
VZOROVÉ NOSNÉ
KONSTRUKCE HLAVNÍ KONSTRUKCE

MEZIBYTOVÉ STĚNY

VNITŘNÍ PŘÍČKY

PŘÍČKY

Monolitická železobetonová deska, balkonové desky železobetonové spojené se stropní deskou 
izonosníkem

Monolitický železobeton nebo zděné z cihel AKU nebo zděné z bloků Vapis Quadra

Zděné z děrovaných cihel, izolační přizdívky z porobetonu nebo z SDK

KONSTRUKCE

VYTÁPĚNÍ

CENTRÁLNÍ ZDROJ 
TEPLA A PŘÍPRAVY TUV

SILNOPROUDÁ INSTALACE

Centrální teplovodní otopná soustava

Výměníková stanice

Patrové elektroměrové rozvaděče

ZVONKOVÉ TABLO
A DOMÁCÍ TELEFON U každého vstupu zvonkové tablo, vstupní dveře vybaveny elektrickým vrátným, v každém bytě 

SLABOPROUDÁ INSTALACE

Společná anténa pro příjem DVB-t a rozhlasu na střeše objektu
Strukturovaná síť
Kamerový systém v garážích
Karty pro vstup do objektu

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY

VNITŘNÍ OMÍTKY

VNITŘNÍ STĚNY Na zdivu vápeno-sádrové omítky, na železobetonu a zdivu z přesných tvárnic vápeno-sádrové 
omítky nebo sádrové stěrky, v koupelnách vápenocementová jádrová omítka

Vápeno-sádrové omítky nebo sádrové stěrk

OBYTNÉ MÍSTNOSTI VČETNĚ 
KUCHYŇSKÝCH KOUTŮ, ŠATNY

PŘEDSÍNĚ V BYTĚ,
 KOUPELNY, WC, KOMORY

Vysoce kvalitní laminátová podlaha (široká škála dekorů dřeva - výběr ze vzorků u investora)

Vysoce kvalitní keramická dlažba

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

STROPY

KUCHYŇSKÝ KOUT

KOUPELNA, WC

BYT

ODVĚTRÁVÁNÍ

PRVKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Příprava pro odvod vzduchu - VZT potrubí, zakočené v prostoru kuchyně pod stropem, zazátko-
vaná

Lokální radiální nebo axiální ventilátory

Lokální stropní bateriový hlásič kouře umístěný v chodbě bytu

KOUPELNA

WC

KERAMICKÉ OBKLADY

Vysoce kvalitní keramický obklad min. do výše horní hrany dveřních zárubní

Vysoce kvalitní obklad do výšky přizdívky za WC mísou - cca 1250 mm

OKNA

BALKONOVÉ DVEŘE

OKNA / BALKONY

Plastová, izolační dvojsklo

V 1.NP (cca dovýše prarapetu 2,1 m nad úrovní terénu) příprava pro instalaci bezpečnostní 
venkovní rolety

VSTUPNÍ/BYTOVÉ DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE

DVEŘE

Hladké plné, bezpečností třída 3, v laminované povrchové úpravě, ocelová záruběň, bezpečnost-
ní kování, panoramatické kukátko, dřevěný dubový práh

Dveřní křídlo plné, do obývacího pokoje částečně prosklené s polodrážkou včetně obložkové 
záruběn, povrchová úprava lamno v dekoru dřevin (široký výběr u investora)

VNĚJŠÍ

VNITŘNÍ

PARAPETY

Systémové

Plastové

WC

KOUPELNA

ZAŘIZOVACÍ
PŘEDMĚTY

Systémové

Umyvadlo keramické 80 x 48, baterie stojánková, páková směsovací, chrom
Vana smalt, barie sprchová páková směsovací, chrom, sprchovací set-chrom
Sprchová vanička akrylátová, zástěna čiré sklo
Instalační dvířka obklad + magne

ZDROJ TEPLA

TOPNÁ TĚLESA

VYTÁPĚNÍ

Horkovodní výměníková stanice umístěná v těchnické místnosti v podzemním podlaží, centrální 
vytápění

Otopná desková tělesa z termostatickými hlavicemi, barva bílá
Dekorační žebříková tělesa se středovým připojením, barva bílá, termostatická hlavice

ZÁSUVKY, VYPÍNAČE

SILNOPROUDÁ 
ROZVODNICE

ELEKTRO

Zásuvky do společných rámečků
Domácí telefon
Zásuvky pro příjem DVB-t+zásuvka struktuované kabeláže v obývacím pokoji (TV, Tel., internet)

Bytové rozvodnice umístěny v předsíních bytů

PŘÍČKY BALKON Hydroizolační nátěr určený pro finální exteriérové povrchy

Šedá betonová mrazuvzdorná dlažba

Dlažba

TERASA

VSTUP, SPOLEČNÉ PROSTORY


