SOUHRNNÁ STANDARDNÍ VÝBAVA
Popis stavebního provedení domu a přehled jeho vybavení

Veřejné prostory
01
02
03
04

Konstrukční systém
– zděný Ytong 250 mm
Obvodový plášť – zděný s fasádním
zateplovacím systémem Baumit

01

02

Stropní panely - Heluz, ve druhém NP
sádrokartonový podlhled
Střešní krytina
- Terran Danubia CS černá
U plochých střech
– hydroizolační fólie DEK plan

03

04

Domy
Podlahové krytiny

01
02
03

Koupelna – keramická dlažba RAKO
RANDOM DAK63679 60x60 cm
Kuchyň, zádveří, schody, komora pod
schody – keramická dlažba RAKO
Cemento DAK63661

01

Obývací pokoj, chodba 1. patro
– plovoucí podlaha Quick Step
CREO CR3180

03

02

Domy
04
05

06
07

Příčky – zděné, Ytong tl. 125 mm
Povrchy stěn
koupelna, WC – keramické obklady
RAKO RANDOM DAK 63679 60x60
pokládka dle vizualizace
strop - malba bílá

04

05

Malba bílá, Primalex Plus
Vnitřní dveře v celém domě
– obložková zárubeň
– dveře Masonite CPL laminát DUB

06

07

Domy
08
09

10
11

Vstupní dveře – prosklené, dekor,
- venku antracit, zevnitř bílý,
bezpečnostní kování
Okna a balkonové dveře - plastová
okna LIMA proﬁl VEKA softline,
venkovní dekor antracit, vnitřní bílý,
izolační dvojsklo, celoobvodové kování

08

09

10

11

Vnitřní dveře v celém domě
– obložková zárubeň
– dveře Masonite CPL laminát DUB
Parapet
venkovní – plastový, RAL antracit
vnitřní – bílá dřevotříska potažená PVC

Domy
12

13

Vytápění
- teplovodní podlahové vytápění
- plynový kotel Gepard kondenz 25 MKO
Rejnok
- ohřívač a zásobník na vodu 120 l Pro
therm FE120
- equitermí regulace Thermolink T/2

12

Elektroinstalace
- elektrický rozvaděč s jističi, měření
a hlavní jistič v elektropilíři na hranici
pozemku silnoproud – rozvod včetně
osazení vypínači a zásuvkami
Schneider UNICA, barva bílá
slaboproud – datový a kabelový rozvod
STA zakončený zásuvkami v pokojích

13

Další vybavení
Kuchyně – standardní příprava pro kuch. linku
– přívod teplé a studené vody, kanalizační
odpad, příprava pro elektrický sporák – 380 V

14
15

14

Koupelny – 3 ks umyvadlo JIKA Lyra
euroline 55 cm včetně sifonu,
3 ks páková baterie Kludi NEO
Vana PORTA 180 P
180 x 80 x 50 cm, barva bílá
+ vanová baterie KLUDI NEO,
příprava pro pračku, sprchový kout
Gelco + sprchová baterie KLUDI NEO
+ SPRCHOVÝ SET 1S

15

Další vybavení
16

17

WC – sanitární vybavení ZÁVĚSNÉ ALCA
3ks, barva bílá, 1 KS umývátko
JIKA LYRA plus, bidet závěsný JIKA Lyra
plus, bidetová baterie Kludi Neo
Parkovací stání - betonová zámková
dlažba KLASIKO

16

17

Veškeré informace a údaje včetně obrázků a vizualizací
uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy
a mohou obsahovat prvky, které nejsou dodávány, nebo jsou dodávány za příplatek.
Prodávající si vyhrazuje právo změny technických parametrů,
materiálů, zařizovacích předmětů a výrobků bez předchozího upozornění.

