
 

Standardní vybavení  

Centrum Sadová 
 

Obytné místnosti 
Podlahy: vinylové lepené z dílců  
Úprava povrchů: sádrové omítky stropů i stěn, 

bílá malba 
Osvětlení: volné vývody dle ČSN 
Vytápění: topné stupínky/lavice pod 

okny, rozvody měděným 
potrubím řízeno termostatem 

Kuchyňský kout 
Přívod vody a 
odpad pro dřez a 
myčku: 

rozvody odpadu a vody 
ukončeny na líci zdiva pro 
klientské připojení 

Elektro: vývody pro sporák, myčku, 
ledničku a digestoř 

Odsávání: vývod odsávání pro připojení 
digestoře 160mm 

Předsíň 
Podlaha: keramická dlažba 
Stěny a strop: sádrové omítky stropů i stěn, 

bílá malba 
Vstupní dveře: bezpečnostní, plné výška 

2100mm, hladké s kukátkem, 
vč. bezpečnostního kování, 
povrch CPL, bezpečnostní třída 
BT3 

Interiérové 
dveře: 

Dveře o světlé výšce 
2100mm, povrch CPL, 
obložková zárubeň, nerezové 
kování 

Bytový rozvaděč: zapuštěný ve stěně v blízkosti 
dveří 

WC a koupelna 
Obklady: Porcelaingres 30x60 cm 
Dlažba: Porcelaingres 60x60 cm 
Strop: SDK pevný podhled, bílá 

malba 
Vana: ocelová vana Kaldewei 
Vanová baterie: Hansgrohe Ecostat universal 
Sprchový kout: snížená vanička z litého 

mramoru, zástěna z čirého 
bezpečnostního skla 

Sprchová 
baterie: 

Hansgrohe Ecostat universal 

Ruční sprcha: Hansgrohe Crometta 100, 
chrom 

Umyvadlo: Villeroy&Boch Subway 2.0 
60x47 cm 

Baterie 
umyvadlová: 

Hansgrohe logis stojánková, 
chrom 

Toaleta: závěsný klozet Villeroy&Boch 
Subway 2.0 

Nádržka WC: pod omítkový modul Geberit 

WC tlačítko: Geberit Sigma 30m bílá/chrom 

Topné těleso: topný žebřík Korado Koralux 
linear 

Osvětlení: volné vývody dle ČSN 

  
  
  
  
  
  
  
  

Odsávání 
vzduchu: 

vestavné radiální ventilátory 

 
Komora/Šatna 
Dlažba: Porcelaingres 60x60 cm se 

soklem 
Úprava povrchů: Sádrové omítky, bílá malba 
Příprava pro 
pračku: 

Rohový ventil pro napojení 
pračky a připravený odpad vč. 
přívodu elektro 

 
Výplně otvorů 
Okna: Plastová okna v RAL7022, 6-ti 

komorová s izolačním 
trojsklem 

Parapety 
interier/exterier: 

postforming/polakovaný plech 
v odstínu RAL 

Stínění oken: Příprava pro exterierové 
žaluzie, vč. ovládání 

 
Elektroinstalace 

 

Silnoproudý 
rozvod: 

všechny spotřebiče připojeny 
měděnými rozvody z bytové 
rozvodice  

Slaboproudý 
rozvod: 

v každém bytě datový 
rozvaděč, ze kterého jsou 
napojeny zásuvky pro internet 
do každé obytné místnosti, 
obývací pokoji zásuvka pro TV  

Koncové prvky: ABB TIME 

 
Terasy 
 
Zábradlí: Ocelové v RAL 7022 MAT, 

skleněné zábradlí na terase u 
bytů 2D a 2L 

Balkonové dveře: otevíravě-sklopné  
Podlaha: Keramická dlažba tl. 20mm 

nebo dřevoplastové desky na 
roštu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPOLEČNÉ PROSTORY 

Povrchové 
úpravy stěn: 

sádrové omítky, bílá 
malba 

Vstupní dveře do 
objektu: 

hliníkové s přerušeným 
tepelným mostem, 
panikové kování, 
bezpečnostní zasklení, 
elektrický vrátný 

Dlažby chodeb a 
schodiště: 

keramická dlažba 

Výtah: elektrický lanový (např. 
OTIS, KONE), nerezové 
provedení  

Dveře 
podružných 
prostor: 

plné, CPL v barvě RAL, v 
ocelových zárubních 

Podlahy v 1.PP: hlazený beton se vsypem 
Osvětlení: přisazená svítidla, 

nouzové osvětlení dle 
ČSN 

Domácí telefon: u vstupu zvonkové tablo, 
v každém bytě 
elektronický vrátný 
s telefonem 

Zábradlí 
schodiště: 

ocelové v barvě RAL 

Poštovní stránky: na stěně v zádveří 
Sklepní kóje: Zděné, podlaha 

z keramické dlažby 
Místnost pro 
komunální 
odpad: 

umístěná v podzemním 
podlaží 

Parkování: ve společné garáži 
v 2.PP, nebo venkovní 
parkovací stání 

  
  
  
  
  
 


