
REZIDENCE BLUM
Standardy vybavení jednotek

V ceně bytu je zahrnuta nová moderní koupelna, kompletní elektroinstalace, voda, odpady,
topení, dveře, kování a zárubně, připojení k internetu přes optický kabel, videozvonky, výtah
a klimatizace.

Okna
Budova má do vnitrobloku nová dřevěná eurookna z roku 2014.
Do ulice Jánská jsou bílá původní dřevěná okna, která jsou kompletně opravena a seřízena.

Podlaha
Podlahy jsou připraveny k položení finální podlahové krytiny.
Na podlahy je položená pružná mřížka a nivelační stěrka, která zajišťuje celkovou rovnost
povrchu.

Vytápění
Budova má vlastní výměníkovou stanici pro rozvod tepla po celé budově.
Výměníková stanice je ve vlastnictví SVJ

Klimatizace
Byty disponují klimatizací značky Mitsubishi, nebo přípravou pro klimatizaci.

Příprava pro instalace
V koupelně, nebo v kuchyni je příprava pro napojení automatické pračky.
V prostoru kuchyňské linky jsou zaslepené vývody teplé a studené vody, kanalizace a
zaslepené vývody pro napojení dřezu.
Na stropní konstrukci je zařízení pro autonomní detekci a signalizaci kouře.



Sanita
Umyvadlo a umývátko

Umyvadlo Villeroy & Boch 600x460mm, bílá Alpin

Umývátko Villeroy & Boch.

Jednopáková umyvadlová baterie TRES, v matném černém provedení

Výpust umyvadlová, velká zátka černá



Sprchový kout a vana

Sprchový kout Sklo 80 cm, Hopa, černý úchyt, včetně rozpěrné tyče černá

Podlahový žlab Alcaplast černé matné barvy



Jednopáková sprchová baterie TRES

Ruční sprcha s nastavitelným držákem

Vana KALDEWEI o rozměru 150x70cm



WC

Závěsné WC Villeroy & Boch, sedátko s poklopem se závěsy, bílé

Izolační deska pro závěsné WC

Montážní prvek pro WC pro zděné konstrukce

Ovládací deska WC Villeroy & Boch z kvalitního plastu, tlačítka matná černá



Koupelnový radiátor

Koupelnový radiátor BELTI, 400x1203 černá barva

Topná tyč YUUKI černá



Dlažba

Dlažba Porcelaingres ROYAL STONE 60X60

Vizualizace koupelny



Dveře

Vchodové dveře antracit + bezpečnostní klika



Interiérové dveře plné bílé WC, koupelna, klika černá rozeta + spodní rozeta

Vytápění

Teplovodní litinová/Korado otopná tělesa v jednotlivých místnostech s termoregulačními
hlavicemi

Měření a regulace

Samostatné měření všech médií (teplá a studená voda, teplo, elektřina) pro každý byt.



Příklad vizualizace bytů




