
PARLÉŘOVA
Standard bytů

stávající konstrukce

NOVÉ BYTY:

příčky

mezi byty

vnitřní příčky

koupelny a WC

stropy
obytné místnosti, předsíně, kuchyně

sádrokartonový podhled s minerální izolací

podlahy
chodby, koupelny

obytné místnosti

lišty bílé hladké

společné  prostory terazzová a keramická dlažba

terasy a balkóny podlaha betonová dlažba

výplň z drátoskla nebo zvýšená atika ve stejném provedení jako fasáda

vybavení osvětlení, el. zásuvky venkovní ve 4NP

dveře
vstupní dveře

vnitřní otočné dveře dřevěné, hladké, bílé, plné nebo prosklené, obložkové zárubně

okna stávající plastová s izolačním dvojsklem

2.N4, 3.N4 nová plastová s izolačním dvojsklem
nový obklad parapetů, keramický obklad

2.N4, 3.N4 parapety z umělého mramoru

kuchyně

sanitární vybavení
WC

sprcha

byt 4.N1

vana

umyvadla

umývátka

koupelny, wc
obklad

zrcadlo zrcadlo individuální rozměry, zapuštěné v obkladu

osvětlení zapouštěné v podhledu a nad zrcadlem

pračka vývody pro pračku v předsíni, komoře nebo koupelně

Nosný systém je železobetonový vyzdívaný skelet.
Stropní konstrukci tvoří železobetonový žebírkový monolitický strop a žb průvlaky. 
Podlahy jsou těžké plovoucí, ve společných prostorech terazzová dlažba, v bytech 
dubové parkety.Na balkonech je betonová dlažba na terčích. 
Uliční fasáda je obložena keramickým obkladem bílé barvy, dvorní fasáda je 
omítnuta, natřená šedou barvou

bezpečnostní třídy BT3, s  požární odolností EI 60, vzduchová neprůzvučnost Rw=61 
dB, tloušťka stěny 127 mm, příčka je dvojitě opláštěná, s  ocelovým plechem na obou 
stranách profilů. Minerální izolace s  minimální objemovou hmotností 15 kg/m3, 
malba

sádrokartonová příčka s  vzduchovou neprůzvučností Rw=45 dB, tloušťka stěny 100 
mm, minerální izolace s  minimální objemovou hmotností 15 kg/m3. (např. Isover 
Piano) . V  místech keramického obkladu bude opláštění provedeno dvojitě (2x 12,5 
mm). malba

opláštění provedeno dvojitě (2x 12,5 mm) deskou do vlhka, impregnace, 
malba/obklad

keramická dlažba RAKO Sandstone Plus, formát 450x450 mm, 
odstíny hnědá, béžová, šedá
dřevěná podlaha – kantovka – varianta Teak,  zbroušené, olej
dřevěná podlaha – kantovka – varianta Dub, zbroušené, olej
dřevěná podlaha – stávající/nové dubové parkety, zbroušené, olej

bezpečnostní protipožární, 2.bezpečnostní kategorie, hladké, barevné, kovová 
zárubeň,  bezpečnostní kování vícebodové

příprava na napojení vody, kanalizace, elektro, digestoře, součástí dodávky není 
kuchyňská linka a zařízení. do mezibytových příček je možné kotvit horní skříňky 
kuchyní.

závěsný klozet s hlubokým splachováním KERAMAG renova nr.1, splachování ve 
standardu Geberit, tlačítko Geberit, klozetové sedátko

sprchová vanička RIHO, různé rozměry, skleněná otočná zástěna HUEPPE design 
elegance, sprchová baterie HANSGROHE talis S, sprchová sada HANSGROHE 
Croma 100

Sprcha spojena s klozetem KERAMAG renova nr.1, bez vaničky, podlaha 
vyspádovaná do guly, sprchová zástěna HUEPPE design elegance

ocelové smaltovaná vana KALDEWEI Saniform 170 x 70 cm, vanová baterie 
HANSGROHE, Talis S, Ruční sprcha HANSGROHE Croma 100 Multi

umyvadlo KERAMAG renova nr.1, šířky 55, 60 nebo 65 cm, baterie HANSGROHE 
talis S
KERAMAG renova nr.1, šířky 55 (v jednotkách 2.N1, 2.N2, 2.N3, 3.N3, 4.N1)

 (jen v některých bytech s odděleným WC)
KERAMAG renova nr.1, ROCA Nexo

kombinace
velkoformátová obklad: RAKO SYSTEM 300x600 mm,odstín bílý lesklý
mozaika 25x25 mm, PARADYZ – ALTEA BIANCO, odstín bílý lesklý



osvětlení a el. instalace, tel. samostatný rozvaděč u dveří

ve středu hlavní místností přisazené hlavní svítidlo

v koupelně zapuštěná svítidla s ventilátor

STA zásuvka v obývacím pokoji

počet zásuvek dle projektové dokumentace

vypínače a zásuvky, typ Unica Basic

bezpečnostní systém

sdělovací vedení přípojka telefonu a STA v každém bytě

vytápění ústřední topení napojeno na plynovou kotelnu v 2PP, 

obytné místnosti bílé deskové radiátory Korado Plan

koupelny

měření přádavné měřiče na otopná tělesa

ohřev vody elektrické boilery Dražice OKCE 125L, 50L, 20L, podle velikosti bytu

větrání v kuchyni příprava pro digestoř

odvětrávání WC a koupelny včetně ventilátorů

měření a regulace

otevírání vchodových dveří klíčem, čipem nebo elektrickým zámkem z bytu, domovní 
telefon, otevírání vchodových dveří z každého bytu (dvoje dveře v každém vstupu)

příprava pro elektrický nástěnný žebříkový radiátor s elektrickou topnou patronou 
(není součástí dodávky bytu)

měření spotřeby elektřiny,  spořeby vody a vytápění (přídavné měřiče) jednotlivě pro 
každý byt


	standard

