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OBKLADY A DLAŽBA
KOLEKCE FLORENCIE

Lasselsberger, s.r.o. je jediným výrobcem keramických obkladů značky Rako
v Česku a zároveň patří mezi nejvýznamnější výrobce v Evropě. Tradiční česká
značka Rako se může pochlubit úspěšnou více jak 130. letou historií, během
níž vnikla pestrá paleta realizací vytvořených z keramických obkladů a dlažeb.
Florencie XL je novinkou letošního roku českého výrobce Rako. Rektifikovaná
dlažba jde pokládat na minimální spáru a podlaha tak působí velice kompaktním dojmem, který je pro moderní prostory důležitý.
Rozměry 30×60 a 60×60
Barvy: šedá, světle šedá, slonová kost, béžová, hnědá, černá.

SANITÁRNÍ KERAMIKA
UMYVADLA, KLOZETY

EUROVIT+ UMYVADLO
Z JEMNÉ ŽÁROHLÍNY
v šířkách 60, 55 a 35 cm

Společnost Ideal Standard, přední
výrobce inovativního designového
vybavení koupelen. Do projektu
jsme vybrali umyvadla kolekce
Eurovit a klozety kolekce Tempo.
Eurovit je výsledkem spojení francouzské elegance, německé preciznosti a zlatých českých rukou.

TEMPO ZÁVĚSNÝ KLOZET
ze slinutého keramického střepu.
Glazováno pod kruhem.
Hluboké splachování.

PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽE
GEBERIT
Podomítková splachovací nádržka GEBERIT
s tlačítkem, dle dispozic koupelen s použítím
nádržky pro SDK nebo zazdění. V 1.NP je
použit snížený modul.
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VANY
Značkový holandský výrobce Riho je v Evropě
velice uznávaný zástupcem v segmentu akrylátových van.
Vany jsou vyrobeny z nepórezního litého plně
probarveného akrylátu, který je v celé ploše
vyztužený skleněným laminátem. Akrylátové
vany Riho jsou díky povrchu dna bezpečné proti
uklouznutí.

Vana s výpustí
v čele pro dům A
v rozměru 180×80 cm...

...a pro dům B
170×75 cm

TOPNÉ TĚLESO VIRANDO

BATERIE

Od švýcarského výrobce
Zehnder Virando s dlouhou
životností a 2-složkovým
lakováním.

Český výrobce Technology Modern Systems,
v chromovém provedení.
Baterie řady Miva a sprchové sady Rio.

Dům A 1220×480 cm
Dům B 1220×600 cm

SPRCHA
Lítací sprchové dveře
do niky (domy typ B)
Pokud se rozhodnete
pro značku Hüppe, pak
se můžete spolehnout
na inovativní techniku
a více než 120letou historii vývoje firmy. Povrchová
úprava Anti-Plaque pro
zabránění usazování
nečistot, vodního kamene
a pro snazší čištění.
Rozměr 1000/1900.
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LAMINÁTOVÁ PODLAHA
Výběr odstínů laminátové podlahy zprostředkovává firma Vašín podlahy s.r.o.
Tato firma již od roku 1990 dováží a distribuuje kvalitní podlahové krytiny
předních evropských výrobců s mnohaletou tradicí, zkušenostmi i moderní
výrobní technologií.
Do projektu jsme vybrali laminátovou plovoucí podlahu Kronofix Classic v síle
7mm, AC3, V-drážka, s možností výběru ze 3 dekorů imitujících strukturu
a vzhled dřeva.

DUB GREENLAND

DUB MAIN

DUB STUDIO

KONTAKT PRO ŘEŠENÍ
KLIENTSKÝCH ZMĚN
PODLAH:
Vašín podlahy s.r.o., Řípská 20,
Brno - Slatina (areál S.P.M.B.)
Jaroslav Vašín I tel.: +420
608 111 178 I e-mail: javasin@
vasin-podlahy.cz
Nutno kontaktovat předem
a domluvit si schůzku.
Otevírací doba vzorkovny:
po–pá 9:00–17:30

INTERIÉROVÉ DVEŘE
Firma SEPOS, spol. s.r.o. patří mezi přední prodejce dveří a výrobce zárubní v ČR.
Vyrábí vlastní obložkové zárubně kompatibilní s nejprodávanějšími dekory dveří.
Jsou specialisti ve svém oboru.
Do projektu jsou vybrány dveře s obložkovými zárubněmi z materiálu CPL laminát
s možností výběru z devíti dekorů. Dveře budou dle dispozice buď plné nebo
s 2/3 nebo 3/4 prosklením v dekoru MATELUX, kování Rostex, typ Vigo – nerezové
s kulatou rozetou. Dveře do koupelny budou vybaveny systémem snadného
zamykání a větrací mřížkou.

KONTAKT PRO ŘEŠENÍ
KLIENTSKÝCH ZMĚN
DVEŘÍ:
SEPOS, spol. s.r.o.
Křenová 19, Brno 602 00
Ing. Ludmila Soldánová,
vedoucí střediska
I tel.: +420 724 153 253
I ludmila.soldanova@sepos.cz
Nutno kontaktovat předem
a domluvit si schůzku.
Otevírací doba vzorkovny:
po, st 7.30–17.00
a út, čt, pá 7.30–16.00.
Po domluvě je možné
navštívit i vzorkovnu Sepos
v OC FUTURUM – 1. patro,
Vídeňská 100, 619 00 Brno.
Otevírací doba vzorkovny:
po–ne 9.00–20.00
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VIZUALIZACE
KOUPELNY
DŮM A
Součástí vybavení standardní
koupelny není zrcadlo, nábytek,
koupelnové doplňky a dekorace.
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VIZUALIZACE KOUPELNY
DŮM B
Součástí vybavení standardní koupelny není zrcadlo,
nábytek, koupelnové doplňky a dekorace.

KONTAKT PRO ŘEŠENÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN KOUPELEN:
ProCeram a.s., Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno
Petr Adam I tel.: +420 725 130 343 I e-mail: petr.adam@proceram.cz
Nutno kontaktovat předem a domluvit si schůzku.
Otevírací doba vzorkovny: po–pá 9:00–17:00
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STANDARDNÍ PROVEDENÍ DOMU:
Základy

– základová deska, základové pasy

Svislé nosné konstrukce

– keramické tvárnice tl. 190 mm, zateplovací systém z polystyrénu tl. 200 mm

Příčky, omítky

– sádrokartonové, pouze v RD B zděné, omítky štukové, bílá malba
– keramické obklady na wc v. 1200 mm, v koupelně v. 2100 mm

Stropní konstrukce

– nad 1.NP železobetonová deska tl. 160 mm s omítkou štukovou
– nad 2.NP dřevěné SM trámy, sádrokartonový podhled

Izolace

– tepelné a akustické: fasáda – polystyren, sokl EPS Perimetr
– podlahy – polystyren, 2.np kročejová izolace

Izolace proti vodě

– pod dlažbou a obkladem a v koupelně
– stěrková izolace proti vlhkosti, kouty a rohy vyztuženy bandáží, v místě vany a sprchového koutu
vytažena na stěny do v. 2,0 m, jinak jen 100 mm
– izolace proti zemní vlhkosti – pásy z mPVC fólie
– izolace střechy – pásy z mPVC fólie

Podlahy

– samonivelační potěr s podlahovým vytápěním
– obytné místnosti a na chodbě v 2.np plovoucí laminátová podlaha
– zádveří, wc, koupelna, technická místnost (A) keramická dlažba
– na terase 1.NP dlažba betonová
– na balkóně dlažba keramická mrazuvzdorná
– v garáži betonová podlaha s nátěrem
– chodníky z betonové dlažby tl. 60 mm
– podlahy v požadované protiskluznosti

Podhledy

– SDK plné, v koupelně a na WC se zvýšenou odolností proti vlhkosti

Schodiště

– monolitické se zalomenou nosnou deskou, povrchová úprava z laminátové podlahy
– zábradlí tvoří dřevěné madlo kotvené do zdiva

Střecha

– konstrukci střechy tvoří dřevěné trámy, na trámech osazen záklop u OSB desek tl. 25 mm,
dále parozábrana z asfaltového pásu a tepelná izolace EPS 100 S, EPS 150 S tl. 170–300 mm
– separační vrstva z geotextílie, vrchní vrstvu tvoří pás z mPVC tl. 1,5 mm

Výplně otvorů

– okna plastová s izolačním dvojsklem a mikroventilací, Uw= 1,1
– dveře mají celoobvodové kování
– křídla OS vybavena pojistkou proti otevření a sklopení
– vnitřní parapety – DTD
– vnitřní dveře plné a prosklené z CPL do obložkových zárubní, kování Rostex, nerez, kulatá rozeta,
sklo matelux
– vstupní dveře plastové a bezpečnostním vícebodovým kováním, zasklení bezpečnostním sklem, Uw=1,2
– parametry pro nízkoenergetické domy
– garážová vrata sekční

Zámečnické výrobky

– ocelové výrobky provedeny s nátěrem nebo pozink

Klempířské výrobky

– související se střechou – z poplastovaného plechu, barva šedá
– venkovní parapety – hliníkový plech, barva tmavě šedá

Truhlářské výrobky

– madlo schodiště – bukové, čtvercové
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Topení a TUV

– zdrojem tepla a ohřevu TUV je plynový kondenzační kotel se zásobníkem, systém podlahového teplo
vodního vytápění
– v koupelně je podlahové topení doplněno otopným žebříkem

Příprava pro venkovní
žaluzie

– 1.NP a 2.NP v místě balkónových dveří

Příprava pro klimatizaci

– obytné místností v 2.NP

Elektroinstalace
– silno proud a slaboproud – zatrubkované rozvody s protahovacími dráty ukončené záslepkou, příprava trasy pro připojení ze
střechy od antény nebo satelitu
– příprava elektro v KK – smotky kabelů 230V 3× (pro připojení ledničky, trouby, zásuvek), v domě A navíc
pro pračku a 1× 400V (pro připojení varné desky), v domě B je zásuvka pro pračku v koupelně ve 2.np
– koncové prvky elektro jsou UNICA Basic v bílé barvě
Bleskosvod

– pozinkovaný vodič přiznaný na fasádě

Venkovní úpravy a prostor

– přístupový chodník a místo pro popelnici – zámková betonová dlažba, před domem parkovací stání
zpěvněné pásy pro kola – betonové zatravňovací tvarovky, ostatní plochy upraveny rozprostřenou ornicí

Nezastavěný pozemek

– plocha zahrady upravena rozprostřenou ornicí

Okapový chodník

– kačírek do obrubníků

Terasa 1.NP

– betonová dlažba

Přípojka vody

– ukončená ve vodoměrné šachtě před domem

Přípojka plynu

– ukončená ve zděném pilíři před domem ve skříni HUP

Přípojka kanalizace

– ukončená v šachtě před domem (zvlášť dešťová a splašková)

Přípojka NN

– ukončená ve zděném pilíři před domem v RE rozvaděči

STANDARD NEZAHRNUJE: kuchyňskou linku, ani obklad mezi skříňkami, všechna interiérová svítidla – budou pouze objímky
s žárovkou (1ks na místnost), koncové prvky SLP (zásuvka STA a zásuvka datová), anténu pro STA nebo satelit, oplocení a sadové
úpravy, označení RD číslem popisným a orientačním. V koupelnách nejsou zrcadla, koupelnové doplňky, ani nábytkové skříňky
a dekorace.
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