
Standardní vybavenost jednotek – projektu STUDNICE: 

Druh standardního 
vybavení

Popis konkrétního standardu

I. OBECNÉ

Napojení na 
inženýrské sítě

Voda – stávající přípojka 
Elektro – stávající přípojka 
Kanalizace – stávající přípojka do nově budované ČOV

Zateplení obvodových 
konstrukcí

Kontaktní zateplovací systém ETICS 
Štíty řešeny s provětrávanou fasádou s obkladem.

Svislé nosné 
konstrukce

Stávající zdivo

Vodorovné nosné 
konstrukce

Stávající žebírkové stropy s keramickými vložkami 
Stávající Keramické stropy do I profilů 
Stávající Dřevěné 

Mezibytové příčky Dle projektové dokumentace

Bytové příčky Dle projektové dokumentace.

střecha Zateplení řešeno chytrou pěnou, krytina stávající plechová 
s novým nátěrem, dle výběru architekta

II. MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ BYTŮ

Podlahová krytina: Ve všech místnostech kromě koupelny, WC a chodby (zádveří) 
bude položena laminátová plovoucí podlaha se zátěžovou třídou 
31 tl. 7 mm a obvodovou lištou KP 40, výběr z více předem 
určených dekorů. 

Dveře vstupní: Dveře plné protipožární vchodové š. dle PD. Povrch CPL laminát 
dekor vnějšího líce bude určen jednotně architektem. Bezp. tř. 2 

Dveře interiérové: Interiérové otvíravé plné šířky dle PD, v = 2 m do obložkové 
zárubně povrch laminát, vč. rozetového kování. Výběr z více 
předem určených dekorů. 

Okna a balkónové 
sestavy:

Plastová s tepelně-izolačním dvojsklem 

III: Zdravotně technické instalace (vybavení koupelny a WC)



Dlažby: Dlažba MINE 330x330x9 mm, šedá (nebo ostatní odstíny ze 
série)

Obklady: Obkládačka MINE 250x400x8 mm, světle šedá (nebo ostatní 
odstíny ze série) do výšky 2,25 m – koupelna, v případě 
samostatného WC do výšky 1,5 m

Sprchový kout: • Kout sprchový čtverec, rohový vstup, 900 x 900 x 1900 
mm, profil brillant, výplň transparent, AFRODITA 

• Vanička sprchová čtverec 900x900x30 mm, litý mramor, 
ALOHA-M 900, SANIPRO

Umyvadlo: • Umyvadlo 55x39 cm, s otvorem, bílé, VIGOUR One 

• Baterie umyvadlová stojánková s výpustí, chrom, 
TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA EVO

Umývátko • Umývátko 35x28 cm, s otvorem, bílé, VIGOUR One 
• Baterie umyvadlová stojánková s výpustí, chrom, 

TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA EVO

Baterie vanové a 
sprchové vč. 
sprchového setu:

• Baterie sprchová nástěnná 150mm bez příslušenství, 
chrom, SPRÁVNÁ TREFA EVO 

• Set sprchový: sprcha 3 proudy, hadice 150 cm kovová 2-
zámk., tyč 60 cm, chrom, SPRÁVNÁ TREFA 

WC: WC závěsné VIGOUR One, bílá vč. sedátka a předstěnového 
systému a ovládacího tlačítka

Topný žebřík: Těleso otopné KD22 600/1320 TRINNITY žebříkové, bílé

IV: Technické vybavení

Vytápění: Vytápění objektu a ohřev TUV je řešeno elektrickým vytápěním  
přímotopy, respektive bojlery.

Vzduchotechnika 
kuchyně:

Podtlakové větrání v kuchyních bude zajištěno digestoří, která 
bude individuální dodávkou kupujícího. Zaústění do svislých 
vzduchovodů vyvedených na střechu objektu nebo na fasádu. 
Každá digestoř musí být vybavena zpětnou klapkou a vlastním 
ventilátorem o maximálním vzduchovém výkonu 150 m3/h

Vzduchotechnika 
hygienického zázemí 
(WC a koupelny)

jsou větrány podtlakovým odsáváním pomocí odtahových 
ventilátorů. V odvodních větvích bude umístěna zpětná klapka k 
zamezení opačného proudění vzduchu. Odtahové stoupací potrubí 
bude vyústěno do venkovního prostředí.



V: Elektroinstalace

Slaboproudé rozvody: V jednotce bude provedeno trubkování pro zásuvku SLP

Silnoproudé rozvody: Osvětlení je navrženo ve společných prostorách chodeb, schodišť, 
technických místností.  
Osvětlení bytů bude řešeno pouze vývody ze stropů.  
Počty světel a zásuvek dle projektové dokumentace. Vypínače, 
zásuvky typ ABB, Time, bílá.

VI: Závěrečné poznámky

• prodávající si vyhrazuje právo na změnu standardů za odpovídající výrobky 
shodného charakteru a kvality. 

• Předmětem dodávky není kuchyňská linka vč. spotřebičů, nábytek, interiérové 
vybavení zasouvací dveře a světla.


