
 
 

 

POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ JEDNOTEK 

BD Rezidence PRESLOVA – Ostrava 

       
PODLAHOVÁ KRYTINA   
 Byty – dřevěná podlaha PAR-KY tl. 7.2mm dub, buk, podlahové soklové lišty MDF; 
 Chodby, komory, koupelny, šatny – dlažba velkoformátová 300x600mm Marazzi Stonework. 
 
PODLAHOVÁ KRYTINA – TERASY   
 Venkovní slinutá dlažba 20 mm  
 Terasy v úrovni 1.NP – venkovní slinutá dlažba 20mm 
 Standard plavený kačírek                                                                   
 Finální povrch balkónů finální hladká tavená izolace + odtok vody  
 
OBKLAD   
 Velkoformátový Marazzi Stonework 300x600mm, koupelna výše 2100 mm/ sprcha 2100 mm/ 
 WC 1200 mm dle modulu. 
 
DLAŽBA 
 Velkoformátový Marazzi Stonework 600x600mm.   
 
INTERIÉROVÉ DVEŘE   
 Plné rámové PORTA DECOR – PORTA SYNCHRO 3D, kování nerez  
 Standard – bílá, buk, dub   
 
VSTUPNÍ DVEŘE   
 Ocelové protipožární bezpečnostní 3 tř. RAL 9001 s vícebodovým zámkem NEXT  
 
SILNOPROU, SLABOPROUD. 
 TV – TEL, INTERNET optika rozvody připraveny do jedné obytné místnosti (obývací pokoj) 
 Ve standardu telefon napojený na telefonní ústřednu a na vstupní tabla. 
 Koncové prvky SCHRACK 
 
OSVĚTLENÍ 
 Zakončení vývodu v místnostech bez denního světla – osazení s objímkou s žárovkou. 
 
   VZDUCHOTECHNIKA      
 
              Kuchyně + WC + Koupelna – nucené přes stropní ventilátory a kuchyňské digestoře  
 
 
INSTALACE-TOPENÍ   
 Vytápění a ohřev TUV – bojler 80 - 120 l elektrický (dle velikosti bytu), elektrické podlahové 
 topení DASIX manuální regulace v každé místnosti. 
   
INSTALACE – VODA, KANALIZACE   
 Rozvody v plastu, odpady systém KG/HT Rehau, Osma.  



 
 
 
 
KOUPELNA – dle výrobního programu 
 Umyvadlo klasické Ideal Standard, nebo nábytkové Ideal Standard.  
 Vanička special RIHO 
 WC závěsný Ideal Standard s předstěnovým systém TECE aquqblade s tlačítkem v provedení 
 lesklý chrom. 
 Vodovodní baterie Ideal Standard stojánková páková Tesi chrom. 
                
 Sprchový kout rohový 90x90 cm dle velikosti a koncepci koupelny se zástěnou sklo RIHO. 
  Topný žebřík s elektrickou vložkou. 
   
KUCHYNĚ   
 Kuchyňské linky výrobce Válek & Kačena.  
 Kuchyňské desky – standard dřevo HDF apod. / kámen žula  – Nadstandard / 
               obklad laminát / obklad do výšky 60 cm Nadstandard /   
 Vybavení kuchyně – sklokeramická deska-horkovzdušná trouba-kombinovaná lednice-nerez 
 dřez, světlo pod linkou-myčka-2 zásuvky    
 
SPOTŘEBIČE   
 Spotřebiče zabudované do kuchyňské linky – vestavěné  
 Vybavení je různé, dle velikosti jednotlivých bytů  
 Modely spotřebičů budou aktualizovány dle změn výrobního programu výrobce  
  
   
SPOLEČNÉ PROSTORY:   
   

Interiér, exteriér, areál: vstupní chodba od hlavních dveří – dlažba slinutá protiskluzová. 
Ostatní společné chodby a schodiště – pryskyřice s posypem. 
Kamerový systém objektu – Nadstandard + pohybová čidla. 
Výtahy 2x KONE ECO Space elektrický osobní lanový s motorem v horní části výtahové šachty 
na straně vyvažovacího závaží s proti hlukem. LED osvětlení povrch broušená nerez. 
Garážová vrata:  
Pojezdová plocha – garáže: leštěný konstrukční beton s finální pryskyřicový nátěr. 
Ostatní vybavení domu: nerez poštovní schránky zabudována do stěny v zádveří, zvonková 
tabla osvětlená, elektrický vrátný (i s domácími telefony), čistící zóna u hlavního vstupu do 
objektu. 

  
  
   
    
  
   


