
Umístění

Standardy
bytových domů Alfa a Beta

Vstupní dveře do bytu Bezpečnostní, protipožární dveře s ocelovou zárubní
Barva v exteriéru antracitová, barva 
v interiéru bílá, dubový práh, bezpečnostní 
cylindrický zámek

Interiérové dveře Falcové dveře, včetně obložkové zárubně Bílé

Okna Plastová Barva v exteriéru antracitová, barva 
v interiéru bílá

Kování interiérových dveří Klika pro interiérové dveře Broušený nerez, kulatá rozeta

Podlaha v obytných 
místnostech Dřevěná třívrstvá

Tl. cca 13 mm s nášlapnou vrstvou 3 mm, 
odstín dub, pokládka plovoucím  
způsobem, obvodová lišta bílá

Dlažby v koupelnách, 
WC a předsíních Keramická dlažba Spárovací hmota dle dlažby

Obklady v koupelnách a WC Kombinace keramických obkladů Hliníkové ukončovací a rohové lišty,
spárovací hmota dle obkladu

Vybavení koupelen
a WC

Dvojumyvadlo š. 1200 mm 
Umyvadlo š. 600 mm

Keramické, bílé, bez výpusti
* velikost dle dispozice koupelny a projektu

Umyvadlová skříňka Dekor černé dřevo + černá kovová 
konstrukce

Umývátko * v samostatných místnostech WC

Umyvadlová a umývátková baterie stojánková, páková černá
* baterie umývátková z pravé strany

Umyvadlová a umývátková zátka Průtočná

Umyvadlový a umývátkový sifon Černý
* v rámci skříněk nábytkový

WC závěsné Bílé, vč. sedátka softclose

WC tlačítko Černé

Vana 800 × 1 800 (resp. 1 700) mm Bílá, napouštění přepadem

Sprchový žlab nebo sprchová vanička * Dle dispozičního řešení s ohledem 
na spád potrubí

Baterie vanové a sprchové Podomítkové s přepínáním, černá

Sprchový set k vaně a sprše Ruční sprcha, plastová hadice, nástěnný 
držák s vývodem pro hadici, černá

Hlavová sprcha Se stropním ramenem, černá

Zástěna sprchových koutů

Topný žebřík

Kruhové zrcadlo s poličkou 1 sestava pro umyvadlo
Sestava více zrcadel pro dvojumyvadlo

Příprava pro kuchyň Vývody teplé vody, studené vody, odpadu v blízkosti šachty * konkrétní pozice vývodů vody 
a odpadu nejsou součástí standardu

Sada vývodů s okruhy pro běžné kuchyňské spotřebiče * konkrétní pozice zásuvek nejsou 
součástí standardu

Příprava pro napojení kuchyňské digestoře v objektu Alfa
potrubí ze šachty pod stropem
* v objektu Beta budou klientem 
osazeny cirkulační digestoře

Popis Specifikace
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