
Média
vytápění obytné místnosti 1NP – topné lavice, 2NP – nízké radiiátory barva bílá

koupelna elektrická topná rohož

topné žebříky pravoúhlé tvary, chrom

Okna / balkónové dveře
okna / balkonové dveře plastová okna
vnitřní okenní parapety systémový plastový

Vstupní dveře do domu
dveře vstupní plné, jednokřídné

dveřní kování vstupní rozetové, bezpečnostní kování,  
bezpečnostní vložka, klika-koule

garážová vrata sekční

Vnitřní okenní parapety
dveře interiérové obecně plné, hladké, jednokřídlé, falcové, dveře s viditelnými panty bílé 

dveřní zárubeň interiérová obložková zárubeň (montovaná na celou hloubku)  
osazená dodatečně bílá 

dveřní kování interiérové obecně rozetové, klika/klika nerez

WC, koupelny rozetové, WC sada nerez

Povrchy stěn
stěny obecně omítka – sádrová jednovrstvá 

koupelny, WC obklady – keramické (rohové ukončovací lišty – profil L) 300 × 600 mm

stropy obecně omítka – sádrová stěrka

koupelna, WC podhledy SDK, malba

Podlahy

dlažba koupelna, WC,  
vstupní hala dlažba – keramická 600 × 600 mm 

dřevěná podlaha obytné místnosti,  
chodby přírodní dub 13 × 138 × 2 200 mm

obvodová lišta bílá hrananý profil

obecně přechodová lišta

Umístění Popis Pozn.

STANDARDY dvojdomů 
specifikace standardu interiéru



Zařizovací předměty
WC závěsné, keramické WC bílá

tlačítko WC chrom

sedátko plastové, systém soft close bílá

umyvadlo keramické umyvadlo na desku, kruhové,  
cca 38,5 cm, bez přepadu

bílá

sifon nábytkový plast

umývátko keramické umývátko bílá, baterie na straně

sifon chrom

vana vana akrylátová cca1800 × 800 mm (rovná) bílá

sprchový kout sprchový žlábek 
bidet keramický
zrcadlo na obkladu nad umyvadly

Baterie
umyvadlová stojánková páková chrom

vanová páková podomítková chrom

sprchový set k van. baterii set =  sprcha + držák + hadice chrom

sprchová sprchová podomítková, baterie páková chrom

sprchový set ke sprch. baterii sprcha ruční + nástěnný držáček sprchy + hlavová sprcha chrom

bidetová páková stojánková chrom

Elektro
elektro skříňka s jističi dvířka plastová bílá

obytné a ostatní  
místnosti stropní vývody s objímkou s paticí E27

příprava elektro – osvětlení kuch. 
linky, el. sporák, pracovní zásuvky kuchyně

vývody ukončeny v krabicích v prostoru kuch. koutu 500 mm 
nad podlahou (3 zásuv.okruhy 230 V, 1 světelný okruh,  
1 třífázový 400 V)

digestoř
příprava pro připojení na centrální potrubí, vývod průměr 
150 mm ukončeno na stěně instalačního jádra nebo nejblíž  
v prostoru kuchyňského koutu

zásuvky a vypínače bílá

ventilátor koupelny, WC ventilátory budou vybaveny doběhovými spínači bílá

autonomní požarní hlásič

Objekt bude napájen z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.. Nový elektroměrový rozvaděč bude umístěn do energetického pilíře  
na hranici pozemku a bude osazen hlavním jističem 3× 25A.

Kuchyňské linky jsou v PD naznačené, nicméně jsou ilustrativní a rozmístění vývodů pro instalce kuchyní nebudou předmětem dodávky.  
Stejně tak nebudou dodávány vestavěné skříně.

Stavba je nepodsklepená. Zděná konstrukce. Základová deska ze ŽB. Prefabrikované ŽB stropy.  
Fasády budou provedeny v kombinaci různě barevné omítky
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