ZÁKLADNÍ STANDARDY
OBKLADY A DLAŽBY
Varianta 1:
• dlažba Cifre Oxigeno Brown
• obklad Cifre Oxigeno Beige
• obklad Cifre Oxigeno Beige
• obklad Cifre Mosaico Oxigeno Brown

45x45 cm hnědá
20x50 cm béžová
20x50 cm hnědá
30x30 cm hnědá

detail
detail
detail

Varianta 2:
• dlažba Cifre Oxigeno Grey
• obklad Cifre Oxigeno White
• obklad Cifre Oxigeno Grey
• Obklad Cifre Oxigeno mozaika

45x45 cm šedá
20x50 cm bílošedá
20x50 cm šedá
30x30 cm šedá

detail
detail
detail
detail

VANA A UMYVADLA
•

•
•

•
•

•

vana plastová - klasická CONCEPT New 170x75 cm bílá
příslušenství k vanám Ideal Standard – nohy
sifon vanový, plastový Concept s kulatou zátkou a ovládáním chrom
baterie vanová, nástěnná termostatická
Concept 100 NEW rozteč 150 mm chrom
umyvadlo klasické - s otvorem Concept 100 hranaté 60x47 cm bílá alpin
sifon umyvadlový, mosazný Easy designový 5/4",32 mm chrom
příslušenství k sifonům Alcaplast – umyvadlová výpusť Click-Clack
velká zátka 5/4" chrom
baterie umyvadlová - stojánková páková
Concept 200 NEW s odtok. garniturou 115 mm chrom

detail
detail
detail
detail
detail

detail

SPRCHOVÝ KOUT
•
•

•

•

•

vanička litý mramor - čtverec Concept 100 včetně nožiček 90x90 cm bílá
zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 100 NEW
posuvné dveře 2-dílné 900x900x1900 mm stříbrná matná/čiré AP
sifon vaničkový, plastový Concept snížený s připojovacím kolínkem
na HT d=90 mm chrom
baterie sprchová, nástěnná termostatická Concept 200 NEW set
s hlavovou (otočná) a ruční sprchou rozteč 150 mm chrom
sprcha sprchový set - Concept 100 NEW k vaně chrom

detail
detail

WC závěsné Vitra, odpad vodorovný Sento Rim-Ex bílá alpin
sedátko WC Vitra duraplastové s kov. panty Sento soft-close Slim bílá
Příslušenství k sanitární keramice - Concept izolační deska pro závěsné
WC a bidet bílá
předstěnové systémy modul pro WC - Concept Duofix UP320

detail
detail
detail

detail
detail
detail

TOALETY
•
•
•

•

detail

__________________________________________________________________________________
* Developer si vyhrazuje právo na změnu výrobku za jiný ve stejné kvalitě.

•

bez tlačítka výška 112 cm
předstěnové systémy ovládací desky Geberit Sigma 30 mat/lesk/mat

detail

VYTÁPĚNÍ A OTOPNÝ ŹEBŘÍK
•

radiátor koupelnový - CONCEPT 100 KTOM 600/1340 prohnutý středový
691 W (75/65/20) bílá
• ventil radiátorový - závitový termostat. Concept sada 2"Multiblock T"
vč. hlavice a kryt 1/2"rohový s přednastavením bílá

detail
detail

•

podlahové vytápění - ocelový závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/3-5 o
výkonu 5,7-14,9 kW pro vytápění
• zásobník TVU 120lt VIH120B vč. příslušenství

PODLAHOVÁ KRYTINA
•

Laminátová podlaha SIMIfloor base.59 7mm/tr 31.
Laminát Dub no.:702, Laminát Dub no.:705

detail

Laminátová podlaha je opatřena patentovaným zámkem CLICKitEASY. Je certifikovaná pro
domácí a komerční použití, jako ekologicky nezávadná. Klasifikační třída AC3/31.
VNITŘNÍ DVEŘE
•
•
•

vstupní dveře do bytů – protipožární - bezpečnostní, ve dveřním křídle kukátko
bezpečnostní dveřní štítek a zámek s cylindrickou vložkou proti odvrtání a rozlomení
vnitřní dveře bytů – obložkové dýhované, nebo v imitaci dýhy

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
•

•
•

zábradlí balkónů, markýza v ustupujícím patře, větrací mřížky - ocelové, pozinkované,
opatřené základovým nátěrem, + 2x venkovním nátěrem v odstínu šedé MIPA EG DB 703
grau
vnitřní zábradlí -bukové nebo dubové madlo
dělící příčky sklepních kójí - lakovaná konstrukci z tenkých uzavřených profilů, výplň
drátěné pletivo, dvířka opět drátěná s uzamykáním na visací zámek

WC

ložnice

obývací pokoj + kk

ložnice

balkon

koupelna

standardy elektroinstalace

chodba

ELEKTROINSTALACE

počet zásuvek
osvětlení - počet vývodů

__________________________________________________________________________________
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