
STANDARDNÍ VÝBAVA ŘADOVÉHO DOMU 
JENŠTEJN - RADONICKÁ 

 
Popis stavebního provedení domu a přehled jeho vybavení: 
 
 
Veřejné prostory: 

- konstrukční systém – zděný Ytong 250 mm 
- obvodový plášť – zděný s fasádním zateplovacím systémem 80 mm 

Domy: 
- podlahové krytiny  
-  kuchyň, zádveří, schody, komora pod schody – keramická dlažba RAKO Cemento – odstín dle aktuální 

nabídky 
-  obývací pokoj, chodba 1. patro – plovoucí podlaha Quick Step CREO CR 3181 Dub Tennessee šedý 

 
příčky – zděné, Ytong tl. 125 mm 
povrchy stěn  

- koupelna, WC – keramické obklady RAKO RANDOM 60x60  
        strop malba bílá 
- ostatní – malba bílá, Primalex Plus 
-  

Komín – dle projektové dokumentace 
 
Vnitřní dveře 

- v celém domě – obložková zárubeň, dveře dveře SOLODOOR klasik plné, dekor Dub evropský – povrch 
3D folie,, kování Cobra Vision R IN 

 
Vstupní dveře – prosklené,  dekor, - venku antracit, zevnitř bílý, bezpečnostní kování 
 
Okna a balkonové dveře – plastová, plastová, výrobce LIMA okna s.r.o., profil VEKA Softline 70 AD (70mm 
stavební hloubka/5 komor), hodnota Uw=1,2Wm2K (při zasklení Ug=1,1 Wm2K), venkovní i vnitřní dekor 
antracit, izolační dvojsklo, celoobvodové kování 
 
Parapet – venkovní – plastový, odstín RAL, vnitřní – bílá dřevotříska potažená PVC 
 
Vytápění 
teplovodní podlahové vytápění  
elektrokotel Rejnok 12 kW, el. ohřívač a zásobník na vodu 120 l  
 
Elektroinstalace  

- elektrický rozvaděč s jističi, měření a hlavní jistič v elektropilíři na hranici pozemku 
- datový a kabelový rozvod STA zakončený zásuvkami v každém pokoji a v obýváku 
- elektrické zásuvky a vypínače Schneider Unica v barvě bílé (počet a rozmístění dle projektové 

dokumentace), světla nejsou ve standardním vybavení 
 
Další vybavení 

- kuchyně – standardní příprava pro kuchyňskou linku – přívod teplé a studené vody, kanalizační odpad, 
příprava pro elektrický sporák – 380 V  - bez umístění 

- koupelny – 2 ks umyvadlo 60 cm JIKA Lyra Plus včetně sifonu , 2 ks páková baterie Kludi NEO 
- vana TEIKO  Porta 180 x 80 x 50 cm, barva bílá +  vanová baterie Kludi NEO, příprava pro pračku, 

sprchový kout Gelco  80x80 cm + sprchová baterie KLUDI NEO+ sprchový set 1S 
- WC – závěsný JIKA lyra Plus -2 ks, umývátko JIKA Lyra Plus, 1ks páková baterie Kludi NEO 
- parkovací stání - zámková dlažba 24 m2 

 

 


