
STANDARDY APARTMÁNU

pozice popis

Podlahy koupelna keramická rektifikovaná dlažba formátu 600/300 mm v odstínech přírodního kamene
ostatní místnosti vinylové lepené lamely v dekoru dřeva tl. 2 mm
lodžie/ terasa betonová protikluzná dlažba formátu 400/400 mm v přírodním šedém odstínu

Stěny koupelna keramický rektifikovaný obklad formátu 600/300 mm v odstínech přírodního kamene na výšku 
po podhled 

ostatní místnosti sádrová omítka a bílá malba

Stropy koupelna sádrokartonový podhled a bílá malba
ostatní místnosti sádrová omítka/ sádrokartonový podhled a bílá malba

Dveře vstupní velikosti 900/2100, dřevěné plné, hladké, odolný laminátový povrch, barva bílá, požární odolnost, 
třída bezpečnosti 3, bezpečnostní kování klika/ koule broušená nerez, kukátko, ocelová zárubeň, 
práh

interiérové velikosti 900/2100, dřevěné plné, hladké, odolný laminátový povrch, barva bílá, kování rozetové 
broušená nerez, ocelová zárubeň

Okna plastové šestikomorové profily s folií v odstínu antracit, balkonové dveře s bezbariérovým 
prahem, zasklení izolačním trojsklem

Stínění slunolamy - hliníkové lamely v posuvných rámech v odstínu dřeva na kolejnici umístěné před 
zábradlím lodžie

žaluzie - vnější hliníkové v odstínu antracit, vodící lišty, elektrické ovládání
pergola - hlinikové lamely na rámové konstrukci v odstínu dřeva

Sanita koupelna umyvadlo keramické barva bílá, baterie stojánková páková umyvadlováWC mísa keramická závěsná s hlubokým splachováním, sedátko plastové systém soft close, 
tlačítko odstín chrom mat
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slunolamy nebo žaluzie případně 
pergola dle schematicky vyznačené 
pozice v půdorysu karty bytu
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Sanita sprchový kout - bezbariérový přístup, spádovaný povrch z protiskluzné dlažby odvodněný 
liniovým nerezovým žlabem, zástěna z bezpečnostního skla, baterie nástěnná páková sprchová, 
sprchový set

WC v apartmánech kategorie 3+kk umývátko keramické barva bílá, baterie stojánková páková umyvadlová
WC mísa keramická závěsná s hlubokým splachováním, sedátko plastové systém soft close, 
tlačítko odstín chrom mat

Elektrotechnika zásuvky, vypínače - bílé barvy
předsíň domácí audiotelefon

Vytápění koupelna trubkový otopný žebřík s elektrickou patronou a podlahové teplovodní vytápění
ostatní místnosti podlahové teplovodní vytápění

Klimatizace v obývacím pokoji určených 
apartmánů se schematickým 
vyznačením pozice v půdorysu karty 
bytu

klimatizační nástěnná jednotka 
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