
 

 

 

  

 STANDARDY BYTY POD STŘELNICÍ BOSKOVICE 

ZÁKLADY založení na betonových základových pasech 
  

NOSNÉ ZDIVO zdivo YTONG 

PŘÍČKY zdivo YTONG 

  

STŘECHA plochá 

  

STROPY železobetonová deska 

  

VNĚJŠÍ OMÍTKY, FASÁDA KZS 200mm, strukturovaná silikonová omítka 

  

VNITŘNÍ OMÍTKY omítky stěn a stropů sádrové 

  

SCHODIŠTĚ PRO 2.NP betonové s keramickou dlažbou 

  

SCHODIŠTĚ PRO 1.PP venkovní tvořené z obrubníků a zámkové dlažby 

  

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ plastová, šestikomorová, s izolačními trojskly 
  

STÍNĚNÍ slunolamy na jižní straně, příprava na venkovní žaluzie v obytných místnostech  
(osazené kastlíky v rámci zateplení fasády) 

  

VCHODOVÉ DVEŘE plastové 

  

VNITŘNÍ DVEŘE GERBRICH 3D CPL laminát, dekor bílá premiun, arlington, lyon, cassino, coco bolo, mokka, 
 bramberg, bardolino, wenge, authentic, plné A1 a prosklené A5 (v obývacím pokoji)  
do obložkových zárubní. Kování rostex treviso, zámky pouze u WC a koupelny 

  

VNITŘNÍ OBKLADY  keramické obklady v koupelnách v=2100mm, na WC v=1200mm  
La Ceramica ICON 30X60, black, silver, beige, brown 

  

MALBY bílá barva 

  

PODLAHY 
 

anhydrit 

NÁŠLAPNÉ VRTSVY  obytné místnosti – dřevěné podlahy KÄRHS LINEA DUB BREEZE, DUB TIDE a OŘECH BLOOM 

 zádveří, chodba, wc, koupelny, techn. místnost - keramická dlažba  
La Ceramica ICON 60X60 smoke, brown 

  

PODHLEDY v místnostech dle projektu SDK plné, v koupelně a na WC se zvýšenou odolností  
proti vlhkosti 

  

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY závěsné WC Jika Pure, umyvadlo Kolo Traffic 75x48, umývátko Ideal Standard eurovit,  
vana Jika Cubito 170x75,  



 

 

  

  
 
 
 

BATERIE Pákové Concept 200 New 
 

 

SILNOPROUD kabeláž pod omítky, případně v podlahách a podhledech 

 příprava elektro v KK - smotky kabelů 230V 3x (pro připojení ledničky, trouby, zásuvek) 
 a 1x 400V (pro připojení varné desky) 

  

HROMOSVOD Ano (pasivní) 
 

 

SLABOPROUD zatrubkování pro STA a internet ve všech obytných místností 

 zvonek 

  

VODOINSTALACE rozvody vody a kanalizace v plastových trubkách 

 příprava v kuch. koutě  - přívod TUV a SV ukončen v koutě rohovými ventily  

  

VYTÁPĚNÍ 1.PP a 1.NP elektrické podlahové vytápění s termostaty v obytných místnostech 

 2.NP teplovodní podlahové vytápění s tepelným čerpadlem 

 osazení elektrického otopného žebříku v koupelně Concept 100  

  

TERASA 1.PP TOP TERAMO dlažba vzor 045 
1.NP a 2.NP travertin 

  

OPLOCENÍ poplast. pletivo do sloupků 

  

ZAHRADA statické opěrné zídky, terénní úpravy, 

  

VENKOVNÍ ÚPRAVY parkovací stání ze zámkové dlažby, plocha pro popelnice 

  

PŘÍPOJKY přípojka vody ukončena ve vodoměrné šachtě před domem 

 přípojka kanalizace ukončena v šachtě před domem 

 přípojka NN ukončená v plastovém typizovaném pilíři na hranici pozemku  
s elměr. rozvaděčem 

  

 Provedení neobsahuje kuchyňskou linku  a svítidla.  

  

 Investor si vyhrazuje právo nahradit některou nebo některé z výše uvedených 
 položek jinou položkou nebo jinými položkami se stejnými nebo srovnatelnými parametry.  

 


