
STANDARDY



KERAMICKÝ OBKLAD

UMYVADLO KOLO 

ZÁCHODOVÁ MÍSA KOLO

UMYVADLOVÁ BATERIE 
HANSGROHE

KOUPELNOVÝ STANDARD



PROTIPOŽÁRNÍ 
VCHODOVÉ DVEŘE

MASONITE

PLOVOUCÍ PODLAHA 

INTERIÉROVÉ DVEŘE
VIVENETO

BYTOVÝ STANDARD



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - KOUPELNA

Toaleta - KOLO
Umyvadlo - KOLO
Baterie - HANSGROHE, Logis 70 Basin 
Sprchový kout
Žebřík radiátorový - KORADO Radik

ENERGETICKÝ STANDARD - zatím není

DVEŘE

Vstupní dveře do budovy - Repase historických dřevěných dveří
(požadavek památkářů)
Vstupní dveře do bytu - Protipožární vchodové dveře MASONITE,
šedé barvy
Vnitřní dveře - obložková zárubeň, interiérové dveře VIVENETO

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH

Vstup do domu, zádveří - dlažba černobílá (požadavek
památkářů)
Vstupní hala a schodiště - dlažba černobílá (požadavek
památkářů)
Obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje - laminátové podlahy
parquet & mercado (AC4/32), odstín šedý 
Koupelna - keramická dlažba, keramický obklad Rako Extra, barva
světle šedá mat - 300x600 mm (DARSE723.1) 10mm
Technická místnost, komora, sklad - dlažba

STANDARD OBJEKTU

Investor si vyhrazuje právo nahradit výše uvedené materiály a zařizovací předměty (typy, série, apod.) jinými, které budou mít obdobné nebo lepší technické parametry. 
Jedná se například o případy, kdy uvedené materiály nebo zařizovací předměty budou v době realizace stavby vyřazeny z výroby nebo nebudou k dispozici z jiného důvodu.

 
 



PRVKY A TECHNOLOGIE 

Okna – Špaletové okna bílé
Stínění – Není 
Parapety – Dřevěné bílé 
Příprava pro instalace – Světla 
Rozvod plynu – V bytech není zaveden
Využití dešťové vody – Kanalizace
Výtah – Schindler  

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

Zdroj tepelné energie – kotelna plynová
Vytápění – centrální
Topná tělesa – radiátory Korado Radík

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Větrání - Ventilátor (Koupelna)
Chlazení - Není zavedeno 
Digestoř - Příprava na digestoř 

ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace silno – Rozvody, kabely CYKY
Vypínače, zásuvky - Lewit, bílý tip
Slaboproudé zásuvky - Lewit, bílý tip 
Domácí telefon - Videotelefon (Intercom)
Svítidla - Nástavba na světlo , kabel a provizorní žárovka
Měření - Elektroměr, měřiče tepla, vodoměr TV a SV

Investor si vyhrazuje právo nahradit výše uvedené materiály a zařizovací předměty (typy, série, apod.) jinými, které budou mít obdobné nebo lepší technické parametry. 
Jedná se například o případy, kdy uvedené materiály nebo zařizovací předměty budou v době realizace stavby vyřazeny z výroby nebo nebudou k dispozici z jiného důvodu.

 
 



STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Obvodové a nosné stěny - Plná cihla
Schodiště – Betonové
Příčky – Cihla, sádrokarton 15mm
Podlahy – Suché laminátové podlahy Kauf
Omítky – Jadrova omítka, sádrová stěrka
Malby – Bílá PRIMALEX Polar
Podhledy – Protipožární

VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ – modrá zóna

Investor si vyhrazuje právo nahradit výše uvedené materiály a zařizovací předměty (typy, série, apod.) jinými, které budou mít obdobné nebo lepší technické parametry. 
Jedná se například o případy, kdy uvedené materiály nebo zařizovací předměty budou v době realizace stavby vyřazeny z výroby nebo nebudou k dispozici z jiného důvodu.

 
 


