
STANDARDNÍ VYBAVENÍ – příloha č. 1 

vana 
smaltovaná, Eurowa bílá 170/70 cm, cena  2.430,- Kč/ks (vč.DPD) včetně noh a 
sifonu 

sprcha 

Sprchová vanička litý mramor Easy čtvrtkruh EASY 900x900x40,bílá, zástěna 
sprchová čtvrtkruh EASY 900x900x1900 brillant transparent, příslušenství 
k vaničkám,sifon vaničkový, sprchový set Concept, cena 6.980,-Kč bez 
montáže 

umyvadlo 

Umyvadlo nábytkové Ideal Standard s otvorek Connect Air, s přepadem 
60x46x16 cm bílá + souprava na upevnění, ventil a příslušenství k umyvadlu 
 včetně vtoku clic /clack 
Cena 2.011,-/ks   

WC 

Závěsné WC Vitra odpad vodorovnýSento bílá 
plus Sedátko WC Vitra duroplastové bílá 
Cena – 2.419,- Kč/ks 
Předstěnové systémy modul pro WC Easy  předs.modul WC – modul, systém 
pro zazdívání-stavební výška 1 m, cena 1.649,-Kč 
Předstěnové systémy ovládací desky Easy ovládací tlačítka bílá, cena 340,- Kč 

umývátko na WC 
Umývátko klasické Ideal Standard s otvorem Eurovit 50x23,5 cm bílá  plus 
clic/clack, plus sifon, plus souprava na upevnění umyvadel 
Cena 1.050,-Kč/ks  

směšovací baterie 
vč. příslušenství 

Umyvadlová baterie Ideal Standard stojánková páková CeraFlex Grande bez 
odtokové garnitury chrom – 1.069,-/ks 
 
Vanová baterie Ideal Standard nástěnná páková Ceraflex vč. příslušenství – 
1.869,- 
 
Umývátková baterie 899,- 
 
Sprchová baterie Ideal standard, páka dolů chrom– 2.155,-Kč 
 
Multisifon pračkový podomítkový CR,pračkový ventil roháček zn. Shell,cena 
190,-Kč/ks, ke každému umyvadlu 2x roháček (napojení na vodovod) 
Sanland,zn.Shell, cena 79,-Kč/ks 
  

topná tělesa 
Radiátor koupelnový Concept, 
v koupelnách otopné radiátory (žebřík)  KTK 600/1340 cm, cena 1.118,-Kč/ks  

domácí 
telefon,zásuvka STA 

příprava pro připojení internetu, společná televizní anténa, domovní nástěnný 
telefon pro komunikaci a odemykání vchodu do objektu – elektrický vrátný 

zásuvky 230/340 V 

vodiče měděné; zásuvky a vypínače v barvě bílé – kryty jednoduché nebo 
dělené; zásuvky v barvě bílé Tango, cena 90,-Kč za vypínač a 86,- Kč za 
zásuvku – jednozásuvky a dvojzásuvky množství zásuvek: v průměru 3 zásuvky 
na obytnou místnost vývody pro osvětlovací tělesa: 1x na každou místnost 
umístění v byt. Jednotce dle upřesnění vlastníka, jinak dle dokumentace 

Dlažba a obklady 
v koupelně a na WC 

Dlažba La Ceramica ICON 30x60 cm (black,smoke, silver, beige, brown) nebo  
60x60 cm (black,smoke, silver, beige, brown) 
Cena 344,- Kč/m2 --- bez montáže , spárovací hmota šedá 
 
   

 
 
 
 



interiérové dveře 
zárubeň vstupních dveří ocelová, bílé dveře protipožární, v bytech interiérové 
obložkové, křídlové DRE- STANDARD (katalog str.19),dveřní křídla hladká plná 
(fólie) vč. kování zn. Leko Vision H 892 R , cena do 4.272,- Kč/ks 

plovoucí podlahy 
Quick step Classic tl. 8 mm s podložkou Mirelon 2 mm, cena 470,- Kč/m2 vč. 
monáže  

příprava pro 
kuchyňskou linku 

instalační vývody ukončené záslepkou (voda teplá a studená, odpad, 400 
V sporák, 1x zásuvka pro myčku, 3x zásuvky 230V pro ostatní spotřebiče, 2x 
vývod 230V pro osvětlení kuchyňské linky 

omítky vnitřní hladké, vápenné, štukové 

malby vnitřní Primalex Standard bílý 

vzduchotechnika Příprava na odvětrání kuchyňské digestoře, průměr 125 mm 

podlaha sklepů keramická dlažba 

Garážová vrata Sekční garážové vrata zajížděcí pod strop, barva antracit, 2400 x 2100 mm  

Vnitřní zábradlí  Zábradlí bílé, tyčové, ocelové 

  

Parapety Vnitřní dřevotřískový parapet, barva bílá, 277,-Kč/bm 

Okna Plastové, vnitřní strana bílá, venkovní strana tmavě šedá antracit, trojsklo 

Elektroinstalace Jistič před elektroměrem 20 A pro byt a 16 A pro garáž 

podlaha – balkony 
terasy 

betonová dlažba 

Obvodový plášť obvodové nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic tl. 300 mm, 
který bude zateplený izolací PPS tl. 150 mm 

 
Příčky příčky budou provedeny z keramických tvárnic  
 
Střešní plášť bude tvořit krovová fošnová konstrukce s tepelnou izolací tl. 300 mm  


