
DVEŘE

Vstupní dveře
900*2100 mm - bezpečnostní 3 třida
(s dřevenou konstrukcí s kovovými výstuhami a protipožární
výplň), kukatko, bezpečnostní kování SICURA

Interiérové dveře
800*2100 mm Sapeli s obložkovou zárubní, bezfalcové,
přírodní dýha dub natur, kování NOVA

Ve všech modelových řadách dveří si můžete vybrat různé druhy prosklení i typů skel včetně dveří
celoskleněných. Jedná se o nadstandardní vybavení, které není v ceně. Lze vybírat z široké nabídky
naší partnerské společnosti http://spo-plzen.cz.

http://spo-plzen.cz/


PODLAHY

Pokoje – dřevěná podlaha třívrstvá European Oak – dřevěná vrstva 2,5 mm, formát 2200 x 155x
14mm, k tomu odpovídající lišty. Anglická značka Havwoods patří mezi velikány, když přijde na
dřevo.

Koupelna, WC – keramická dlažba a obklad 600 x 600 mm, španělská značka Ecoceramic, typ
NORWICH

Dodávku parket i nadstandardních podlah do našich bytů zajišťuje náš smluvní partner firma
Home & Horeca https://www.home-horeca.cz/

Dodávku dlažeb i nadstandardních obkladů do našich koupelen zajišťuje náš smluvní partner
firma Keramika Soukup https://www.soukupexperience.cz/

https://www.home-horeca.cz/
https://www.soukupexperience.cz/


Elektro

silnoproud koncové prvky výrobce (Kopp)
slaboproud koncové prvky výrobce (Kopp)

domácí videotelefon
datová síť + rozvody televizního koaxiální kabeláže v každé místnosti
1 x telefonní zásuvka a příprava pro zapojení ADSL

VZDUCHOTECHNIKA

Větrání: v každém bytě samostatná rekuperační jednotka

Dodávku nadstandardních osvetlění do našich butů zajišťuje náš smluvní partner firma
Triplechrome s.r.o. https://triplechrome.cz/

https://triplechrome.cz/


WC/Koupelna

- umyvadlo Kolo Traffic 60*48

- skříňka pod umyvadlo Kolo Traffic, bílá lesk

- zrcadlo s osvětlením Dřevojas Stripe

- umyvadlová bateri Kludi Pure&Style 100 s výpustí

- WC závěsné Kolo Modo Rimfree 33,8x54

- walk-in Kermi FILIA - sklo čiré KermiClean, stříbrná vysoký lesk, příčný
stabilizátor 120*200



- sprchová podom.baterie s přepínačem Kludi Pure&Style +
flexx.boxx

- hlavová sprcha Kludi A-QA se sprchovým ramenem

- sprchový set Kludi Logo 1S včetně držáku a připojovacího
kolínka

- vana Kaldewei Cayono 170x75 + nohy

- nástěnná baterie Kludi Pure&Style

- vanový sprchový set Kludi Fizz 1S

- topný žebřík ISAN Quadrat, středové připojení, sněhově bílá 60x120


