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KOUPELNA

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

umyvadlo z bílé sanitární keramiky
bílá akrylátová nebo smaltovaná vana
odtokový žlábek v podlaze sprchového koutu
skleněná zástěna sprchového koutu
toaleta z bílé sanitární keramiky

VODOVODNÍ BATERIE

chromované vodovodní baterie

ÚPRAVA POVRCHŮ

velkoformátové keramické obklady a dlažby

NÁBYTEK

není předmětem standardního vybavení

NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU

elektroinstalace, vodovodní a kanalizační rozvody jsou přivedeny do
prostoru kuchyně, připraveny pro rozvedení do finálního umístění v
rámci instalace kuchyně (zhotovení připojovacího místa není součástí
standardu bytu)

OBYTNÉ MÍSTNOSTI, CHODBY

vinylová nebo laminátová podlahová krytina, vzhled imitace dřeva

KOUPELNA, WC, KOMORA, ZÁDVEŘÍ

velkoformátová keramická dlažba

DVEŘE

VNITŘNÍ DVEŘE

bílé hladké foliované instalované do obložkových zárubní

OKNA

OKNA

Plastová okna se zasklením trojsklem , popřípadě dvojsklem při plnění
technických požadavků,
příprava pro instalaci externích žaluzií

ZDI

VNITŘNÍ PŘÍČKY

zděné příčky s hladkými omítkami
nebo sádrokartonové příčky

OBVODOVÉ ZDIVO

zděné obvodové zdivo s kontaktním zateplením

OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLA

instalace svítidel v interiéru není předmětem standardního vybavení

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ JEDNOTEK

kondenzační plynový kotel pro každou bytovou jednotku, teplovodní
podlahové vytápění, zásuvka pro osazení elektrických topných žebříků
v koupelnách

VODA

DODÁVKA VODY

dodávka vody s měřením pro každou jednotku
(v případě bytů podružné měření)

OHŘEV VODY

výroba teplé užitkové vody pomocí plynového kotle

KUCHYNĚ

PODLAHY
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ELEKTRONIKA

VSTUPNÍ SYSTÉM

příprava pro osazení domácího telefonu

INTERNET

příprava pro vysokorychlostní internetové připojení v obytných
místnostech a pokojích prostřednictvím poskytovatele datových
služeb. Zajištění služeb operátora není předmětem stadardního
vybavení

TELEVIZE

příprava připojení pro pozemní TV vysílání v obytných místnostech a
pokojích, osazení antény a kompletace není předmětem standarního
vybavení

NABÍJENÍ ELEKTROMOBILU

příprava pro napojení nabíječky elektromobilů - elektrický přívod

TRÁVNÍK

osetí travním semenem

TERÉNNÍ ÚPRAVY

čisté terénní úpravy

ZAHRADA, PŘEDZAHRÁDKA
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