SPECIFIKACE DODÁVEK MATERIÁLŮ
KAPITOLA

POPIS

TYP

Nízké radiiátory, termostatické ventily hladké, samostatné měření,

obytné místnosti

MÉDIA

VYTÁPĚNÍ

termostatická hlavice
Topné žebříky vč. el. patrony

koupelna

OKNA
OKNA / BALKONOVÉ DVEŘE

Dřevěná, s izolačním dvojsklem

VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY

Laminové

VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPETY

Hliník

VSTUPNÍ DVEŘE
DVEŘE VSTUPNÍ

Plné, jednokřídné, protipožární odolnost, bezpečnostní tř. 3,
hladká bez pórů, panoramatické kukátko, dřevěný práh

DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ VSTUPNÍ

ocelová bezpečnostní
bílá

DVEŘNÍ KOVÁNÍ VSTUPNÍ

Rozetové, bezpečnostní kování, bezpečnostní vložka, klika-koule,chrom

PODLAHY

DLAŽBA

keramická glazovaná, kalibrovaná, sokly keramické

spíž, komora

keramická glazovaná, kalibrovaná

koupelna, WC

keramická glazovaná, kalibrovaná

vstupní hala

dřevěná plovoucí podlaha
DŘEVĚNÁ PODLAHA

3-vrstvá, tl. 14mm, dub, 1-lamela
sokly MDF + folie bílá, přechodové lišty, Al stříbrná

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
WC

Závěsné, keramické WC, tlačítko WC, sedátko plastové

UMYVADLO

keramické umyvadlo min. 60 cm, s přepadem
keramické dvojumyvadlo 100 cm, s přepadem
sifon

obytné místnosti
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POPIS

UMÝVÁTKO

keramické umývátko 40 cm
sifon

VANA

vana akrylátová (rovná)
sifon s mech. výpustí

SPRCHOVÝ KOUT - BEZBARIEROVÝ

sprchový žlábek (dle možnosti umístění)
sprchová zástěna, čiré sklo,
otevírací dveře, walk-in (dle umístění)
všechny kouty komfortní min. 900/900 mm

ZRCADLO

lepené, nad umyvadly

BATERIE
UMYVADLOVÁ

stojánková páková, bez vypouštěcího systému, chrom

UMYVÁTKOVÁ

stojánková páková, bez vypouštěcího systému, chrom

VÝPUST DO UMYVADLA A UMÝVÁTKA

click-clack, chrom

VANOVÁ

páková podomítková, chrom

SPRCHOVÝ SET K VAN. BATERII

set = dvoufunkční sprcha + držák + hadice

SPRCHOVÁ

sprchová podomítková, baterie páková

SPRCHOVÝ SET KE SPRCH. BATERII

sprcha ruční + nástěnný držáček sprchy

BIDETOVÁ

páková stojánková, s vypouštěcím systémem

ELEKTRO
SLABOPROUD

v každém bytě slaboproudá rozvodnice vybavená svorkovnicí pro rozvedení
telefonu, rozbočovačem pro rozvedení televizniho signálu,
zásuvkou 230V

SLABOPROUD. ROZVODNICE

umístěná pod skříňkou elektro, dvířka plastová, umísťovat v prostorech
budoucích vestavěných skříní, komorách a šatnách apod

ROZVODY TELEVIZNÍCH

domovní rozvod s anténou pro příjem digitálních Tv signálů a FM rozhlasu,

A ROZHLASOVÝCH SIGNÁLŮ

páteřním kabelem rozvod sveden do 1. PP nebo do 2. PP do rozvodnic RSTA
(každý objekt má svoji) a odtud napojeny kabelem rozvodnice jednotlivých bytů,
kabeláž v bytě hvězdicově koaxiálním kabelem, zásuvky
umístěny v obývacím pokoji a všech ložnicích

KABELOVÁ TELEVIZE

do každého domu zaveden kabel ukončený v rozvodnici TKR umístěné vedle
rozvodnice RSTA, v případě požadavku klienta o připojení bude provedeno
přepojení mezi rozvodnicemi a výměna zásuvek v bytě

TYP
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MÉDIA
TELEFONNÍ ROZVODY

na byt jedna linka, kabeláž po bytě UTP kabelem ze slaboproudé
rozvodnice k telefonním zásuvkám, možnost vytvoření datové sítě
v rámci klientských změn

DOMÁCÍ TELEFON

u vchodových domovních dveří tablo s tlačítky, audio
(s možností dopojení na videotelefon)

DETEKTORY KOUŘE

opticko-kouřový hlásič s bateriovým zdrojem a akustickou signalizací
osazen v prostoru chodeb každého bytu, v případě 1+KK osazen v OP

SILNOPROUD

rozvody Cu vodiče, počet el. zásuvek dle příslušné normy ČSN
a odsouhlaseného standardu, samostatný měřič spotřeby el. energie

ELEKTRO SKŘÍŇKA S JISTIČI

umístěná v komoře (alt. předsíni ve stěně za skřín)í, dvířka plastová, bílá

SVÍTIDLA

IP44, downlight

koupelny, WC

zářivkové nad umyvadly a umývátky

koupelna

IP20, downlight

vstupní hala, chodby, komory,

stropní vývody s objímkou a žárovkou

spíže obytné a ostatní místnosti

PŘÍPRAVA ELEKTRO

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

DIGESTOŘ

kuchyně

Blok 4 příprava pro připojení na centrální potrubí, vývod průměr 125 mm
ukončeno na stěně instalačního jádra nebo nejblíž
v prostoru kuchyňského koutu, Blok 2, 3 doporučené cirkulační digestoře

ZÁSUVKY

230V s dětskou ochranou

VYPÍNAČE

jednotlačítkové a dvoutlačítkové vypínače

VENTILÁTOR - KOUPELNY A WC

odsávání dvouotáčkovými potrubními ventilátory umístěnými

kuchyně

zpravidla v instalační šachtě nebo nástěnnými či stropními ventilátory,
1. stupeň nastaven trvale, 2.stupeň nastavován ručně tlačítkem
s doběhem v koupelně i wc (na samostatné vypínače)

koupelny, WC

