
KATALOG STANDARDŮ COMFORT



KOUPELNA A WC OBKLADY
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Ve standardu COMFORT si můžete 
zvolit kombinaci barev nebo jeden 
odstín z níže uvedených 5 variant.

Velikost obkladů ABITARE La 
Ceramica Trust rett. je 30x60 cm, 
jejich tloušťka je 9 mm. Obklady jsou 
keramické s matným povrchem.



KOUPELNA A WC DLAŽBA

V rámci standardu COMFORT si můžete zvolit kombinaci barev nebo jeden odstín z níže uvedených variant. Velikost dlažby je 
60x60cm.
Dlažba je keramická s matným povrchem.
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VIZUALIZACE KOUPELNY



CONCEPT NEW 
Rozměry: 900x900 / 800x800
Tvar: čtverec
Materiál: Litý mramor
Barva: bílá

Lítací sprchové dveře
CONCEPT 100 NEW, DO NIKY
Rozměry: 800/1900, 900/1900
Tloušťka skla: 4mm
Materiál výplně: čiré sklo s Anti-Plaque
Barva profilu: stříbrná matná







VIZUALIZACE BYTU



Ve standardu COMFORT je dveřní křídlo vchodových dveří s bezpečnostní třídou 2; provedení dveří je protipožární (EI30) a se 
zvýšenou neprůzvučností (32 dB). Standardně je barva dveří z vnitřní strany platinová bílá, z vnější strany je barva vždy 
sjednocena v celém domě a určena developerem. Dveřní křídlo je osazeno panoramatickým kukátkem v provedení „nerez 
broušená“ 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 klíče.

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

VCHODOVÉ DVEŘE
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INTERIÉROVÉ DVEŘE

Bílá
Hrana dveří ostráDutinková dřevotříska Zárubeň typ R

MP FAVORIT – R
broušená nerez

WC rozety ke kování FAVORIT
broušená nerez

V rámci standardu COMFORT jsou v bytech osazeny interiérové dveře Komfort A1 v 
klasickém otočném provedení, plné a v bílé barvě.

Povrchová úprava dveří je bílý CPL laminát s jemnou plastickou strukturou, dveře mají 
masivní smrkový rám. Výplň dveří - dutinková dřevotříska. Zárubně dveří mají zaoblené 
hrany a ostré ostění.



PODLAHYPODLAHY



PODLAHY
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Laminátová podlaha značky Pergo - Mandal s voděodolnou úpravou AquaSafe bude vyhovovat i 
náročnějším zákazníkům. 

Laminátové podlahy jsou perfektní kombinací designu a odolnosti. Díky patentované ochraně povrchu 
TitanX si laminátová podlaha Pergo uchová elegantní povrch po celé roky. TitanX je vícevrstvá 
technologie obsahující ochranné vrstvy z částeček oxidu hlinitého, které poskytují vynikající odolnost 
proti opotřebení, oděru a nárazům. A se speciálními protinárazovými vrstvami v kombinaci s vysoce 
kvalitním materiálem jádra dokáže technologie velmi dobře odolat rovněž upuštěným předmětům a 
vysokým podpatkům.

Tloušťka podlahy je 8 mm, rozměr lamely 1200x190 mm, třída zátěže 32.



ELEKTRO

Ve standardu COMFORT 
jsou v jednotkách umístěny 
vypínače a zásuvky značky 
Schneider UNICA Quadro.
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