
Schéma půdorysu bytu představuje dispoziční řešení bytu. Kuchyňská linka a nábytek nejsou součástí dodávky 

bytu, zařízení je zobrazeno pouze pro názornost.  Plocha zahrady je orientační. Specifikace pro konstrukce, 

povrchové úpravy a rozsah vybavení je předmětem přílohy “Standard nemovitosti”.

KATALOG  
STANDARDŮ



Obklady a dlažby
Dlažba

Koupelna | Chodba | Komora
SAN POLO NATURALE 757023

60x60

Obklad
Koupelna 

Pamesa At. Rlv. Muren Blanco Brillo 
36x80

Dlažba na terase
Burlington stone 2.0 béžová

60x60
Společné prostory

dlažba   Betonico šedá  30x60
sokl   Betonico šedá  9,5x60
schodovka  Betonico šedá  30x60



Podlahy
3vrstvá dubová podlaha 

tloušťka nášlapné vrstvy 1,9 mm

Přirozené odstíny této dubové 
jednolamelové podlahy v kolekci 

Unity se pohybují od jemné 
žlutohnědé až po západ slunce 

a čokoládově hnědou s několika 
rozptýlenými suky. Matný lak 
eliminuje odlesky a zároveň 

chrání dřevo před každodenním 
opotřebením. Každá deska 

je pečlivě kartáčována, aby 
zvýraznila charakter kresby a 
zvýraznila přirozenou texturu 

dřeva. Čtyřstranné zkosení na 
okrajích zajišťuje klasický vzhled 

a dojem z celé desky.



Zařizovací předměty

Sprchový systém  
s termostatickou baterií  

Ceratherm T50
(ruční sprcha, horní sprcha, sprchová police)

Sprchová vanička z litého mramoru
120x80x3

Sprchová vanička z litého mramoru
170x80(90)x3

Sprchová zástěna walk-in NOVIK s příčnou 
vzpěrou
100x200



Zařizovací předměty

Vanová zástěna
pro pravou i levou instalaci 

140x80

sprchová baterie podomítková   
(včetně podomítkového dílu)  

provedení chrom

horní sprcha Ideal  
ultra tenká s funkcí proti tvorbě vodního 

kamene, hlavice s kulovým kloubem 

vanová termostatická 
baterie pro 2spotřebiče, 

provedení chrom 

sprchová sada 
 3 funkce ruční sprchy, 

držák sprchy, hadice 
100mmØ

hlavová sprcha

Akrylátová vana HOTL
170x75x46,5

vanová nástěnná baterie CERF 0 
včetně sprchového příslušenství 

provedení chrom

díl pro připojení  
ruční sprchy



Zařizovací předměty

Závěsný  klozet rimless TESI

Umývátko Strada
45x27x13

bidetová baterie podomítková
bidetová sprška vč. hadice

umyvadlová baterie  
bez odtokové garnitury  

CERF O  PICCOLO



Umyvadlo na stěnu Strada 
60x42x15

umyvadlo LC se dvěma otvory  
pro 2 baterie 

100x46

Zařizovací předměty

Umyvadlová baterie  CF 0
chrom

boční stěna volně stojící s příčnou vzpěrou, 
vzpěry stříbrné lesklé, sklo čiré antiplaque (nutné zaměření 

po obkladu a zhotovení na míru) 
  pak dodací lhůta 4-6 týdnů

140x200



Sapelli Elegant Komfort, Bezfalcové, 
deskové, obl. zárubně , barva bílá 

barvou lakované nebo CPL

Kování v bytech M&T, černé kliky, 
např. Minimal, povrch černý mat 

Dveře




