STANDARDY

I N T E R I É R OV É

Obklady a dlažby
tmavá varianta interiéru

světlá varianta interiéru

Obklad keramický
– textura proužků
formát 60 x 120 cm

Obklad keramický
– textura proužků,
formát 60 x 120 cm

Obklad keramický
– černá, formát 60 x
120 cm

Obklad keramický
– formát 60 x 120 cm
Obklad keramický
– mix 50 x 80 cm a 30 x 80 cm,
formát 60 x 120 cm

Obklad keramický
– mix 50 x 80 cm a 30 x 80
cm, formát 60 x 120 cm

Obklady a dlažby
Dřevěný obklad krovu,
podhled – tl. 18 mm, různě
dlouhá a široká prkna,
instalováno na laťový rastr
Masivní sokl dubový,
domořený do odstínu
podlahy, 18 x 18 mm
Přechodová lišta černá
matná, tvaru L
Dřevěná podlaha rustikální šedobéžová (tmavá i světlá varianta
interiéru)

Sanita

Armatury umyvadlo na deskučedičové s nepravidelným tvarem,
velikost cca. 300-350/450mm

Essence New OHM trimset basin
2-h 5,7l M – kartáčovaný Hard
Graphite, Grohe

Volně stojící vana Siko Lesly, 170x82 cm
litý mramor, značka Siko

Essence páková baterie Grohe DN
15, montáž do podlahy –
kartáčovaný Hard Graphite

Sanita

ESSENCE New páková
podomítková baterie Grohe,
2 výstupy, Hard Graphite

Držák sprchy Grohe
a nástěnné kolínko,
Hard Graphite

Sprchová hlavice set Grohe RSH
Cosmopolitan 310 headshower set
9,5l , Hard Graphite

Ruční sprcha Sena,
Grohe Hard Graphite

Sprchová hadice Grohe
1250 mm, Hard Graphite

Sanita

Sprchový žlab Tece Drainline 93,5 cm nerez
lesk pro nalepení dlažby + prosklenná zástěna
sprchového koutu, kalené čiré sklo, ocelové
profily válcované, pohledové 20mm, šopování
zinkem- antikorozní úprava, povrchová
úprava černý matný nátěr hluboký mat

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20,
pro 2 množství splachování:
lakování matné černé, potažené
vrstvou easy-to-clean,černá mat

Závěsné WC 570mm ME by
STARCK B RML a Me by Stark
sedátko softclose, Duravit

Jednopáková podomítková
baterie pro bidet WC
TRES STUDY COLORS
barva černá matná

Dveře

Vnitřní dveře plné hladké, bezfalcové
s obložkovou zárubní MINI, hrana O3,
dýha dub trámový olejovaný Oyster,
výška 2100mm, magnetický nevrtaný
otvor; klika černá matná rozetový
zámek

Klika Pandora R – černá matná,
Dveřní zarážka – volně stojící
vysoká černá ODWCZ, 71/73mm

Vstupní dveře do bytu, bezfalcové
s obložkovou zárubní, hrana O3, dýha
dub trámový, olejovaný Charcoal, výška
2100mm, jednokřídlé plné hladké,
protipožární EI/EW30, zvuková izolace
32dB, bez samozavírače, zámek
premium vložkový, bez montáže

Klika
bezpečnostníLusy od firmy M
a T, černé
provedení,
rozetový zámek
kulatý

Příslušenství

Adnet zrcadlo kulaté
barva hnědá, průměr 58 cm
(bude upřesněno individuálně
dle rozměru místnosti wc)

CATA E-100 GBT koupelnový
ventilátor axiální s časovačem,
8W, potrubí 100mm, černá

Vypínače, zásuvky – ABB Future
Linear, mechová černá

Topné těleso SORANO 600/1210,
barva černá

Společné prostory
podlaha

stěny
Kamenný obklad – Wild stone, 781
Mix Davos – imitace, betonové
prefabrikáty, spárovací hmoda
střední šedá, tl. 20-60mm, rozměr
150 až 500/ 100/300mm, vč.
rohových tvarovek

elektro
Vypínače, zásuvky –
ABB Future Linear,
mechová černá

Zvonky bytové

Kamenná podlaha- podlaha
přízemí + schodiště v patrech,
rula, povrch štípaný hrubý,
pravidelné obdélníkové tvary,
velikost 400-500 mm

Dřevěné prvky – dřevěné fošny
staré dřevo, tl. cca. 60-70mm, se
sejmutou hranou, tesařsky
spojované k sobě dle návrhu

Osvětlení chodeb,
schodiště KOS round 140
LED, přisazené svítidlo
LED černé, IP65, výška
140mm, průměr 115mm

Kontaktujte nás
Ing. Šárka Tichá
sarka.ticha@luxent.cz
+420 734 445 445

Exkluzivní prodejce

Projekt je ve výstavbě a standardy mohou procházet změnami (při zachování úrovně kvality).

