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výrobce model ilustrační zobrazení

založení základové pasy z prostého a ŽB betonu

svislé konstrukce

obvodový plášť pórobetonových tvárnic ytonG 
s kontaktním zateplovacím systémem

mezijednotkové stěny dvojité vzájemně oddilatované

vnitřní příčky a zdivo porobetonové příčkovky ytonG

Instalační předezdívky / obezdívky porobetonové příčkovky ytonG

vodorovné konstrukce

stropní konstrukce železobetonová monolitická deska 
s průvlaky a překlady

střechy jednoplášťová střecha s vrchní vrstvou 
z pvC pásů 1,5 mm, vývod a uchycení na sateli

schodiště domovní monolitické  s dřevěným obkladem stupnice 
a podstupnice, stejný materiál jako podlahy 
(třívrstvý lepený dílec), 
dřevěné madlo

omítky / izolace

vnitřní stěny hrubá omítka pro interiéry, 
min. tloušťka 1,5 mm, bílá

WeBer štuková omítka 
WeBer 3803 B

vnější stěny polystyren epS 70 neo tl. 100 mm, 
silikonová omítka tl. 1,0 mm probarvená ve hmotě
hydroizolace - asfaltové pásy
tenkovrstvá prémiová fasádní omítka s multifunkčním drypor efektem

BauMIt Star top
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výrobce model ilustrační zobrazení

podhledy

podhled interiér Sdk podhledy

skrytá lišta pro závěsy

výplně otvorů 

vstupní dveře dřevěné s izolačním dvojsklem a bezpečnostním zámkem vekra

okenní výplně dřevěná s izolačním dvojsklem vekra
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výrobce model ilustrační zobrazení

výplně otvorů 

interiér dveře dveře plné bez prosklení, povrch CpL hladká bílá, laminátové, 
bezfalcové, skryté panty, 210cm

SapeLI elegant komfort

interiér zárubně obložkové, povrch hladká bílá SapeLI obtus

kování chrom/matný nikl M&t MInIMaL

 

garážová vrata sekční lamelová vrata s elektrickým pohonem LoMaX
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výrobce model ilustrační zobrazení

venkovní povrch betonové dlaždice, zámková dlažba

podlahy

interier - hrubé podlahy

dlažba- koupelny, WC dlažba světlá Beige naturale 30x60cm, rektifikovaná IrIS BeIGe 
naturaLe, 
SerIe reSIde

obklady keramické obklad bílý mat, 30x60cm, rektifikovaná Fineza White collection

interier - hrubé podlahy

dřevěné podlahy všech obytných 
místností včetně chodeb a schodiště

třívrstvá dřevěná, povrch dub, vzor parketa, lak matný, tl, 12 mm, 
šířka 120 mm

StILparkett dub Sbiancato

sokl dřevěný, stejný typ dle podlahy, rovné hrany StILparkett dub Sbiancato
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výrobce model ilustrační zobrazení

dělící, ukončující lišty eloxovaný hliník, rovné plochy a hrany SCHLuter  

nátěry / malby

nátěry ocelové konstrukce, syntetická barva raL /komaxit   

malby malba bílá, příp. omyvatelný nátěr prIMaLeX pLuS, 
příp. prIMaLeX 
FortISSIMo

zábradlí

 vnitřní zábradlí schodiště kovové-nerez   

vnější oplechování

 oplechování poplastovaný plech vIpLanyL   

terasy

terasova dlažba betonová dlažba, povrch vymývaný, 
bílý / světle šedý, formát 40x60x4cm

preSBeton Simona bílá
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výrobce model ilustrační zobrazení

oplocení a zahrada

zahrada travní výsadba

technické řešení plotu

založení plotu

vytápění podlahové vytápění   

topná tělesa zehnder radval XS připojovací ventil ke koupelnovému žebříku, 
na připoj. rozteč 50mm, chrom
 
zehnder svěrné šroubení k připojení ventilu koupelnového žebříku
 
zehnder el. topná tyč rICa 300W, Ip54, délka kabelu 1,2m,
s vidličkou do zásuvky 230v
 
(v koupelnách žebříkové otopné těleso)
zehnder koupelnový žebřík 60/120cm, provedení rovné,
středové připojení na rozteč 50mm, chrom

zeHnder kLaro

rozvody

vzduchotechnika

větrání větrání zajišťuje rekuperační jednotka s rotačním výměníkem

koupelny odtah   

kuchyně příprava, odtah na střechu

strojní větrání s rekuperací příprava
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výrobce model ilustrační zobrazení

zdravotní technika

tuv plynový kondenzační kotel junkerS zSB 14-3

WC montážní prvek pro závěsné WC na zazdění GeBerIt

WC závěsné WC s newflush technologií, bílá + CataGlaze,  
vč. Slim sedátka plus s pozvolným sklápěním, zvukové izolace  
a skrytého upevnění

CataLano SFera 54

ovládací tlačítko ovládací tlačítko k závěsnému WC, pochromovaná
podomítková splachovací nádrž

GeBerIt omega 30 k

umyvadlo umyvadlo 60x47x13cm, povrchová úprava CataGlaze, bez otvo-
ru, otvor předpřipraven, s přepadem, bílé

CataLano preMIuM

vodovodní baterie k umyvadlu baterie umyvadlová páková pod omítku, nástěnná část, délka 
výtoku ramínka 225mm, chrom

HanSGroHe taLIS e
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výrobce model ilustrační zobrazení

vana Santech vana obdelníková akrylátová 170x75cm, 
odtok a přepad uprostřed, bílá
Santech nohy k vaně

SanteCH LInea (SaLIn170)

vanová baterie odpadová přepadová napouštěcí souprava k vaně

Hansgrohe baterie vanová páková podomítková, pro 2 
spotřebiče, chrom

Hansgrohe základní těleso k vanové/sprchové podomítkové bat-
erii - do zdi, (k vaně)

HanSGroHe eXaFILL S

taLIS e

sprcha k vaně Hansgrohe fixfit stěnová přípojka hadice,
se zpětným ventilem, chrom

sprchová souprava 0,9m, bílá/chrom

HanSGroHe

HanSGroHe

FIXFIt e

CHroMa 
SeLeCt e 1 jet

sprchový kout jednokřídlé sprchové dveře s pevnou stěnou v rovině šířka 
cca. 100cm, výška 200cm, L-kování, Chrom, sklo čiré s úpra-
vou, panty vlevo, montáž na dlažbu se zkrác. boční stěnou                                                                                             
SanSwiss boční stěna šířka cca. 80cm, výška cca. 145cm, pro 
montáž s dveřmi v 90°, L-kování, Chrom, sklo čiré, montáž na 
přizdívku u vany, zkrácená

SanSWISS pur
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výrobce model ilustrační zobrazení

sprchový set hlavová sprcha talíř 24x24cm, chrom

sprchové ramínko ze zdi

termostat

Hansgrohe Croma Select e 1jet  
porter Set sprchová sada 1,6m, bílá/chrom

HanSGroHe

HanSGroHe

HanSGroHe

HanSGroHe

CroMetta e 
240 1jet

389mm, chrom

ecostat square

Croma Select S  
- Croma Select S 
Multi

sprchový set přípojka, chrom HanSGroHe FIXFIt porter e

nerezový rošt nerezový rošt ke sprchovému žlabu 985mm, dekor Square aCo SQuare

odtokový žlábek aCo nerezový sprchový žlab 985mm se zadní vertikální přírubou aCo 985 mm
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výrobce model ilustrační zobrazení

světlovod kruhový LIGHtWay LIGHtWay

elektroinstalace

koncové prvky elektroinstalace vypínače / zásuvky, barva bílá aBB Future LInear

ISB - inteligentní systém budov

elektrický vrátný aBB Welcome midi

teL/Sat aBB Future LInear

venkovní zásuvky

venkovní osvětlení
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