Standardy
Apartmány Prkenný Důl

POZNÁMKA
V této prezentaci byly použity ilustrační obrázky.
Společnost Krkonoše Prkenný Důl s.r.o. (dále jen „Společnost“) si
vyhrazuje možnost zvolení jiného dodavatele u zde uvedeného vybavení
v případě, kdy množství, či časový rámec pro doručení nebude
dostačující. Pokud nastane taková situace, Společnost bude Klienty
informovat.

*Ilustrační obrázek

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ VYBAVENÍ

Dodavatelé:

OKNA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okna a balkonové dveře ze systému REHAU SILVER-design - EURO 70
Mnohaletá kvalita, která splní nároky na úsporu tepla
5 komorová technologie a tojsklo zajistí optimální tepelnou izolaci
Zvuková izolace: až do třídy TZI 4
Konstrukční hloubka: 70 mm
Odolnost proti vloupání
Profily jsou opatřeny naextrudovaným těsněním šedé barvy
Certifikováno pro EU
Barva vnitřních i venkovních rámů: Antracitová šedá

VCHODOVÉ DVEŘE
•
•

•
•
•

Výrobce: společnost Rehau
Domovní dveře Brillant-Design jsou vysoce stabilní a vykazují
dlouhou životnost díky svařovaným rohovým spojům,
uzavřenému ocelovému rámu v křídle a silné výztuze
Barva: Antracitová šedá
V části dveří skleněná výplň - trojsklo
Kování: Nerez

Stejný výrobce
oken. V
identickém
barevném
provedení

INTERIEROVÉ DVEŘE
•
•

Kvalitní interiérové dveře a zárubně od českého výrobce, společnosti Masonite
Dokonalé zpracování dveří vychází z použití nejmodernějších technologií a práce týmu
skutečných odborníků

•
•
•

Materiál: Laminátové
Plné hladké bez skelné výplně
Konstrukce: MDF rám: středně tvrdá dřevovláknitá deska. Základní surovinou pro její výrobu je
smrkové dřevo. Její povrch lze zpracovat frézováním a lakováním. Je to plnohodnotná
alternativa masivního dřeva. Výplň je z CPL laminátu
•
Rozměry: 197 / 90, 80
• Ve standardu bílé, ostatní dekory za příplatek

MOŽNOSTI DEKORU DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

Bílá*

prachová šedá

buk přírodní

dub corbridge

natural

KOVÁNÍ

Typ interiérových klik
V ložnicích s klíčem,
s kličkou do koupelen a WC,
ostatní bez rozety.

KOVÁNÍ
•
•
•

Prémiové dveřní kování od evropské značky klik Infinity Line
V ložnicích s klíčem, na WC a v koupelně s WC kličkou, jinak bez rozety
TYP: QUATRO 500 NEREZ nebo MAXIM KMX B00 (černá)

MOŽNOSTI VÝBĚRU ZE DVOU BAREVNÝCH PROVEDENÍ NEREZ NEBO ČERNÉ

VNITŘNÍ PODLAHY I.
•
•
•
•
•
•

Prémiové vinylové podlahy v obývací / kuchyňské části, ložnicích a chodbách v 1NP
Kolekce Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID, bez nutnosti lepení, se díky svému složení, kde je jedním dílem minerál/kámen, řadí mezi
rigidové, extrémně odolné a stabilní podlahy
100% voděodolnost, bezstarostné čištění, odolnost proti opotřebení a příjemný pocit při nášlapu
Výhodou oproti lepeným vinylovým podlahám je jednak lepší odolnost a také možnost výměny jen určitého dílu v případě poškození
Celková tloušťka: 5 mm
Rozměr lamely: 218 x 1210 mm

Možnost navštívení
showroom
www.floorforever.cz/
kontakt
Průmyslová 1472/11, 102
19 Praha 10

MOŽNOSTI VÝBĚRU Z NEKOLIKA DEKORŮ

3001 HOME CLICK RIGID

3002 HOME CLICK RIGID

3003 HOME CLICK RIGID

VNITŘNÍ PODLAHY II.
•
•
•
•
•
•

Prémiové vinylové podlahy v obývací / kuchyňské části, ložnicích a chodbách v 1NP
Kolekce Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID, bez nutnosti lepení, se díky svému složení, kde je jedním dílem minerál/kámen, řadí mezi
rigidové, extrémně odolné a stabilní podlahy
100% voděodolnost, bezstarostné čištění, odolnost proti opotřebení a příjemný pocit při nášlapu
Výhodou oproti lepeným vinylovým podlahám je jednak lepší odolnost a také možnost výměny jen určitého dílu v případě poškození
Celková tloušťka: 5 mm
Rozměr lamely: 218 x 1210 mm

Možnost navštívení
velkoobchodu
www.floorforever.cz/
kontakt
Průmyslová 1472/11, 102
19 Praha 10

MOŽNOSTI VÝBĚRU Z NEKOLIKA DEKORŮ

3004 HOME CLICK RIGID

4001 HOME CLICK RIGID

4002 HOME CLICK RIGID

KOUPELNA: OBKLADY
•
•

•

Dlažba bude použita v koupelně, WC, vstupní chodbě a
technické místnosti
Jedná se o kvalitní velkoformátovou moderní dlažbu s
jemnou strukturou přírodního dřeva
Rozměry: 31 cm x 62 cm

MOŽNOSTI VÝBĚRU ZE 3 BAREVNÝCH PROVEDENÍ

Na obrázku: Dlažba Fir Wood White

Dlažba
Scandinavia
krémová

Dlažba
Scandinavia
tmavě šedá

Dlažba
Fir Wood
White

KOUPELNA: SANITÁRNÍ KERAMIKA I.
Kvalitní vybavení sanitární keramiky
od českého výrobce Concept se
splachováním Geberit v bílém
provedení

CONCEPT E50 NEW
baterie umyvadlová
107mm páková,
stojánková, chrom

Thermal KD-E
450/1320 - 230V 400W Elektrický
Koupelnový
radiátor

WC závěsné Vitra
Sento 4448B0030075-WC
Sedátko VITRA
Sento duroplastové
se Soft Close 86003-009

Předstěnový systém
CONCEPT se
splachováním a
ovládacím tlačítkem
Sigma Geberit

CONCEPT
Umývátko 60 x
46 cm s otvorem
E794301
(koupelna 1NP)

CONCEPT
Umývátko 40 x 36
cm s otvorem
E803101 (WC
přízemí)

KOUPELNA: SANITÁRNÍ KERAMIKA II.
CONCEPT 100 sprchová
baterie 150mm, nástěnná,
páková, chrom

Aqualine Walk-In - Sprchová
zástěna 1000x1900 mm,
sklo BRICK WI100

Gelco Manus - Sprchový
kanálek s roštem ONDA,
1050x130x55 mm, nerez
GMO16
CONCEPT 100 NEW
sprchový set 700mm, 1
polohová hlavice, chrom

ZÁSUVKY A VYPINAČE
•

ABB je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v
čele digitalizace průmyslu, podporována čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka.

•
•

ABB Levit® jsou vypínače a zásuvky unikátního moderního designu s čistými liniemi.
Barevné provedení: Bílá

Součástí vybavení
bude také
zásuvka nabíjecí
USB
v ložnicích

SCHODY
Na zakázku vyhotovené schody ze smrkového dřeva.

Schody ze
smrkového dřeva
přímo na zakázku.

STŘECHA
Moderní
antracitový odstín
střešní krytiny

Střešní panely Budmat se vyznačují klasickou a
jednoduchou formou. Hodí se na moderní stavby,
především do horských oblastí.
Střešní panely díky charakteristickému lemu a
speciálnímu prolisování zpevňují střechu.
Stavební firma Mirhaus tuto střešní krytinu používá u
většiny svých staveb a je prověřena zákazníky dlouhá
léta.

KOMÍN
Kónické vyústění
Krycí deska nerezová pro
přívod spalovacího vzduchu
Ukončení pozinkovaným
plechem v barvě krytiny

•
•

Izostatická vložka 66 cm

•

Mezera pro přívod
spalovacího vzduchu

•

Vystřeďovací prvek
Komínková vložka pro
napojení kouřovodu vč.
tepelné izolace
Čelní deska pro Blower door
test
Komínová tvárnice s
broušenou ložnou spárou

Kománková dvířka vč. těsnění
Kománková vložka pro dvířka s
kruhovým vyústěním
Podstavec pro odvod
kondenzátu
Čelní deska pro spalovací
vzduch
Kondenzátní dvířka

Společnost Schiedel má více než 70 letou tradici vývoje a výroby
komínové technologie
Komínový systém UNI SMART je těsný třísložkový komínový
systém s přívodem vzduchu mezerou mezi tvárnicí a tepelně
izolovanou keramickou vložkou.
Systém se skládá z lehkých betonových tvárnic s broušenou ložnou
spárou, keramických tenkostěnných vložek, obalených do tepelné
izolace a vystřeďovacích prvků.
Schiedel UNI Smart, vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy
se montuje z jednotlivých komponentů a může být použit pro
všechna paliva až do teploty spalin 400°C. Umožňuje provoz krbů
nezávislých na vzduchu v místnosti.

VENKOVNÍ DLAŽBA

• Plošná dlažba hladká 50x50
• Povrch: Hladký beton

SVAHOVÉ
PRVKY
• Tam kde bude potřeba, bude terén za
domy citlivě vysvahován pomocí
prvků pro zahradní architekturu.
• SVAHOVÉ TVAROVKY LADENNA jsou
ideálním řešením tam, kde je potřeba
vyřešit terénní nerovnosti a zamezit
sesuvům půdy. Rostliny zasazené v
tvarovkách najdou příznivé podmínky
k růstu a odvděčí se zajímavými květy
nebo vegetačními kreacemi.
• Barevné provedení: přírodní
(předvybráno z důvodu jednotnosti
projektu)

Předvybráno
v přírodním
dekoru

KONTAKTNÍ OSOBA
Jakub Zeman
jakub.zeman@bcas.cz

