BD SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ - kniha standardů

BYTY

Poznámka: výpis technických parametrů v knize standardů nemusí být konečný, kompletní parametry a požadavky na jednotlivé standardy
budou v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V případě záměny doporučeného typu položky standardů musí být splněny všechny
minimální technické parametry a nový výrobek musí být koordinován s DPS a odsouhlasen architektem projektu. Veškeré vyobrazení je
referenční a má pouze informativní charakter, konkrétní výrobky a provedení se mohou lišit.

Vyobrazení

Popis a parametry
Dlažby a obklady koupelny
popis:

velkoformátová dlažba Mantova Grigio na
podlahách v koupelnách a na WC, obklad
Mantova Bianco (koupelny a WC)

formát:
pokládka:

dlažba 60x60 cm, obklad 30x60 cm
na střih, obklad podélně
ukončovací L pofil
(směr pokládky stanoví architekt)

spárovací hmota:

dle odstínu obkladu
dle odstínu dlažby
standard MAPEI
(odstín stanoví architekt)

poznámka:

revizní otvory keramický obklad na magnetu
výška obkladu v koupelnách cca 206 cm (do výšky zárubně)
výška obkladu na WC do výšky geberitu cca 120 cm
pozitivní rohy a horní ukončení (například na hraně geberitu)
budou provedeny systémovými hlinkovými lištami „L“ profilem
(sparořez a způsob užití lišt stanoví architekt)

popis:

Podlaha lamino (Egger) dekor dub polární
(H2706) třída zátěže 31

síla lamely:
formát:
pokládka:
sokl:

8 mm
formát lamely 1292 x 192 mm
směr pokládky stanoví architekt
obvodová lišta MDF 40mm Dub sněhobílý

Podlahy v obytných místnostech a kuchyních, předsíních

Lišty přechodové a ukončovací v podlahách
popis:

Hliníkové ukončovací a přechodové lišty
„L“ pro přechod podlah a ukončení obkladů
Povrchové úpravy stěn a stropů

popis:

Vodou ředitelná disperzní barva standard
Dulux bílá, dvakrát nátěr
Stropy

popis:

Štuková omítka nebo v místech s nutností
překrýt vedení instalací SDK podhled nebo kastlík

typ a provedení SDK:

standard 12,5mm jednovrstvě
voděodolný SDK v koupelnách
Alu profily
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Dveře vstupní ze schodišťového prostoru
popis:

Vstupní bytové dveře bezpečnostní (třída II.),
dveřní křídlo falcové s ocelovou zalomenou
zárubní, požární odolnost EI 30DP3. 4-bodový
lištový zámek, 3 panty, 3 trny proti vysazení.

rozměry:

výška dveřního křídla 2020mm, šířka 900mm

konstrukce křídla:

rám z borovicových profilů, výplň DTD, opláštěno
dvěma vrstvami Al plechu a HDF deskou

povrchová úprava:

vnitřní strana v bytě CPL antracitová barva
vnější strana CPL antracitová barva

zárubeň:

ocelová zalomená šířka 100mm
nátěr polomat antracitová barva

kování:

HARMONIA DEF, povrch F9, štítkové
(klika/madlo)
bezpečnostní třída III
vložky stavební

prahy:

ocelový systémový práh

popis:

Plné hladké dveře interiérové PORTA DOORS
s obložkovou zárubní, křídlo plné s
polodrážkou

rozměry:

výška dveřního křídla 2020 mm
šířky 700 nebo 800mm (dle projektu)

povrchová úprava:

3D synchro wenge white
boční hrany křídla s hranící páskou v barvě křídla

zárubeň:

obložková zárubeň šířka 60 mm
v odstínu dle dveřního křídla (wenge white)

práh:

bezprahové
(v případech rozhraní různých podlahových
materiálů bude instalována přechodová
„L“ hliníková lišta

kování:

klika/klika rozetové LEKO VISION
koupelna a toaleta WC zámek

Dveře interiérové obložkové

Sanita
popis:

Vana akrylátová Vagner Plast 170x75

Sprchová baterie Novaservis Titania Iris
se sprchovou sadou (ruční sprcha, držák, hadice)
Novaservis Kit Twist
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Vanová baterieNovaservis Titania Iris
s vanovým sprchovým kompletem
Novaservis Mini Fast

Umyvadlo keramické KOLO NOVA PRO 55x44cm
1ks/bytová jednotka

Baterie umyvadlová stojánková páková
Novaservis Titania Iris

Podlahová vpusť Alca Plast
plastová s nerezovou mřížkou

Závěsný WC Set 5v1 + WC modul + izolační deska
zabudovaná nádržka
bílé ovládací tlačítko
sedátko s poklopem

Umývátko JIKA CUBITO
pouze na samostatných WC dle projektu

Sifon umyvadlový chrom ALCAPLAST

Sprchové kouty zděné
podlaha dlažba s odtokovou vpustí
vyzdívka vždy ze 3 stran, minimální šířka 900 mm
Dvoukřídlé dveře skleněné rámové do sprchových
koutů Sanswiss
šířka 900 mm, výška 2000 mm
čiré sklo, chrom profil
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Žebříková otopná tělesa
popis:

Trubkové teplovodní koupelnové otopné těleso
KORADO KORALUX LINEAR, termostatická
hlavice

barva:

bílá

výkon:

rozměry a výkon dle požadavku projektu
Otopná tělesa

popis:

Otopná tělesa KORADO RADIK KLASIK

systém vytápění:

samostatné bytové stanice Meibes
s měřením spotřeby všech jednotlivých médií
na vstupu do bytové jednotky
radiátory osazeny termohlavicemi

barva:

bílá

výkon:

dle požadavků projektu
Vypínače a zásuvky

popis:

Vypínače a zásuvky ABB TIME

provedení:

sdružování do vícenásobných rámečků

barva:

bílá
Požární hlásiče v bytech

popis:

Autonomní hlásič požáru na stropech v
předsíních bytů

barva:

bílá
Příprava pro instalaci klimatizačních jednotek

popis:

veškeré podomítkové rozvody pro instalaci interiérových a venkovních klimatizačních jednotek

provedení:

zavíčkovaný odvod kondenzátu buď zprava nebo zleva, zajištění sifonu
napájení vnější jednotky z příslušného bytového rozvaděče
napájení vnitřních jednotek propojením s vnější jednotkou
komunikační kabel a potrubní rozvod zakotven do příčky
stavební připravenost pro venkovní jednotky - popsané a smotané kabely vč.
fotodokumentace
Příprava pro instalaci kuchyně

popis:

Veškeré podomítkové rozvody pro instalaci kuchyně (voda, kanalizace, elektro silnoproud 220V)
kuchyňské linky (nábytek a elektrospotřebiče) nejsou součástí dodávky

provedení:

silnoproudé vývody ukončeny v jednom místě s označením jednotlivých obvodů
silnoproud dimenzován pro připojení elektrospotřebičů v rozsahu: indukční varná deska, pečící trouba,
mikrovlná trouba, lednice, myčka, digestoř a svítidla pro osvětlení pracovní linky
ukončení přívodu teplé a studené vody rohovými ventily
odpad ke dřezu a myčce ukončen víčkem
není instalováno vzduchotechnické potrubí pro napojení odtahu digestoře
Rekuperace

popis:

Systémem rekuperace jsou vybaveny pouze konkrétní bytové jednotky dle projektu

provedení:

rekuperační jednotky umístěny v prostoru WC
rozvod vzduchu flexi potrubím
distribuce vzduchu talířovými ventily a mřížkami
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Větrání WC a koupelen
popis:

Větrání podtlakově axiálním ventilátorem s připojením do vzduchotechnické stoupačky

provedení:

axiální ventilátor SILENT 200CZ/100CZ
v místnostech bez oken ventilátor spínán zároveň se světlem
v místnostech s okny spínán samostatně s doběhem
Vstupní audiovideosystém URMET

popis:

Centrální jednotka, čísel. klávesnice, displej s pamětí, hlas.j., 2 moduly 1148
Domovní telefon komfortní pro systém 1083, 3 servisní tl., (mod.1150)

provedení:

URMET
Bytové stanice MEIBES Logotherm

popis:
provedení:

bytové stanice MEIBES Logotherm včetně příslušenství, přesné a spolehlivé informace spotřeb a
odečty realizované vzdáleně bez nutnosti vstupu do bytu
MEIBES Logotherm
Slaboproudé rozvody, připojení k internetu

popis:

Optický kabel
STA anténa

provedení:

optický kabel přiveden do samostatného slaboproudého bytového rozvaděče
rozvod společné televizní antény a datového kabelu do hlavní obytné místnosti
včetně samostatně jištěné zásuvky
Okna a dveře na terasy a balkony, venkovní parapety

popis:

Plastová okna a balkonové dveře

provedení:

plast
celoobvodové kování
venkovní parapety poplastovaný plech v barvě okenních rámů
ukončení parapetů klempířské do tvaru „U“
součástí rámu skleněné venkovní zábradlí (kalené sklo)
nebo zábradlí z pozinku

parametry:

okna do ul. Internacionální a Suchdolského náměstí:
zasklení tepelně izolačním trojsklem
- akustická odolnost 35 dB
okna do ul. Májová a zahrady:
zasklení tepelně izolačním dvojsklem
- akustická odolnost 30 dB

barva:

vnitřní strana bílá
vnější strana CPL antracitová barva
(odstín stanoví architekt)
Vnitřní parapety

popis:

Parapety systémové plastové

provedení:

součást dodávky oken
povrchová úprava lamino (bílá perlička)
po stranách ukončeno systémovou lištou
šířka dle projektu
Povrch teras a balkonů

popis:

Velkoformátová betonová dlažba na terčích

formát:

50 x 50 x 5 cm

pokládka:

na stříh

provedení:

dlažba položena do roviny
vyrovnávací systémové terče plastové
odvodnění balkonů nerezové chrliče
odvodnění teras vnitřními vtoky

barva:

stanoví architekt
Zahradní ventily pro byty s předzahrádkou

popis:

Nezámrzný zahradní ventil Kemper
umístění byty s předzahrádkou
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