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Kniha standard je zpracována na základ podklad dokumentace pro stavební řízení. Výpis technických parametr v knize standard
nemusí být konečný, kompletní parametry a požadavky na jednotlivé standardy budou v realizační dokumentaci. V případ zám ny
doporučeného typu položky standard musí být spln ny všechny minimální technické parametry a nový výrobek musí být koordinován s
realizační dokumentací a odsouhlasen architektem projektu. Veškeré vyobrazení je referenční a má pouze informativní charakter,
konkrétní výrobky a provedení se mohou lišit.
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NOVÁ KOULKů - kniha standard

Byty

Poznámka: výpis technických parametr v knize standard nemusí být konečný, kompletní parametry a požadavky na jednotlivé standardy budou
v realizační dokumentaci. V případ zám ny doporučeného typu položky standard musí být spln ny všechny minimální technické parametry a
nový výrobek musí být koordinován s realizační dokumentací a odsouhlasen architektem projektu. Veškeré vyobrazení je referenční a má pouze
informativní charakter, konkrétní výrobky a provedení se mohou lišit

Vyobrazení

Popis a parametry
STD.B.01

Dlažby a obklady koupelny

popis:

velkoformátová keramická dlažba kladená
na střih

formát:
pokládka:
spárovací hmota:

60x30
na střih
na ležato
dle odstínu dlažby

STD.B.02
popis:
parametry:
formát:
pokládka:
sokl:

STD.B.03
popis:
povrchová úprava:
lamely:
síla lamely:
síla nášlapné vrstvy:
třída zát že:
vhodná pro
podlahové výtáp ní:
vhodná na
kolečkové židle:
sokl:
schody na terasy:

STD.B.03.1
popis:

STD.B.04

Podlahy v obytných místnostech a kuchyních - 3 byty
Dřev ná třívrstvá podlahová krytina MOCů
Acident Pure matt.
dřev né lamely
dle architekta
soklové lišty pro dřev nou podlahovou krytinu Original
Podlahy v obytných místnostech a kuchyních
Vinylová podlahová krytina zn. Cuba libre
Mineral, nášlapná vrstva 0,55 mm

PU
ano, 1219x177mm
5mm
0,55mm
42, vyhovuje i na zát ž pro kancelářské plochy
ANO
ANO
vkládané soklové lišty pro vinylovou podlahovou krytinu zn. Cuba libre Mineral Design
vkládané soklové lišty pro vinylovou podlahovou krytinu zn. Cuba libre Mineral Design
včetn úzkých schodišťových lišt

Lišty přechodové a ukončovací
vysokopevnostní úzké přechodové a ukončovací lišty, chrom
tvar T
Povrchové úpravy stěn

popis:

akrylátový nát r v bílé barv resp. detaily v
šedé

doporučený typ:

BÍLÝ Ětyp pro SDK a pro omítané st nyě
ůKRYLÁTOVÁ TÓNOVůCÍ BůRVů HETCOLOR HC 0190 1:2

poznámka:

části strop v koupelnách a na wc budou opatřeby SDK obkladem
z d vod zakrytí v tracího potrubí

STD.B.05
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popis:

SDK podhled

typ:
provedení:

SDK standard 12,5mm jednovrstv
kotveno do systémového roštu

poznámka:

do SDK je zabudováno osv tlení, revizní otvory
a další nutné technologie dle PD
zakomponovány chladící stropy ve všech obytných místnostech,
systém UPONOR - rozvody a systémy významn přispívají ke
snížení spotřeby energií a emisí CO2
správa a provoz jsou dlouhodob udržitelné, bezpečné a spolehlivé

STD.B.06

Dveře vstupní ze schodišťového prostoru

popis:

Vstupní bytové dveře Vatra Uni Safe,
falcové s ocelovou skládanou zárubní,
pořární odolnost EI/EW30 DP3

povrchová úprava:

CPPL, barva vnitřní strana dle barvy dveří v byt
vn jší strana RůL 9010
obložková

zárubeň:

kování:

COBRů R1, štítkové
Bezpečnostní třída 3
cylindrická bezpečnostní vložka
záv sy pro požární dveře

barva kování:

nerez

prahy:

bezprahové řešení, tvz. padací prahy, protipožární

STD.B.07

Dveře interiérové obložkové

popis:

dveře interiérové obložkové, bezfalcové,
design do každého bytu individuální dle
výb ru architekta

typ dveří:

DÝHOVANÉ (CPPL)

povrchová úprava:

odstín dle architekta

zárubeň:
povrchová úprava:
práh:

obložková do st ny tl. 110 až 280mm
odstín dle výb ru architekta
bezprahové
Ěv případech rozhraní r zných podlahových
materiál bude instalována přechodová
chrom/nerez lištaě

pr chozí rozm r:

dle PD

typ dveří ve 3.NP:

SKLEN NÉ dvoukřídlé dveře z bezpečnostního skla,
kování nerez

STD.B.08
popis:

foto

Sanita
Vana akrylátová 180x80 RIHO Lusso
Baterie vanová KLUDI Logo Neo
Umyvadlo keramické 100x48 KOLO Nova Pro
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Baterie umyvadlová KLUDI Logo Neo
Podlahový žlab ůlcaplast, rošt Buble
Baterie sprchová podomítková KLUDI Logo Neo

Hlavová sprcha KLUDI

Umývátko KOLO NovaPro

Vana akrylátová 175x75 RůVůK Domino

Lítací dveře sklen né Ě zrcadlovéě do niky KERMI Raya

Umyvadlo keramické 60x38, KOLO NovaPro

Sifon designový nerez, chrom ůlcaplast

Vana akrylátová ůxia 170x80, RIHO Lusso

Křídlové dveře sklen né Ě zrcadlovéě do niky KERMI Raya

Sprchový kout KERMI rohový Ěčiré skloě

STD.B.09

Vnitřní parapety

popis:

Um lý mramor - zn.Technistone

parametry:
typ:
materiál:

řezáno vodním paprskem, vysoká ot ruvzdornost, odolné v či chemikáliím
vnitřní parapetní deska
technický kámen
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barva:
šířka:
detail:

STD.B.10

Starlight White
přesah max 1,5 cm
řezaný do oblouku

Sanita - wc

popis:

záv sný klozet, zn. GEBERIT

klozet:

záv sný s hlubokým splachováním

nádrž:

geberit zazd ná do zdiva nebo přizdívky

ovládání:

tlačítko chrom mat + podložka

sedátko:

bílé, s poklopem

STD.B.11
popis:

žebříková otopná tělesa
trubkové koupelnové otopné t leso, s
topnou patronou, zařazeno do systému
foto

barva:

nerez

výkon:

dle požadavku PD

STD.B.12

Podlahové topení

popis:

podlahové topení REHůU, systémové desky
GIACCOMINI

provedení:
parametry:

kotvení do systémových desek, PE trubky
tento systém m že být provozován při nízké povrchové teplot a
nízké telot vstupní vody, jsou používány úsporné kotle, je zde
významná úspora energií, používají se také pro chladící účely.

STD.B.13

Vypínače a zásuvky

vypínače a zásuvky LEGRůND MOSůIC pro silnoproudé a slaboproudé rozvody, provedení bílé

zásuvka jednoduchá

STD.B.16

vícenásobná zásuvky

podsv tlené tlačítko

rámeček jednoduchý

EPS

popis:

ůutonomní hlásič požáru na stropech v
předsíních byt

provedení:
barva:

nástropní
bílá

pozn:

přesné technické parametry viz realizační dokumentace

STD.B.18

Kuchyňské linky

1npA
Kuchyně na míru – provedení lesk, zásuvky s dojezdem, dvířka s dotahem
Pracovní deska – technistone
Obklad – technistone
standardy - Byty
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Dvířka – lamino lesk
Korpusy – lamino 18 mm, ABS hrany
Profilové úchytky na spodních skříňkách, otvírání bez úchytek a na stisk na horních skříňkách
Led osvětlení pracovní desky
Digestoř – ostrůvkový - válec Gorenje IDR 4545
Varná deska - indukční Electrolux EHH6240ISK
Dřez – podstavný pod kamennou desku
Příprava na ostatní spotřebiče – lednice, myčka, trouba, MW – dle standartních rozměrů
1npB velký
Kuchyně na míru – provedení lesk, zásuvky s dojezdem, dvířka s dotahem
Pracovní deska – technistone
Obklad – technistone
Dvířka – lamino lesk
Korpusy – lamino 18 mm, ABS hrany
Profilové úchytky na spodních skříňkách, otvírání bez úchytek a na stisk na horních skříňkách
Led osvětlení pracovní desky
Digestoř – ostrůvkový - válec Gorenje IDR 4545
Varná deska - indukční Electrolux EHH6240ISK
Dřez – podstavný pod kamennou desku
Příprava na ostatní spotřebiče – lednice, myčka, trouba, MW – dle standartních rozměrů
1npB malý
Kuchyně na míru – provedení lesk, zásuvky s dojezdem, dvířka s dotahem
Pracovní deska – postforming
Obklad – v barvě pracovní desky
Dvířka – lamino lesk
Korpusy – lamino 18 mm, ABS hrany
Profilové úchytky na spodních skříňkách, otvírání bez úchytek a na stisk na horních skříňkách
Led osvětlení pracovní desky
Digestoř – vestavný odsavače Franke FBI 522
Varná deska - indukční Electrolux EHH6240ISK
Dřez – nerezový jednodřez CM CINZIA
Příprava na ostatní spotřebiče – lednice, myčka, trouba, MW – dle standartních rozměrů
2np velký
Kuchyně na míru – provedení lesk, zásuvky s dojezdem, dvířka s dotahem
Pracovní deska – postforming
Obklad – v barvě pracovní desky
Dvířka – lamino lesk
Korpusy – lamino 18 mm, ABS hrany
Profilové úchytky na spodních skříňkách, otvírání bez úchytek a na stisk na horních skříňkách
Led osvětlení pracovní desky
Digestoř – ostrůvkový - válec Gorenje IDR 4545
Varná deska indukční Electrolux EHH6240ISK
Dřez – nerezový jednodřez CM CINZIA
Příprava na ostatní spotřebiče – lednice, myčka, trouba, MW – dle standartních rozměrů
2np malý
Kuchyně na míru – provedení lesk, zásuvky s dojezdem, dvířka s dotahem
Pracovní deska – postforming
Obklad – v barvě pracovní desky
Dvířka – lamino lesk
Korpusy – lamino 18 mm, ABS hrany
Profilové úchytky na spodních skříňkách, otvírání bez úchytek a na stisk na horních skříňkách
Led osvětlení pracovní desky
Digestoř – vestavný odsavače Franke FBI 522
Varná deska indukční Electrolux EHH6240ISK
standardy - Byty
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Dřez – nerezový jednodřez CM CINZIA
Příprava na ostatní spotřebiče – lednice, myčka, trouba, MW – dle standartních rozměrů
3np
Kuchyně na míru – provedení lesk, zásuvky s dojezdem, dvířka s dotahem
Pracovní deska – postforming
Obklad – v barvě pracovní desky
Dvířka – lamino lesk
Korpusy – lamino 18 mm, ABS hrany
Profilové úchytky na spodních skříňkách, otvírání bez úchytek a na stisk na horních skříňkách
Led osvětlení pracovní desky
Digestoř – komínový - Elica Stenar
Varná deska indukční Electrolux EHH6240ISK
Dřez – nerezový jednodřez CM CINZIA
Příprava na ostatní spotřebiče – lednice, myčka, trouba, MW – dle standartních rozměrů
4np
Kuchyně na míru – provedení lesk, zásuvky s dojezdem, dvířka s dotahem
Pracovní deska – postforming
Obklad – v barvě pracovní desky
Dvířka – lamino lesk
Korpusy – lamino 18 mm, ABS hrany
Profilové úchytky na spodních skříňkách, otvírání bez úchytek a na stisk na horních skříňkách
Led osvětlení pracovní desky
Digestoř – komínový - Elica Stenar
Varná deska indukční Electrolux EHH6240ISK
Dřez – nerezový jednodřez CM CINZIA
Příprava na ostatní spotřebiče – lednice, myčka, trouba, MW – dle standartních rozměrů

STD.B.19
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Osvětlení bytů
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STD.B.21

Ŕídící systém technologie

Ŕídící systém inteligentního bydlení - LOXONE
Fuknce : Ovládání sv tel, žaluzií, tepla, chladu, domácí telefon,
rekuperace, stín ní, simulace přítomnosti,
simulace dovolená, zabezpečení bytu, audio,
meteostanice, ovládání garážových vrat,
m ření spotřeby, dálkové ovládní bytu
Dopln ní:
lze doplňovat dalšímu moduly systému
inteligentního bydlení Loxone dle individuálního přání klienta
individuální nastavení
STD.B.23

Chlazení

Bytová chladící jednotka FCU GEů FLEX podstropní
Jako zdroj pasivního chlazení použity hlubinné vrty, které umožňují přínmé chlazení
přes deskový vým ník.
Chladící jednotky jsou zakomponovány do SDK, řízeny nadřazeným systémem
smarthome a je zajišt n odvod kondenzátu.
Stropní chlazení UPONOR Renovis
Jako zdroj pasivního chlazení použity hlubinné vrty, do ednotlivých místností je chlad
distribuván samostatným stropním rozvodem.
Teplo odebírané vnitnřnímu prostoru je předáno zp t do vrt . Tím jsou vrty regenerovány.
Podlahové chlazení - lze využívat systém podlahového vytáp ní
Pararmetry viz. Podlahové topení
foto ze strany 2. UPONOR

STD.B.26

Rekuperace

v trání byt : jednotka Comfoůir Compact 155, výrobce Zehnder
Comfor Air 350 Luxe
Rovnotlaký systém ventilace se zp tným využitím tepla, který má zajistit vytvoření
zdravé, vyvážené a energeticky efektivní ventilace v domecha bytech.
Tzn. Že vzduch, obsahující znečišťující látky je odvád n pryč, zatímco stejné množství
čerstvého vzduchu je přivád no zp t do bytové jednotky.
Systém rekuperace je napojen na systém smarthome Loxone a b ží nepřetržit .
Systém zvýšeného odtahu lze regulovat i časovým spínačem přes systém smarthome
nebo mechanicky. Lze doplnit protialergenním filtrem.
přívody vzduchu:

STD.B.28
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talířové ventily elektrodesign

Vnitřní osvětlení chodby a WC
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