Standardy
Povrchy v obytných místnostech: Vinylové podlahy CLASSIC OAK WAXED nebo jiné od
určeného dodavatele stavby v maloobchodní ceně do 600,- Kč/m2 vč. DPH
Dlažby: Pietre Etrusche SATURNIA barva béžová mat, 300 x 600 mm, nebo jiné od určeného
dodavatele stavby v maloobchodní ceně do 600,- Kč/m2 vč. DPH
Dlažby lze použít i jako obklady
Obklady: barva bílá mat, obklad v koupelnách do výšky zárubní, na WC do výšky 120 cm,
kovové ukončovací lišty, nebo jiné od určeného dodavatele stavby
Pás obkladu za KL v maloobchodní ceně do 300,- Kč/m2 vč. DPH RAKO 150 x 150 mm
Dveře: Vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi, folie s nástřikem barvy dle vzorníku RAL dle
výběru klienta. Vstupní dveře do jednotek bezpečnostní tř. B2 s ocelovou zárubní,
s kukátkem a dřevěným prahem, barva světle šedá RAL 7035
Měření energií: Samostatná měřidla „na patě bytu“ pro odběr elektrické energie, studené a
teplé vody, topení
Okna: Eurookna dřevěná IV68, dvojskla
Silnoproud, slaboproud: Zařizovací předměty ABB Classic, zásuvka pro TV v obývacím pokoji,
trubkování pro internet, telefon a kabelovou TV. Domácí telefon.
Topení: Centrální plynová kotelna v budově, samostatné měření na patě bytu, v jednotce
otopná tělesa desková bílá Radik, v koupelnách otopné žebříky bílé, ovládání
termostatickými ventily
Sanita: WC NOVA PRO s obrubou, hranaté, sedátko hranaté, umyvadlo NOVA PRO 550 x 440
MM s otvorem pro stojánkovou baterii, umyvadlová baterie HANSGROHE FOCUS, vana
akrylátová KOLO OPAL PLUS rozměry 1700 x 700 mm nebo smaltovaná KALDEWEI EUROWA,
rozměry 1700 x 700 mm, vanové, resp. sprchové baterie řady HANSGROHE FOCUS
Zdroj teplé vody: Centrální ze společné plynové kotelny
Rozvody vody a kanalizace: Z plastových trubek, v koupelně přívod a odpad pro pračku,
nezávislý přívod el. energie
Rozvody vytápění: Systém GABOTHERM - X
Vzduchotechnika: Odvětrání sociálního zařízení stropním ventilátorem s doběhem,
spouštění aktivováno osvětlením, příprava pro digestoř v kuchyňském koutě
Místo pro kuchyň: Přívod elektro pro spotřebiče (3-fázový pro elektrickou varnou desku),
přívod vody ukončený roháčky, odpadní potrubí, VZT potrubí, zakončení v prostoru kuchyně
pod stropem zátkou pro napojení digestoře

