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1. Základy -železobetonová základová konstrukce
2. Svislé nosné konstrukce -cihelné zdivo, monolitické prvky
3. Stropy -železobetonové monolitické desky
4. Střecha -sedlová, s dřevěným krovem se střešní krytinou z falcovaného plechu
5. Schodiště -monolitické železobetonové, mezonetové schodiště budou řešeny jako lehké dřevěné s výplní v podobě nerezové sítě (treláž)
6. Výtah -osobní bezbariérový výtah
7. Vnější omítky, fasáda -provětrávaný zateplovací systém, minerální zatíraná omítka, svislý dřevěný obklad z finské borovice, přírodní obkladový kámen
8. Vnitřní omítky -sádrové omítky
9. Okna a balkonové dveře -plastové, budou otvíravá a sklápěcí (příp. pevně zasklená) 
10. Vstupní dveře -dřevěné hladké ARGOS (CPL dub Sherwood) s polodrážkou, osazené do ocelových zárubní, bezpečností třída RC 3 
11. Vnitřní dveře -dřevěné hladké Komfort (CPL dub Sherwood) bez polodrážky, osazené do dřevěné obložkové zárubně 
12. Vnitřní obklady  -keramické obklady v koupelně a WC do výšky 2,10m
13. Dlažby -keramické dlaždice v koupelně, WC, balkon a šatna
14. Malby -bílá barva, otěruvzdorné s příměsí disperze
15. Podlahové krytiny -vinylová plovoucí podlaha v obytných místnostech a vstupních chodbách
16. Balkon -železobetonová konstrukce, zábradlí z bezpečnostního skla VSG, podlaha slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba, exteriérové svítidlo, 

zásuvka, tepelné čerpadlo 
17. Sklepní prostory -zděná obvodová konstrukce, keramická dlažba, plechové dveře, zásuvka, světlo
18. Vstupní dveře do objektu -hliníkový rám, bezpečnostní sklo VSG
19. Vytápění -pro každou apartmánovou jednotku je navržené tepelné čerpadlo s jednou venkovní jednotkou (umístěnou v lodžii) a jednou nebo 

dvěma nástěnnými vnitřními jednotkami podle velikosti a dispozice apartmánové jednotky. Dále je apartmánová jednotka vybavena
koupelnovým žebříkovým tělesem s el. vložkou.

20. Elektroinstalace -koncové prvky - zásuvky řady swing (ABB) - šedá, vypínače řady swing - šedá, připravené vývody pro svítidla + objímka + žárovka (pokoje, 
chodba)

21. Slaboproud -zvonek u hlavních dveří domu, domovní telefon za vstupními dveřmi, datové rozvody internet, rozvody TV
22. Vzduchotechnika -WC - odvodní ventilátor v podhledu, kuchyň - digestoř pro odvod páry a zápachů
23. Vodoinstalace -plastové rozvody, měření spotřeby studené vody s dálkovým bezdrátovým odečtem, ohřev teplé vody bude proveden elektrickým 

ohřívačem o objemu 150l , který bude umístěn nad pračkou
24. Parkování -zpevněné plochy pro parkovací stání budou provedeny z betonové zámkové dlažby

KONSTRUKCE A POUŽITÉ MATERIÁLY
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Koupelna:
• Podlaha - keramická dlažba
• Stěny - keramický obklad (V=2100 mm)
• SDK podhled (V=2400 mm)
• Aura radiátor r.el. chrom 150-060 s tyčí
• Stropní hranaté LED svítidlo se satinovaným stínidlem
• Zařizovací předměty:

• WC závěsný - bílá
• Connect Air Cube umyvadlo – bílá
• Logis baterie umyvadlová 100 chrom
• Sprchový kout - vanička / sprchový žlab, Crometta 160 sprchový set 1jet 

Showerpipe chrom
• Connect Air skříňka pod umyvadlo Cube bílá lesk/bílá mat 60 2 zásuvky
• Square zrcadlo - 80x60cm, včetně svítidla

WC:
• Podlaha - keramická dlažba
• Stěny - keramický obklad (V=2100 mm)
• SDK podhled (V=2400 mm)
• Aura radiátor r.el. chrom 150-060 s tyčí
• Stropní hranaté LED svítidlo se satinovaným stínidlem
• Zařizovací předměty:

• WC závěsný - bílá
• Connect Air Cube umyvadlo – bílá
• Logis baterie umyvadlová 100 chrom

Předsíň:
• Podlaha - vinylová
• Stěny - sádrová omítka, bílá malba

Pokoj:
• Podlaha – vinylová
• Stěny - sádrová omítka, bílá malba

Šatna:
• Podlaha - keramická dlažba
• Stěny – sádrová omítka, bílá malba

Popis standardního provedení apartmánové jednotky:

POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ APARTMÁNU
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Timeless travertino ve formátu 60x60
(dlažba koupelna+wc)

O sérii Timeless Cerim
Série Timeless Cerim je nejúspěšnější kolekcí italského výrobce Cerim, který
patří do skupiny Florim Group (druhého největšího italského výrobce).
Timeless jsme zaváděli na trh ve formátu 60x120 cm později ve formátu
80x240 cm. Z této série jsme realizovali prestižní hotely i luxusní privátní
rezidence. Největší dodávka byla pro bytový komplex Garden Towers
největšího českého developera Central Group (60x120 cm leštěné provedení).
Série Timeless se managementu na Garden Towers tak líbila, že ji chtěli použít
i pro standardy menších projektů. S výrobcem jsme projednali možnost výroby
menšího formátu 30x60 cm, který je samozřejmě i levnější. Rektifikované
provedení umožňuje pokládku na minimální spáru a při volbě vhodné
spárovací hmoty, je výsledný design srovnatelný s velkými formáty.

Timeless travertino ve formátu 30x60
(obklad koupelna+wc)

La Futura Wood GI dark brown ve formátu 20x121
(obklad koupelna)

O sérii Wood GI
Přednosti keramických dlaždic v designu dřeva byly představeny 
na předchozích stranách, vracet se k nim znovu zde nemá 
význam. Téměř všichni výrobci na trhu mají ve svém repertoáru 
dlaždice v designu dřevěných parket. Proč jsme se rozhodli 
zařadit tuto kolekci dřeva do našeho sortimentu? Jde o souhru 
faktorů – bezkonkurenční cena za italskou rektifikovanou dlažbu 
20x121 cm, výborné technické vlastnosti umožňující použití i ve 
veřejných projektech spolu s velice věrným designem dvou 
komerčně nejúspěšnějších barev.

OBKLADY A DLAŽBY
koupelna
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Vinylová podlaha LayRed 55
Sherman Oak 22221

rozměr lamely 189x1317
(podlahy předsíň / obývací pokoj) 

O sérii LayRed 55
Podlaha LayRed 55 je dokonalým spojením luxusního designu s nejnovější 
technologií a výrobou, která je v souladu s udržitelným životním prostředím.
Jedná se o plovoucí vinylovou podlahu s voděodolným jádrem a 
integrovanou kročejovou izolací. 

Doplňky:

Soklová lišta MDF KP40 8530 s folií v 
podobném odstínu podlahového 
dekoru 

Přechodová lišta AL elox stříbrná 32x5mm

Dlažba Betonico - béžová ve formátu 30x60
(šatna)

Dlažba Betonico - šedá ve formátu 30x60
(lodžie)

PODLAHY
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vizualizace koupelna
SANITÁRNÍ TECHNIKA
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vizualizace koupelna
SANITÁRNÍ TECHNIKA
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Sprchová vanička Kolping
bílá 90 vč. sifonu

Square zrcadlo - 80x60
Logis baterie umyvadlová
100 chrom Push-open

Tesi wc závěsný bílá aquablade

ovl.tlačítko - bílá M1720

Connect Air skříňka pod umyvadlo
Cube bílá lesk/bílá mat 60 2 zásuvky

Connect Air Cube umyvadlo 1otv. bílá 65

SANITÁRNÍ TECHNIKA
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DVEŘE
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KONCOVÉ PRVKY



Dveře - Sapeli
Jana Bažantová
+420 734 571 529
Kalousova@development-sapeli.cz 
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Klientské změny - Este Design & Consulting
Patrik Gamper
+420 728 923 599
gamper@este-dc.cz

Podlahy - Barkotex
Petra Lazárková
+420 702 189 537
Lazarkova@barkotex.cz 

Adresa: 1, Šafránkova 1238, 155 00 Praha
Otevírací doba:  
PO-PA       09:00 - 19:00
SO             09:00 - 17:00
NE             zavřeno

Koupelny - ProCeram
Robert Henn
+420 734 427 554
robert.henn@proceram.cz

V případě zájmu je možné navštívit Showroom 
New Living Center – kde Vám budou plně k
dispozici naši partneři. Schůzku je nutné sjednat 
předem telefonicky nebo emailem.

PARTNEŘI DODÁVEK


