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VYBAVENÍ DOMU       VYBAVENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK 

ARCHITEKTONICKY ČISTÉ DETAILY 
S POUŽITÍM NEJKVALITNĚJŠÍCH 
MATERIÁLŮ 

 

Konstrukční systém 

Konstrukční systém: železobetonová monolitická 
konstrukce v kombinaci s Porotherm vyzdívkami 
Stropy, balkony a terasy: železobetonové 
monolitické konstrukce 

Vnitřní schodiště: betonové s kamenným obkladem 

Fasáda: kompletní zateplovací systém se 
silikonovou probarvenou omítkou a kamenným 
obkladem 

Parkování 

Velkoprostorová garáž v suterénu – vjezd vraty 
z ulice rampou, stání v zakladačích 

Výplně otvorů 

Okna: hliníková s izolačním dvojsklem, barva RAL 
7022 

Terasy: posuvné stěny HS Portal 

Žaluzie: jih – venkovní motoricky ovládané žaluzie 
v barvě oken 

Venkovní dveře do domu: hliníkové 
s bezpečnostním kováním 

Vrata 

Sekční vrata – perforovaná, elektrický pohon 
s dálkovým ovládáním 

Vstupní dveře 

Bezpečnostní, požární – III. třída bezpečnosti, 
900/2200 mm 

Kování: nerezové – mat, kukátko 

Povrchová úprava: dýha – dub 

Vnitřní dveře 

Výškou atypická dveřní křídla 220 cm 
Bezfalcové obložkové zárubně 
Skryté závěsy 
Kování: M&T Lusy 
Povrchová úprava: dýha – dub mořený 

Podlahy 

Masivní plovoucí třívrstvé, dřevina – dub, kvalita  
– I. třída 

Vybavení koupelen a WC 
Keramické obklady a dlažby: DARA Design 
1.    Obklad+dekor – Gwyneth Nogal Rlv./Titanio 
30x90cm, dlažba Pussini Crema 60x60cm     
2. Oblad+dekor – Bitter base/Bitter Rlv. 30x90cm, 
dlažba Line Beige 60x60 cm 
3.    Obklad – Onyx Pearl 30x60cm LESK, dlažba  
Onyx Pearl 60x60cm MAT 
Sanita a zařizovací předměty: DARA design 

Terasy  

Podlaha: keramická dlažba, uloženo na terče 

Vzduchotechnika  

Hygienické zázemí: axiální ventilátory dle 
hygienických požadavků, odtah nad střechou 

       Vytápění  

Centrální kotelna 
Zdroj: plynová kotelna 
Otopná tělesa: radiátory Jaga Strada, u fr. oken 
podlahový konvektor, koupelnový žebřík a el. 
rohož 

Instalace/příprava 

Kuchyně: instalace pro dřez (vývod SV, TUV, 
kanalizace), pro myčku (vývod SV, kanalizace), 
pro digestoř (vzduchotechnické vyústění, el. 
přívod), el. rozvody pro spotřebiče 

Pračka, sušička: instalace pro pračku a sušičku ve 
skříňové sestavě (šatna, chodba) – samostatný el. 
okruh 230V/16A 

Klimatizace: ve standardu příprava rozvodů pro 
možnost provedení klima (nástěnné), mimo 2. a 
3.NP 

Silnoproud: rozvaděč s proudovým chráničem, 
samostatné okruhy pro praku, sušičku, myčku, el. 
troubu vždy 230V/16A, okruh pro el. plotnu 
3x400V/230V/16A, vypínače a zásuvky bílé, 
rozvody pro zásuvky, vypínače a světla dle PD (zn. 
Schneider) 

Slaboproud: kabelový rozvod UTP z dat. rozvaděče 
do bytu a jednotlivých obytných pokojů, domácí 
telefon a videotelefon, el. vrátný s kamerou, 
příprava pro EZS do bytového rozvaděče, STA 
s rozvodem v bytech, rozvody dle PD, kamerový 
systém vně domu a společných částech v přízemí 
a garáži 

 


