXTERIÉROVÝCH OTVORŮ

Okna – plastová s izolačním trojsklem, rám s imitací dřeva do exteriéru, rám bílá barva do interiéru 
Venkovní parapety – hliníkové tažené v barvě RAL
Vnitřní parapety – plastové v barvě bílé
Venkovní žaluzie – venkovní žaluzie na el. ovládání v barvě RAL

VÝPLNĚ INTERIÉROVÝCH OTVORŮ

Vstupní dveře do bytu – bezpečnostní vstupní dveře do bytu
Dveře interiérové jednokřídlé – interiérové dveře s obložkovou zárubní STANDARD 
10 v dekorech CELL, CELL 2 a 3D
Kování na interiérové jednokřídlé dveře – klika HELEN s rozetou BB, 
barevné provedení nikl-satén-chrom, v koupelnách WC zámek

PODLAHY

Samonivelační podlaha – přírodní anhydritová podlaha
Finální podlaha – vinylová podlaha lepená Fatra THERMOFIX WOOD

KUCHYŇSKÝ KOUT (NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDU)

Přívod teplé a studené vody
Odpad pro kuchyňský dřez a myčku
Rozvody jsou ukončeny v prostoru kuchyňské linky

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A STROPŮ   

Vnitřní omítka – sádrová omítka / štuková omítka
Strop – zavěšený sádrokartonový podhled, v koupelně s impregnovanou úpravou
Malby – penetrace podkladu, nátěr bílou barvou

ELEKTROINSTALACE

Elektrické rozvody – kompletní a funkční elektrické rozvody, elektroměrový rozvaděč v bytě, 
jistič 3 x 25A
TV a UTP rozvody – ve všech obytných místnostech
Zásuvky a vypínače – ABB Levit bílá/bílá
Světelné vývody – ukončeny svorkovnicí 
Elektro příprava pro digestoř s uhlíkovým filtrem
Domovní zvonek

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY, VODOINSTALACE

Kompletní a funkční rozvody vody a kanalizace
Plynové vytápění
Centrální ohřev vody
Vytápění – teplovodní podlahové vytápění, koupelny budou vytápěny 
trubkovými otopnými tělesy, rozdělovač podlahového vytápění

DALŠÍ ÚPRAVY INTERIÉRU

Větrání – přirozené okny, doplněné o odtahové ventilátory pro WC a koupelny
Klimatizace – klimatizační jednotky v každé obytné místnosti

POZNÁMKY

Kuchyňská linka, svítidla, exteriérové a interiérové žaluzie, TV anténa, venkovní 
a vnitřní klimatizační jednotky, krbová kamna, vybavení nábytkem vč. koupelnových 
doplňků, které nejsou uvedeny výše, nejsou předmětem dodávky. 
Investor si vyhrazuje právo změn skutečnosti oproti těmto standardům, uvedené grafické 
a textové podklady mají pouze informativní charakter.
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