STANDARDY YPSILONKA
Popis konstrukce domu
Základové konstrukce
Masivní železobetonová deska
Svislé nosné konstrukce
1.PP železobetonové stěny
1.NP– 9.NP kombinace železobetonu a stěn z keramických bloků
Vodorovné konstrukce
Monolitické železobetonové desky
Svislé nenosné konstrukce
Mezibytové příčky z akustického keramického zdiva
Vnitřní dělící příčky z pórobetonu tl.100 mm
Schodiště
Železobetonové
Střecha
Tepelná izolace se spádovými klíny, m PVC fólie, ochranná vrstva z kačírku
Izolace
Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem tl.120 mm
Výplně otvorů
PVC profily stavební hloubky min 70 mm, barva polodekor, zasklení izolačním dvojsklem
k=1,1 (možnost osazení trojskla),
Vstupní dveře do objektu hliníkové, zasklení izolačním dvojsklem k=1,1
Fasádní systém hliníkový, zasklení 6-16-5.5.2
Omítky
Venkovní – silikonová zrnitá omítka
Vnitřní – vápenosádrové jednovrstvé, malba bílá
Venkovní zábradlí
Ocelové žárově pozinkované
Nášlapné podlahy
Společné prostory chodby a vstupní hala – Styletech/Metal soft 60x120cm
Podzemní garáže – betonová podlaha se strojně hlazeným povrchem a bezprašným nátěrem
Lodžie – betonová podlaha pohledová

Standardy bytů
Keramické dlažby
Předsíně, komory - Metropolis všechny barevné odstíny 45x45 – 346,5 Kč/m2
Koupelny, WC – Pastello všechny barevné odstíny 33x33 – 379,3 Kč/m2
Keramické obklady
Koupelny, WC – Pastello všechny barevné odstíny 20x40 – 311,9 Kč/m2
Výška obkladů v koupelně 1,8m, WC 1,2m
Vinylová podlaha
Obývací pokoje, pokoje – cena 450 Kč/m2, dodávka bez montáže
Elektroinstalace
Pro svítidla připraveny kabelové vývody
Koncové prvky ABB série Tango
Rozvaděče v bytech
Vytápění
Centrální plynové
Radiátory ocelové deskové bílé, v koupelnách topné žebříky, osazeno termostatickými
hlavicemi
Rozvody potrubí plastové
Měření s dálkovým odečtem
Zdravotní technika
Rozvody vody a kanalizace - potrubí plastové pod povrchem vyjma vedení pro kuchyňské
linky (povrchem za spodními skříňkami)
Měření s dálkovým odečtem
Zařizovací předměty
Madalena umyvadlo 60x49 – 983 Kč
Umývátko na WC
Madalena WC závěsné bílé – 1644 Kč
Madalena prkýnko wc – 825 Kč
Podomítkový modul pro závěsné WC – 3970 Kč
Ovládací tlačítko chrom lesk M271 – 945 Kč
Vana Eurowa bílá 170x70 – 2603 Kč
Nohy k vaně – 489 Kč
Sifon vanový automat komplet – 431 Kč
Sprchový kout Elba 90x90x195cm – 8295 Kč
Sprchová vanička čtverec - litý mramor 90x90x3 – 4123 Kč

Sifon vaničkový chrom – 495 Kč
Sprchová sada s držákem RIO chrom – 825 Kč
Baterie umyvadlová s výpustí chrom Grama – 1561 Kč
Baterie vanová bez příslušenství chrom Grama – 1892 Kč
Baterie sprchová bez příslušenství chrom Grama – 1644 Kč
Topný žebřík Aura bílý – teplovodní 120-06-05 – 3511 Kč
Dveře
Vchodové bytové – Sapeli Praktik Elegant Sapelit folie, vč. kukátka, protipožární, zárubeň
kovová, 80/1970, kování bezpečnostní nerez
Vnitřní bytové - Sapeli Praktik Elegant Sapelit plné , zár. obložková, 60-90/1970 – 3480 Kč
Sapeli Praktik Elegant Sapelit plné typ 40-60, zárubeň obložková,
60-90/1970 – 4580 Kč
kování – barva přírodního kovu

Uvedené ceny jsou bez DPH.

