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STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Konstrukční systém

• Keramické bloky pro přesné zdění, mezibytové
   konstrukce z keramických akustických tvarovek 
   pro maximální soukromí
• Příčky nenosné z keramických tvarovek
• Stropní konstrukce betonové předepjaté prefabrikované 
   panely s betonovou zálivkou
• Konstrukce střechy vaznicová (krokve, vaznice, kleštiny) 
   ze smrkového dřeva
• Schodiště do 2NP ocelové pozinkovaná ocel

Povrchové materiály

• V obytných místnostech jemná sádrová omítka, 
   na stropech SDK podhled v rozsahu dle projektové 
   dokumentace
• V koupelnách vápenocementová omítka keramický obklad 
   do výšky dveří
• Nášlapná vrstva laminátová podlaha tl.8mm, v zádveří 
   a koupelnách keramická dlažba 600x300mm 
• Finální výmalba 2x bílý nátěr
• Venkovní fasáda řešena jako kontaktní zateplovací systém 
  ETICS s finální probarvenou omítkou
• Střešní plášť s titanzinkovým falcovaným plechem  

Výplně otvorů

• Okenní a balkonové otvory jsou vyplněny plastovými okna 
   s izolačním trojsklem s nízkým prostupem tepla
• Vstupní dveře plastové tepelně izolační částečně prosklené 
   s celoobvodovým kováním
•  Vnitřní dveře plné hladké v obložkové zárubni včetně 
   kování, s povrchem CPL
•  Venkovní fasáda řešena jako kontaktní zateplovací systém
   ETICS s finální probarvenou omítkou 
• Konstrukce střechy vaznicová (krokve, vaznice, kleštiny) 
   ze smrkového dřeva



TECHNOLOGIE

Technologie

• Vytápění je řešeno samostatně pro každý apartmán 
  a to pomocí podlahového teplovodního rozvodu 
  se zdrojem elektro kotel
• Větrání je řešeno přirozeně okny, sociální zázemí je větráno 
  pomocí odtahovým ventilátorů
• Zajištění pitné vody z veřejného vodovodu s podružnými 
  vodoměry pro každý apartmán

Společné prostory
• Pro každý apartmán je navrženo parkovací stání 
• Technická místnost a sklad přístup všem majitelům 
  apartmánů

SPOLEČNÉ PROSTORY

Koupelny • Zařizovací předměty Villeroy & Boch, ALCAPLAST

KOUPELNY

Kuchyň • V rámci nadstandartu zajištění kuchyňské linky na míru

KUCHYŇ





Vnitřní dveře
• Konstrukce: vnitřní rám je opláštěný deskou, neboli plá-
  štěm. Jeho povrch je opatřen vrchní fólií.

Vnitřní výplň:

voština - výplň z tvrzeného vrstveného papíru 
ve tvaru šestiúhelníků.

Povrchová úprava 
vnitřních a vstupních
dveří

• CPL (Continously Pressed Laminate) - kontinuálně lisovaný
  laminát má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou
  pryskyřicí. Jeho předností je mechanická odolnost, stálost 
  barev a snadná údržba. Nabídka 9 CPL dekorů.

• Rozetové interiérové kování 
  (model Cortina nerez) 

INTERIÉROVÉ DVEŘE

DTD - výplň z dutinkového (děrované) dřevo-
třískové desky.

KOVÁNÍ



Konstrukce
• Standardní obložkové zárubně SEPOS. Jsou vyrobeny 
  z dřevotřískové desky, která je vyfrézovaná do požadova-
  ného tvaru a rozměru.

Design • Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napoje-
  né tzv. „na pokos“ pod úhlem 45° 

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

NABÍDKA DEKORŮ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Povrchová úprava
• CPL - CPL (Continously Pressed Laminate) - kontinuálně 
  lisovaný laminát má několik vrstev papíru napuštěného 
  vytvrditelnou pryskyřicí.

• bílá • šedá • buk • dub corbridge

Standard:



PODLAHY

DTD - výplň z dutinkového 
(děrované) dřevotřískové 
desky.

model: PLNÉ model: DOMINANT SKLO

• Dub Valkyrie

• Dub Oregon



KOUPELNY

• Dub Spreewald

• Dub Tobacco



Obklady a dlažby
• RAKO - Extra - 30x60 cm RET
• RAKO - Extra - 60x60 cm RET

Spárovací hmota • Mapei ULTRACOLOR 100 - bílá
• Mapei ULTRACOLOR 110 - manhattan

Umyvadlo • Villeroy & Boch 550/470 mm, montáž na zeď, pohledový
sifon

Sprchový kout

• Sprchové dveře 100x195 cm Swiss Aqua Technologies TEX
chrom lesklý SIKOTEXD100CRT

• Sprchové dveře 100/80x195 cm Swiss Aqua Technologies
TEX chrom lesklý SIKOTEXP100CRT/SIKOTEXP80CRT

• Sprchová baterie Grohe PROJECT bez sprchového setu
150 mm chrom SIKOBGPRO268

• Madlo Swiss Aqua Technologies TEX SIKOMADLO3
• Sprchový set Swiss Aqua Technologies s poličkou bílý/chrom

SAT55P31
• Sprchová vanička obdélníková Swiss Aqua Technologies

Umnew 100x80 cm litý mramor LMNEW10080

Silikon
• Mapei Mapesil AC - bílá
• Mapei Mapesil AC - manhattan

WC
• Závěsné WC Villeroy & Boch s vodorovným odpadem, hlu-
  boké splachování
• Originální WC sedátko s funkcí SoftClosing

Developer si vyhrazuje právo nahradit některou nebo některé z výše uvedených položek jinou položkou nebo jinými 
položkami se stejnými nebo srovnatelnými parametry.




