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PODLAHY
Obývací pokoj, kuchyň, ložnice

Dřevěné masivní dvouvrstvé podlahy s povrchovou úpravou lak 
kladené ve vzoru stromečku s bílou obvodovou lištou 

Koupelna, WC Dlažba Graniti Fiandre Marble Lab Glam Bronze 60x60 cm

OBKLADY Koupelna, WC Obklad Graniti Fiandre Marble Lab Premium White 60x60 cm

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY KOUPELEN A WC

WC
Závěsné WC Vitra Shift s prkénkem Vitra Sento – softclose

WC kruhové tlačítko Geberit Omega 20

Umyvadlo
Umyvadlo na desku Vitra Shift 60x46 cm s deskou pod umyvadlo 
Naturel Dolce 80x50 cm v barvě dub bardolino s konzolemi v barvě 
chrom

Vana

Smaltovaná ocelová vana Saniform Plus 3631 o velikosti 170x70 cm 
s nohami a vanovou zástěnou
Volně stojící vana Zita 170x88 cm Swiss Aqua Technologies z litého
mramoru a k ní náležící vanová baterie Optima se sprchovým setem
chrom

Sprcha

Sprchová vodovodní baterie Hansgrohe Logis a Croma 100 pro vany

Sprchový žlab Alcaplast nerez s roštěm Alcaplast nerez lesk zebra 
Line

Sprchová zástěna 120/90, 90/90 nebo walk-in 110 s profilem a 
zavětrováním Swiss Aqua Technologies v barvě lesklý chrom

Termostatická nástěnná sprchová baterie směšovací včetně 
sprchového setu Hansgrohe Crometta E



DVEŘE

Vstupní bytové nové bezpečnostní dveře

Vnitřní bytové
Interierové dveře v bílé barvě, bezfalcové, povrch EPC SUPERLAK 
(9010) s dutinkovou výplní a obložkovou zárubní v bílé barvě

OKNA 
Az do 6NP dřevěná EURO okna s tepelněizolačním dvojsklem

7NP + dřevěná EURO okna s tepelněizolačním trojsklem

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV nová centrální kotelna v 7. nadzemním podlaží objektu

VODOVOD připojeno na jednotku plastové potrubí teplé a studené užitkové vody s tepelnou izolací

ELEKTROINSTALACE
silonoproudé rozvody - napojovací bod

zakončeno v rozvodnici silnoproudu (ukončeno kabelovou 
přípojkou) 

rozvody STA - napojovací bod nový přívodní kabel včetně rozvodů v bytě 

MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ

pitná voda vodoměr SV a TUV v bytě

Vytápění měřeno kalorimetrem ve společných prostorech

elektrická energie elektroměry ve společných prostorách domu
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ELEKTROINSTALACE

vypínače/zásuvky legrand valena life

silnoproudé rozvody kabely CYKY

rozvody STA koaxiální kabel, antény DVB-T a radio,  zásuvky

telefonní rozvody bez rozvodů

rozvody domácího telefonu aparát videotelefonu
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