REZIDENCE KORUNOVAČNÍ 11, PRAHA 7 – BUBENEČ
Bytové jednotky – standardy

Výplně otvorů
Vstupní bytové dveře






repasované stávající dřevěné dvoukřídlé s bezpečnostní závorou
křídlo plné kazetové
zárubeň rámová
kování klika - koule
fládrované v tmavém odstínu - ořech

Vnitřní bytové dveře






repasované či replikované dřevěné jednokřídlé a dvoukřídlé
křídlo plné či prosklené kazetové
zárubeň obložková profilovaná
kování leštěná mosaz
lakované bílé v odstínu - RAL 9010

Okenní výplně






okna do uliční části s izolačním dvojsklem ve vnějším křídlu
dřevěná s rámem s profilací do dvorní části s izolačním dvojsklem
těsnící distanční pásky
kování leštěná mosaz
bílý odstín - RAL 9010

Úpravy povrchů stěn, stropů, podlah
Stěny, stropy




sádrové stěrky
sádrokartonové podhledy
bílá malba

Obklady v koupelnách a na WC





keramický velkoformátový obklad
italský rektifikovaný výrobek
30 x 60 cm
Ragno – v různých barvách

Podlahy v koupelnách a na WC





keramická velkoformátová dlažba
italský rektifikovaný výrobek
30 x 60 cm
Ragno – v různých barvách

Podlahy v hale a obytných místnostech





dřevěná masivní podlaha
dubové vlysy kladené do tvaru písmene V
podlahová lišta ze stejného materiálu
pokládka těchto nových dřevěných parket na stávající podlahy v bytech, resp. výměna
stávajících povrchů za nové parketové vlysy na stávající povrch

Podlahy na balkonech





keramická mrazuvzdorná dlažba
italský rektifikovaný výrobek
30 x 30 cm
Ragno – v různých kombinacích

Zdravotně technické instalace
Umyvadlo




keramické
s otvorem a přepadem
Duravit D-Code

Mísa a příslušenství




keramická závěsná
zazdívací splachovač s dvojitým ovládacím tlačítkem
Duravit D-Code

Vana




obdélníková akrylátová
verze k zabudování
Duravit D-Code

Sprchová vanička a zástěna


vanička z litého mramoru




obdélníkové provedení
zástěna z čirého skla

Baterie umyvadlová



stojánková páková
Kludi Logo Neo

Baterie vanová




podomítková
Kludi Logo Neo
se sprchovou soupravou Kludi A-Qa

Baterie sprchová




podomítková
Kludi Logo Neo
s hlavovou sprchou Kludi A-Qa

Vytápění
Kotel


elektrický kotel a elektrický zásobník na TUV

Otopná tělesa v obytných místnostech a halách



desková
Korado Radik VK

Otopné žebříky v koupelnách



rovné profily s kruhovým průřezem
Korado Koralux Linear Classic

Elektroinstalace
Bytové rozvodnice



silnoproudé měděné rozvody pod omítkou
slaboproudé rozvody s datovými zásuvkami v obývacím pokoji (STA každé obytné místnosti)

Koncové prvky



elegantní provedení zásuvek a vypínačů
Legrand Valena

Domovní videotelefon




s barevným displejem
elektromagnetický otvírač hlavních dveří
umístění vedle vstupních dveří v předsíni bytu

Výtah



moderní výtah s přístupem z chodby
výtah bude předmětem druhé fáze rekonstrukce

Toto schéma je pouze ilustrační. Developer si vyhrazuje právo na změny. Vybavení je zobrazeno pro názornost.

