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APARTMÁNY PADESÁTKA II. ETAPA - VRCHOLY 

Kvalitativní standard 



BUDOVA 

Dům je navržen jako dvoupodlažní s obytným 
podkrovím a parkováním ve společných 
podzemních garážích.  

Architektura domu je moderní interpretací 
archetypu horské chalupy vystavěné na 
obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou.  

Delší severní a jižní fasády a střecha domu  
vytváří jaksi pevný obal z tmavého falcovaného 
plechu. Obě štítové stěny jsou pak obloženy 
modřínovým dřevem.  

Na jižní fasádě jsou „vyřezány“ niky lodžií 
jednotlivých apartmánů. K severní straně 
o b j e k t u j e př i m k n u t a ve r t i k á l n í h m o t a 
schodiště a výtahu.  
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Základní parametry stavby: 
- monolitická železobetonová konstrukce (tzv. bílá vana) 
- hlavní nosné konstrukce objektu - železobeton v kombinaci s cihelnými vyzdívkami  

- stropy monolitické 
- krov - dřevěná konstrukce 
- střešní krytina - falcovaný plech v antracitové barvě 
- zateplení obvodového zdiva z minerální vaty v tloušťce 150 mm  
- obklad fasády kombinace dřeva a falcovaného plechu 
- výplně otvorů dřevěný euro hranol s izolačním trojsklem 
- vnitřní omítky stěn a stropů sádrové  
- v koupelnách a na chodbách sádrokartonové podhledy 
- podlahy společných prostor v dlažbě. 
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JEDNOTKY - APARTMÁNY 

    

Všechny apartmány v domě jsou orientovány 
na jih s výhledem do zeleně. Hmota domu 
samotná tak zároveň vytváří přirozenou 
hlukovou bariéru vůči přilehlé silnici. Všechny 
apar tmány mají z obytného  prostoru 
přístupnou krytou lodžii. Díky vysunutí 

podnože podzemních garáží na jih mají 
apartmány v prvním podlaží ještě prostorné 
terasy.  

Apartmány v nejvyšším podlaží zase, díky tvaru 

šikmé střechy, mají obytný prostor převýšený s 
praktickým vloženým patrem, které může být 
využito např. jako herna, pracovna nebo spaní 
pro hosty. Ve všech obytných místnostech na 
podlahách je ve standardu dřevěná třívrstvá 
plovoucí podlaha, přičemž je možné si ve 
standardu vybrat ze tří typů odstínů. V předsíni a 
koupelně je navržena velkoformátová keramická 
dlažba. Obklad koupelny je velkoformátový 
řezaný z dlažby zakončený lištou. 
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Zařizovací předměty v koupelně a na toaletě ve standardu jsou:  
- umyvadlo 
- závěsné WC  

- baterie páková z keramickou kartuší 
- vana, kterou lze v rámci nadstandardu změnit na sprchový kout dle výběru klienta 
- odvětrání samostatným ventilátorem.  

Dveře  
- vstupní dveře v bezpečnostní třídě 3,  
- interiérové dveře s dřevěným rámem a výplní z děrované dřevotřískové desky, povrch dýha 

Topení a teplá užitková voda je řešena samostatně pro každý apartmán.  

V místnostech jsou umístěny sálavé radiátory, které je možné ovládat pomocí dálkového přístupu, 
který není součástí standardního vybavení. 

Ke každému apartmánu je k dospizici jedna sklení kóje a garážové stání v 1. PP.  Ve sklepní kóji je ve 
standardu zásuvka, jejíž spotřeba je měřena ze spotřeby apartmánu, k němuž náleží. 

Dva největší apartmány disponují dvěma garážovými stáními. 

Apartmány v 3. NP disponují navíc z chodby ve 3. NP přístupnou komorou, vyjma apartmánu 3.4, 
kde byla tato komora včleněna přímo do apartmánu. 

V rámci standardu je možné zvolit ze dvou barevných variant obkladu a dlažby v koupelně a wc a 
dlažby v šatně a zádveří, jak jsou tyto vyobrazeny níže - varianta béžová a varianta šedá. 

Stejně tak je možné v rámci standardu v obytných místnostech volit ze tří odstínů podlah a 
vnitřních dveří, jak jsou tyto vyobrazeny níže. 

Pozn. Níže vyobrazené barvy a odstíny obkladů a dlažeb, stejně jako standardních 

podlah a dveří nemusí v tištěné podobě zcela odpovídat skutečnosti a jsou v podobě 
vzorků vystaveny v  sídle developera. 
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KOUPELNY A WC - OBKLADY A DLAŽBY 
 

Varinata béžová 

obklad STN Torvik natural                 15x90                                         

STN-CAJ4CS2 

 

obklad Ceramika Color TOWN beige       30x60 

 

dlažba Ceramika Color TOWN  beige                  60x60 

 

Varianta šedá 

obklad STN Torvik gris      15x90                                                            

STN-CAJ4CS3 

obklad Ceramika Color TOWN soft grey       30x60 

 

dlažba Ceramika Color TOWN soft grey           60x60 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KOUPELNY A WC - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  
 

Umyvadlo 

umyvadlo KOLO Style, 60x46                                         

 

rohový ventil s filtrem a kovovou pákou NOVASERVIS 

 

baterie umyvadlo stojánková KLUDI        

 

sifon umyvadlový, designový, chrom  ALCAPLAST 
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Závěsné wc 

WC závěsné IDEAL STANDARD Tesi 

 

sedátko ultra ploché IDEAL STANDARD Tesi                                                     

 

tlačítko ALCAPLAST chrom mat               
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Vana 

vana KLADEWEI Saniform plus + nohy k vaně Kaldewei                                          

 

vanová baterie KLUDI         

 

sprchový set KLUDI Logo 1S s pevným držákem 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PODLAHOVÉ KRYTINY 

Společné prostory 

Vstupní hala a chodby - keramická dlažba  

Garáže a sklepy - betonová podlaha 

Obytné místnosti (obývací pokoj, kuchyňský kout, ložnice, pracovna) 

Dvěřená třívrstvá podlaha  

Struktura vrstev    

1. Horní vrstva 2,5 mm tvrdého dřeva  

2. Střední vrstva 8,8 mm měkké dřevo  

3. Spodní vrstva 1,7 mm smrková dýha  

4. Povrchová úprava – olej nebo lak tvrzený UV zářením  

 

BOEN Dub Blues olej, 3 lamely 

 

BOEN Jasan California lak mat, 3 lamely 

 

BOEN Dub Metropole olej, 3 lamely 
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Dveře vnitřní  

            

                           Dýha Dub bělený                                                        Dýha Dub Americký 

                 Bílá hladká   

Interiérové kování R WB Favorit nerez  

 

Přechodová lišta nalepovací stříbrná 
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Dvěře vstupní 

CPL Dub 

 

Bezpečnostní kování Richter R 101.PZ - F1, kl / madlo 

Elekroinstalace - koncové prvky 

zásuvky a vypínače  - ABB Swing, bíla barva 

 

 

Vytápění 

elekrické sálavé topné panely s akumulací - MIRAVA 
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Svítidla 

nejsou součástí dodávky v rámci standardu 

Rozvody TV a datové rozvody 

v hlavní obytné místnosti možnost připojení TV i k datové zásuvce, kabeláž centrálně svedena do 

rozvaděče, dodavatel datových služeb místní 

Kuchyňský kout 

Rozvody - budou zakončeny v instalační šachtě v rohu místnosti a to v rozsahu - přívod na studenou a 

teplou vodu a odpad a přívodní kabely elektro pro připojení spotřebičů.  Kuchyňská linka včetně 

spotřebičů není součástí dodávky standardu. 
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