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OKNA A DVEŘE
OKNA BYTY
Plastová okna a dveře z kvalitních plastových profilů, profil min. 5-ti komorový, středové těsnění, zasklení čiré izolačním trojsklem, celkový součinitel
prostupu tepla UW ≤ 0,9 W/M²K, barva z exteriéru hnědošedá (přibližně RAL 7013) a z interiéru bílá, lodžiové sestavy oboustranně v barvě hnědošedé.
Vnitřní parapety systémové plastové komůrkové v barvě bílé.
OKNA PARTER, VÝKLADCE
Okna a výkladce z kvalitních hliníkových profilů, zasklení izolačním trojsklem, celkový součinitel prostupu tepla UW ≤ 1,2 W/M²K, barva oboustranně
hnědošedá (přibližně RAL 7013), nadsvětlíky fixní s plnou neprůhlednou PUR výplní s přípravou pro osazení reklamy.
VSTUPNÍ DOMOVNÍ DVEŘE
Vstupní dveře z kvalitních hliníkových profilů, zasklení izolačním trojsklem, celkový součinitel prostupu tepla UW ≤ 1,2 W/M²K, barva oboustranně
hnědošedá (přibližně RAL 7013), se samozavíračem a napojením na elektrického vrátného
VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE
Vstupní dveře do bytů jsou dřevěné 800x2100 mm, bezpečnostní třída RC3, požární odolnost EI 30, padací těsnení (kouřotěsné), kování a zámek
standard, zvukotěsnost do 32dB, barva RAL 9016. Kování černé.
VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE
Vnitřní bytové dveře jsou v provedení DTD nebo voštinové dle účelu místnosti, falcové, plné (pouze dveře z chodby do obývacího pokoje s čirým
prosklením), výšky 2100mm, povrch CPL, barva RAL 9016. Kování černé.
VNITŘNÍ NEBYTOVÉ DVEŘE
Vnitřní ocelové dveře výšky 1970mm, falcové, plné (dveře sklepních kójí a technických místností převážně v suterénu)

STANDARDNÍ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ
Laufen Pro S (umyvadla, WC)
Laufen Citypro (baterie)
SanSwiss (sprchové dveře)
Alcaplast (sprchový žlab)

NADSTANDARDNÍ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ
Laufen Kartell (umyvadla, WC)
Laufen Val (baterie)
SanSwiss (sprchové dveře)
Alcaplast (sprchový žlab)

OBKLADY A DLAŽBA
OBKLAD BYTOVÉ JEDNOTKY = RAKO STONES
velkoformátový obklad slinutý, glazovaný, 60 x 60 cm,
barva světle šedá, povrch hladký, matný
OBKLAD BYTOVÉ JEDNOTKY = RAKO ALBA (ALTERNATIVA)
velkoformátový obklad slinutý, glazovaný, 60 x 60 cm,
barva světle šedá, povrch hladký, matný.
OBKLAD BYTOVÉ JEDNOTKY = RAKO PIAZETTA (ALTERNATIVA)
velkoformátový obklad slinutý, neglazovaný, 60 x 60 cm,
barva slonová kost, povrch hladký, matný
OBKLAD NEBYTOVÉ JEDNOTKY = RAKO SYSTEM WAAMB000
obklad 20 x 40 cm, barva bílá, povrch hladký, lesklý
DLAŽBA SPOLEČNÉ PROSTORY 1-6.NP = RAKO PORFIDO
velkoformátová dlažba slinutá, glazovaná, 60 x 60 cm,
barva béžová, povrch hladký, matný
DLAŽBA SPOLEČNÉ PROSTORY SUTERÉN = RAKO TAURUS Tobbacco
dlaždice slinutá, neglazovaná, 30 x 30 cm, barva
hnědošedá, povrch hladký, matný
DLAŽBA BYTOVÉ JEDNOTKY = RAKO STONES
velkoformátová dlažba slinutá, glazovaná, 60 x 60 cm,
barva světle šedá, povrch hladký, matný
DLAŽBA BYTOVÉ JEDNOTKY = RAKO ALBA (ALTERNATIVA)
velkoformátová dlažba slinutá, glazovaná, 60 x 60 cm,
barva hnědo-šedá, povrch reliéfní, matný.
DLAŽBA BYTOVÉ JEDNOTKY = RAKO PIAZETTA (ALTERNATIVA)
velkoformátová dlažba slinutá, neglazovaná, 60 x 60 cm,
barva slonová kost, povrch hladký, matný
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PODLAHY
PODLAHA BYTY - OBYTNÉ MÍSTNOSTI
Vinylová podlaha v systému na "clilck" položená na podložku. Vinylová podlahovina tl. do 5,5 mm. Dřevěná masivní soklová lišta.
PODLAHA BYTY - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
velkoformátová dlažba slinutá, glazovaná, 60 x 60 cm,
barva béžová, povrch hladký, matný
POHLAHA BYTY - TERASY / LODŽIE RAKO KAAMOS OUTDOOR
velkoformátová dlažba slinutá, glazovaná, 60 x 60 cm, na plastové terčíky
barva béžová, povrch hladký, matný
POHLAHA BYTY - TERASY = SIBIŘSKÝ MODŘÍN (PŘÍPLATKOVÁ ALTERNATIVA)
dřevěná terasová prkna ze sibiřského modřínu na dřevěném roštu ze sibiřského modřínu, plastové rektifikační podložky
barva přírodní
PODLAHA SPOLEČNÉ PROSTORY 1-6.NP = RAKO PORFIDO
velkoformátová dlažba slinutá, glazovaná, 60 x 60 cm,
barva béžová, povrch hladký, matný
PODLAHY SPOLEČNÉ PROSTORY SUTERÉN = RAKO TAURUS Tobbacco
dlaždice slinutá, neglazovaná, 30 x 30 cm, barva
hnědošedá, povrch hladký, matný

PRVKY A TECHNOLOGIE BYTU
VYPÍNAČE ZÁSUVKY
ABB Levit bílá-ledově bílá.
SVÍTIDLA SPOLEČNÉ PROTORY
LED osvětlení
SVÍTIDLA POLEČNÉ PROTORY SUTERÉN
LED osvětlení
STÍNĚNÍ
příprava - osazené kastlíky s přípravou pro elektroovládání, pro dodatečnou instalaci jednotných žaluzití typu Z90
ZABEZPEČENÍ
umístění detektoru kouře v každé bytové jednotce
MĚŘENÍ A REGULACE
samostatné měření každě bytové jednotky
INTERNET
rozvod do každého bytu z centrálního racku
SLABOPROUDÉ ROZVODY
datová zásuvka v každé obytné místnosti
TV SYSTÉM A ROZVODY
příjem pozemního digitálního sifgnálu, TV zásuvka v každé obytné místnosti
PŘÍPRAVA PRO INSTALACE
příprava pro napojení automatické pračky, v prostoru kuchyně zaslepené rozvody teplé a studené vody + kanalizace
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
ústřední vytápení zabezpečuje centrální domovní výměníK napojený na městskou teplárnu, ohřev teplé vody je zajištěn v zásobníkovém ohřívači
MALBY
dvojnásobný nátěr v bílém tónu

SPOLEČNÉ PROSTORY
ČISTÍCÍ ZÓNY VENKOVNÍ PŘI SVTUPU DO BUDOVY
kovový pororošt
ČISTÍCÍ ZÓNY VNITŘNÍ PŘI SVTUPU DO BUDOVY
gumotextilní rohož
SCHODIŠTĚ DOMOVNÍ
železobetonová, akusticky oddělená od ostatních konstrukcí domu
SCHODIŠTĚ MEZONETOVÁ
masivní dubová
DOMOVNÍ VYBAVENÍ
zvonkové tablo nerezové, poštovní schránky bílé (sestava 4x8), čistící zóny, vnější videotelefon
VÝTAH
trakční výtah MSV, kabina 1100x1400x2100, max. 8osob, 630kg, 1m/s
SPOLEČNÉ VNĚJŠÍ PLOCHY
zatravněné plochy, sadové úpravy (keře, stromy), zpevněné plochy ze žulové kostky
ODPAD
prostor na komunálnní odpad vč. bioodpadu
DALŠÍ USTANOVENÍ
Investor si vyhrazuje právo na změnu výrobků, materiálů, konstrukcí při zachování či zvýšení kvality standardu.
Součástí standardů není dodávka vestavěného nábytku (šatní skříně, police, atd.).
Součástí standardů neníá elektrická zabezpečovací signalizace.
Součástí standardů je kamerový systém v parteru a suterénu domu.
Paušální poplatek developerovi v částce 10.000 Kč včetně DPH za vyřízení jakékoliv klientské změny (změn).
U vybraných bytů 1KK a 2KK lze zaměnit vanu za sprchový kout. Tato varianta bude nad rámec poplatku za klientsku změnu zpoplatněna developerovi
částkou 29.900 Kč včetně DPH.

