STANDARDY bytových domů a řadových domů
specifikace standardu interiéru

Umístění

Popis

Pozn.

obytné místnosti

radiiátory

barva bílá

koupelny

topné žebříky
voda – primárně budou umístěny v komorách,
šatnách v podhledech, teplo – přístupné z chodby

Média
vytápění
měření médií (voda, teplo)

Okna / balkónové dveře
okna / balkonové dveře

plastová okna, dvojsklo.

vnitřní okenní parapety

DTD + fólie

vnější okenní parapety

plech v barvě RAL

barva šedá exteriér,
bílá interiér

Vnitřní okenní parapety
dveře interiérové

obecně

dveřní zárubeň interiérová
dveřní kování interiérové

plné, hladké, jednokřídlé, falcové, fóliované

bílé

obložková zárubeň (montovaná na celou hloubku)
osazená dodatečně

bílá

obecně

rozetové, klika/klika

nerez

WC, koupelny

rozetové, WC sada

nerez

obecně

omítka sádrová

koupelny, WC

obklady – keramické

obecně

omítka – sádrová

Povrchy stěn
stěny
stropy

koupelna a WC

podhledy u bytových domů a dvojdomů

koupelna a WC

bez podhledů u řadových domů

dlažba

koupelna, WC,
technické místnosti

dlažba – keramická

laminátová podlaha

obytné místnosti,
schody, chodby

laminát

SDK

Podlahy

obvodová lišta bílá
obecně

hranatý profil

přechodová lišta při změně materiálu podlah

Zařizovací předměty
WC

umyvadlo
umývátko
vana
sprchový kout
Zrcadlo

závěsné, keramické WC

bílá

tlačítko WC

chrom NEBO černá

sedátko plastové, systém soft close

bílá

keramické umyvadlo na desku, kruhové, bez přepadu

bílá

sifon nábytkový

plast

keramické umývátko

bílá, baterie na straně

sifon

chrom

vana akrylátová
sprchový žlábek , pokud není technicky možné sprchová
vanička
sprchová zástěna

bílá

na obkladu

nad umyvadly

čiré sklo

STANDARDY bytových domů a řadových domů
specifikace standardu interiéru

Umístění

Popis

Pozn.

umyvadlová

stojánková páková

chrom nebo černá

umývátková

stojánková páková

chrom nebo černá

vanová

páková podomítková

chrom nebo černá

vanový set k van. baterii

set = sprcha + hadice

chrom nebo černá

sprchová

sprchová podomítková, baterie páková

chrom nebo černá

sprchový set ke sprch. baterii

sprcha ruční + nástěnný držáček sprchy

chrom nebo černá

Baterie

Elektro
domácí telefon

osazen domací telefon – AUDIO

detektory kouře

v prostoru chodeb
každého bytu, v případě
1 + KK osazen v OP

elektro skříňka s jističi

v komoře (alt. předsíni ve
dvířka plastová
stěně za skříní)

svítidla

koupelny, WC

příprava

koupelna

přisazené nástěnné nad umyvadly

obytné a ostatní místnosti

stropní vývody s objímkou s paticí E27

koupelny, WC

odsávání dvouotáčkovými potrubními ventilátory
umístěnými zpravidla v podhledu

bateriový detektor kouře/CO

vypínače, zásuvky
ventilátor – koupelny a WC

bílá

bílá
bílá

