Rezidence PALMOVKA STANDARDY
1.) Okna



okenní sestava na lodžii plastový profil
tepelně izolační dvojsklo s koeficientem UG=1,1 W/m2K , bílá barva



okenní parapet, plastový, bílý

2.) Vstupní dveře bytu





vstupní dveře EUROWOOD protipožární 900x1970 mm, odstín dub natural s kukátkem
bezpečnostní kování a vložka
zárubeň EUROWOOD kovaná, bezpečnostní
kování vstupních dveří koule - klika, zámek bezpečnostní třída 2



práh vstupních dveří v barvě dveří

3.) Interiérové dveře


Dveře EUROWOOD Lada plné - výplň dutinka/prosklené 3/4 sklo (čiré, matné)

4.) Podlahové krytiny


podlaha laminátová Eurowood, dub alpský 4169,8 mm

5.) Obklady a dlažby



dlažba Explorer 5 odstínů 29,6x59,5 cm, mat, rektifikovaná Značka: Sintesi
dlažba Explorer 5 odstínů 59,5x59,5 cm, mat, rektifikovaná Značka: Sintesi



mrazuvzdorná keramická dlažba Taurus Granit - protiskluznost R11 mrazuvzdorná 300x300x9 mm

6.) Zařizovací předměty














závěsné WC S50 zn. Vitra
WC sedátko softclose Duroplast
Tece BOX nádrž pro předezdění k WC
Tece ovládací tlačítko Loop sklo, bílá
Bidet S50 závěsný, vnitřní přívod, zn.Vitra
Tece BOX nádrž pro předezdění k WC
Tece ovládací tlačítko Loop sklo, bílá
MULTI sifon bidetový trubkový 5/4 CR
Tece BOX konstrukce k bidetu
Umyvadlo S50 60x46 cm, otvor pro baterii uprostřed Značka: Vitra
Umyvadlo S50 45x38 cm, otvor pro baterii uprostřed Značka: Vitra
Obdélníková vana Cube Way Plus 170x70 cm, 100% akrylát Značka: Laguna
Nožičky k vanám LAGUNA univerzální













SILFRA van. automat TEK CR 47cm
Sprchový kout Next čtverec 90 cm, čiré sklo, chrom profil Značka: Huppe
Sprchová vanička čtvercová LIMNEW 90x90 cm, litý mramor Značka: Anima
sprchový žlab Značka: Multi
MULTI sifon umyv.baňk. bez vtoku 5/4 CR
MULTI sifon dřez bez vt.6/4x50
sifon ke sprchovací vaničce pr.90mm CR, 0,44l/s Značka: Multi
MULTI van. sifon 6/4x40mm-B /matky/ Značka: Multi
MULTI sifon bidetový trubkový 5/4 CR Značka: Multi
rohový ventil Značka: Multi
vanová dvířka 30x30, chrom Značka: Multi

7.) Baterie









umyvadlová baterie stojánková s výpustí Značka: Grohe
sprchová baterie podomítková včetně podomítkového tělesa Značka: Grohe
vanová baterie podomítková včetně podomítkového tělesa Značka: Grohe
bidet S50 závěsný, vnitřní přívod Značka: Vitra
bidetová baterie stojánková s výpustí Značka: Grohe
vanový set, 3 funkce, oblý Značka: Grohe
sprchový set Hansgrohe, 4 funkce, oblý Značka: Grohe
vývod na pračku v koupelně, případně v komoře

8.) Stavební chemie, lišty




Lepidlo C2T, 20 kg Značka: Multi
Spárovací hmota, 5 kg bílá Značka: Multi
Lišta ukončovací nerez, 10x2500 mm Značka: Havos

8.) Vodoinstalace



plastové rozvody, individuální měření spotřeby
v kuchyňském koutě přívod studené a teplé vody

9.) Elektroinstalace






vypínače a zásuvky bílé
v kuchyňském koutě pouze příprava, rozvody
TV zásuvka pro společnou anténu
datová zásuvka v obývacím pokoji
příprava elektro pro stropní osvětlení

10.) Vytápění




centrální vytápění - plynový kotel v přízemi
radiátor kombinovaný Marcus 45x111,8 cm, chrom Značka: Anima
byty č. 64 a 71 (mezonety) mají vlastní vytápění

11.) Ventilace a VZT




vývod pro digestoř v kuchyňském koutě
koupelna a WC bez přirozeného větrání
příprava pro klimatizaci v bytech v posledním patře

12.) Balkony a terasy




balkony - mrazuvzdorná keramická dlažba
terasy - mrazuvzdorná keramická dlažba
zábradlí

13.) Sklepní koje



zděné sklepní koje
podlaha - zámková dlažba

14.) Výtah


společný výtah osobní v každém objektu, staví ve všech obytných podlažích

15.) Zabezpečení, alarm




v domě jsou již v ceně vybudovány rozvody pro zabezpečovací zařízení, které je možné zvýhodněně
zřídit přes společnost Alcom Security a.s.
ceník u makléře
přímý kontakt: Ing. Antonín Lanhaus - manažer významných klientů, 737 320 178, lanhaus@alkom.cz

Poznámky:



Všechny technické specifikace jsou uvedeny s odkazem na projektovou dokumentaci.
Investor si vyhrazuje právo nahradit některé z výše uvedených položek jinými položkami se stejnými
nebo srovnatelnými parametry.

Platnost od 1.1.2017

