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STANDARDY DOMU - 
- TRENDY 21. STOLETÍ 

 

Moderní materiály a technické řešení celého 
domu, zelené střechy, FVE, nádrž a rozvody na 
dešťovou vodu, tepelná čerpadla, dobíjecí stanice 
na elektromobily, parkování pod objektem, vstupní 
hala s recepční službou, moderní fitness s 
horolezeckou stěnou a vinárna Skalka s vinotékou. 

 

Vstupy do obou částí objektu (část A a B) jsou řešeny přes zádveří a 
recepci (v části A). Domovní schránky jsou umístěny ve vstupním 
prostoru. Zvonkové tablo s audio příslušenstvím a kamerou je 
osazené vně vstupů do objektu. Vstupy do bytů jsou řešeny 
elektronickým kartovým systémem. 

Součástí každého bytu je sklepní kóje situovaná v 1.PP, resp. 2.PP. 

Součástí každého bytu je garážové stání pod domem v 1.PP, resp. 
2.PP. 
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Nabíjecí stanice pro elektromobily se nachází pod domem v 1.PP, 
resp. 2.PP 

Připojení bytového elektroměru není součástí vybavení bytu a 
budoucí kupující uzavírá smlouvu přímo s dodavatelem elektrické 
energie. Připojovací poplatek ČEZ Distribuce je hrazen kupujícím. 

Vytápění je navrženo centrálními tepelnými čerpadly (vzduch/ 
voda) v kombinaci s plynovými kotli a FVE. 
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Na střeše objektu jsou umístěny fotovoltaické panely pro výrobu 
elektrické energie.  

Spotřeba tepla v bytech je měřena digitálním měřidlem s 
možností dálkového ovládání. 

Spotřeba vody pro jednotlivé byty se měří samostatným měřením 
umístěným v prostorách bytů s dálkovým odečtem.    

Měření spotřeby tepla, teplé a studené vody lze dálkově měřit a 
dohlížet pomocí webového rozhraní. 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou jímány do 
akumulační nádrže se zpětným využitím pro splachování WC, 
praček a zálivku vegetační střechy.  

Součástí každé bytové jednotky je optické připojení 
vysokorychlostního internetu 300 Mbit/s společnosti O2 Czech 
Republic a.s., měsíční poplatek bude hrazen jednotlivými vlastníky 
prostřednictvím SVJ. 
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MATERIÁLY 
PLOVOUCÍ PODLAHY 
(obývací pokoje včetně kuchyňského koutu, ložnice, dětské 
pokoje, část předsíně) 

 

Třívrstvá masivní plovoucí podlaha - kartáčovaný dub 
podlaha ukončena dřev. soklovou lištou 
součástí dodávky je přechodová lišta 

 

Dekor: 
kartáčovaný dub 
 
  
 

 

 

 

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby).  
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anthracite grey 

beige white 

DLAŽBA / OBKLADY 
(koupelny, WC, část předsíně) 

 

Keramický obklad a dlažba PERONDA série Nature 
www.peronda.com 
pokládka na střih 
spárovací hmota a silikon v barvě dlažby 
 

Dekory: 
Anthracite 
Grey 
Beige 
White 
 
  

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby).  
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DLAŽBA  
(společné prostory, schodiště) 

dlažba PERONDA Satya G 
pokládka na střih 
spárovací hmota a silikon v barvě dlažby, sokl 

 
 

 

BALKONY A TERASY 

terasový decking Thermowood borovice 
 
obklad stěn: 
provětrávaná fasáda s obkladem z dřevěných latí, 
zateplení minerální vlnou, 
fasádní omítka bílá 

 

 

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby).  
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GARÁŽE, SKLEPNÍ KÓJE, ZÁZEMÍ DOMU 

podlaha - epoxidový nátěr 

 

 

OMÍTKY VNITŘNÍ / PODHLEDY 

Jednovrstvá vápenná omítka + bílá malba 

Sádrokartonové podhledy vč. zvukové izolace – penetrace, bílá 
malba 

Přechody mezi různými materiály opatřeny výztužnou sítí, rohy 
opatřeny rohovým profilem, ukončení u výplní otvorů pomocí 
ukončovací lišty 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby).  
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE 

Okna a balkónové dveře - dřevěné europrofily z lepených hranolů, 
zasklení izolačním trojsklem 

Venkovní žaluzie Climax, typ Z 70 hliníkové, podomítkový box 
s izolací 

Ovládání: el. pohony a silnoproudé rozvody v bytě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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VNITŘNÍ DVEŘE 
(vstupní bytové) 

vstupní dveře do bytu plné, hladké bezfalcové 
povrchová úprava: CPL dub  
dřevěná bezfalcová obložková zárubeň, povrchová úprava stejná 
jako křídlo 
bezpečnostní kování, klika-koule, automatický kartový systém 
protipožární včetně zárubně 
 
  

 

 

(vnitřní bytové) 

dveře v bytech plné, hladké bezfalcové 
povrchová úprava: CPL dub 
dřevěná bezfalcová obložková zárubeň, povrchová úprava stejná 
jako křídlo 
klika-klika, do koupelen a WC koupelnový zámek 
 
  

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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KUCHYŇSKÁ LINKA 
moderní a čisté provedení kuchyně 
pohledové části: 
bílá lesklá, antracit matný, dub arlington, dub halifax tmavý 
pracovní desky, obklad stěny za deskou: 
beton tmavý, dub arlington, dub halifax tmavý 
korpusy: lamino světle šedé, ABS hrana 
kování Blum, panty s tlumením, zásuvky polovýsuv 
vybavení: 
granitový dřez z odkapem a chromová polovysoká baterie značky 
Franke 
osvětlení: LED pásek rohový pod horní skříňkou 
spotřebiče značky Electrolux: chladnička s mrazákem, myčka, 
pečící trouba, indukční varná deska, digestoř 
 
  

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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KRBOVÁ VLOŽKA 
Krbová vložka + začišťovací mřížka 

výkon: 4,8Kw (2,5-7kW) 

obezdění vložky z tvárnic Liaporbeton, součástí dodávky jsou 
větrací mřížky 

krbové vložky jsou pouze v bytech:  

číslo 25, 26, 29, 30, 31, 32, 65, 68, 69, 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
 

ZÁVĚSNÝ KLOZET 
závěsný klozet Roca – Meridian 

 

UMYVADLO 
umyvadlo Roca – Meridian 
rozměr: 60x46cm 

 

UMYVADLOVÁ BATERIE 
umyvadlová baterie Roca - Victoria 

 

SPRCHOVÁ BATERIE 
sprchová baterie Roca – Victoria s příslušenstvím 

 

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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SPRCHOVÝ KOUT 
sprchový kout SanSwiss 

 

SPRCHOVÉ DVEŘE DO NIKY 
sprchové dveře do niky SanSwiss 

 

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 

sprchová zástěna WALK-IN 90 cm - SanSwiss  

 

ODTOKOVÝ KANÁLEK 

odtokový kanálek Roca 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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SVÍTIDLA 
SPOLEČNÉ PROSTORY, SCHODIŠTĚ 

stropní svítidlo SEC Avantis apd, povrch: eloxovaný hliník 
Svítidla osazená ve společných prostorách budou ovládaná 
pohybovými čidly.   

 

GARÁŽE, SKLEPNÍ KÓJE, ZÁZEMÍ DOMU 

stropní svítidlo Modus KL zářivkové, povrch: bílá 
Svítidla osazená ve společných prostorách budou ovládaná 
pohybovými čidly.   

 

BYTY  
(předsíně) 

stropní kruhové svítidlo Deos downlight S218 
povrch: šedostříbrná 
 

(koupelny) 

stropní vestavné svítidlo Deos downlight V225 
povrch: šedostříbrná 
 

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem 
na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnost na trhu (ukončení výroby). 
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VÝTAH 
V objektu jsou navrženy 2 osobní výtahy Schindler 3300  

Výtahy splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání.  

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 
Vestavěné skříně, kamenné obklady vnitřních stěn a vnitřní 
nábytek, koupelnový nábytek včetně zrcadla, terasový nábytek 
a zeleň nejsou součástí standardního vybavení bytu.  

U položek s uvedenou cenou je možné provést změnu 
za nadstandard v rámci procesu klientských změn. 

Jednotlivé nadstandardy je možné vybrat u smluvních 
subdodavatelů. 

Majitelé bytů v Rezidenci Skalka budou mít 33% slevu na vstup 
do Wellness Javor a Fitness Skalka. 

  



 

 
 

 


