
STANDARDNÍ VÝBAVA RD
Popis stavebního provedení domu a přehled jeho vybavení



01  Konstrukční systém
  – zděný Ytong 250 mm

02 Obvodový plášť
  – zděný s fasádním zateplovacím
  systémem 100 mm 01
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VEŘEJNÉ PROSTORY



01  Koupelna 
  – keramická dlažba 
  RAKO RANDOM DAK 63679  60 × 60 cm

02 Kuchyň, zádveří, schody,
  komora pod schody 
  – keramická dlažba
  RAKO CEMENTO DAK 63661

03 Obývací pokoj, chodba 1. patro,
  pokoje 1. patro
  – plovoucí podlaha 
  Quick Step CREO Cr 3180
  Dub Tennessee šedý
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DOMY
Podlahové krytiny



04 Příčky 
  – zděné, Ytong tl. 125 mm

05 Koupelna, WC
  – keramické obklady RAKO RANDOM   
  DAK 63679 do výšky 160 a 200 cm,   
  malba bílá

06 Ostatní místnosti
  – malba bílá, Primalex Plus

0504

06

DOMY
Stěny, povrchy stěn



07 Vnitřní dveře v celém domě
  – obložková zárubeň
  – dveře MASONITE plné dekor Dub,   
  kování Cobra Vision R IN

08 Vstupní dveře
  – prosklené, dekor zvenku antracit,   
  vnitřní bílý, bezpečnostní kování

09 Okna a balkonové dveře
  – plastová, venkovní dekor antracit,   
  vnitřní bílý
  – izolační dvojsklo, celoobvodové kování

10  Parapet
  venkovní – plechový, odstín RAL
  vnitřní  – bílá dřevotříska potažená PVC

DOMY
Dveře a okna
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11  Vytápění
  – teplovodní podlahové vytápění 
  – elektrokotel Rejnok 12 kW
  – ohřívač a zásobník na vodu 120 l

12  Elektroinstalace
  – elektrický rozvaděč s jističi, měření 
  a hlavní jistič v elektropilíři na hranici  
  pozemku
  – silnoproud – rozvod včetně osazení   
  vypínači a zásuvkami Schneider Unica
  – slaboproud – příprava STA
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DOMY
Vytápění, elektroinstalace



13  Kuchyně
  – standardní příprava pro kuchyňskou  
  linku (přívod teplé a studené vody, kana- 
  lizační odpad, příprava pro elektrický   
  sporák 380 V)

14  Koupelna
  – 1 ks umyvadlo 55cm JIKA Lyra Euroline  
  včetně krytu na sifon (polosloup)
  – vana TEIKO Line TV 180
  180 × 80 × 45 cm, barva bílá

15  WC
  – sanitární vybavení Jika Lyra závěsný
  2 ks, barva bílá
  – umývátko Lyra plus 45 cm

DOMY
Další vybavení
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DOMY
Další vybavení

16  Zámková dlažba 30 m2

  – parkovací stání pro dvě osobní auta

17  Terasa
  – terasa do zahrady za příplatek dle   
  individuálního požadavku

18  Okapový chodník
  – kolem domu  v šíři 40 cm
  – mimo plánované umístění teras

19  Kanalizace
  Kompletní příprava kanalizačního rozvo- 
  du včetně kolaudace páteřního rozvodu
  a odboček na pozemky, napojení na   
  zbudovanou kanalizaci možné při zkapa- 
  citnění ČOV, na předání jímka 6 m3.
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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.


