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ZÁKLADNÍ STANDARDY 
 

OBKLADY A DLAŽBY 

  

• obklad Boston Antracita    25x40 cm tm. šedá  detail  

• obklad Boston Perla     25x40 cm sv. šedá  detail 

• obklad Boston Tabaco     25x40 cm hnědá  detail 

• dlažba Cifre Boston Perla    45x45 cm šedá   detail      

• dlažba Cifre Boston Antracita  45x45 cm tm. šedá  detail 

• dlažba Boston Tabaco   45x45 cm hnědá  detail 

• obklad Boston Mosaico Boston Antracita 25x40 cm tm. šedá  detail 

• obklad Boston Mosaico Boston Tabaco 25x40 cm hnědá  detail 

• obklad Boston Mosaico Boston Perla 25x40 cm sv. šedá  detail 

  
 

VANA A UMYVADLA 

• vana plastová - klasická CONCEPT New 170x75 cm bílá   detail 

• sifon vanový, plastový Concept s kulatou zátkou a ovládáním chrom  detail 

• baterie vanová, nástěnná  páková                                                                             detail 

Concept 100 NEW rozteč 150 mm chrom 

• umyvadlo klasické - s otvorem Concept 100 hranaté 60x47 cm bílá alpin  detail 

• sifon umyvadlový, mosazný Easy trubkový  5/4",32 mm chrom   detail 

• ventil rohový Schell - Sanland s matkou s GUM.TĚSNĚNÍM 3/8“x 1/2“ chrom detail 

• baterie umyvadlová - stojánková páková      detail  

Concept 100 NEW s výpustí 109 mm chrom 

• Souprava na upevnění umyvadel – M10 x 120 mm NY 

 
 

SPRCHOVÝ KOUT 

• vanička litý mramor - čtverec Concept 100 včetně nožiček 90x90 cm bílá detail 

• zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 100 NEW    detail 

posuvné dveře  2-dílné 900x900x1900 mm stříbrná matná/čiré AP 

• sifon vaničkový, plastový Concept snížený s připojovacím kolínkem   detail 

na HT d=90 mm chrom 

• baterie sprchová, nástěnná páková  Concept 100 NEW                 detail 

bez  příslušenství  rozteč 150 mm chrom 

• sprcha sprchový set - Concept 100 NEW k vaně  chrom   detail 

 

TOALETY 

• WC závěsné Vitra, odpad vodorovný S50                               detail 

celokapotované hluboké splachování bílá 

• sedátko WC Vitra duraplastové s kov. Panty S50klasické bílá                             detail 

• příslušenství k sanitární keramice - Concept izolační deska pro závěsné  detail 

WC a bidet  bílá 

• předstěnové systémy modul pro WC - Concept Duofix UP320  detail 
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bez tlačítka výška 112 cm 

• předstěnové systémy ovládací desky Geberit Sigma 01 bílá                   detail 

 

VYTÁPĚNÍ A OTOPNÝ ŹEBŘÍK 

• radiátor koupelnový - CONCEPT 100 KTOM 600/1340 prohnutý středový  detail 

691 W (75/65/20) bílá, RAL9016 

• ventil radiátorový - závitový termostat. Concept sada 2"Multiblock T" detail 

vč. hlavice a kryt 1/2"rohový s přednastavením bílá 

 

PODLAHOVÁ KRYTINA 

• laminátová podlaha SWISS -NOBLESSE                                                                     

              odstín - dub elegance, dub rift, dub camargue 

VNITŘNÍ DVEŘE 

• vstupní dveře do bytů – protipožární s ocel.zárubní, ve dveřním křídle kukátko 

• bezpečnostní dveřní štítek a zámek s cylindrickou vložkou  

• interiérové dveře - Masonite kašírovací folie, plné - kombi třešeň, kombi ořech, makasar  

• kování    Lenka  nerez          detail     

             Berta nerez            detail     

             Marta nerez          detail  

 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

• Balkonové zábradlí bude převážně se skleněnou zelenou výplní , konstrukce bude ocelová 

v provedení pozink . 

• vnitřní zábradlí ocelové s nátěrem,  madlo dřevěné lakované 

• Sklepní kóje jsou oddělené pórobetonovými  příčkami tl. 10 cm vyzděnými do v.2,10m 

 

ELEKTROINSTALACE 

• Plán elektroinstalací je individuální k jednotlivým bytům dle projektové dokumentace a bude 

Vám poskytnut prostřednictvím klientské sekce, v momentu řešení elektroinstalace. 


