
POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ - BD VIŠŇOVÁ - platný od 1.6.2013

Položka Jedn.
Cena bez DPH 

(Doporučené MOC)

ZÁRUBNĚ A DVEŘE

Vstupní bezpečnostní dveře G04 , tř. 3 se zárubní - povrch lamino ořech ks 14200,00

Interiérové dveře SANDE M30  proklené - obývající pokoj , všechny typy prosklení,  60-

90/197cm, sklo činčila, kůra, float, planibel - provedení dýha dub, buk
ks 4600,00

Interiérové dveře SANDE M10 - plné 60-90/197cm - provedení dýha dub, buk ks 2970,00

Obložková zárubeň 60-90/197/10-17cm provedení dýha dub, buk ks 2900,00

Kování WB Favorit 002-R-EPR ks 330,00

Kování WB Favorit 002-R-EPR  WC ks 570,00

PODLAHOVÉ KRYTINY

dlažba interiér (koupelna, WC) bez pokládky, rozměr (200x200 až 340x340) m2 500,00

dlažba interiér (chodba, komora) bez pokládky, rozměr (200x200 až 340x340) m2 500,00

* dlažba venkovní (terasa, balkon) bez pokládky m2 300,00

plovoucí podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou, povrch buk, dub, bez pokládky m2 830,00

obklad vč. lišt (koupelna do výše  2.07 m až 2,25m, WC do výše 1,25m až 1,4m), rozměr 

(200x200 až 250x340)
m2 600,00

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  - koupelna a WC

baterie stojánková umyvadlová ks 3000,00

baterie stojánková umývátková (u samostatných WC) ks 3000,00

baterie nástění vanová vč. příslušenství (hadice, hlavice, držák) ks 3500,00

baterie nástěná sprchová vč. příslušenství (hadice, hlavice, držák) ks 3500,00

umyvadlo vč. sifonu ks 3500,00

umýtko (35x32) vč. sifonu (u samostatných WC) ks 1500,00

WC - závěsné vč. sedátka ks 5000,00

vana bílá akrylátová 80/160 vč. nožiček a sifonu ks 8000,00

vana bílá akrylátová 75/170, 80/180  vč. nožiček a sifonu ks 8500,00

sprchový kout včetně vaničky a sifonu 90 cm (sklo) ks 12500,00

tlačítko splachování typ 2 - provedení chrom/lesk ks 1320,00

Pokládka obkladu - listelo,listone,raccordo jolly, plastická tvarovka není ve STD 



* pračkový ventil na studenou vodu ks ANO

* pračkový odpad se sifonem ve zdi ks ANO

ELEKTROINSTALACE - slaboproud

* bytové a domovní telefonní rozvody ks ANO

* elektrický vrátný s domácím telefonem ks ANO

* společná TV anténa a rozvod pro satelit ks ANO

OKNA

* dřevěná Eurookna s izolačním dvojsklem se zvýšenou tepelnou odolností kW 1,1 ANO

TOPENÍ 

* centrální ANO

OMÍTKY V BYTECH

Vnitřní omítka vápenosádrová - gletovaná ANO

VYMALOVÁNÍ STĚN A STROPŮ

bílá barva - je možné za příplatek vymalovat barvami dle přání klienta ANO

U položek označených hvězdičkou nebo bez ceny nelze tyto měnit kupujícím vzhledem k 

technickému řešení stavby a návaznosti těchto součástí na celkovou výstavbu a okolní

prostory.

Množství materiálu je dodáváno s adekvátním prořezem a zaokrouhleno na celá balení

V případě většího / menší formátu, nadstandardního materiálu jsou klientovi účtovany vícepráce

Bretton si vyhrazuje právo stanovení výhradních dodavatelů všech výše uvedených položek

Cena pokládky dlažby a obkladů, které jsou ve STD dle této přílohy, je zahrnuta v kupní ceně bytu. 

 V případě, že si klient vybere jiné než standardní materiály dle této přílohy, doplácí rozdíl mezi pokládkou 

standardu a cenou pokládky materiálu dle svého výběru.




