
 

 

 

 

Standard bytů

 

 

Výplně otvorů

 

Vstupní bytové dveře

protipožární, plné, laminát CPL, bezpečnostní kování, panoramatické kukátko, ocelová zárubeň

 

Vnitřní bytové dveře

jednokřídlé dveře plné

výplň DTD, klika nerez, obložkové zárubně

 

Okna a vstupní domovní dveře

vstupní domovní dveře hliníkové, okna plastová s

dvojsklem  

 

Podlahové krytiny a stěny

 

Příčky a nosné stěny

zděné dělící příčky bytové a mezibytové stěny z cihelného zdiva, nebo monolitické splňující akustické požadavky

 

Vnitřní povrchová úprava stěn a stropů

omítka sádrová, malba bílá

 

Povrchová úprava stěn v koupelnách

keramické obklady 

kartáčovaná nerez, obklad do výšky 240cm

 

Bytové podlahy 

lepené vinylové dílce

 

Bytové podlahy 

keramická dlažba série Tahiti (výběr 6 odstínů), rozměr 33x33 cm 

 

Standard bytů

Výplně otvorů 

stupní bytové dveře 

protipožární, plné, laminát CPL, bezpečnostní kování, panoramatické kukátko, ocelová zárubeň

bytové dveře 

jednokřídlé dveře plné (do obývacího pokoje prosklené)

výplň DTD, klika nerez, obložkové zárubně

a vstupní domovní dveře

vstupní domovní dveře hliníkové, okna plastová s

 

 

Podlahové krytiny a stěny

Příčky a nosné stěny 

zděné dělící příčky bytové a mezibytové stěny z cihelného zdiva, nebo monolitické splňující akustické požadavky

povrchová úprava stěn a stropů

omítka sádrová, malba bílá

Povrchová úprava stěn v koupelnách

keramické obklady série Tahiti

kartáčovaná nerez, obklad do výšky 240cm

Bytové podlahy – obývací pokoje s

lepené vinylové dílce tl. 1,6mm (výběr 6 dekorů)

Bytové podlahy – koupelny a WC

keramická dlažba série Tahiti (výběr 6 odstínů), rozměr 33x33 cm 

Standard bytů v projektu Rezidence Vrchlického

protipožární, plné, laminát CPL, bezpečnostní kování, panoramatické kukátko, ocelová zárubeň

do obývacího pokoje prosklené)

výplň DTD, klika nerez, obložkové zárubně

a vstupní domovní dveře 

vstupní domovní dveře hliníkové, okna plastová s

Podlahové krytiny a stěny 

zděné dělící příčky bytové a mezibytové stěny z cihelného zdiva, nebo monolitické splňující akustické požadavky

povrchová úprava stěn a stropů

omítka sádrová, malba bílá 

Povrchová úprava stěn v koupelnách

Tahiti (výběr 6 odstínů)

kartáčovaná nerez, obklad do výšky 240cm

obývací pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, šatny, předsí

tl. 1,6mm (výběr 6 dekorů)

koupelny a WC 

keramická dlažba série Tahiti (výběr 6 odstínů), rozměr 33x33 cm 

projektu Rezidence Vrchlického

protipožární, plné, laminát CPL, bezpečnostní kování, panoramatické kukátko, ocelová zárubeň

do obývacího pokoje prosklené)

výplň DTD, klika nerez, obložkové zárubně 

vstupní domovní dveře hliníkové, okna plastová s izolačním dvojsklem, u bytů v

zděné dělící příčky bytové a mezibytové stěny z cihelného zdiva, nebo monolitické splňující akustické požadavky

povrchová úprava stěn a stropů 

Povrchová úprava stěn v koupelnách 

(výběr 6 odstínů), rozměr 20x40 cm

kartáčovaná nerez, obklad do výšky 240cm 

kuchyňským koutem, ložnice, šatny, předsí

tl. 1,6mm (výběr 6 dekorů) 

keramická dlažba série Tahiti (výběr 6 odstínů), rozměr 33x33 cm 

 

 

projektu Rezidence Vrchlického

protipožární, plné, laminát CPL, bezpečnostní kování, panoramatické kukátko, ocelová zárubeň

do obývacího pokoje prosklené) s polodrážkou (výběr ze dvou dekorů)

lačním dvojsklem, u bytů v

zděné dělící příčky bytové a mezibytové stěny z cihelného zdiva, nebo monolitické splňující akustické požadavky

, rozměr 20x40 cm

kuchyňským koutem, ložnice, šatny, předsí

keramická dlažba série Tahiti (výběr 6 odstínů), rozměr 33x33 cm  

projektu Rezidence Vrchlického

protipožární, plné, laminát CPL, bezpečnostní kování, panoramatické kukátko, ocelová zárubeň

polodrážkou (výběr ze dvou dekorů)

lačním dvojsklem, u bytů v posledním podlaží 

zděné dělící příčky bytové a mezibytové stěny z cihelného zdiva, nebo monolitické splňující akustické požadavky

, rozměr 20x40 cm, dekor mozaika Tahiti a dekorační lišta v

kuchyňským koutem, ložnice, šatny, předsí

www.rezidencevrchlickeho.cz

projektu Rezidence Vrchlického 

protipožární, plné, laminát CPL, bezpečnostní kování, panoramatické kukátko, ocelová zárubeň  

polodrážkou (výběr ze dvou dekorů), výška 

posledním podlaží okna 

zděné dělící příčky bytové a mezibytové stěny z cihelného zdiva, nebo monolitické splňující akustické požadavky

, dekor mozaika Tahiti a dekorační lišta v

kuchyňským koutem, ložnice, šatny, předsíně 

www.rezidencevrchlickeho.cz
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, výška 210 cm, povrch CPL, 

okna hliníková s

zděné dělící příčky bytové a mezibytové stěny z cihelného zdiva, nebo monolitické splňující akustické požadavky 

, dekor mozaika Tahiti a dekorační lišta v

www.rezidencevrchlickeho.cz 

606 624 284 

m, povrch CPL, 

hliníková s izolačním 

, dekor mozaika Tahiti a dekorační lišta v provedení 



 

 

 

 

Balkony a terasy

balkony beton + 

 

Vybavení koupelen

 

Vana 

Kaldewei Saniform 175x75 cm, bílá, automatick

 

Umývadlo

Laufen Pro Nordic 60x42 cm

 

Umývátko 

Glacera Bigio 45x24,2 cm

 

Vodovodní baterie 

stojánková Grohe Bauloop bez výpusti

 

Vodovodní baterie vanová

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta II, 2 funkce

 

Vodovodní baterie sprchová 

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta

 

WC 

závěsné WC Vitra Shift 54 cm, zadní odpad, sedátko softclose Glacera Duroplast, ovládací tlačítko Tece Base bílá

 

Sprchový kout 

sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm, litý mramor, zástěna Anima TEX čiré sklo + easyclean 190x87x87 cm

 

Vytápění  

 

Vytápění a ohřev TUV

plynová kotelna, samostatné měření pro každý byt, otopná tělesa v

otopný žebřík s

konvektory 

Balkony a terasy 

balkony beton + vodovzdorn

 

Vybavení koupelen  

Kaldewei Saniform 175x75 cm, bílá, automatick

 

Laufen Pro Nordic 60x42 cm

Umývátko (je-li v bytě zakresleno)

Glacera Bigio 45x24,2 cm 

Vodovodní baterie umyvadlová/umývátková

stojánková Grohe Bauloop bez výpusti

Vodovodní baterie vanová

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta II, 2 funkce

Vodovodní baterie sprchová 

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta

závěsné WC Vitra Shift 54 cm, zadní odpad, sedátko softclose Glacera Duroplast, ovládací tlačítko Tece Base bílá

Sprchový kout (je-li v bytě zakreslen)

sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm, litý mramor, zástěna Anima TEX čiré sklo + easyclean 190x87x87 cm

 

 

Vytápění a ohřev TUV 

plynová kotelna, samostatné měření pro každý byt, otopná tělesa v

otopný žebřík s možností dovybavení el. topnou patronou, u bytů v

 

vodovzdorný nátěr, terasy betonová dlažba

 

Kaldewei Saniform 175x75 cm, bílá, automatick

Laufen Pro Nordic 60x42 cm 

bytě zakresleno) 

 

umyvadlová/umývátková

stojánková Grohe Bauloop bez výpusti 

Vodovodní baterie vanová 

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta II, 2 funkce

Vodovodní baterie sprchová (je-li v bytě zakreslena)

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta

závěsné WC Vitra Shift 54 cm, zadní odpad, sedátko softclose Glacera Duroplast, ovládací tlačítko Tece Base bílá

bytě zakreslen) 

sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm, litý mramor, zástěna Anima TEX čiré sklo + easyclean 190x87x87 cm

 

plynová kotelna, samostatné měření pro každý byt, otopná tělesa v

možností dovybavení el. topnou patronou, u bytů v

ý nátěr, terasy betonová dlažba

Kaldewei Saniform 175x75 cm, bílá, automatická výpusť

umyvadlová/umývátková 

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta II, 2 funkce

bytě zakreslena)

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta

 

závěsné WC Vitra Shift 54 cm, zadní odpad, sedátko softclose Glacera Duroplast, ovládací tlačítko Tece Base bílá

sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm, litý mramor, zástěna Anima TEX čiré sklo + easyclean 190x87x87 cm

plynová kotelna, samostatné měření pro každý byt, otopná tělesa v

možností dovybavení el. topnou patronou, u bytů v

 

 

ý nátěr, terasy betonová dlažba 

výpusť 

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta II, 2 funkce 

bytě zakreslena) 

nástěnná Grohe Bauloop, sprchový set Grohe Tempesta II, 3 funkce 

závěsné WC Vitra Shift 54 cm, zadní odpad, sedátko softclose Glacera Duroplast, ovládací tlačítko Tece Base bílá

sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm, litý mramor, zástěna Anima TEX čiré sklo + easyclean 190x87x87 cm

plynová kotelna, samostatné měření pro každý byt, otopná tělesa v obytných místnostech 

možností dovybavení el. topnou patronou, u bytů v

závěsné WC Vitra Shift 54 cm, zadní odpad, sedátko softclose Glacera Duroplast, ovládací tlačítko Tece Base bílá

sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm, litý mramor, zástěna Anima TEX čiré sklo + easyclean 190x87x87 cm

obytných místnostech 

možností dovybavení el. topnou patronou, u bytů v posledním podlaží u prosklených stěn podlahové 

www.rezidencevrchlickeho.cz

závěsné WC Vitra Shift 54 cm, zadní odpad, sedátko softclose Glacera Duroplast, ovládací tlačítko Tece Base bílá

sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm, litý mramor, zástěna Anima TEX čiré sklo + easyclean 190x87x87 cm

obytných místnostech – deskové radiátory, v

posledním podlaží u prosklených stěn podlahové 

www.rezidencevrchlickeho.cz
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závěsné WC Vitra Shift 54 cm, zadní odpad, sedátko softclose Glacera Duroplast, ovládací tlačítko Tece Base bílá  

sprchová vanička čtvercová Anima 90x90 cm, litý mramor, zástěna Anima TEX čiré sklo + easyclean 190x87x87 cm 

deskové radiátory, v kou

posledním podlaží u prosklených stěn podlahové 

www.rezidencevrchlickeho.cz 

606 624 284 

 

koupelnách 

posledním podlaží u prosklených stěn podlahové 



 

 

 

 

Ostatní 

 

Kuchyňská linka

není předmětem dodávky

 

Vývody pro kuchyňskou linku

příprava instalací 

skřínkami, zásuvky  

 

Rozvody vody a odpadu

plast 

 

Zásuvky a vypínače

koncové prvky Legrand Valena bílá 

 

Internet 

připojení na optickou síť, datová zásuvka v

 

Společná televizní anténa

rozvody společné televizní antény do obytných místností

 

Domácí telefon

tablo u vstupu do domu, v

 

Osvětlovací tělesa, upevňov

nejsou předmětem dodávky

 

Osvětlovací tělesa na balkonech a terasách

dle výběru architekta, nelze měnit

 

 

 

 

Kuchyňská linka 

není předmětem dodávky 

Vývody pro kuchyňskou linku

příprava instalací - vývody pro dřez, 

skřínkami, zásuvky  - vše ukončeno v koutě u stoupačky popř. u podlahy

Rozvody vody a odpadu

Zásuvky a vypínače 

koncové prvky Legrand Valena bílá 

na optickou síť, datová zásuvka v

Společná televizní anténa

rozvody společné televizní antény do obytných místností

Domácí telefon 

tablo u vstupu do domu, v 

Osvětlovací tělesa, upevňov

nejsou předmětem dodávky

Osvětlovací tělesa na balkonech a terasách

dle výběru architekta, nelze měnit

 

Vývody pro kuchyňskou linku 

vývody pro dřez, elektrický sporák (trouba, varná deska), myčka, digestoř, osvětlení pod horními 

vše ukončeno v koutě u stoupačky popř. u podlahy

Rozvody vody a odpadu 

koncové prvky Legrand Valena bílá  

na optickou síť, datová zásuvka v

Společná televizní anténa 

rozvody společné televizní antény do obytných místností

 bytě osazen audiotelefon + otevírání domovních dveří

Osvětlovací tělesa, upevňovací prvky v

nejsou předmětem dodávky 

Osvětlovací tělesa na balkonech a terasách

dle výběru architekta, nelze měnit 

elektrický sporák (trouba, varná deska), myčka, digestoř, osvětlení pod horními 

vše ukončeno v koutě u stoupačky popř. u podlahy

na optickou síť, datová zásuvka v obývacím pokoji

rozvody společné televizní antény do obytných místností

bytě osazen audiotelefon + otevírání domovních dveří

ací prvky v interiéru, garnýže vestavěné skříně apod.

Osvětlovací tělesa na balkonech a terasách 

 

 

elektrický sporák (trouba, varná deska), myčka, digestoř, osvětlení pod horními 

vše ukončeno v koutě u stoupačky popř. u podlahy

obývacím pokoji 

rozvody společné televizní antény do obytných místností 

bytě osazen audiotelefon + otevírání domovních dveří

interiéru, garnýže vestavěné skříně apod.

elektrický sporák (trouba, varná deska), myčka, digestoř, osvětlení pod horními 

vše ukončeno v koutě u stoupačky popř. u podlahy 

bytě osazen audiotelefon + otevírání domovních dveří 

interiéru, garnýže vestavěné skříně apod.

www.rezidencevrchlickeho.cz

elektrický sporák (trouba, varná deska), myčka, digestoř, osvětlení pod horními 

interiéru, garnýže vestavěné skříně apod. 
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elektrický sporák (trouba, varná deska), myčka, digestoř, osvětlení pod horními 

www.rezidencevrchlickeho.cz 

606 624 284 

elektrický sporák (trouba, varná deska), myčka, digestoř, osvětlení pod horními 


