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EGGER Dub Achensee PLOVOUCÍ PODLAHA
4 Obrázky jsou ilustrační



Standard

Laminátové podlahy EGGER nabízejí německou kvalitu a komfort. Egger Basic, je podlaha hrubá 7 mm, rozměry 
lamely 1292 x 192 mm, která se vyznačuje dobrou oderovzdornosťou a třídou zátěže AC3 / 31. Podlahová 
soklová lišta 2 400 x 20 x 60 mm v dekoru podlahy nebo bílá.

Dub Trilogy světlý 
EBL 005

Dub Achensee
EBL 006

Dub Krems
EBL 009

Borovica Kanadská 
EBL 011

Dub Grivola
EBL 012

Dub Windsor
EBL 018

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
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Obrázky jsou ilustrační

Plovoucí podlaha - Parkety

Výrobce: EGGER



EGGER Dub Windsor PLOVOUCÍ PODLAHA
6 Obrázky jsou ilustrační



Přechodová lišta z eloxovaného hliníku rozměrům 30x900 mm

Dub Belfort
EBL 020

Borovica Grey
EBL 021

Doussie
EBL 024

Champagne ZlatáHliniková

Standard

Plovoucí podlaha - Parkety

Plovoucí podlaha - Přechodové lišty 

Laminátové podlahy EGGER nabízejí německou kvalitu a komfort. Egger Basic, je podlaha hrubá 7 mm, rozměry 
lamely 1292 x 192 mm, která se vyznačuje dobrou oderovzdornosťou a třídou zátěže AC3 / 31. Podlahová 
soklová lišta 2 400 x 20 x 60 mm v dekoru podlahy nebo bílá.

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
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Výrobce: EGGER

Obrázky jsou ilustrační



POL-SKONE AMBER BIELA 120 INTERIEROVÉ DVEŘE
8 Obrázky jsou ilustrační



Dveře - Interiérové foliové dveře s obložkovou zárubní

Výrobce: POL-SKONE Produkt: Amber

Bílá
120

Dub salinas 
141

Dub
121

Škand. Dub 
143

Vlasšký ořech 
125

Dub patina 
155

Javor
131

Dub stříbrný
156

Ořech
132

Dub nugat 
157

Medovy dub
158

Anglicky dub 
135

dveřní křídlo
Inter – Amber A00

Standard

Kování - Kování interiérových dveří

Výrobce: WB Produkt: Favorit R

Foliované dveře, falcové systém, svislá kresba, dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s 
povrchovou úpravou Eco Top, rozměry 600 - 900/1 970 mm, nastavitelná zárubeň DIN (ZP), jednobodová 
zámek BB na klíč nebo WC zámek.

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
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Obrázky jsou ilustrační.



UMYVADLOLAUFEN Seria Pro S

10 Obrázky jsou ilustrační



Sanita - Umyvadlo

Výrobce: LAUFEN
Produkt: Pro S

Popis: Umyvadlo s rozměry 
600x465x175 mm, Je umyvadlo z 
keramického střepu s přepadovým 
otvorem a otvorem pro baterii.
Upevnění na 2 šrouby M10x140 
mm.

Keramika bílá
Sanita - Umyvadlový sifon

Výrobce: HANSGROHE
Produkt: FLOWSTAR S

Popis: Designový sifon Flowstar 
včetně rozety a montážního návodu 
které jsou součástí dodávky

Lesklý chrom

Sanita - Rohový regulační ventil

Výrobce: SHELL
Produkt: Comfort

Popis: Rohový ventil bez 
zhutňovacího šroubování s rukojetí 
Comfort s prodloužením a posuvnou 
rozetou Připojení: 1/2 “
Výstup: 3/8 “třída hlučnosti: I
Materiál: mosaz DIN EN

Mosadz chrom
Sanita - Baterie umyvadlová

Výrobce: KLUDI
Produkt: Logo Neo

Popis: Logo Neo je umyvadlová 
jednopáková baterie, chrom DN 
10 uzavřená páka, jednootvorová 
montáž s třídou průtoku Z. 
Umyvadlová stojánková baterie 
bez odtokové garnitury (5l / min) 
je kombinací inovativní technologie, 
která vám ušetří peníze v průběhu 
mnoha let.

Lesklý chrom

Standard

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
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VANAKALDEWEI Vana

12 Obrázky jsou ilustrační



Sanita - Vana

Výrobce: KALDEWEI
Produkt: Eurowa

Popis: Smaltovaná vana Kaldewei 
Eurowa 312 s rozměrem 
170x70x39 cm je vyrobena z 
kvalitních materiálů, je odolná 
vůči poškrábání a nárazům. Má 
vynikající hygienické vlastnosti, 
sklovitý povrch, snadnou údržbu a 
barevnou stálost.

Smalt bílá 
Sanita - Vanový sifon

Výrobce: ALCAPLAST
Produkt: A55K-80

Popis: Ovládací kolečko – kov s 
chromovou povrchovou úpravou, 
kovová pochromovaná zátka s 
průměrem 45mm, zápachová 
uzávěra je součástí balení, sifon 
z PP, teplotně a chemicky odolný, 
podélně svařovaný.

Sanita - Vanová baterie

Výrobce: KLUDI
Produkt: Logo Neo

Popis: Logo Neo je vanová batérie, 
DN 15, uzavřená páka nástěnná 
montáž, třída průtoku B, keramická 
kartuše s možností omezení 
maximální teploty vody sprchový 
vývod G 1/2 zabezpečeno proti 
zpětnému nasátí vody s-připojení 
bez sprchové soupravy třída hluku 
I.

Lesklý chrom
Sanita - Vanový set

Výrobce: GROHE
Produkt: Tempesta 
Cosmopolitan

Popis: Ruční sprcha, 3 proudy, 
Rain, GROHE Rain O2,Massage, 
jej prednosťou sú perfektní vodní 
paprsky, technologie pro stále 
chladný povrch, chromový povrch, 
jednoduché odstranění vodního 
kamene přetřením. Univerzální 
upevňovací systém: Vhodný ke 
všem standardním sprchovým 
hadicím minimální tlak 1,0 bar

Lesklý chrom

Standard

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
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SPRCHAKOLO First sprchová zástena

14 Obrázky jsou ilustrační



Sanita - Sprchová zástěna

Výrobce: KOLO
Produkt: First

Popis: KOLO First posuvné dveře 
3-dílné 90 cm, do niky nebo pro 
kombinaci s pevnou boční stěnou, 
čiré. Přednosti koutů KOLO 
First snadné čistění (možnost 
vyklopení dveří), snadné otvírání 
(oboustranná madla), vyrovnání 
nerovnosti stěn (regulace na 
stěnových profilech),dokonalý chod 
(horní a dolní ložiskové pojezdy).

Číre zasklení

Sanita - Sprchová baterie 

Výrobce: KLUDI
Produkt: Logo Neo

Popis: Sprchová jednopáková 
baterie DN 15, uzavřená páka 
nástěnná montáž, třída průtoku 
B, keramická kartuše s možností 
omezení maximální teploty vody 
sprchový vývod G 1/2 zabezpečeno 
proti zpětnému nasátí vody 
s-připojení bez sprchové soupravy 
třída hluku I.

Lesklý chrom

Sanita - Sprchový set

Výrobce: GROHE
Produkt: Tempesta 
Cosmopolitan

Popis: Ruční sprcha, 3 proudy, 
Rain, GROHE Rain O2,Massage, 
jej prednosťou sú perfektní vodní 
paprsky, technologie pro stále 
chladný povrch, chromový povrch, 
jednoduché odstranění vodního 
kamene přetřením. Univerzální 
upevňovací systém: Vhodný ke 
všem standardním sprchovým 
hadicím minimální tlak 1,0 bar

Lesklý chrom

Standard

Sanita - Sprcha

Výrobce: JIKA
Produkt: Olymp

Popis: Akrylátová čtvercová 
sprchová vanička 900x900mm, 
bílé barvy. Vanička má vnější 
plášť vyztužený skelným vláknem 
a zpevněný rám a dno vaničky pro 
větší odolnost.

Akrylát bílá

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
15
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WCLAUFEN závesné WC

16 Obrázky jsou ilustrační



Sanita - Předstěnový systém

Výrobce: GEBERIT
Produkt: Doufix

Popis: Předstěnový splachovací 
systém Geberit DUOFIX s možností 
montáže do sádrokartonových 
příček. Přispívá také podstatnou 
měrou ke splnění těch nejvyšších 
nároků na akustickou a 
protipožární ochranu. Systém  
je určen pro montáž do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k 
instalaci před masivní stěnu. 

Sanita - Koupelnový radiátor

Výrobce: KORADO
Produkt: Koralux rondo

Popis: Trubková otopná tělesa  
M jsou vyrobena z uzavřených 
ocelových profilů s průřezem 
ve tvaru “D” a rovných profilů 
s kruhovým průřezem. Spodní 
středové připojení s připojovací 
roztečí 50 mm. Otopná tělesa jsou 
dodávaná se sadou pro upevnění 
na stěnu včetně odvzdušňovací a 
zaslepovací zátky.

Kov Bílá

Standard

Sanita - Závěsné WC

Výrobce: LAUFEN
Produkt: Pro
Popis: WC závěsné s rozměry 
530x360 mm, je wc s hlubokým 
splachováním keramického 
střepu. Glazované pod kruhem. 
Pro podomítkovou nádržku se 
splachovací kapacitou od 4,5 litrů 
nebo pro podomítkový tlakový 
splachovač 3/4 “.

Keramika Bílá

Sanita - Ovládací tlačítko WC 

Výrobce: GEBERIT
Produkt: Delta_20

Popis: Mechanické ovládací knoflík 
k podomítkové modulu.Tlačidlo bílé 
barvy s rozměry 230x170x10 mm.

Plast Bílá

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
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RAKO ROCK   OBKLADY A DLAŽBY
18 Obrázky jsou ilustrační



Výrobce: RAKO CERAMICS Produkt: Cemento

Série Cemento od výrobce Rako, už názvem naznačuje, co ji inspirovalo. Její design napodobuje betonovou 
stěrku. Mrazuvzdornou dlažbu cementů nabízíme v rektifikovaném provedení ve formátech 30 x 60 a 60 x 
60 cm. Díky designu není použití materiálu omezeno pouze na podlahu, ale velmi vkusně vypadá i jako obklad.

Mrazuvzdorná pálená dlažba Rock od výrobce Rako se vyznačuje svou univerzálností, funkčností a skvělým 
vzhledem. Rock je nabízen v klasických naturálních barvách.

bílá
DAK63632
300x300 mm

slonová kost 
DAK63633
300x300 mm

světle šedá 
DAK63634
300x300 mm

tmavě šedá 
DAK63636
300x300 mm

černá
DAK63635
300x300 mm

světle-šedá
DAGSE660
600x600 mm

šedá
DAK63661
600x600 mm

šedo-béžová
DAK63662
600x600 mm

Dlažba - Keramická dlažba (koupelna, WC)

Výrobce: RAKO CERAMICS Produkt: Rock

Dlažba - Exterierová dlažba (balkon)

světle-šedá
DAGSE660
300x600 mm

šedá
DAGSE661
300x600 mm

šedo-béžová
DAGSE662
300x600 mm

Obklad - Keramický obklad (koupelna, WC)

Standard

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
19
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Produktová řada LEGRAND NILOE představuje jednoduché a čistě řešení pro domácnosti. Přehnout předností 
je kromě jednoduché instalace i vysoká variabilita a možnost využití kromě jednoduchého rámečku i sdružení 
koncových zařízení do dvou až pěti rámečku pro vodorovnou nebo svislé instalaci.

SPÍNAČ Č. 1 DVOJITÝ STŘIDAVÝ 
PŘEPÍNAČ

ZÁSUVKA TV-RD-SAT DÁTOVÁ ZÁSUVKA RJ 45 ZÁSUVKA 2P + T iP44_iK07 KRYT

Otopná tělesa - Obytné místnosti

Výrobce: KORAD
Produkt: Ventil Kompakt

Popis: Radiátory se 6-bodovým 
připojením s integrovanou 
ventilovou vložkou. Přednostně je 
ventilová garnitura umístěna na 
pravé straně a označuje se VKP.

Kov Bílý

Domácí telefon - Obytné místnosti

Výrobce: URMET
Produkt: Miro 1183/7

Popis: Audiovrátnik pro systém 
2Voice, montáž na stěnu, bílý lesklý 
ABS plast, rozlišené zvonění od 
tabla a z podlaží, funkce MUTE

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.
20

Výrobce: LEGRAND Produkt: Niloe

Koncové zařizení - Interierové/ exterierové vypínače a zásuvky

Standard

Obrázky jsou ilustrační



Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.

 

Parafovanie ponuky objednávateľom Strana 1 z 1  zhotoviteľom 
 

 

Štandard dvere K330/2R: 
 
Bezpečnostné, protipožiarne 5 bodové dvere, s dvojplášťovou oceľovou 
konštrukciou, certifikované v 2.bezpečnostnej triede , vystužené pozdĺžnymi a 
priečnymi oceľovými zváranými výstuhami, so zvukovou, tepelnou a požiarnou 
izoláciou. 
 
Sú vyrábané s bezpečnostným zámkom, chráneným krytom a štítom proti 
odvŕtaniu. . Prevedenie povrchovej úpravy laminovanou alebo dyhovanou MDF 
alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stupnice RAL ( okrem RAL 9006, 9007 
a perleťových farieb ).  Z bezpečnostného hľadiska sú vyrábané s otváraním DNU 
aj VON z chráneného priestoru. 
 
  
         •Odolnosť proti vlámaniu / bezpečnostná trieda 2 
        •Počet istiacich bodov – 5 
        •Požiarna odolnosť – 30 minút 
        •Vzduchová nepriezvučnosť RW – 37 dB 
        •Celoobvodové a protipož. tesn. ako štandardná súčasť dverí 
        •Úroveň samozatvárania C5 min. 200 000 otvorení, zatvorení 

 •Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-          Bezpečnostné dvere K330/2R, 2.BT – 5 bodový model                   
-          Bezpečnostné  kovanie AXA BETA PLUS F6, s prekr., 3.BT   
-  Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
-          Bezpečnostná vložka FAB RS200, 3.BT     
-          Bezpečnostná zárubňa CGK345 3.BT - BIELA 
-          Prah NEREZ s tesnením 
-  Panoramatický priezorník nerez 
-    Možné obojstranne rôzne prevedenie bez dopadu na cenu 
  

 
 
 

 
 
 

 

Parafovanie ponuky objednávateľom Strana 1 z 1  zhotoviteľom 
 

 

Štandard dvere K330/2R: 
 
Bezpečnostné, protipožiarne 5 bodové dvere, s dvojplášťovou oceľovou 
konštrukciou, certifikované v 2.bezpečnostnej triede , vystužené pozdĺžnymi a 
priečnymi oceľovými zváranými výstuhami, so zvukovou, tepelnou a požiarnou 
izoláciou. 
 
Sú vyrábané s bezpečnostným zámkom, chráneným krytom a štítom proti 
odvŕtaniu. . Prevedenie povrchovej úpravy laminovanou alebo dyhovanou MDF 
alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stupnice RAL ( okrem RAL 9006, 9007 
a perleťových farieb ).  Z bezpečnostného hľadiska sú vyrábané s otváraním DNU 
aj VON z chráneného priestoru. 
 
  
         •Odolnosť proti vlámaniu / bezpečnostná trieda 2 
        •Počet istiacich bodov – 5 
        •Požiarna odolnosť – 30 minút 
        •Vzduchová nepriezvučnosť RW – 37 dB 
        •Celoobvodové a protipož. tesn. ako štandardná súčasť dverí 
        •Úroveň samozatvárania C5 min. 200 000 otvorení, zatvorení 

 •Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-          Bezpečnostné dvere K330/2R, 2.BT – 5 bodový model                   
-          Bezpečnostné  kovanie AXA BETA PLUS F6, s prekr., 3.BT   
-  Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
-          Bezpečnostná vložka FAB RS200, 3.BT     
-          Bezpečnostná zárubňa CGK345 3.BT - BIELA 
-          Prah NEREZ s tesnením 
-  Panoramatický priezorník nerez 
-    Možné obojstranne rôzne prevedenie bez dopadu na cenu 
  

 
 
 

 
 
 

 

Parafovanie ponuky objednávateľom Strana 1 z 1  zhotoviteľom 
 

 

Štandard dvere K330/2R: 
 
Bezpečnostné, protipožiarne 5 bodové dvere, s dvojplášťovou oceľovou 
konštrukciou, certifikované v 2.bezpečnostnej triede , vystužené pozdĺžnymi a 
priečnymi oceľovými zváranými výstuhami, so zvukovou, tepelnou a požiarnou 
izoláciou. 
 
Sú vyrábané s bezpečnostným zámkom, chráneným krytom a štítom proti 
odvŕtaniu. . Prevedenie povrchovej úpravy laminovanou alebo dyhovanou MDF 
alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stupnice RAL ( okrem RAL 9006, 9007 
a perleťových farieb ).  Z bezpečnostného hľadiska sú vyrábané s otváraním DNU 
aj VON z chráneného priestoru. 
 
  
         •Odolnosť proti vlámaniu / bezpečnostná trieda 2 
        •Počet istiacich bodov – 5 
        •Požiarna odolnosť – 30 minút 
        •Vzduchová nepriezvučnosť RW – 37 dB 
        •Celoobvodové a protipož. tesn. ako štandardná súčasť dverí 
        •Úroveň samozatvárania C5 min. 200 000 otvorení, zatvorení 

 •Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-          Bezpečnostné dvere K330/2R, 2.BT – 5 bodový model                   
-          Bezpečnostné  kovanie AXA BETA PLUS F6, s prekr., 3.BT   
-  Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
-          Bezpečnostná vložka FAB RS200, 3.BT     
-          Bezpečnostná zárubňa CGK345 3.BT - BIELA 
-          Prah NEREZ s tesnením 
-  Panoramatický priezorník nerez 
-    Možné obojstranne rôzne prevedenie bez dopadu na cenu 
  

 
 
 

 
 
 

 

Parafovanie ponuky objednávateľom Strana 1 z 1  zhotoviteľom 
 

 

Štandard dvere K330/2R: 
 
Bezpečnostné, protipožiarne 5 bodové dvere, s dvojplášťovou oceľovou 
konštrukciou, certifikované v 2.bezpečnostnej triede , vystužené pozdĺžnymi a 
priečnymi oceľovými zváranými výstuhami, so zvukovou, tepelnou a požiarnou 
izoláciou. 
 
Sú vyrábané s bezpečnostným zámkom, chráneným krytom a štítom proti 
odvŕtaniu. . Prevedenie povrchovej úpravy laminovanou alebo dyhovanou MDF 
alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stupnice RAL ( okrem RAL 9006, 9007 
a perleťových farieb ).  Z bezpečnostného hľadiska sú vyrábané s otváraním DNU 
aj VON z chráneného priestoru. 
 
  
         •Odolnosť proti vlámaniu / bezpečnostná trieda 2 
        •Počet istiacich bodov – 5 
        •Požiarna odolnosť – 30 minút 
        •Vzduchová nepriezvučnosť RW – 37 dB 
        •Celoobvodové a protipož. tesn. ako štandardná súčasť dverí 
        •Úroveň samozatvárania C5 min. 200 000 otvorení, zatvorení 

 •Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-          Bezpečnostné dvere K330/2R, 2.BT – 5 bodový model                   
-          Bezpečnostné  kovanie AXA BETA PLUS F6, s prekr., 3.BT   
-  Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
-          Bezpečnostná vložka FAB RS200, 3.BT     
-          Bezpečnostná zárubňa CGK345 3.BT - BIELA 
-          Prah NEREZ s tesnením 
-  Panoramatický priezorník nerez 
-    Možné obojstranne rôzne prevedenie bez dopadu na cenu 
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Štandard dvere K330/2R: 
 
Bezpečnostné, protipožiarne 5 bodové dvere, s dvojplášťovou oceľovou 
konštrukciou, certifikované v 2.bezpečnostnej triede , vystužené pozdĺžnymi a 
priečnymi oceľovými zváranými výstuhami, so zvukovou, tepelnou a požiarnou 
izoláciou. 
 
Sú vyrábané s bezpečnostným zámkom, chráneným krytom a štítom proti 
odvŕtaniu. . Prevedenie povrchovej úpravy laminovanou alebo dyhovanou MDF 
alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stupnice RAL ( okrem RAL 9006, 9007 
a perleťových farieb ).  Z bezpečnostného hľadiska sú vyrábané s otváraním DNU 
aj VON z chráneného priestoru. 
 
  
         •Odolnosť proti vlámaniu / bezpečnostná trieda 2 
        •Počet istiacich bodov – 5 
        •Požiarna odolnosť – 30 minút 
        •Vzduchová nepriezvučnosť RW – 37 dB 
        •Celoobvodové a protipož. tesn. ako štandardná súčasť dverí 
        •Úroveň samozatvárania C5 min. 200 000 otvorení, zatvorení 

 •Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-          Bezpečnostné dvere K330/2R, 2.BT – 5 bodový model                   
-          Bezpečnostné  kovanie AXA BETA PLUS F6, s prekr., 3.BT   
-  Laminovaný povrch zo strany chodby UNI BIELA  
-          Bezpečnostná vložka FAB RS200, 3.BT     
-          Bezpečnostná zárubňa CGK345 3.BT - BIELA 
-          Prah NEREZ s tesnením 
-  Panoramatický priezorník nerez 
-    Možné obojstranne rôzne prevedenie bez dopadu na cenu 
  

 
 
 

 
 
 

Bezpečnostní, protipožární 5 bodové dveře, s dvouplášťovou ocelovou 
konstrukcí, certifikované v 2.bezpečnostnej třídě, vyztužené podélnými a 
příčnými ocelovými svařovanými výztuhami, se zvukovou, tepelnou a požární 
izolací. Jsou vyráběny s bezpečnostním zámkem, chráněným krytem a 
štítem proti odvrtání.

• Odolnost proti vloupání / bezpečnostní třída 2
• Počet jistících bodů - 5
• Požární odolnost - 30 minut
• Vzduchová neprůzvučnost RW - 37 dB
• Celoobvodové a protipož. těsné.
• Úroveň samozavírání C5 min. 200 000 otevření, zavření 
• Laminovaný povrch ze strany chodby UNI BÍLÁ

- Bezpečnostní dveře K330 / 2R, 2.BT - 5 bodový model
- Bezpečnostní kování AXA BETA PLUS F6, s Překr., 3.BT
- Laminovaný povrch ze strany chodby UNI BÍLÁ
- Bezpečnostní vložka FAB RS200, 3.BT
- Bezpečnostní zárubeň CGK345 3.BT - BÍLÁ
- Práh NEREZ s těsněním
- Panoramatický kukátko nerez
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Výrobce: Sherlock Produkt: Standard dveře K330 / 2R:

Dveře - Vstupné dveře do bytu bezp. tr. II.

Standard

Obrázky jsou ilustrační



nostná konstrukce
 • železobetonová základová deska na pilotech (základy) 
 • železobetonový monolitický sloupový skelet (suterén)
 • železobetonové nosné stěny (suterén)
 • obvodové stěny z voděodolného železobetonu (suterén) 
 • nosná železobetonová konstrukce (nadzemní podlaží)
 • od třetího patra kombinace železobetonových a zděných nosných konstrukcí (nadzemní podlaží)

obvodové výplňové zdivo
 • pálená děrovaná cihla tl. 250 mm + kontaktní zateplovací systém (KZS)

střechy
 • železobetonová stropní deska + izolace
 • valbová střecha, plechová krytina

fasáda
 • zateplení -  minerální vata
 • povrchová vrstva - ušlechtilá fasádní omítka 

balkony
 • zábradlí - ocelové žárově zinkované
 • dlažba - lepená exteriérová mrazuvzdorná dlažba

povrchové úpravy zdí a stropů
 • zděné stěny - sádrová omítka s bílou malbou
 • železobetónové stěny - sádrová omítka s bílou malbou
 • stropy - sádrová omítka s bílou malbou
 • stěny v koupelně a wc - povrchová úprava je připravena ke kladení obkladů

teplá užitková voda a topení
 • ohřev vody - zabezpečené centrálním zásobováním z plynové kotelny, individuální měření tepla a vody pro každý byt
 • topení - prostřednictvím deskového topného tělesa s termostatickou hlavicí zabezpečené centrálním zásobováním

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.

STANDARD PROJEKTU
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inženýrské sítě
 • voda, elektřina (230 / 400 V), odkanalizování

elektroinstalace
 • elektroměry - měření elektrické energie pro jednotlivé jednotky je zajištěno elektroměry
 • rozváděč silnoproudu - každý byt má samostatný elektrický rozvaděč silnoproudu s hlavním jističem a zásuvkou 400 V
 • svítidla - v každé místnosti budou vývody pro svítidla ukončena ve smyslu platné ČSN (dodávka samotných svítidel a žárovek 
není součástí standardu)
 • zásuvky a vypínače - budou realizovány kompletně ve všech prostorech včetně datových / TV zásuvek v obývacím pokoji, 
ukončovací prvyk bílé barvy

spoločné prostory
 • interier, schodiště - železobetonové schodiště s gresovou dlažbou, domovní výtah 
 • exterier - chodníky zámková dlažba, zelený parter, garážová vrata na dálkové ovládání, vstupní dveře do objektu s automatickým 
vrátným a poštovními schránkami, osvětlení vstupu do budovy
 • oplocení exterier - předzahrádky na 1PP a 1NP - ocelové poplastované pletivo se sloupky

standard bytu
 • podlahy obytných místností - laminátové parkety včetně lišt (možnost výběru z více barevných dekorů)
 • vstupné dveře - jednokřídlové, plné hladké, protipožární, rozměr 900/1970 mm, bezpečnostní třída 2, bezpečnostní kování a 
vložka, zárubeň ocelová bezpečnostní 
 • interiérové dveře - plné, hladké, foliované s obložkovou zárubní, š = 600,700,800 mm, kování
 • podlahy koupelna a WC - keramická dlažba, (možnost výběru a kombinace více barevných odstínů) 
 • steny koupelna a WC - keramický interiérový obklad - koupelna do v. 2100 mm, WC do v. 1200 mm 
 • závěsné WC se zabudovanou splachovací nádržkou a podomítkový systém s dvoutlačítkem
 • smaltovaná vana s nástěnnou baterií
 • sprchový kout se sprchovou vaničkou a sprchovou zástěnou, nástěnná sprchová baterie
 • keramické umyvadlo se stojánkovou baterií
 • okna a balkonové dveře - plastová, zasklení izolačním trojsklem, zvuková neprůzvučnost 37dB

Investor si vyhrazuje právo na úpravu nabízených materiálů a zařizovacích předmětů použitých ve standardním provedení za materialy srovnatelné kvality.

STANDARD PROJEKTU
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