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VODOROVNÉ KONSTRUKCE

OSTATNÍ INSTALACE VYTÁPĚNÍ, OHŘEV TUV

VĚTRÁNÍ 

ELEKTROINSTALACE  

PODLAHOVÉ KRYTINY

POVRCHY STĚN

DVEŘE VSTUPNÍ

DVEŘE VNITŘNÍ

OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

SVISLÉ KONSTRUKCE

PODHLEDY

KOUPELNA & TOALETA

KUCHYŇSKÁ LINKA

Železobetonové monolitické základy, 
železobetonové prefabrikované stropy 
včetně tepelných a akustických prvků 
konstrukcí balkonů, schodišť.

Příprava pro připojení automatické 
pračky (odpad, voda, elektroinstalace)  
v každé bytové jednotce, příprava  
na instalaci pro předokenní žaluzie.

Centrální rozvod tepla z plynového 
zařízení; otopná podlahová tělesa.

Lokální rekuperační jednotka v každé 
bytové jednotce v domech A, B, D. 
Klimatizace v každé bytové jednotce  
v domech C, E, F.

SVÍTIDLA → ve všech místnostech 
stropní vývody; ukončeno objímkou.

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE → rozvody 
včetně vypínačů a zásuvek.

STA → zásuvky v pokojích.

INTERNET, TV → optický kabel, rozvody 
dle projektu.

DOMÁCÍ TELEFON → v každé bytové 
jednotce jeden kamerový systém  
s elektrickým ovládáním vstupních dveří 
objektu.

Koupelna, toaleta – keramická dlažba; 
ostatní místnosti – plovoucí vinylový 
systém Clic, dřevěná podlaha (výška 
13mm) pro bytové jednotky v 6.NP. 

Koupelna, toaleta - keramické obklady  
v rozsahu dle projektu; ostatní místnosti 
– omítky, malba bílá.

Dveře plné hladké, protipožární, 
masivní dubový práh s těsněním, 
vrchní bezpečnostní nerezové kování, 
panoramatické kukátko, akustické,  
standardní rozměry, kovové zárubně  
s nátěrem, bezpečnostní vložka třída 4.

Dveře plné hladké, standardní výška, 
kování nerezové, bez prahů.

Plastová šestikomorová okna s izolačním 
trojsklem, hliníková okna pro bytové 
jednotky v 6.NP, zvýšená protihluková 
izolace vnitřní parapetní desky, vnější 
parapety – pozinkovaný, lakovaný.

Zděné, keramický systém Therm,  
s omítkou.

Chodba, koupelna, WC – sádrokartonová 
konstrukce opatřená malbou. 

Keramické obklady, umyvadlo bílé 
keramické 60cm, sprchový kout  
a/nebo vana, umyvadlová a sprchová 
baterie, závěsné WC se sedátkem, 
umývátko – dle PD.

Není součástí vybavení bytové jednotky, 
zajištěna pouze příprava rozvodů 
(odpadu, vody, elektroinstalace)
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