
U Branického zámku

Název položky Specifikace MJ množství BASIC EXCLUSIVE

Chodba : 

14,15,16,17,16 ks
5 na přání klienta

14,15,16,17,17 Svítidlo žárovkové kruhové přisazené, opál mat ks
5 na přání klienta

14,15,16,17,18 m2 27,45 na přání klienta

14,15,16,17,18 m2 21,2

14 ks 1

15,16,17 ks 3

18 ks 1

14,15,16,17,18 ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,18 Ocelová zárubeň B3 ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,18 ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,18 kukátko ks 5
14,15,16,17,18 Malba bílá m2 93,3 na přání klienta

Vysvětlivky :
základní provedení

0 není v nabídce

Název položky Specifikace MJ množství BASIC EXCLUSIVE

Koupelna WC:

14,15,16,17,18 JIKA Lyra plus ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,18 Umyvadlová stojánková baterie s výpustí SL275 S-line ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,18 Umyvadlový sifon ks 5
14,15,16,17,18 Kryt na sifon JIKA Lyra plus ks 5

17 ks 1 na přání klienta
17 Sprchové dveře EPD 110 CRH, profil chrom ks 1 na přání klienta
18 ks 1

18 ks 1 na přání klienta

16 ks 1 na přání klienta
16 ks 1

16,17,18 ks 3
16,17,18 Sifon pro sprchový kout ks 3

14,15 Vana Idea 170x75 cm Laguna ks 2 na přání klienta
14,15 Vanová baterie bez sprchy SL222  S-line ks 2 na přání klienta
14,15 Vanový sifon plast ks 2
14,15 Vanová dvířka 300x300mm ks 2

14,15,16,17,18 JIKA ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,18 ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,17 Svítidlo žárovkové kruhové přisazené, opál mat ks
5 na přání klienta

14,15,16,17,18 ks 6 na přání klienta

14,15,16,17,18 Interiérové kování, design: matný chrom ROSTEX SONET ks 6 na přání klienta

14,15,16,17,18 bm 4,8 na přání klienta

14,15,16,17,18 m2 23 na přání klienta

14,15,16,17,18 Pokládka keramické dlažby na střih m2 21,2

14,15,16,17,18 m2 58,74 na přání klienta

14,15,16,17,18 Montáž obkladu na střih + spárovací hmota m2 58,74
14,15,16,17,18 Malba bílá m2 49,2 na přání klienta

č. bytu

Zvonek + domácí telefon kompaktibilní se stáv. 
Zařízením x

Osmont IN-14K2/040
x

Keramická dlažba Rako Concept 33,3x33,3 
barva dle nabídky, výměra vč. soklu                      
                                               

Rako Concept x

Pokládka keramické dlažby na střih + spárovací 
hmota

x

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
11VK-6080 Radik x

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
11VK-6040 Radik x

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
21VK-6070 Radik x

Bezpečnostní dveře design: buk, dub, javor, 
900x1970mm, včetně zámku, třída III, požárně 
odolné

Masonite Jihlava x

Masonite Jihlava x
Kování - bezpečnostní tříbodový bezpečnostní 
zámek TRILOGIA

Masonite Jihlava x

Primalex polar x

x

č. bytu

Umyvadlo keramické bílé 50x41cm s otvorem 
pro baterii

x

x

Sprchová vanička - 800 x 1100 Anima x
Anima x

Vanička Elipso-80 LA white Ravak
Sprchový kout SKKP6 - 795x795x1850mm, 
pearl bílý Ravak x

Vanička Elipso-100 EX white Ravak x
Sprchový kout SKKP6 - 100, pearl bílý Ravak

Sprchová nástěnná jednopáková baterie Ideal standard

x
x

WC závěsné včetně prkénka provedení plast 
bílé

x

Otopné žebříčkové trubkové těleso s regulačním 
ventilem, barva bílá

x

Osmont IN-14K2/040
x

Interierové laminované dveře hladké bezprahové 
plné, 700x1970,obložková zárubeň,dekor: buk, 
hruška, javor, ořech 

Masonite Jihlava x

x
Podlahová přechodová nebo vyrovnávací lišta 
hliníková

x

Keramická dlažba Rako Concept 33,3x33,3 
barva dle nabídky                                                  
                     

Rako Concept x

Obklad do výše 2000 mm, Rako Concept 25x33 
cm, barva dle nabídky

Rako Concept x

Primalex polar x



Vysvětlivky :
základní provedení

0 není v nabídce

Název položky Specifikace MJ množství BASIC EXCLUSIVE

14 ks 1 na přání klienta

15 ks 1 na přání klienta

18 ks 1 na přání klienta

14,15,18
ks 3 na přání klienta

14,15,18 Interiérové kování, design: matný chrom ROSTEX SONET ks 3 na přání klienta

14,15,18 bm 2,7 na přání klienta

14,15,18
PARADOR CLASSIC 1040m2 60,3 na přání klienta

14,15,18 m2 60,3
14,15,18 Obvodová lišta MDF dle dekoru bm 56,5

bm 2,7
14,15,18 Malba bílá m2 232,34 na přání klienta

Vysvětlivky :
základní provedení

0 není v nabídce

Název položky Specifikace MJ množství BASIC EXCLUSIVE

Balkon :

14 m2 6,4 na přání klienta

14 Sokl z keramické dlažby bm 4,2

14 m2 5,4

Vysvětlivky :
základní provedení

0 není v nabídce

Název položky Specifikace MJ množství BASIC EXCLUSIVE

Společné prostory

14 m2 18 na přání klienta

14 Sokl z keramické dlažby bm 16

14 m2 12,9

Vysvětlivky :
základní provedení

0 není v nabídce

Název položky Specifikace MJ množství BASIC EXCLUSIVE

14 ks 1 na přání klienta

15 ks 1

17 ks 1

16 ks 1

16 ks 1

18 ks 2

14,15,16,17,18

ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,18 Interiérové kování, design: matný chrom ROSTEX SONET ks 5 na přání klienta

x

č. bytu

Pokoj / Ložnice : č.m. 2.4, 2.5, 2.6

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
22VK-6110 Radik x

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
21VK-6120 Radik x

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
21VK-6140 Radik x

Interierové laminované dveře hladké bezprahové 
plné, 800x1970,obložková zárubeň,dekor: buk, 
hruška, javor, ořech 

Masonite Jihlava x

x
Podlahová přechodová nebo vyrovnávací lišta 
hliníková

x

Plovoucí laminátová podlaha PARADOR 
CLASSIC 1040, výběr vzoru dle aktuálního 
vzorníku výrobce, cen vč. Položení

x

Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy + PE

Přechodová lišta alu dle dekoru podlahy
Primalex polar x

x

č. bytu

Keramická dlažba 30x30x0,7 cm, mrazuvzdorná, 
otěruvzdornost  PEI V                                            
                         

Rako - Orlík light grey x

Rako - Orlík light grey

Pokládka keramické dlažby na střih + spárovací 
hmota

x

č. bytu

Keramická dlažba Rako Concept 33,3x33,3 
barva hnědá matná, schodovka Rako                   
                     

Rako Concept x

Rako - Orlík light grey

Pokládka keramické dlažby na střih + spárovací 
hmota

x

č. bytu

Pokoj s kuchyňským koutem 

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
22VK-6110

Radik x

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
21VK-6120 Radik

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
22VK-6120

Radik

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
11VK-6140 Radik

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
11VK-6070

Radik

Deskové otopné těleso s termostatickou hlavicí 
11VK-6060 Radik

Interierové laminované dveře hladké bezprahové 
ze 2/3 prosklenné, 800x1970,obložková 
zárubeň,dekor: buk, hruška, javor, ořech 

Masonite Jihlava x

x



14,15,16,17,18 bm 21,5 na přání klienta

14,15,16,17,18 Dřevěné schody včetně zábradlí D+M ks 5 na přání klienta

14,15,16,17,18
PARADOR CLASSIC 1040m2 115,8 na přání klienta

14,15,16,17,18 m2 115,8
14,15,16,17,18 Obvodová lišta MDF dle dekoru bm 104

14,15,16,17,18 m2 4,72 na přání klienta

14,15,16,17,18 m2 4,72

14,15,16,17,18 Malba bílá m2 347,1 na přání klienta

Vysvětlivky :
základní provedení

0 není v nabídce

Podlahová přechodová nebo vyrovnávací lišta 
hliníková

x

x

Plovoucí laminátová podlaha PARADOR 
CLASSIC 1040, výběr vzoru dle aktuálního 
vzorníku výrobce, cen vč. Položení

x

Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy + PE

Keramická dlažba Rako Concept 33,3x33,3 
barva dle nabídky                                                  
                  

Rako Concept x

Pokládka keramické dlažby na střih + spárovací 
hmota

Primalex polar x

x


	Standardy

