
000000

Jáchymovská – STANDARDY    

Nosné prvky Stěny – zdivo keramické tl.300 mm (1-3NP)

Stropy – prefabrikované panely Spiroll 

Základové pasy – betonové monolitické

Monolitické stěny z ŽB do ztraceného bednění tl.300 mm(1PP)

Ocelová rámová konstrukce pro uložení stropních panelů
 

Střešní krytina PVC folie včetně doplňků 

Sanita a topení WC mísa JIKA PURE
sedátko JIKA PURE  
wc modul závěsný GEBERIT, bílé tlačítko  
vyrovnávací hmota JIKA  
baterie vanová TRES Project nástěnná  
baterie umyvadlová TRES Project stojánková  
baterie sprchová TRES Project nástěnná  

umyvadlo se skříňkou š. 60 a 70cm Intedoor Letty 2Z 60 (70)  

zrcadlo se skříňkou š.60 a 70 cm a zrcadlo 60 cm Intedoor NY ZS 60 (70), bílá barva, bez vypínače a zásuvky 
osvětlení skříňka  Intedoor LED 
sprchový kout  kout Polysan 90x90 chrom, zalamovací dveře Sanswiss 80 ( byty 2,5 a 8)  

sprchová vanička mramorová vanička Gelco 90x90, Roth 90x80 (byty 2, 5 a 8)
topný žebřík 2NP 600/1775 rovný, bílý  

Obklady a dlažby obklad koupelny – Musis 30/60, výška min. 2,4m, odstín IVORY

dlažba koupelny, předsíně – Musis 30/60, odstín GREY

Plovoucí podlahy plovoucí podlaha Dub Ovo a lišty SLK

Dveře vnitřní Porta Verte Home C, nadstandardní výška 2100 mm oproti běžné 1970 mm, barva povrchu bílá
obložková zárubeň Porta systém
kování ACT Hannover R HR efekt nerez 

Elektroinstalace vypínače Schneider Unica basic, bílá barva 
svítidla (předsíně a koupelny) LED PS 12 + PS 18
svítidla pokoje

EZS Jablotron vč.kouřových čidel s možností napojení na centrální pult ochrany
domácí audiotelefon Bticino Legrand s napojením na elektr.samozamykací zámek u vstupu do domu  

Venkovní úpravy terasa ze zámkové dlažby – Skladba 3 kameny Norblank

Schody vnitřní betonový monolit  s ocelovou konstrukcí

Terasy bytů 1, 2 a 3 zámková dlažba – skladba 3 kameny Norblank

Venkovní úpravy terasy u bytů 1, 2 a 3 a přístupový chodník k domu ze zámkové dlažby – skladba 3 kameny Norblank

plot čelní do ulice  – sloupky a dílce 3D antracit, v. 1,5 m, betonová podezdívka 

ploty dělící mezi zahradami a zadní - sloupky a dílce 3D antracit, branky,  v. 1 -1,25m 
zatravňovací betonová dlažba na příjezdu a na parkovacích stáních
vjezd na pozemek přes závoru na dálkové ovládání, automatický výjezd přes smyčku bez nutnosti ovládání 
vjezd do garáží přes vrata na dálkové ovládání, automatický výjezd přes smyčku bez nutnosti ovládání 

Fasáda omítka Baumit 0924 a 0926 1,5 zrno + EPS Grey 160 mm
marmolit Baumit M330
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Vnitřní malba Vitex Vista a Vito Plus
1PP Primalex Plus

Společné prostory Předávací stanice a kóje v 1PP – slinutá dlažba Taurus 30/30 
svítidla sklepy s LED zářivkami
schodišťová svídidla s pohybovými čidly
dlažba zádveří a schodiště - Musis Graphitte 30/60 + 60/60
v 1 PP je uzamykatelný společný prostor pro uložení kol, kočárků apod.
v 1PP je umístěna úklidová komora s výlevkou a WC mísou
ve schodišti osazeno nerezové madlo + sítě

Vstupní dveře do bytů Porta Extreme RC 3 bezpečností, protipožární EI 30, akustické, barva povrchu Beton tmavý, 2x zámek 
nadstandardní výška 2100 mm oproti běžné 1970 mm

Topení dům je napojen na centrální zdroj tepla (Teplárna Liberec) – předávací stanice umístěna v 1PP
v bytech jsou deskové radiátoty popř. podlahové registry (OP – bytech 1, 2 a 3), topné žebříky v koupelnách

TUV ohřev TUV je přes boiler umístěný v předávací stanici v 1PP

Měření tepla a vody každý byt má svá měřidla tepla, SV a TUV s dálkovým odečtem bez nutnosti účasti majitele bytu

Antény a internet pokoje v každém bytě jsou napojeny na funkční STA
byty jsou připraveny pro příjem internetu a kabelové televize

Kamerový systém osazen kamerový systém se záznamovým zařízením (2x kamera přístup do domu a parkování, 1x zádveří + 1x 1PP) 

Venkovní osvětlení fasáda domu designově nasvětlena 6 ks světel 
přístup do domu a parkovací stání nasvětleny 4 + 4 ks světel
všechny tato světla ovládána přes astrohodiny

Kuchyně všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou vč. vestavných spotřebičů a samostatně stojící lednice
realizace kuchyňské studio Havelka Stráž n.N.

Nábytek všechny byty jsou vybaveny vestavěnou skříní a popř. I věšákovou stěnou v předsíni
realizace kuchyňské studio Havelka Stráž n.N.

Zahrady všechny zahrady kolem domu realizovala zahradnická firma EUROGARDEN Liberec


