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Dřevěné podlahy | dekory

Kratochvíl parket profi 
Kratochvíl parket profi patří mezi přední 
dovozce podlahových krytin do České republiky, 
na Slovensko a Maďarsko. Společnost byla 
založena již v roce 1993 a od počátku se 
specializuje především na prodej dřevěných 
parket. Společným ukazatelem všech 
nabízených podlah je vysoká kvalita, perfektní 
design a ekologická výroba.

Dřevěná třívrstvá podlaha KPP Antique
Dřevěná třívrstvá celoplošně lepená podlaha 
ve dvou rustikálních dekorech. Nášlapná 
vrstva z dubového dřeva tloušťky 3 mm. 
Prostřední a spodní vrstva vyrobena z topolového 
dveře. Podlaha je instalovaná včetně olištování. 
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Dřevěné podlahy | dekory

DUB RUSTIKÁLNÍ
přírodní

Dřevěná podlaha 
třívrstvá
dub rustikální ve dvou odstínech
zámek Drop-Down pro snadnou pokládku
rozměry prkna: 1 860 × 189 × 14 mm
kartáčovaný povrch
přírodní olej

Obvodová lišta
dýhovaná soklová lišta 
2 500 × 16 × 40 mm

DUB RUSTIKÁLNÍ
bělený
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Obklady a dlažby | Atlas Concorde

Obklady a dlažby Atlas Concorde
Atlas Concorde je přední italský výrobce 
kvalitních a designových obkladů a dlažeb 
s 50letou tradicí. V jeho portfoliu naleznete více 
než 60 produktových řad, které vycházejí vstříc 
potřebám moderního designu a náročným 
požadavkům na kvalitu. Obklady a dlažby 
společnosti Atlas Concorde jsou součástí 
luxusních rezidenčních sídel i moderních 
komerčních budov a bytových domů. 

Poznámka: Zobrazené zařizovací předměty jsou rovněž 
součástí standardního vybavení, naopak nábytek a doplňky 
součástí nejsou. Jedná se o ilustrativní zobrazení možného 
vzhledu koupelny.
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Obklady a dlažby | Atlas Concorde 

Obklad a dlažba WC a koupelny
Solution CODEC  
Gray | White | Ecru | Anthracite
dlažba imitace betonu 600 × 600 × 8 mm

Venkovní dlažba na balkony a lodžie
Solution FLUX Bone
Lastra
600 × 600 × 20 mm

Solution CODEC
Gray | White | Ecru | Anthracite
dlažba imitace betonu 300 × 600 × 8 mm 
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Dveře | typy a kování

Interiérové dveře značky 
DANA JELDWEN
V projektu Nové Hlinky najdou zákazníci 
výběrové dveře vyráběné ve společnosti 
Dana, která je předním rakouským výrobcem. 
Společnost Dana je díky své 40leté tradici 
hlavním rakouským výrobcem interiérových 
dveří. Nabízí dveře nejrůznějších designů 
a provedení tak, aby nesplňovaly pouze 
požadavky na funkčnost, ale aby se dveře staly 
plnohodnotným designovým prvkem Vaší 
domácnosti.

Interiérové dveře 
bezfalcové, obložková zárubeň, bílý lak, 
nadstandardní výška 2100 mm, vnitřní 
výplň dutinkovou dřevotřískou, skryté panty, 
magnetický zámek
klika MP-Favorit – kvalitní povrchová úprava 
nerez osazená na kulaté rozetě

Dřevěné vstupní dveře ADOR
falcové | plné | hladké
zárubeň ocelová s požární odolností, 
bezpečnostní třída 3, tříbodový bezpečnostní 
zámek, těsněný práh, bezpečnostní FAB,  
kování – klika-koule, kukátko
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Koupelny a WC | umyvadla

Umyvadlo Geberit Smyle Square
bílá keramika, umyvadlo s přepadem,  
rozměr 600 × 480 mm

Umývátko Geberit Selnova Compact
bílá keramika, umývátko s přepadem,  
rozměr 500 × 250 mm 
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Alcaplast výpust umyvadlová
CLICK/CLACK
nerez

Alcaplast Sifon umyvadlový
nerez

Koupelny a WC | umyvadla

Hansgrohe Vernis Blend baterie
páková umyvadlová baterie 100 | 70 
chrom
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Koupelny a WC | vany

Ideal Standard vana Connect Air 
akrylátová, bílá
1700 × 750 mm 

Hansgrohe Vernis Blend vanová 
páková vanová baterie na stěnu
chrom

Hansgrohe Vernis Blend sada 
se sprchovým držákem Vario a hadicí
ruční sprcha, sprchová hadice 1600 mm, 
sprchový držák, velikost sprchové hlavice 100 mm
chrom
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Koupelny a WC | sprchové kouty

OlsenSpa VENETS
sprchová vanička z litého mramoru
900 × 900 × 30 mm
1000 × 900 × 30 mm
1100 × 900 × 30 mm

Polysan FLEXIA
sprchová vanička z litého mramoru
1500 × 900 × 30 mm
1600 × 900 × 30 mm

OlsenSpa Walk-in sprchový kout LAGOS 
chrom-hliník
800 × 1950 mm

Hüppe Classis 2 sprchové dveře 
jednokřídlé s pevnou stěnou v rovině 
900 mm | 1000 mm | 1200 mm

Sansiwss sprchové dveře 
zalamovací 900 mm

Hansgrohe Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet s termostatem 
horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, 
sprchová hadice, jezdec
velikost sprchové hlavice 205 mm
chrom

ilustrační foto ilustrační foto
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Koupelny a WC | toalety

Ovládací tlačítko TECEbase pro WC
bílé

Závěsné WC Geberit Smyle Square
s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, 
bílá keramika
WC sedátko Geberit Smyle sguare, 
tenký design, pomalé spouštění sedátka 
Softclose, rimless splachování

TECEbox montážní prvek pro WC
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Standardní provedení bytů a budovy

PŘÍČKY
• mezibytové stěny | stěny z monolitického 

betonu / zděné 
• vnitřní příčky v NP | zděné + instalační přizdívky /  

plynosilikát nebo SDK

FASÁDA
• typ | KZS – kombinace obkladové pásky 

a fasádní omítka 

VNITŘNÍ POVRCHY 
• vnitřní stěny byty | sádrová omítka / keramické 

obklady
• vnitřní stěny společné prostory | sádrová 

omítka / pohledový beton
• stropy byty | sádrová omítka / SDK podhled
• stropy společné prostory | sádrová omítka / 

pohledový beton / SDK podhled

MALBA
• byty | malba bílá, otěruvzdorná, 2 nátěry 

PODLAHY
• obytné místnosti, včetně kuchyňských koutů |  

třívrstvá dřevěná podlaha lepená, např. dub, 
včetně soklové lišty

• předsíně v bytě | třívrstvá dřevěná podlaha 
lepená, např. dub, včetně soklové lišty

• koupelny, WC, technické místnosti | keramická 
dlažba 60 × 30 cm / 60 × 60 cm, tenká spára

• balkón, lodžie | keramická dlažba na terče, 
60 × 60 cm

• venkovní podlaha terasy | dřevěná terasová 
prkna na terče 

• vstup, společné prostory | keramická dlažba 
60 × 30 cm / 60 × 60 cm, tenká spára

• garáže, sklepy | betonová podlaha s nátěrem /
stěrkou 

KERAMICKÉ OBKLADY
• koupelna | keramický obklad do stropu, 

60 × 30 cm / 60 × 60 cm, tenká spára
• WC I keramický obklad do stropu 60 × 30 cm / 

60 × 60 cm, tenká spára 
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Standardní provedení bytů a budovy

OKNA / DVEŘE / BALKÓNY
• okna a balkonové dveře | dřevěná eurookna, 

trojsklo, barva světle šedá z interiéru 
i z exteriéru, otevíravé balkónové dveře 

• venkovní zábradlí lodžie | skleněné, 
bezpečnostní 

• venkovní zábradlí balkóny | zděné 
• venkovní zábradlí terasy | ocelové z pásové 

oceli 
• venkovní žaluzie | na oknech západní a jižní 

fasády, hliníkové s elektrickým pohonem 
a ovládáním z interiéru 

• vstupní bytové dveře | rozměr 210 × 90 cm, 
hladké, plné, falcové, barva bílá, kukátko, 
ocelová zárubeň, dřevěný práh, bezpečnostní 
třída 3

• interiérové dveře | rozměr 210 × 90 cm, hladké, 
plné, bezfalcové, obložkové, barva bílá

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
• WC | WC závěsné keramické bílé, sedátko soft 

close (pomalé zavírání), umývátko keramické 
50 × 25 cm, bílé

• koupelna | umyvadlo 60 × 47 cm keramické, 
bíle; umyvadlová baterie stojánková páková; 
vana 170 × 75 cm plastová bíla; vanová baterie 
nástěnná, páková, termostatická se sprchovým 
setem;  
/ sprchová vanička litý mramor, bílá; sprchová 
zástěna skleněná; sprchová baterie nástěnná, 
páková, termostatická se sprchovou tyčí

VYTAPĚNÍ 
• zdroj tepla | plynová kotelna 
• obytné místnosti | nízké konvektory pod okny, 

barva šedá 
• koupelna | trubkový, nástěnný, koupelnový 

radiátor s el. topnicí a termostatem

ELEKTRO
• koncové prvky | objímky, zásuvky a vypínače 

např. ABB TIME TITAN

SLABOPROUDÁ INSTALACE 
• zásuvky | pro byty 1kk zásuvka v obytné 

místnosti, pro byty 2kk–4kk v obývacím pokoji 
a ložnici 

SKLEPY 
• sklep | součástí každého bytu je sklep. Dělící 

příčky mezi sklepními kójemi jsou zděné, dveře 
falcové, rozměr křídla 700 × 1970 mm osazené 
do ocelové zárubně
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Soupis výrobků a zařízení neobsažených ve stadardu 

SOUČÁSTÍ STANDARDU NENÍ
• dodávka kuchyňské linky, spotřebičů, digestoře 

včetně napojení 
• obklad za kuchyňskou linkou 
• dodávka vestavěných skříní, polic apod. 
• dodávka zastínění (žaluzie, rolety apod.) vyjma 

venkovních žaluzií na západních a jižních 
oknech bytů

• dodávka a zapojení svítidel v bytech
• zřízení telefonní stanice a dodání telefonního 

přístroje, včetně sjednání smlouvy 
s poskytovatelem připojení

• dodávka EZS v bytech
• dodávka datového modemu 
• a další, ve smluvní dokumentaci 

nespecifikované dodávky, zařízení a výrobky
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VÝHRADA

Investor si vyhrazuje právo záměny uvedených předvybraných standardů za kvalitativně 
shodné vybavení a to například v případě, kdy uvedené materiály nebo zařizovací 
předměty budou v době realizace stavby vyřazeny z výroby, nebo nebudou k dispozici 
z jiného důvodu.


