
NOVÁ LAZECKÁ  
STANDARDNÍ VYBAVENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK  
 
KONSTRUKCE     STANDARDNÍ VYBAVENÍ  
 
dispoziční řešení     dle projektové dokumentace  
 
omítky vnitřní     štukové, případně sádrové  
 
vana nebo sprchový kout ( dle PD )  
vana akrylátová 170x75cm Obdélníková vana Laguna Idea Plus 170x75 cm, 100% 

akrylát, 220 l , nožičky k vanám LAGUNA univerzální, 
SILFRA van.automat TEK CR 47cm, MULTI van.sifon 
6/4x40mm-B /matky/, Magnety do obkladů stavitelné  

 
vanička čtverec 90x90x3cm Sprchová vanička čtvercová Siko LIMNEW 90x90x3 cm, 

litý mramor nebo Vanička litý mramor 1/4kruh 90x90x3 
cm R550+nohy, sifon ke spr. Vaničce pr. 90mm CR 

 
sprchové dveře posuvné 90x90x190cm Sprchový kout posuvný Siko TEX čtverec 90x90x190 cm, 

čiré sklo, chrom profil, univerzální nebo Sprchový kout 
posuvný Siko TEX 1/4kruh 90x90x190 cm, čiré sklo, 
chrom profil, univerzální, R550, Madlo 1ks ke koutům 
Anima TEX, mod. 3 

 
sprchové dveře do niky posuvné 90x190cm  Sprchové dveře Siko TEX posuvné 90x190 cm, 

neprůhledné sklo grape, chrom profil, univerzální, Madlo 
1ks ke koutům Anima TEX, mod. 3 
 

umyvadlo a umývátko (dle PD) 
umyvadlo Umyvadlo Vitra S50 60x46 cm, otvor pro baterii uprostřed,  
 
umývátko Umyvadlo Kolo Nova Pro 45x25 cm, odkládací plocha 

vlevo nebo Umyvadlo Kolo Nova Pro 45x25 cm, odkládací 
plocha vpravo 

 
příslušenství umyvadla, umývátka Sada na uchycení umyvadla 10x12mm HM12 

MULTI sifon umyv.baňk. bez vtoku 5/4 CR, vtok um. 
OPTIMA 5/4, clic-clac CELOCHROM, Manžeta-
gum.redukce 32-40 (E473G), SCH Sanland roháček 
1/2x3/8 bez filtru 



 
WC mísa s nádrží 1ks  Závěsné WC Vitra S50, zadní odpad, 54,5cm, včetně 

sedátka zn. Glacera duroplast  
 TECEprofil modul pro WC s tlačítkem TECEbase 

9.240.700 + šrouby pro uchycení 
 

vodovodní baterie  Umyvadlová baterie stojánková Cube Way bez výpusti 
(pro umývátko), umyvadlová baterie stojánková Optima 
Cube Way bez výpusti (pro umyvadlo), Sprchová baterie 
nástěnná Optima Cube Way bez sprchového setu, 150 mm 
nebo Vanová baterie nástěnná Optima Cube Way bez 
sprchového setu, 150 mm,  

 
vanový a sprchový set Vanový set Siko, 3 funkce, oblý nebo Sprchový set Siko, 3 

funkce, kulatý 
 
příslušenství pračka MULTI sifon prač.podom. CR nebo SCH pračkový 

roháč.1/2x3/4 bez klapky CR 
 
topná tělesa (počet a výkon  ocelové deskové radiátory JAGA TEMPO - nebo obdobné, 
dle velikosti bytu)  v koupelně otopné těleso JAGA HELIOS H2O nebo 

obdobné, bez elektropatrony  
 

domácí telefon  1 vývod v předsíni, autotelefon LOFT nebo obdobné 
 

zásuvka STA      1 vývod v obývacím pokoji, ABB Tango nebo obdobné  
 
zásuvka telefonu     1 vývod v předsíni, ABB Tango nebo obdobné  
 
datová zásuvka     1 vývod v obývacím pokoji, ABB Tango nebo obdobné  
 
zásuvky 230V  v kuchyňském koutu 4 zásuvky + sporáková přípojka 

400V, vývod na světlo pod linkou, v koupelně 3 zásuvky + 
vývod na světlo nad umyvadlem bez světla, v dalších 
místnostech 4 ks zásuvek + v obývacím pokoji navíc  
3ks za televizí, 2ks zásuvek na terase V každé obytné 
místnosti 1 centrální světelný vývod ukončený objímkou a 
ovládaný spínačem. Koncové prvky ABB Tango nebo 
obdobné  
 

svítidla v koupelně, na WC a v chodbě  stropní svítidlo OSMONT AURA 2*13W nebo obdobné, 
počet světel v chodbě dle projektu  
 



elektrický sporák     není součástí standardního vybavení  
 
podlahová krytina  v pokojích, v předsíni a v šatnách, laminátová plovoucí 

podlaha EGGER E-motion Classic 31 JUST tl. 7mm – nebo 
obdobné včetně olištování  
 

dlažba  v koupelně a na WC – Vitra Cosy 45x45cm mat nebo 
Fineza Via veneto 33x33cm  
 

obklady  v koupelně a na WC, výška obkladu 2000 cm v koupelně a 
120 cm na WC – Vitra Cosy 25x40cm mat nebo Fineza 
Fresh 20x50cm lesk 
 

bytové zárubně  obložkové v barevném odstínu bílá 
 

vstupní dveře do bytu  typové 900 mm, požárně odolné - v barevném odstínu 
grafit, povrch CPL, zvuková izolace 32dB, bezpečnostní 
třída 2, zámek vložkový, bezpečnostní kování - ocelová 
zárubeň  
 

vnitřní bytové dveře  typové hladké kašír, voštinové, plné případně 3/4 prosklené 
– dle projektu, v barevném odstínu bílá, zámek dozický, 
kování normal  
 

vnější otvorů (fasádní) výplně  bílé plastové   

 
SDK podhledy     V koupelně a WC  
 
vnitřní parapety     lamino bílé  
 
vnitřní malby      bílé 
vzduchotechnika     odvětrání WC a koupelny, v kuchyni pouze příprava 
 

podlaha na terasách  kačírek, v části betonová dlažba šedé barvy na terčích, 
rozsah dle PD  
 

podlaha na lodžiích     Betonová mazanina  
 
podlaha komor v patrech    Taurus Granit Nevada 30*30cm nebo obdobné  
 
systém EPS      Autonomní hlásič kouře vždy jeden pro byt  
komora v 1.PP     vyzděná, s nátěrem na stěnách i na podlaze 



SIKO 
obklad 
 
 
Vitra Cosy grey 25x40 cm, mat      Vitra Cosy white 25x40 cm, mat  

 
 
 
 
 
 

 
Vitra Cosy cream 25x40 cm, mat            Vitra Cosy brown 25x40 cm, mat Vitra Cosy basalt 25x40 cm, mat 

 
 
 
 
 
 
 

Fineza Fresh orange 20x50 cm, lesk.        Fineza Fresh red 20x50 cm, lesk Fineza Fresh green 20x50 cm, lesk 
 
 
 
 
 

 
Fineza Fresh black 20x50 cm, lesk        Fineza Fresh white 20x50 cm, lesk 

 
 
 
 
 
 

Dlažba 45x45cm 
Vitra Cosy grey, mat      Vitra Cosy basalto, mat          Vitra Cosy beige, mat Vitra Cosy dark brown, mat 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fineza Via veneto  Fineza Via veneto            Fineza Via veneto                Fineza Via veneto 
bianco, mat                              arancio, mat                                    rosso, mat            olivo, mat 
 
 
 
 


