
Rezidence Rosického náměstí 
 

Příloha č. 2:  

Standard bytové jednotky 

 
Úpravy povrchů vnitřní:    štukové omítky ze suchých směsí, bílé malby  
 
Truhlářské konstrukce: 
Vchodové dveře        Bedex     v ceně 15.000,-Kč 
Vnitřní dveře - plné  (výběr z nabídky barevných odstínů - SAPELI) 
Obložkové zárubně v celém bytě 
Okna a dveře na balkon -  dřevěná eurookna, hliníková okna 
 
Elektrorozvody: 
rozvodnice NN U7, která bude obsahovat jednorázové jističe 10A prosvětlené obvody, 
jednorázové jističe 16A pro zásuvkové obvody pro osvětlení budou připraveny vývody ke 
svítidlům, spínače světelných obvodů (bílá barva), běžné zásuvky bílé v počtu 4 ks na l pokoj, 
kabelové rozvody budou tvořeny kabely CYKYslaboproud, telefonní rozvod, rozvody domácího 
telefonu, rozbočovací krabice se zabudovanou kabeláži pro připojení k internetu a kabel 
televize a zatrubkování do ostatních pokojů s možnosti rozšíření, zásuvka pro telefon s 
ovládacím tlačítkem el. zámku vchodových dveří 
 
Zdravotechnika a ústřední vytápění: 
desková otopná tělesa RADIK, 
žebříkové otopné těleso v koupelně 
rozvody ZTI v plastu vč. měřičů vody 
 
Obývací pokoj s kuch. koutem: 
Kuchyňská část - podlaha : dlažba v ceně 350,- Kč/m2 dodávka, pokládka standardní dlažby 
narovno v ceně 
Zásuvky: 3 ks nad linkou, 1 ks - myčka, 1 ks - trouba - pod linkou 
Přívod vody pro dřez a myčku 
Obývací část - podlaha: lamino  dodávka 350,- Kč/m2, pokládka 350,- Kč/m2 vč. olištování, 
rozet a přech.lišty 
 
Pokoje: 
Podlaha - plovoucí podlahy 
 
Koupelna: 
Dlažba - dodávka 350,- Kč/m2, pokládka standardní dlažby narovno v ceně 
Obklad - do výše zárubní dodávka 350,- Kč/m2, pokládka standardních obkladů narovno v 
ceně 
 
sanitární zařízení:  
vana akrylátová, baterie vanová 
umyvadlo, baterie umyvadlová,  
ventil na pračku 
 
WC: 
Závěsné WC geberit  
Malé umyvadlo s baterií  
Dlažba - dodávka v ceně 350,- Kč/m2, pokládka standardní dlažby narovno v ceně 
Obklad – do výše zárubní dodávka v ceně 350.- Kč/m2, pokládka standardních obkladů 
narovno v ceně 
 
Obklady, dlažby a sanitární techniku si lze dle svého výběru vybrat u nasmlouvaných dodavatelů.  
 


