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STANDARDY REZIDENCE 
- TRENDY 21. STOLETÍ

Propracovaná architektura citlivě zasazuje dům do 
okolní zástavby a obyvatelům nabízí v každém z 12 
bytů maximální komfort. Moderní a logické půdorysy 
od 1+KK do 4+kk, velká okna , terasy či balkony dávají 
vašemu bydlení dostatek světla, klidu a prostoru pro 
relaxaci. Jedná se o zcela unikátní řešení bytových 
jednotek a zcela výjimečného vybavení standardy.

Izolační trojskla, elektronické ovládání venkovních žaluzií, 
luxusní sanitární vybavení LAUFEN, výběr z variant 
velkoformátové italské dlažby a obkladů, v obytných 
místnostech bude použita kvalitní dubová podlaha 
s kombinací velkoformátové dlažby, v celém bytu systém 
podlahového vytápění a elektronické ovládání venkovních 
žaluzií - Climax.

Domovní schránky jsou umístěny ve vstupním prostoru. 
Zvonkové tablo s audio příslušenstvím a kamerou je osazené 
vně vstupů do objektů. Součástí každého bytu je sklepní 
kóje situovaná v 1.NP a venkovní parkovací stání.



VÝPLNĚ OTVORŮ 
OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE 

VEKA Softline 76 
5-ti komorová plastová okna se středovým těsněním 
barva rámu quarz platin
barva křídla quarz platin

venkovní žaluzie CLIMAX, typ Z 90 hliníkové 
podomítkový box s izolací

Ovládání: elektrické pohony 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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francouzské posuvné dveře



MATERIÁLY 
PLOVOUCÍ PODLAHY
(obývací pokoje včetně kuchyňského koutu, ložnice, dětské 
pokoje) 

Třívrstvá masivní podlaha 
Podlaha ukončena soklovou lištou
Součástí dodávky je přechodová lišta

Podlahové vytápění – systém GIACOMINI

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby).  
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Příprava klimatizace



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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UMYVADLO 

umyvadlo LAUFEN Val šíře 60 cm včetně sifonu nerez

UMYVADLOVÁ BATERIE 

umyvadlová baterie LAUFEN Laurin

SPRCHOVÁ BATERIE 

sprchová baterie LAUFEN Laurin s příslušenstvím

VANOVÁ BATERIE 

vanová baterie LAUFEN Laurin s příslušenstvím

ZÁVĚSNÝ KLOZET 

závěsný klozet LAUFEN PALACE včetně sedátka



Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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SPRCHOVÝ KOUT 

sprchové dveře SANSWISS dle rozměru

VANA

ocelová smaltovaná vana LAUFEN moderna 3,5mm

záruka 30 let

ODTOKOVÝ KANÁLEK 
odtokový kanálek s nerezovou mřížkou



anthracite grey 

OBKLADY / DLAŽBA
(koupelny, WC, část předsíně) 

Keramický retifikovaný obklad 60x60  cm 
MARMO LAB  SAINT LAUREN 
pokládka  na střih do výše 240 cm

barvy:  
white
anthracite

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby).  
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Keramická retifikovaná dlažba 20x120 cm 
SILVER WOOD NOCCIOLA
pokládka – parketové uspořádání



INTERIÉROVÉ DVEŘE  

Interiérové dveře Sapeli  CPL s obložkovou zárubní, 
výška 2100 mm, nerezová klika.

Dveře otočné a posuvné dle projektové dokumentace.

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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SVÍTIDLA 
SPOLEČNÉ PROSTORY, SCHODIŠTĚ 

stropní svítidlo SEC Avantis apd, povrch: eloxovaný 
hliník Svítidla osazená ve společných prostorách 
budou ovládaná pohybovými čidly.   

BYTY  
(předsíně) 

stropní kruhové svítidlo Deos downlight S218 
povrch: šedostříbrná 

(koupelny) 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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stropní kruhové svítidlo Deos downlight V225 
povrch: šedostříbrná 



Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby).  
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BALKONY A TERASY 

PVC fólie FATRAFOL

dřevěný voděodolný rošt na balkonech

integrovaná zeleň

fasádní omítka RAL

SPOLEČNÉ PROSTORY, SKLEPNÍ KÓJE, ZÁZEMÍ DOMU 

OMÍTKY VNITŘNÍ / PODHLEDY / OMÍTKY VNĚJŠÍ 

jednovrstvá vápenná omítka + bílá barva 
sádrokartonové podhledy - koupelny a WC + bílá malba
fasádní omítka RAL

velkoformátová dlažba – pokládka na střih
schody – schodovka s nerezovou lištou
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