STANDARTNÍ PROVEDENÍ DVOŘÁKOVA – VILA ARMIDA
Položka
dispoziční řešení
základy

Specifikace položky
dle projektové dokumentace
železobetonové

svislé nosné konstrukce

suterén - betonové zdivo, nadzemní podlaží cihelné bloky tl.
30cm, fasádní polystyren nebo minerální vlna tl. 14cm

vodorovné konstrukce stropy

monolitické železobetonové

příčky
příčky sklepů
fasáda

cena vč. DPH

cihelné bloky
systémové výplně nebo cihelné bloky
drásaná nebo točená omítka

povrchy zdiva a stropů

omítka a malba

klempířské konstrukce

titan - zinek

zámečnické konstrukce

zábradlí - výplň skleněná s úchyty
Povrch stěny

omítky vnitřní
malby

keramický obklad

lišta ukončovací

jádrové, štukové nebo sádrové
bílá
obklad Selection white, 20x60cm, v koupelně do výše 1 970 cm,
na WC do výše 1 200 cm, sokl do výše 8 cm, včetně spárovací
hmoty, akrylu, silikonu

600 Kč

2 ks L11x250 nerez

329 Kč
Okna

okna, balkonové dveře

plastové bílé/šedé s izolačním trojsklem- 7-mi komorový systém,
ditherm K1,1

vnitřní okenní parapety

plastové bílé

vnější okenní parapety

šedé
Dveře

dveře vstupní do domu

bezpečnostní

dveře vstupní bytové

zn. Sapeli dveře protipožární bezpečnostní RC2, zvukově izolační
32DB, klima, CPL laminát, plné hladké řada Elegant 10, barva
bílá perla, kukátko, v. 1970 mm, š. 900, kovová zárubeň
jednodílná zazdívací s protipožárním atestem, bezpečností kování
zn. C501

15 790 Kč

dveře interiérové plné

zn. Sapeli řada Elegant hladké plné 10, CPL laminát, 7 barevných
variant, tl. 40 mm, zámek komfort, zárubeň normal, klika Lusy
hranatá, 4 druhy skla

7 620 Kč

1ks zn. Sapeli řada Elegant 40 celoprosklené, tl. 40 mm, zámek
komfort, závěsy TKZ satén, zárubeň normal,CPL laminát, 6
barevných variant, klika lusy hranatá

8 920 Kč

plné dveře

1 490 Kč

dveře interiérové
prosklené
sklepy
vjezdová vrata do garáží

sekční vrata v barvě oken
Podlahy

obytné místnosti, chodby
přechodová lišta
soklová lišta
koupelny

Exkluzivní laminátová plovoucí podlaha Rooms Studio, tl. 8 mm,
8 barevných variant, starlon

700 Kč/m2

zn. PROFIL TEAM stříbrná

120 Kč/m2

zn. KP40, 35 barevných variant

26 Kč/m2

dlažba zn. Rako Fashion černá 30x60 mat, retifikovaná, včetně
spárovací hmoty, akrylu, silikonu

508 Kč/m2

terasy

dřevěná prkna nebo betonové dlažby do terčů

garáže

polyuretanová stěrka nebo epoxycementová stěrka

sklepy

polyuretanová stěrka nebo epoxycementová stěrka
Zdravotechnika

koupelna

vývod studené vody a teplé vody (pro umyvadlo, vanu nebo
sprchový kout), vývod studené vody pro pračku, odpad pro
pračku, sprchu, umyvadlo, vanu, 1ks odsávací ventilátor

radiátor koupelna

kombinovaný Marcus 60x111,8cm, chrom včetně topné tyče

samostatné WC
kuchyně

1ks odsávací ventilátor
vývody studené a teplé vody pro dřez, odpad pro dřez, odpad pro
myčku - po povrchu, příprava pro odsavač par

rozvody vody v bytech

plast

rozvody kanalizace

plast
Zařizovací předměty

vana nebo sprchový kout

dle projektové dokumentace

7 346 Kč

WC závěsné

1ks závěsné WC Laufen Laufen Pro, zadní odpad zvukoizolační
vložka k WC

4 504 Kč

WC sedátko

1ks zn. Glacera

1 490 Kč

ovládací tlačítko na WC
nádržka k wc

1ks zn. Grohe Cosmo G plast, chrom

856 Kč

1ks zn. Grohe - Uniset pro závěsné WC

2 698 Kč

1ks zn. Kolo Kolo 60cm, bílá lesklá včetně šroubů, včetně vtoku
Optima 5/4 clic-clac Celochrom, včetně sifonu

10 658 Kč

1 ks stojánková baterie Hansgrohe s výpustí

2 390 Kč

1ks obdelníková vana Laufen Bolsena 170x75cm, smaltovaná ocel
3,5mm, včetně nožiček a sifonu

12 837 Kč

vanová baterie

1 ks nástěnná Hansgrohe HG248 vč. sprchového setu Hansgrohe
Croma 100

4 669 Kč

sprchová vanička

1 ks sprchová vanička čtvercová Anima LIMNEW 90x90cm, litý
mramor vč. sifonu zn. Optima, chrom 9 cm

5 389 Kč

1ks HÜPPE Next čtverec s antiplaque 90 cm,

11 990 Kč

1ks zn. Hansgrohe Crometta 160 - sprchová soustava Showerpipe
180 mm 1jet s termostatem, bílá/chrom

6 990 Kč

skříňka s umyvadlem
umyvadlová baterie
vana

sprchový kout
sprchová baterie

Elektro – svítidla
rozvody elektro
umístění vypínačů a
zásuvek
osvětlení na stropech v
koupelně, na wc a v
chodbě

měděné dle normy ČSN
dle projektové dokumentace ve standardním provedení, světelný
rozvod ukončený objímkou, v koupelně nad umyvadlem světelný
rozvod ukončený objímkou
včetně stropních svítidel

rozvaděč bytový

umístěn nad nebo vedle vstupních bytových dveří

kuchyňská linka

kabelová rezerva uprostřed kk bez koncových prvků, 7ks vývodů
zásuvek + sporáková přípojka 400V, 1ks vývod na světlo pod
linkou,

zásuvky, vypínače 230V

zn. ABB Tango bílá

zásuvka STA

1 ks v obývacím pokoji

datová zásuvka

1 ks v obývacím pokoji

domácí telefon s
elektrickým vrátným

1 ks u vstupních dveří do bytové jednotky

systém EPS

1 ks autonomní hlásič kouře

sklepní kóje

1ks vypínač, 1ks stropní svítidlo

Ostatní
sklepy
SDK podhledy
regulace měření teploty
vytápění
dvířka k měřičům

bez vytápění a rozvodů vody, bez zásuvek
ve všech obytných místnostech
bytové stanice umožňují měření spotřeby tepla a teplé vody
vlastním měřičem
podlahové
protipožární

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Obklad Pilch Selection white 20x60 cm

Obklad Pilch Selection grey 20x60 cm

Dlažba Rako Fashion černá 30x60 cm

Vstupní dveře Sapeli, Elegant 10 bílá perla

Klika Lusy hranatá

Dveře interiérové Sapeli, Elegant 10 (barevné varianty)
CPL bílá perla

CPL dub

CPL buk

CPL javor

CPL ořech

CPL wenge

Laminátová plovoucí podlaha Rooms Studio (barevné varianty)
Dub elegantní

Dub edison přírodní

Dub elegantní bílý

Dub přírodní

Buk

Smrk originál

Jilm

Jilm přírodní

Radiátor kombinovaný Anima Marcus

Obdélníková vana Laufen, Bolsena 170x75 cm

Sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm

HÜPPE Next sprchový kout čtverec 90cm

Ovládací tlačítko na WC Grohe, Cosmo G

WC závěsné Laufen, Laufen Pro

WC sedátko Glacera

Nádržka pro zazdění Grohe - uniset

Skříňka s umyvadlem Kolo, Kolo 60 cm

Vanová baterie nástěnná Hansgrohe

Umyvadlová baterie stojánková Hansgrohe

Vanový set Hansgrohe Croma 100

Sprchový systém Hansgrohe Crometta

