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Dále uváděné standardní materiálové vybavení je již zahrnuto v pořizovací ceně. 

 

NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislé konstrukce: zděné (cihla pálená Blok Porotherm 44 Profi Dryfix a 30 Profi Dryfix 
či POROTHERM AKU 15); vodorovné prefabrikované panelové stropy. Suterén bude ošetřen 
systémem na provětrání podlahy (tzv. iglú).  

 

PODLAHOVÉ KRYTINY 

Obytné místnosti 

V rámci standardu je připravena dřevěná podlahová krytina EXTORI odstín Old Oak, černohnědé 
tmelení, 2x lakováno. Tyto podlahy jsou pokládány ve všech obytných místnostech včetně 
kuchyňského koutu.  
 

 
 
 
Předsíň a suterénní jednotky 

V rámci standardu bude v předsíni použita keramická dlažba Factor grey 60x60 cm značky 
Marconi. Soklová lišta bude nařezaná ze stejného materiálu.  
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DVEŘE 

Hlavní vstupní dveře 

Bezpečnostní dřevěné šíře 800 plné hladké RC2 ELEGANT 10. Zámek tříbodový hákový vložkový FAB. 
Bez kukátka. Dekor dub. 

 

Interiérové dveře 

Dřevěné, hladké, otočné ELEGANT 10, hrana 03 s polodrážkou. Šířka 800 mm v obytných 
místnostech. Šířka 700 mm v koupelnách a komorách.  

 

VYTÁPĚNÍ 

Standardně je do všech místností (včetně koupelen) použito podlahové elektrické vytápění 
teplovodní skrze tepelné čerpadlo BAXI PBM2-i 50. Termostat bude samostatný pro každou obytnou 
místnost (pro vstupní chodbu společný s obývacím pokojem). 

 
ELEKTRO 

Silnoproud 

Standardně budou montované vypínače a zásuvky bílé barvy. Pro zásuvkové obvody jsou v pokojích 
použity dvojzásuvky nebo jednozásuvky ve společném rámečku, případně ve společném rámečku se 
slaboproudými rozvody (STA, data/tel) 

Vždy 4 zásuvky na obytnou místnost. Centrální vývod osvětlení v každé místnosti. V koupelně budou 
2 bodová stropní světla, jedna dvojzásuvka nebo dvě jednozásuvky ve společném rámečku a 1 vývod 
osvětlení nad umyvadlem.  

 

Příprava na Kuchyňskou linku 

Ve vyznačeném místě dle půdorysu jednotlivého bytu bude umístěn centrální přípojní bod všech sítí 
pro budoucí vestavbu kuchyňské linky (tzv. superbod) – přívod teplé a studené vody, odpad, 
zaslepovací kryty s přívodem elektřiny pro spotřebiče a zásuvky.  

 

. 
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KOUPELNA a WC 

Obklady a dlažby 

Factor grey 60x60 cm rec dlažba značky Marconi 
 

  
 
Merope bílý leštěný obklad                                                        Treverkhome obklad 20x120 cm  
60x60 NANO značky Fineza                                                          larice značky Marazzi 
 
 

                                                    
 
 

Zařizovací předměty: 

Umyvadlo BREVIS  60x45cm hranaté se skříňkou 
Sifon umyvadlový, mosazný Easy designový 5/4",32 mm chrom 
Umyvadlová baterie HANSGROHELOGIS 100 DN15 páková stojánková, bezodtokové soupravy, chrom 
Závěsné WC Brevis SAT vč. Sedátka 
Sprchová vanička POLYSANFLEXIA litý mramor, bílá 1400x900x30mm, 1200x900x30, 1200x800x30  
Sprchová zástěna boční Roth sklo Equi Walk In 900x2000 mm, 800x1200 Gloss/Transparent  
Baterie sprchová Hansgrohe podomítková páková Logis vrchní sada chrom 
Baterie sprchová Hansgrohe podomítková páková universální podomítkové tělo I-Box 
Sprcha sprchový set Hansgrohe Crometta 1jet l=650 mm bílá-chrom  
Zrcadlo 80x60 LED, IP44, 22W značky Naturel 
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Vodoměry 

Budou použity podružné vodoměry. Každá jednotka bude mít svůj vlastní elektroměr dodaný klientem. 

 

Vzduchotechnika 

Standardně je osazen radiální ventilátor do každé koupelny, příp. samostatného WC. 
V místě kuchyňského koutu/kuchyně není příprava na vzduchotechniku – odtah.  
Nutno použít recirkulační digestoře. 
 

 


