Katalog standardů

Ponavia rezidence III

Energeticky úsporná a šetrná k přírodě
Budova bytového domu je vyzděna z vápenopískových
cihel, které se používají k výstavbě pasivních
a nízkoenergetických domů. Hlavním benefitem těchto
cihel jsou jejich výjimečné akusticko-izolační vlastnosti.
S tímto zdícím materiálem máme ty nejlepší zkušenosti
z předchozích projektů, proto jsme se rozhodli je použít
i na třetí etapu Ponavia rezidence.
Vápenopískové cihly jsou vyráběny výhradně
z přírodních materiálů. Akumulující vápenopískové zdi
chrání před chladem i letními vedry. Vysoká objemová
hmotnost cihel také chrání před hlukem ze sousedních
místností a z ulice.
Výrazného zlepšení izolačních vlastností je v Ponavia
rezidenci dosaženo také použitím oken s trojskly.
Rozdělení meziskelního prostoru další tabulí skla
poskytuje zlepšení izolace až o 40 %.
Díky použití špičkového stavebního materiálu
v kombinaci s okny s šestikomorovým rámem
a izolačními trojskly získal bytový dům označení
„úsporný“ s průkazem energetické náročnosti třídy B.
Mysleli jsme také na bezpečnost - dům je střežen
kamerovým systémem a vstupy do sklepů jsou
chráněny magnetickými čidly.

Podlahy
Obývací pokoje, kuchyňské kouty, šatny, chodby
Laminátová plovoucí podlaha EGGER Prime 32,
výběr z nabízených dekorů
Koupelny, WC a komory
Rektifikovaná dlažba 60 x 60,
La Futura Burlington Stone, odstín béžová
Balkony a terasy
Marazzi Bold 60 x 60 cm, kladená na terče

EGGER Prime 32,
odstíny k výběru

Stěny a stropy
Koupelny a wc
Rektifikovaná dlažba 30 x 60 cm,
La Futura Burlington Stone, odstín béžová
Pokládka ortogonálně,
do výšky 210 cm v koupelně,
do výšky 120 cm na WC
Zbývající povrch stěn a stropů sádrová omítka
a bílá malba, lokální nebo celoplošný SDK 		
podhled dle dispozice.
Ostatní bytové místnosti
sádrová omítka a bílá malba

La Futura Burlington Stone

Rektifikovaná dlažba
Rektifikovaná dlažba je taková, jejíž hrany byly mechanicky zabroušeny do pravého úhlu.
V průběhu vypalování keramiky může totiž dojít až k 1,5% odchylce ve velikosti. Rektifikace
tak zajišťuje maximální přesnost výroby, pokládky i spárování.

Sanita
Umyvadlo
Laufen Pro S s otvorem 60 cm, bílé
Stojánková páková baterie Hansgrohe Vernis Blend 100, chrom
Umyvadlový sifon - chrom
Umývátko
Laufen Pro 48 cm s asymetrickým otvorem, bílé
Stojánková páková baterie Hansgrohe Vernis Blend 100, chrom
WC
Laufen Pro, závěsné, bílé
Duraplastové sedátko Pro, slim, bílé
ovládací tlačítko Alcaplast Thin M670, bílé
Sprchový kout
Sprchová vanička POLYSAN Flexia 80 x 80 cm / 100 x 100 cm
Sprchový kout Roth Lega Line,
Sprchová baterie
Podomítková páková sprchová baterie Hansgrohe Vernis Blend,
ruční sprcha Vario, sprchová hadice Metaflex
Vana
Kaldewi Eurowa, 170 x 70 cm, bílá, smaltovaná
Vanová baterie
Páková vanová nástěnná baterie Hansgrohe Vernis Blend,
sada se sprchovým držákem Vario
Otopné těleso
ZEHNDER Virando, bílá

Dveře
Vstupní
Sapeli, 90 x 210 cm, požární jednokřídlé plné hladké, CPL, černé,
ocelová zárubeň, bezpečnostní kování, kukátko,
dubový práh, koule/klika
Interiérové - ložnice a ostatní pokoje
Sapeli, 80 x 210 cm, CPL, voštinová výplň, bílé,
do obývacího pokoje částečně prosklené,
obložkové zárubně, bezfalcové křídlo,
kování nerez M&T Lusy
Interiérové - koupelny a WC , komory
Sapeli, 70 x 210 cm, CPL, bílé,
obložkové zárubně, bezfalcové křídlo,
kování nerez M&T Lusy

Zásuvky a vypínače
SCHNEIDER Electric, řada Asfora, bílá
Domovní telefon
Bticino Classe 100 Standard audio telefon, 		
příprava pro videotelefon

Vytápění
Podlahové konvektory Minib Coil s vaničkou z
pozinkovaného pechu s vnitřním černým lakováním s hliníkovou mřížkou,
dle dispozic otopné těleso Radik ventil kompakt plan

Bezfalcové dveře
bezfalcové dveře nemají polodrážku (neboli falc). Konstrukce bez polodrážky umožní,
že dveřní křídlo je „zapuštěno“ hlouběji do zárubně a je s ní v zavřeném stavu v jedné
rovině. Celek dveří a zárubně tak působí jednolitě a velmi moderně.

Klientské změny
Přestože jsou bytové standardy připraveny s největší péčí a důrazem na kvalitu, chápeme, že si svůj
budoucí byt chcete přizpůsobit vlastním požadavkům, vkusu a potřebám. Proto klientům do doby, kdy
to průběh stavby umožňuje, poskytujeme možnost individuálních klientských změn bytů.
Službu individuální úpravy bytu poskytujeme v rámci centra klientských změn, kde s vámi náš poradce
projde celý průběh změny.
Klientské změny jsou rozděleny do tří kategorií:
KZ0
Klientská změna KZ0 nabízí možnost změny odstínu laminátové plovoucí podlahy v rámci
dostupných dekorů v klientském centru. Tato klientská změna je zdarma.
KZ5
Klientská změna KZ5 zahrnuje možnost výměny standardu bytu za nadstandard (podlahy,
interiérové dveře, kování, vstupní bytové dveře, obklady a dlažby, zařizovací předměty, 		
baterie apod.), které nemají dopad na změnu instalačních rozvodů a nevyžadují konzultaci s
projektantem a zpracování projektové dokumentace.
Poplatek za takovou klientskou změnu činí 5 000 Kč.
		
KZ50
Klientská změna KZ50 zahrnuje možnost změn standardu bytu za nadstandard, které vyžadují
konzultaci s projektantem a zpracování projektové dokumentace. Jedná se např. o změny
dispozičního řešení bytů (posuny, zrušení, doplnění příček a dveřních otvorů), změny v 		
instalacích elektro, ZTI, ÚT, VZT včetně posunů zařizovacích předmětů sanity apod.
Poplatek za takovou klientskou změnu činí 50 000 Kč.
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