
KATALOG STANDARDNÍHO 
PROVEDENÍ

STŘEŠNÍ BYTY



VIZUALIZACE

Ilustrační vizualizace interiéru střešních bytů



SANITA

KORADO Koralux 
Linear Max - E, 1220/450, 
černý RAL 9005

NOVASERVIS, 
set 042/38,5,
černá mat/chrom

AMIRRO Ambiente, 
70x100 cm, 
LED podsvícení

PAFFONI Light, 
černý mat

SAT Walk-in 80 cm,
sprchová zástěna

JIKA Cube, 
skříňka s umyvadlem, 
1000x430x607 mm

ALCAPLAST výpust, 
click/clack 5/4“, 
zátka černá

TECE drainprofi le, 
900 mm

RAVAK Pivot 90x90 cm,
černý mat



SANITA

CONCEPT, Concept 100, 
1700x750x440 mm,  
bílý akrylát

CONCEPT New,  
90x90x3 cm, litý mramor

VILLEROY & BOCH  
Sub 2.0, 370x305 mm, 
bílá

KLUDI Bozz, černý mat

ALCAPLAST A4320B-
LACK, 5/4 mosaz,  
černý mat

VILLEROY & BOCH,  
Sub 2.0, 5614R001,  
alpská bílá, bílý akrylát

KLUDI Bozz, 125 mm,  
černý mat

CONCEPT Sigma01,  
alpská bílá



MATERIÁLY A POVRCHY

OBKLADY A DLAŽBY

PODLAHY

DVEŘE

RAKO Limestone, 
60x60 cm, slonová 
kost

KPP 
Victoria desert oak 
brown

EGGER, Alpská bílá, 
mat, plné



ELEKTRO

LEGRAND Niloé vypínač, 
bílá

LEGRAND Niloé zásuvka,
bílá



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

KONSTRUKCE

VÝPLNĚ OTVORŮ

POVRCHY PODLAH

OBKLADY, STĚNY

STÍNICÍ TECHNIKA

Železobetonové základy 

Obvodové zdivo z cihelných tvárnic typu Porotherm, tloušťka 30 cm 

Vnitřní zdivo cihelné tloušťky 24 cm

Vnitřní příčky cihelné tloušťky 11,5 cm 

Zateplení minimálně 16 cm fasádní polystyren a minerální vata

Vstupní domovní dveře – plastové 

Vstupní bytové dveře – protipožární dveře, hladké, s bezpečnostním kováním, ocelové 
zárubně, panoramatické kukátko 

Interiérové dveře – jednokřídlé, plné, hladké, obložkové zárubně, dveřní kování  

Okna – plastová šestikomorová, s celoobvodovým kováním 

Vstup na terasu – jednokřídlé balkónové dveře plastové šestikomorové

Obytné místnosti – vinylová podlaha

Koupelny a WC – keramická dlažba

Terasa – betonová dlažba na terče

Obytné místnosti – sádrová omítka, bílá výmalba

Koupelna, WC – keramické obklady do výše minimálně 200 cm (u WC 140 cm)

Příprava na venkovní žaluzie včetně elektro rozvodů na ovládání přes vypínač na zdi



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

VYTÁPĚNÍ, TUV

ROZVODY, ELEKTROINSTALACE

Vytápění – celoplošné podlahové teplovodní centrálně řízeno

Ohřev TUV – zásobníky v suterénu pro celý dům, vlastní plynová kotelna

Voda a TUV – plastové trubky svařované 

Odpady – plastové roury, dimenze dle norem 

Elektřina – rozvody v mědi (počty, umístění vypínačů a zásuvek dle standardů) 

STA – optický kabel pro internet a kabelovou televizi (rozvod do každého bytu)

Příprava pro instalaci kuchyňské linky – přivedeny přívody vody, elektřiny a odpadů   
(umístěné dle individuálních požadavků klienta) 

Domácí telefon a zvonek – zvonky u vstupních dveří, každý byt vybaven audio telefonem 
na otevírání dveří

Standardní provedení NEZAHRNUJE kuchyňskou linku, svítidla, žaluzie, klimatizační  
jednotky, vybavení nábytkem vč. koupelnových doplňků, dekorace. 

Developer si vyhrazuje právo na dílčí odchylky od Standardního provedení spočívající  
v záměně uvedených materiálů nebo technologií za jiné materiály nebo technologie 
shodných či vyšších užitných vlastností cenově srovnatelných. V případě vyřazení z výro-
by nebo změny některého výrobku si prodávající vyhrazuje právo je nahradit za jiné se 
srovnatelnými kvalitativními parametry. Projektová dokumentace a popis standardů se 
mohou v průběhu výstavby lišit z důvodu změny materiálů, technologií a postupu prací.



www.rezidencebukova.cz
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