
KATALOG STANDARDŮ
BYTOVÝ DŮM KARLOVARSKÁ



Bytový dům Karlovarská je projekt, který vznikne rekonstrukcí vily z počátku 20. století. 

Vila nabídne 10 bytových jednotek ve čtyřech patrech. Soukromí obyvatel domu je zajištěno kompletním oplocením pozemku, na kterém 
bude umístěno 7 parkovacích stání. Součástí bude i malá zahrádka, která přímo vybízí k letnímu grilování pod hvězdami.

Všechny bytové jednotky se budou moci pyšnit vysokou kvalitou provedení a pěkným standardem. Podlahy všech obytných místností 
budou pokryty vinylem, který je v současné době jedním z nejpopulárnějších podlahových krytin a to zejména pro svou snadnou údržbu, 
variaci vzhledů, měkkost a odolnost. Koupelny a místnosti toalet oproti tomu nabídnou kvalitní obklady, dlažbu a sanitu. Většina bytů v 
rámci ceny disponuje nejen parkovacím stáním, ale také sklepní kójí, která nabízí další možnost úložného prostoru a většího pohodlí.

Přesto je možné, aby si budoucí obyvatelé své prostory upravili dle svých představ. Můžete si tak sami vybrat barvy, materiály i dispozice 
Vašeho budoucího domova. Samozřejmostí je z naší strany i nabídka profesionálů, kteří Vám s interiéry rádi pomohou.

O PROJEKTU



Argenta Camarque Aqua Argenta Camarque Nuez

Argenta Camarque Arena Argenta Camarque Perla

Argenta Camarque Azul Argenta Camarque Plomo

Argenta Camarque Gris

Argenta Camarque Vison

KOUPELNA A WC - OBKLADY

V rámci standardů si můžete zvolit kombinaci barev nebo jeden odstín z níže uvedených 8 variant. Velikost obkladů je 20x50 cm, jejich 
tloušťka 9 mm. Všechny obklady jsou keramické s matným povrchem.



Argenta Standard 
Arena

Argenta Standard 
Blanco

Argenta Standard 
Gris

Argenta Standard 
Indigo

Argenta Standard 
Negro

Argenta Standard 
Nuez

Argenta Standard 
Perla

Argenta Standard 
Plomo

Argenta Standard 
Vision

KOUPELNA A WC - DLAŽBA

V rámci standardů si můžete zvolit kombinaci barev nebo jeden odstín z níže uvedených 9 variant. Velikost dlažby je 30x30 cm. Dlažba je 
keramická s matným povrchem.



KOUPELNA A WC - SANITA

Sprchová vanička 
CONCEPT 100 VERANO 
Rozměry: 800x800 mm 
Tvar: čtvrtkruh 
Materiál: litý mramor
Barva: bílá 
materiálu dochází k tlumení 
nárazů dopadající vody tzv. 
„bezhlučné sprchování“. 

Sprchový set EASY JAMAICA 
3polohové hlavice 85 mm 
Tyč: 580 mm 
Hadice: 1500 mm
Barva: chrom

Posuvné sprchové dveře 
CONCEPT 50 
Rozměry: 800x800x1850 mm 
Materiál: čiré sklo
Tloušťka skla: 4 mm
Profily: hliník

Sprchová baterie
CONCEPT E50 NEW
Rozměr: 150mm
Barva: chrom



KOUPELNA A WC - SANITA

Umydlová baterie 
Concept E50 NEW
Vývod: 107 mm 
Výška: 111 mm 
Barva: chrom

Umyvadlo IDEAL STANDARD 
EUROVIT PLUS 
Rozměr: 600x460x190 mm 
Materiál: keramika
Barva: bílá

Umyvadlový sifon Easy
Barva: chrom

CONCEPT 100 KTK 
Šířka: 600 mm 
Hloubka: 30 mm 
Výška: 1500 mm 
Tepelný výkon: 781 W 
(75/65/20⁰C) 
Barva: bílá 

Uzavírací ventil 
Schell



KOUPELNA A WC - SANITA

Umývátko
IDEAL STANDARD EUROVIT 
Rozměry: 500x235 mm 
Barva: bílá
Materiál: keramikaý střep 

WC sedátko MKW Dario 
Šířka: 362,4 mm 
Hloubka: 463 mm 
Materiál: duraplast
Barva: bílá

WC Vitra S50, závěsné, 
celokapotované, hluboké 
splachování
Rozměr: 355x520 mm
Materiál: keramické
Barva: bílá

WC ovládací tlačítko 
Alcaplast Easy 
Rozměr: 247x16x165 mm
Materiál: plast
Barva: bílá 

Alcaplast Easy NEW 
předstěnový modul
Velké spláchnutí: 6-9 l 
Malé spláchnutí: 2,5-3,5 l



KOUPELNA A WC - OBKLADY A DLAŽBA, SANITA



VCHODOVÉ DVEŘE

Ve standardu projektu je dveřní křídlo vchodových dveří bez bezpečnostní třídy; provedení dveří je protipožární (EI30) a se zvýšenou ne-
průzvučností (34 dB). Barva dveří z vnější strany je platinová bílá, přičemž ze strany bytu je možné si vybrat ze 13 různých dekorů.  Dveřní 
křídlo je osazeno panoramatickým kukátkem v provedení SATÉN a bezpečnostním kováním třídy 3. Dále je dveřní křídlo doplněno prahem 
v dekoru lakovaného dubu a to včetně těsnění. Ve dveřním křídle je osazena stavební vložka rozměru 30/40 mm pro 3 kllíče.

Dodání bezpečnostní vložky  je samozřejmě možné v rámci klientské změny  tak, že vložka bude předána při předání bytu, aby zůstala 
bezpečnostní třída zachována.

Buk Bavaria Buk Ellmau Dub Ferrarra Hruška Lindau Javor Medový 

Kalvados červený 

Olše 

Ořech dijon Perlově šedá Platinově bílá Wenge Třešeň Romana Stříbrošedá 

Kukátko Klika



INTERIÉROVÉ DVEŘE

V rámci standardu každého bytu jsme pro Vás vybrali základní barevné varianty dveří SANDE. Volili jsme jistou kvalitu v 5 základních 
barvách - bílá, dub, buk, ořech a akácie. Dveře jsou foliované, uvnitř s voštinou. Zárubně dveří mají zaoblené hrany a ostré ostění. 

Akácie Mystic Bílá Buk Dub Ořech

Hrana dveří ostrá Voština Zárubeň typ R Klika WB FAVORIT 
broušená nerez

WC zámek FAVORIT
broušená nerez 



Vinylová podlaha značky Bergeim Floors bude vyhovovat i těm nejnáročnějším zákazníkům. Vinylové podlahy představují jeden z nejnově-
jších typů podlahových krytin, který už díky svým vlastnostem získal značnou popularitu.

Vinylová krytina má všechny ty skvělé vlastnosti, které od podlahy očekáváte. Je odolná a komfortní. Na došlap je vinyl měkký a teplý. 
Snadno se udržuje a hodí se do všech místností v domě či bytě. 

Rozměr jedné lamely je 17,8x122 cm, její tloušťka potom 2 mm. Třída zátěže je 32 a třída protiskluznosti R9.

Dub hnědý Wenge

VINYLOVÁ PODLAHA

Dub světle šedý



VINYLOVÁ PODLAHA
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