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STANDARDY

V Zahrádkách  
Bydlení na dosah

STAVEBNÍ STANDARDY DOMU A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY

Energetická náročnost budovy odpovídá třídě „B” – velmi úsporná

SVISLÉ KONSTRUKCE  Nosná konstrukce –železobetonový stěnový systém, ve vyšších podlažích 

 zděný stěnový systém. 

 Obvodový plášť – železobeton/zděný systém + kontaktní zateplovací systém.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE  Nosná konstrukce – železobetonová monolitická deska. 

Příčky – zděné, výjmečně SDK.

POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN Bytové jednotky – sádrové omítky, lokálně SDK předstěny. 

 Společné části domu – sádrové omítky, v garážích betonové stěny opatřené malbou, 

 vnitřní strana sklepů a tech. místností – zdivo opatřené malbou.

POVRCHY STROPŮ Bytové jednotky – stěrka, SDK podhledy v bytových chodbách, koupelnách, WC, 

 případně dalších místnostech bytů pro zakrytí rozvodů a instalací. 

 Společné části domu – SDK podhledy, stěrka, v garážích a tech. místnostech konstrukce 

 opatřené malbou.

MALBY Bytové jednotky – bílé, otěruvzdorné, společné chodby, schodiště – bílá barva, 

 část s barevným nátěrem dle výběru architekta.

OKNA A BALKON. DVEŘE Plastová; izolační dvojsklo, vnější parapety – akovaný hliníkový plech, vnitřní parapety 

 – systémové plastové – bílá barva.

VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE Bezpečnostní dveře š. 900 mm dle projektové dokumentace, výška 1 970 mm,  

 ocelová zárubně, hladké, protipožární, povrch CPL. Vnější odstín dveří (do společných 

 prostor) je stanoven architektem projektu, vnitřní povrch je bílý.

 Bezpečnostní zámková vložka s panoramatickým kukátkem ; práh, samozavírač 

 dle projektové dokumentace, kování koule / klika.

DVEŘE VSTUPNÍ – OBJEKT Prosklené hliníkové (samozavírač, paniková klika, dle projektové dokumentace).

GARÁŽOVÁ VRATA Dálkovým ovladačem ovládaná vjezdová vrata do podzemních garáží.

VYTÁPĚNÍ Vytápění bytu je řešeno jako plynové deskovými otopnými tělesy osazenými na stěnách 

 pod okny nebo nadpodlahovými konvektory u francouzských oken. V koupelnách jsou 

 osazena trubková otopná tělesa – „žebříky“ (velikost podle projektové dokumentace). 

 Regulace teploty v místnostech je řešena pomocí termostatických hlavic 

 na otopných tělesech.

 Měření spotřeby tepla je řešeno kalorimetry osazenými na společných chodbách 

 (umožňující odečty spotřeby bez nutnosti přítomnosti vlastníka bytu).
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ELEKTROINSTALACE

SILNOPROUD Bytový rozvaděč je osazen v předsíni. Kabely pro kuchyňskou linku, které jsou napojeny  

 do bytového rozvaděče, budou ukončeny v krabici za předpokládanou polohou kuchyňské 

 linky tak, aby bylo umožněno provedení elektroinstalace standardního rozsahu.

 V každé místnosti je provedena příprava pro osazení stropního svítidla (svítidla, s výjimkou  

 světel na fasádě objektu, nejsou součástí dodávky bytu), vypínače a zásuvky typ 

 Schneider – Asfora, barva bílá, umístění a počet je podle projektové dokumentace.

SLABOPROUD Do obývacího pokoje je osazena datová zásuvka a zásuvka STA (společná televizní anténa). 

 V bytě je osazen domácí telefon pro ovládání vstupních domovních dveří. V předsíni je  

 osazeno autonomní kouřové čidlo.

PODLAHY Obývací pokoj, ložnice, chodba, kuchyňský kout – plovoucí laminátová, 

 lišta po obvodě, koupelna, wc – keramická dlažba, balkon, terasa – nátěr, 

 společná chodba, podesty – dlažba nebo stěrka dle výběru architekta.

OBKLADY, NÁTĚRY Koupelna, WC – keramický obklad, výběr dle standardu, výška obkladu WC 

 a koupelny 2,1 m s dořezem, kuchyňský kout – bez obkladu, Keramické obklady a dlažby 

 jsou vyspárovány spárovací hmotou.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ Na přívodu studené a teplé vody jsou osazeny bytové podružné vodoměry. 

 Pro napojení kuchyňské linky je provedena příprava připojovacího potrubí kanalizace, 

 potrubí studené a teplé vody, ukončená dle projektové dokumentace. Zařizovací předměty 

 jsou vybaveny pákovými vodovodními bateriemi. Příprava pro napojení automatické pračky.

V Zahrádkách  
Bydlení na dosah

INSTALACE
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STANDARDNÍ ZAŘIZOVACÍ Umyvadlo keramické – Ideal Standard – Sirius / Ulysse 60×46 cm - bílé, klasické s otvorem, 

 chromový sifon, umyvadlová baterie Miva, stojánková – sifon chrom. 

 Závěsné WC – Ideal Standard – Sirius / Ulysse, sedátko, splachovácí tlačítkoM271 – bílá barva. 

 Smaltovaná vana – výrobce Kaldewei Eurowa, 700×1600 / 700×1700 (velikost podle 

 projektové dokumentace), sifon, baterie vanová nástěnná – chrom.

Umyvadlo do koupelny

Zavěšené WC, 
sedátko pro WC

Renovmodul – předstěnový
modul pro zazdívání

Ovládací tlačítko

Nástěnná vanová 
baterie

Vana

Umyvadlová 
stojánková baterie

Sifon umyvadlový

Sifon vanový

V Zahrádkách  
Bydlení na dosah

PŘEDMĚTY
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VNITŘNÍ DVEŘE
Vnitřní dveře s obložkovou zárubní, laminátovým (CPL) povrchem a nerezovým kováním, výška 1970 mm, 

šířka dle projektové dokumentace. Dveře do obývacího pokoje jsou prosklené, ostatní dveře plné, nerezové kování.

BUDOVA A BUDOVA B

Dub nugát

WC zámek 
do koupelny

BB zámek 
do pokojů

Bílá

Klika

V Zahrádkách  
Bydlení na dosah

PODLAHY
Laminátová zámková plovoucí podlaha zátěžové třídy 23/31,  tloušťka 7 mm, soklová lišta - dub bílý, 

přechodová lišta – barva stříbrná. Mechanický zámek podlahy umožňuje klientům dodatečnou výměnu lamely 

při jejím poškození.

BUDOVA A + B

Dub prkno stříbrný
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OBKLADY A DLAŽBY
V projektu jsou použity keramické obklady a dlažby v dekorech, která respektují aktuální trendy.

PARAMETRY BUDOVA A BUDOVA B

Série RAKO Spin Plus RAKO Florencie

Rozměry 

obkladu
Spin Plus – 25×45 cm Florencie – 20×40 cm

Rozměry dlažby Spin Plus – 45×45 cm Florencie – 33×33 cm

Materiál keramický obklad, dlažba keramický obklad, dlažba

Odstíny obkladu Spin Plus – bílá Florencie – světle šedá, šedá

Odstíny dlažby Spin Plus – bílá Florencie – světle šedá

Spárovací 

hmota
Manhattan Manhattan

RAKO Spin plus 
bílá

RAKO Florencie 
šedá

RAKO Florencie 
světle šedá

BUDOVA BBUDOVA A

V Zahrádkách  
Bydlení na dosah

Výbavy jsou uvedeny bez příslušenství, které je součástí dodávky (roháčky, sifony, montážní sady atd.)

Počet kusů se řídí prováděcí projektovou dokumentací. V případě, že byt dle prováděcí projektové dokumentace neobsahuje 

výše specifikovanou vybavenost, uvedený oceněný standard není předmětem smlouvy. Výkresová prováděcí dokumentace 

je stavebním řešením, tudíž umístění a velikost zařizovacích předmětů, sanity a spotřebičů je pouze orientační. Budoucí 

prodávající si vyhrazuje právo na změnu standardní vybavenosti bytů, společných částí domu a pozemků. 


