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INTERIÉR BYTOVÝCH JEDNOTEK 

Vstupní dveře otočné jednokřídlé plné s prahem a kukátkem DANA REELL, lakované interiér_bílé RAL 
9016 / exteriér_šedá RAL 7035, bezpečnostní třída 3, výška 2100 cm; ocelová zárubeň; 
bezpečnostní zámek 4 bodový, kování klika – koule, Planimex_broušená ocel; 
 

Vnitřní dveře bezfalcové DANA, skryté panty Tectus, bílý litý lak, jednokřídlé L/P; křídlo plné, bez 
prahu, obložková zárubeň, výška dveří 2100 mm; kování Planimex_broušená ocel; 
 

Vnitřní stěny a příčky, strop stropní konstrukce – železobetonové monolitické desky, zavěšené SDK; svislé 
konstrukce – monolitický železobetonový skelet, zdivo Vapis (vápenopískové zdivo); 

Povrchová úprava stěn jednovrstvé sádrové omítky; omítka je probarvená v celé tloušťce, malba bílá; 

Okna okna s izolačním trojsklem, hliníkový rám, odstín antracit RAL 7016 exteriér / stříbrno - 
šedá RAL 7035 interiér; 
 celoobvodové bezpečnostní kování; tepelná prostupnost celého okna: uw = max 0,80 - 
1,2 Wm-2K-1 ; 
 

Okenní parapety 
 
 
Stínění 

venkovní parapet – lakovaný hliníkový plech, nátěr RAL 7016; vnitřní parapet – umělý 
litý kámen, barva světle šedá; 
 
venkovní rolety, výplň tkanina, barva odstíny šedé, elektrický pohon; 
 

Podlahy dřevěná dvouvrstvá podlaha ADMONTER 2 Bond (10 x 120 x 1200 mm), nášlap 2,6 
mm+, Dub bělený Basic, kartáčovaný a olejovaný, drobné suky bez běle, 4 sražené 
hrany 4V; pokládka lepením; 

Balkóny, terasy kamenná dlažba na terčích – 25 mm; lať 60x40mm;  

Zábradlí balkónů a teras 
 
 
KOUPELNY A WC  
 

sloupek – ocelový uzavřený profil 40x40mm; výplň – nerezová síť CABLETECH; výška 
zábradlí – 1000 mm; madlo – ocelové TR 50 mm, žárově pozinkováno; 
 
 

Podlahy keramická dlažba Marazzi Stonework 600 x 600 mm; 

Obklady keramický obklad Marazzi Stonework 300 x 600 mm; 

Umyvadlo Keramag iCon 900 x 485 mm, bílé; 

Baterie k umyvadlu Kludi E2, chrom; 
 
Vana 

 
smaltovaná Kaldewei Cayono 1700 x 750 mm, bílá; 
 

Vanová baterie podomítková baterie Kludi E2, chrom; vanový sprchový komplet Kludi Fizz vč. 
vyústění pro sprchu;          
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Sprcha sprchové dveře Filia XP s pevným polem, sklo čiré KermiClean, stříbrná vysoký lesk 
(byty 1B,2B,3B), sprchový kout Kermi Liga sklo čiré KermiClean, stříbrná, vysoký lesk 
(byty 1C,2C,3B), odtokový žlab; 
 

Sprchová baterie podomítková baterie Kludi E2, chrom; vanový sprchový komplet Kludi Fizz,  
hlavová sprcha Slim pr. 25 x 25 cm s ramínkem 40 cm Kludi; 
 

Závěsný klozet 
 
 
SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU 

Keramag iCon Rimfree, sedátko Keramag iCon softclose, Alcaplast Alunox FUN, 
podomítkový splachovací modul pro zazdění Alcaplast;    
 

Podlahy vstupní hala, chodby - keramická dlažba, garáže, sklepy – železobetonové, nátěr na 
beton; 

Schodiště prefabrikovaná ramena a monolitické podesty; 

Zábradlí na schodišti sloupky a madlo - nerezové, ocelové, nátěr Antracit RAL 7016; výplň – nerezová síť 
CABLETECH; 
 

Osvětlení přisazená stropní a nástěnná svítidla iGuzzini; 

Výtah Schindler S3300 s kabinou 1100 x 1400 mm; 

Venkovní fasáda venkovní omítky na zateplovacím systému, probarvené v celé tloušťce;;  

Střecha jednoplášťová plochá střecha s tepelnou izolací, folie z měkčeného PVC, geotextilie, 
pohledová vrstva – kačírek; 

Vstupní dveře celoskleněné v hliníkovém rámu, otočné, bezpečnostní štítové kování, kamerový 
systém; 

Garážová vrata Hoermann, sekční, barevnost RAL 7016; 

Sklepní kóje sloupky - ocelový uzavřený profil 50 x 50 mm,  
žárově pozinkováno, nátěr Antracit RAL 7016, výplň pletivo; 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce  železobetonový monolitický skelet s vnitřními stěnami a komunikačními jádry a 
obvodovými železobetonovými stěnami o tloušťce 250 mm; 

Svislé a vodorovné konstrukce NP stropní konstrukce – železobetonové monolitické desky, zavěšené SDK podhledy; 
svislé konstrukce – monolitický železobeton o tloušťce 200 – 220mm, zdivo Vapis o 
tloušťce 240 mm; 

OSTATNÍ 
 
Elektrické zásuvky a ovladače 

 
 
koncové prvky ABB, série “Levit M”_barva titanová / kouřová černá; 

Osvětlení příprava napojení; 

Slaboproudé rozvody TV, STA, telefon, příprava internet; 

Vytápění, ohřev vody centrální tepelné čerpadlo země / vzduch, teplovodní podlahové topení, bytový 
elektrický zásobník; 

Vytápění koupelen teplovodní podlahové topení a topný žebřík; 

Chlazení podlahové chlazení. 

 


