VILADOMY ŘEVNICE
STANDARDY PROVEDENÍ

Konstrukční řešení
Základy - železobetonové základové pasy, železobetonová deska
Nosné zdivo - 1. PP prolévané železobetonové tvárnice, 1. NP a 2. NP YTONG + železobeton. ztužující věnce
Vnitřní příčky - tvárnice YTONG
Strop - železobetonové předpjaté panely s železobetonovými dobetonávkami
Střecha - zateplená plochá střecha s PVC hydroizolací
Schodiště vnitřní - desková ŽB schodiště s dřevěným obkladem
Zábradlí vnitřní - kombinace dřeva a nerezu
Fasáda objektu - zateplená 140 mm polystyren + finální stěrka BAUMIT
Balkóny - železobeton, nerezové zábradlí

Garáže
Povrchová úprava - na podlaze stěrka

Okna a dveře
Domovní dveře - plast (interiér bílá, exteriér antracit) + výplň z trojskla
Dveře vnitřní - falcované, povrch lamino, barva bílá
Okna a balkonové dveře - plast (interiér bílá, exteriér antracit) + výplň z trojskla

Rolety/Žaluzie
V obytných místnostech (kromě severní strany) jsou venkovní žaluzie

Podlahy a úpravy povrchů
Podlahy - plovoucí dřevěné, v sociálních zařízeních a v 1. PP jsou keramické dlažby
Stěny - stěrkové hladké
Stropy - sádrokartonové podhledy
Obklady - keramické

VILADOMY ŘEVNICE
STANDARDY PROVEDENÍ
Zařizovací předměty
KOUPELNA a samostatné WC - 1. NP - čtvrtkruhový sprchový kout Concept 100 New se sprchovou baterií

Hansgrohe Logis, umyvadlo Laufen Pro s baterií Hansgrohe Logis, závěsné WC Laufen Pro a umývátko Laufen
Pro s baterií Hansgrohe Logis
KOUPELNA - 2. NP ložnice - umyvadlo Laufen Pro s baterií Hansgrohe Logis, sprchový kout Concept se

zástěnou Walk In a sprchovou baterií Hansgrohe Logis, závěsné WC Laufen Pro a umývátko Laufen Pro
KOUPELNA a samostatné WC - 2. NP dětské pokoje - plastová vana Ravak Chromel s baterií Hansgrohe

Logis, umyvadlo Laufen Pro s baterií Hansgrohe Logis, čtvrtkruhový sprchový kout Concept 100 New se
sprchovou baterií Hansgrohe Logis, závěsné WC Laufen Pro a umyvátko Laufen Pro s baterií Hansgrohe Logis
Koupelnové radiátory Concept 150

Topení a rozvody instalací
Vytápění a ohřev TUV - plynový kondenzační kotel, podlahové vytápění v celém domě kromě 1. PP, kde je

radiátor, v koupelnách otopný žebřík
Elektroinstalace - vývody pro svítidla, zásuvky, dvojzásuvky a vypínače, datové a televizní zásuvky

Vnější povrchové úpravy pozemku
Přístupový chodníček k objektu - terasová prkna
Parkovací stání - garážová stíní v 1. PP domu
Oplocení - pletivové

Napojení objektu na sítě technické infrastuktury
Splašková kanalizace - tlaková
Dešťová kanalizace - vsakem na vlastním pozemku
Vodovod - napojen na vodovodní řad
Elektro NN - napojeno na stávající distribuční síť
Plyn - napojeno na stávající distribuční síť

