
Katalog
standardů



Podlahy
Kompozitní podlaha plovoucí
ALLURE SPC Express 0,3

Tundra Honey Tundra Fjall Tundra Mist

Markham Light Markham Dark Amsterdam White

Amsterdam Natural Sawn Wood



Dveře a kování
Výběr interiérových dveří – společnost SEPOS,  vzorková prodejna pouze 
Křenová. Bezfalcové dveře – bílé, plné, výška 210 cm, typ – CPL premium, 
Klika Bolzáno HR nikl, BB



Dveře

Šedá cement Šedá kitt Jasan bílý

Dub sukatý Nebrasca Natural

Šedá grafi t Kamenná



Dlažby a obklady

Marengo Gris Perla

Marfi l Noce

Dlažby Cromat 60×60 
Obklady Cromat 60×120 
Možnost výběrů z 5 odstínů



Sanita

Umyvadlo bílé 60×47 Baterie umyvadlová chrom 
s výpustí 

Sifon umyvadlový kov 
chrom kulatý 

WC závěsné Combi-pack 
bílá 53×37 

Ovládací tlačítko alunox – mat Baterie podomítková 
s bidetovou sprškou chrom 

Umývátko bílá 36×22 Baterie umyvadlová chrom bez 
výpusti 



Vana

Lugo vana – bílá 180×80  Baterie podomítková sprchová 
chrom 

Sprchový set s přípojkou na 
vodu chrom 



Sprcha

Posuvné dveře – rohový vstup , 
čiré, 90×90/200

Podlahový žlab DOUBLE9 Fit 
and Go Wall

Baterie podomítková sprchová 
chrom 

Sprchová tyč s ruční sprchou 
hranatá chrom 

Posuvné dveře do niky /boční, 
čiré 120/200

Designový koupelnový radiátor  
chrom – čtvercové trubky

Závěsná výlevka Service bílá Baterie umyvadlová nástěnná 
chrom 

Designový koupelnový radiátor  
chrom – čtvercové trubky



Terasa

Grey Oak Teak

Walnut Antique

Terasová prkna dřevoplast Profi  UltraShield – na terasy v 1.NP a 2.NP
K výběru budou prkna o rozměru 23×138 mm v 5 barvách



Elektro

Zásuvka bílá Swing Dvojzásuvka bílá Swing Přepínač bílý swing

Koncové prvky elektro



Standardní provedení
Základní materiálová specifi kace

A. Stavební část

1. Základové konstrukce

Založení na základových monolitických betonových pásech, patkách v kombinaci se   
základovým zdivem z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem. 

2. Svislé konstrukce

Svislé konstrukce nosné, zděné příčky a překlady budou provedeny z pálených zdících   
materiálů v jednotném systému (např. Porotherm, Heluz apod.). Návrh a provedení těchto   
konstrukcí bude respektovat kromě požadavků statických také požadavky na tepelně technické 
vlastnosti zdiva dle platného průkazu energetické náročnosti budovy.

Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem (KZS), izolant fasádní 
polystyren, v soklové části extrudovaný polystyren. Povrchová úprava KZS tenkovrstvou omítkou 
silikonovou v barvě některého z odstínu bílé.

Předstěny a lehké příčky budou provedeny v systému suché výstavby (např. Knauf, Rigips). 

3. Vodorovné konstrukce

• Nosné stropní konstrukce železobetonové monolitické
• Schodiště železobetonové monolitické, nášlap vinyl, zábradlí se skleněnou výplní                         

z bezpečnostního skla v 2.NP, nerez kotevní prvky a detaily 
• Podhledy zavěšené – v systému suché výstavby (např. Knauf, Rigips)

4. Úpravy povrchů stěn a stropů

Vnitřní povrchy místností budou dle účelu místností upraveny:

• Pobytové místnosti, chodby, kuchyně, technické místnosti, garáž, schodiště–štuková omítka 
opatřená malbou z malířských směsí bílé barvy-stěny a strop.

• WC, koupelny – stěny budou opatřeny obkladem z keramických obkladaček formátu 60/120 po 
strop, strop opatřen malbou z malířských směsí.

5. Hrubé podlahy

Lité podlahy na bázi sádry pod vinyl, pod dlažbu na bázi cementu. Oba systémy umožňující 
aplikaci rozvodů podlahového vytápění. Pod hrubými podlahami tepelné izolace v 1.NP a izolace 
proti kročejovému hluku ve 2.NPP.



6. Nášlapné vrstvy podlah

Nášlapné vrstvy podlah dle účelů jednotlivých místností:

• Pobytové místnosti, chodby, kuchyně, schodiště – lepená vinylová podlahovina z pásů, soklík 
soklová lišta

• Technické místnosti, koupelny, WC – keramická dlažba ve formátu 60/60 
• Garáž – povrch – leštěný beton
• V místnostech bez obkladů keramický sokl řezaný z keramických dlaždic. V koupelnách a WC 

je součástí dlažby podlah izolační stěrka vytažená na stěny do výšky 300 mm, ve sprchových 
koutech a kolem navy do výšky 2000 mm.

• Terasa – dřevoplastová prkna na terče případně v kombinaci se zelenou extenzivní střechou

7. Střešní krytina 

PVC fólie, vrchní vrstva zelená extenzivní střecha, systémové lemovací, odvodňovaní prvky 
a profily

8. Výplně otvorů vnějších

Veškeré okna, prosklené výplně, dveře včetně vstupních, rámy a konstrukce z hliníkových 
systémových profilů, stavební hloubka 75 mm, povrch profilů komaxit v odstínu RAL polomat, 
trojsklo, kování celoobvodové ROTO pro hliníkové profily, ovládání manuální, otevíravá francouzská 
okna 1.NP–ložnice, kuchyně a jídelna–systém posuvného křídla – HS portál; obývací pokoj, 2.NP–
2×pokoj, ložnice–otevíravá křídla
 
Vrata garážová sekční zateplená, povrchová úprava ve shodě barevným odstínem  hliníkových 
výplní, pohon motorický, bezpečnostní lišta, ovládání přes aplikaci v mobilním telefonu, další 
ovládání tlačítkem

9. Terénní úpravy

• Venkovní dlažby z betonových dlaždic o max.formátu 60×40, přírodní povrch
• Okapové chodníky – obruba z betonových obrubníků, vysypání kačírkem

10. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti



B. Technické zařízení budov

1. Zdravotechnické instalace

Kanalizace oddílná – dešťová a splašková. Dešťová kanalizace zaústěna do retenční nádrže 
umístěné na pozemku. Dešťová voda bude využívána pro závlahu a splachování. Standardní objem 
retenční nádrže.

Rozvody kanalizace potrubí PVC, rozvody vody potrubí HT včetně tvarovek, zařizovací předměty 
dle standardů Proceram s.r.o. 

2. Vytápění, ohřev teplé užitkové vody

Vytápění teplovodní, zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch – voda umístěné na pozemku. 
Příslušenstvím tepelného čerpadla je akumulační nádrž a zásobník na teplou vodu. 
Vytápění podlahové v obou podlažích, koupelny doplněny otopným žebříkem.

3. Elektroinstalace

Silnoproud – hlavní jistič v hodnotě 3×62 A. Rozvody v kuchyni, v garáži a v technické jeden okruh 
400 V samostatně jištěný, další okruhy zásuvkové 230 V, světelné okruhy 230 V. Vypínače 
a zásuvky Levit, bez svítidel kromě LED venkovního osvětlení garáže a hlavního vstupu do domu, 
pouze vývody ukončené objímkou a žárovkou. Dále standardní hromosvod včetně jímačů, svodů, 
uzemnění.

Slaboproud – základní kabelové rozvody – internet, kabelová televize – v každém patře dvě 
zásuvky, příprava pro zabezpečovací systém (rozvody, magnety v oknech a dveřích)
Fotovoltaická elektrárna – v rozsahu nutném pro splnění podmínek PENB

4. Vzduchotechnika a klimatizace

Odvětrání WC, koupelen, digestoří. 
Příprava pro klimatizaci, rozvody pro 3 místnosti 1.NP, 3 místnosti 2.NP, pro multi splitový systém 
včetně rozvodů elektro, odvod kondenzátu

5. Stínění

Předokenní horizontální žaluzie, hliníkové lamely, RAL, motorický pohon, ovládání vypínačem, 
skrytý kastlík


