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Všechny jednotky budou provedeny ve standardním vybavení, které splňují veškeré uživatelské
náležitosti. Součástí jednotek jsou okenní a dveřní výplně, laminátové podlahy, malby, instalace vody,
elektroinstalace pro napojení svítidel a spotřebičů a topná tělesa. Koupelny a WC budou vybaveny
zařizovacími předměty a měřiči vody. Každý byt bude disponovat samostatným měřením dodaného tepla a
el. energie. V kuchyních budou připraveny instalace pro montáž kuchyňských linek.
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Dveře
Vstupní dveře do objektu
•

Zdivo
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AL dveře - Aluprof MB-70

Vstupní bytové dveře

Porotherm EKO, tloušťka 50 cm

•
•
•

protipožární dveře osazené do plechové zárubně
povrch CPL folie 0,2 mm odolná proti mechanickému poškození, vlhkosti či sluněčnímu záření, dekor
Antracit, práh bukový
bezpečnostní kování (klika/madlo), zámek FAB, vložka RC3

•

hodnota zvukového útlumu dosahuje 32 dB

Interiérové bytové dveře

Omítky

•
•
•

dveře plné, voštinová výplň, falcové, povrch CPL folie 0,2 mm, dekor Dub Přírodní/Antracit
zámek dózický, interiérové kování MP-favorit/coslan-R, nerez (klika/klika), zamykání WC + koupelna
obložková zárubeň v dekoru dveří

Baumit a Profibaustoffe

Provedení stěn a stropů vč. povrchu
klika/madlo

klika nerez

klika/klika

klika kulatá
nerez

Příčky, mezibytové stěny, omítky a malby
•
•

příčky budou zděné z keramických tvárnic
omítky budou vápenné, štukové

•

všechny stěny budou opatřeny kvalitní disperzní bílou barvou

větrací
dveřní kryt
- plast bílá

dveřní zavírač
dveře plné
dekor Antarcit

dveře plné
dekor 3D Dub Přírodní

větrací
dveřní kryt
- nerez
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Podlahové krytiny
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Veřejné prostory, schodiště + balkon
•

Pokoje s kuchyňským koutem a ložnice

slinutá neglazovaná keramika, matná retifikovaná dlažba RAKO TAURUS GRANIT ve formátu 30x30 cm,
tloušťka 9 mm do veřejných prostor, velikost spár 2-3 mm na schodiště a balkony

•

laminátová plovoucí podlaha od firmy KPP - living for flooring, Krono Original - tl. 8 mm + podložka +
soklové lišty v barvě podlahy

•

série Castello Classic, výběr ze dvou dekorů Spreewald Oak a Urban Legend

Taurus Granit 76S
Nordic 30x30 cm

1675 Spreewald Oak

Zdravotně technická instalace

8812 Urban Legend

Umyvadlo

Předsíně, chodby, koupelny
•
•
•

nástěnná retifikovaná dlažba Koupelny Ptáček, rozměry 30x60 cm, tloušťka 8,2 mm, velikost spár 2-3 mm,
dekor Black, Grey, Silver, White, Beige
podlahová retifikovaná dlažba Koupelny Ptáček, rozměry 60x60 cm, tloušťka 8,2 mm, velikost spár 2-3 mm
dekor Black, Grey, Silver, White, Beige
stěny koupelen budou obloženy do výše 2100 mm

La Ceramica Trust
Black 30x60 cm

La Ceramica Trust
Grey 30x60 cm

La Ceramica Trust
Silver 30x60 cm

La Ceramica Trust
White 30x60 cm

•
•
•
•
•

umyvadlo klasické - Ideal Standard s otvorem Eurovit Plus 60x46 cm bíla
souprava na upevnění umyvadel - M10x120 mm NY
sifon umyvadlový , mosazný Easy trubkový 5/4“,32 mm chrom
ventil uzavírací rohový Schell závitový Comfort bez nátrubku 1/2“x3/8“
baterie umyvadlová Grohe stojánková páková BauLoop chrom

•

příslušenství k sifonům - Concept výpusť umyv., click/clack kulatý vysoký, malá zátka 5/4“ chrom

La Ceramica Trust
Beige 30x60 cm
umyvadlo 60x46 cm
Ideal Standard

La Ceramica Trust
Black 60x60 cm

La Ceramica Trust
Grey 60x60 cm

La Ceramica Trust
Silver 60x60 cm

La Ceramica Trust
White 60x60 cm

La Ceramica Trust
Beige 60x60 cm

uzavírací ventil

baterie Grohe páková
BauLoop chrom

umyvadlová
výpusť

sifon Easy trubkový
chrom

souprava na upevnění
umyvadel
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•
•
•

předstěnové systémy ovládací desky Easy Easy ovládací tlačítko bílá
předstěnové systémy modul pro WC Easy Easy New předs. modul WC - sádromodul pro suchou instalaci stavební výška 1,2m
příslušenství k sanitární keramice - Concept izolační deska pro závěsné WC a bidet bílá
závěsné WC CONCEPT 60x540mm, celokapotované, hluboké splachování, bílá
WC sedátko CONCEPT 360x444 mm duroplastové, bílá

•
•
•

•

žlab podlahový - Concept 100 Flex LOW snížený s okrajem, nastav.límcem ke stěně 750 mm nerez
rošt ke žlabům - nerezový Concept 100 RKC1-750, kolmý 750 mm matný
zástěna sprchová, dveře - sklo Concept 100 NEW, posuvné 2-dílné s pevným segmentem 800x1900 mm
bílá/čiré AP
žlab podlahový - Concept 100 Flex LOW snížený s okrajem, nastav.límcem ke stěně 850 mm nerez
rošt ke žlabům - nerezový Concept 100 RKC1-850, kolmý 850 mm matný
Zástěna sprchová, dveře - sklo Concept 100 NEW, posuvné 2-dílné s pevným segmentem 900x1900 mm
bílá/čiré AP
Žlab podlahový - - Concept 100 Flex LOW snížený s okrajem, nastav. límcem ke stěně, 950 mm nerez
Rošt ke žlabům - nerezový Concept 100 RKC1-950, kolmý 950 mm matný
Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 100 NEW, posuvné 2-dílné s pevným segmentem 1000x1900 mm
bílá/čiré AP
Baterie sprchová Grohe nástěnná páková BauLoop bez příslušenství 150 mm chrom

•

Sprcha, sprchový set - Concept 100 New tyč 70cm, 1 polohová sprcha s hadicí 160cm chrom

•
•
•
•
•
•

Umyvadlo na WC
•
•
•
•

REAL SPEKTRUM a.s., Lidická 77, 602 00 Brno
Sprchový kout do niky

WC závěsné
•
•
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umývátko Ideal Standard Eurovit 500x235 mm, bílá
baterie umyvadlová Grohe stojánková páková BauLoop chrom
sifon umyvadlový , mosazný Easy trubkový 5/4“,32 mm chrom
ventil uzavírací rohový Schell závitový Comfort bez nátrubku 1/2“x3/8“

Sprchový kout rohový

WC závěsné
Concept bílá

WC sedátko
Concept bílá

ovládací tlačítko
Easy Easy New
bílá

•
•
•

Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 100 NEW, posuvné dveře 2-dílné 800x800x1900 mm bílá/čiré AP
Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 100 NEW, posuvné dveře 2-dílné 900x900x1900 mm bílá/čiré AP
Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 100 NEW, posuvné 1-dílné s pevným segmentem 1200x1900 mm
bílá/čiré AP

•

Zástěna sprchová boční - sklo Concept 100 NEW 800x1900 mm bílá/čiré AP

předstěnový systém
Easy Easy New - 1,2 m
podlahový žlab
Concept 100 Flex LOW

umývátko bílé
baterie Grohe
umyvadlová páková
BauLoop chrom

sifon Easy trubkový
chrom

sprchová zástěna
posuvné dveře

rošt ke žlabu
Concept 100 RKC1-750
matný

baterie sprchová
Grohe BauLoop

sprchová zástěna
obdélník posuvné dveře + sklo

sprchový set
Concept 100 New

sprchová zástěna
čtverec posuvné dveře + sklo
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Koncové prvky elektro
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Venkovní žaluzie, Markýzy - příprava

ABB Tango, bílá

Systém vytápění
Kryt spínače
kolébkového

Kryt spínače
kolébkového s popisovým
polem

Kryt spínače
kolébkového s čirým
průzorem

Okna

Topná tělesa a měření
•
•
•

objektová výměníková stanice
v místnostech budou desková otopná tělesa v provedení ventilkompakt
ventily budou osazeny termostatickými hlavicemi

•

koupelny budou vybaveny trubkovými ocelovými tělesy se středovým připojením

VEKA softline 76MD. dvojsklo, kliky VBH compact
•
•
•
•
•

Uf (rám) = 1,0
Ug (zasklení) = 1,1
zasklení dvojsklo
Uf (podkladní profil) = 1,1
Purenity = 0,7

• profily jsou třídy A dle ČSN EN 12608 = pevnější rám,
nerosí se, odolnější
•
•

podkladní purenity i fr. oken
okna a bakónové dveře budou plastová, zasklená izolačním
dvojsklem

•

venkovní barva RAL 7016, vnitřní barva bílá

Radiátor Radik VK

Radiátor Concept 100

Terasy na terčích

Roletové překlady
Porotherm KP Vario

BEST - terasová, povrch standart, 50x50
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Výtah
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Vrata
Hörmann
OTIS Genesis gen2		

•
•
•

sekční garážová vrata SPU F42
s rychlým otevíráním a odhlučněním
výška článků 625 až 750 mm

•

barva antracit

Další vybavení - součástí každého bytu
Domovní telefon

•

požární čidlo

•

domácí telefon (pokud nemá byt samostatný vchod)

Bticino SFERA ROBUR

Investor si vyhrazuje právo na změnu materiálu či dodavatele. Uvedené standardní materiály a vybavení mohou být nahrazeny jinými ve srovnatelné kvalitě.

Audio telefon

KONTAKT
REAL SPEKTRUM, a.s.
Lidická 77
602 00 Brno

Bticino SPRINT

tel.: +420 533 339 111
tel.: +420 800 800 099
www. realspektrum.cz
www.letnipole.cz

