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Urešova ulice, Praha - Kunratice
AREÁL ZÁTIŠÍ 

VYBAVENÍ DOMU :

Okolí domu

Přístupová cesta, vjezd : betonová dlažba
Terasa do zahrady: tropické dřevo, betonová dlažba
Okapový chodník: přírodní valouny ohraničené betonovým obrubníkem
Dělící plot: pletivo s plastovou povrchovou úpravou
Sadové úpravy zahrady: sadové úpravy dle architektonického návrhu

Stavební prvky

Fasáda : Obvodové stěny zateplovacím fasádním systémem s tenkovrstvou
omítkou s fasádními obkladovými deskami, fasádní děrovaný plech
– vše, včetně barevnosti, dle návrhu architekta

Okna: dřevěná okna z euro-profilů,zasklená izolačním dvojsklem, k – 1,1
Wm-2 K-1, ve všech oknech 1.NP bezpečnostní zaslení Connex 6,8

Dveře ve spol. prostor: vstupní dveře skleněné posuvné s tepelnou clonou, dveře 
sendvičové konstrukce s povrchovou úpravou dle projektu interiéru
v provedení plné/kyvné, obložková dřevěná zárubeň, dveře 
skleněné kyvné

Garážová vrata: s elektrickým pohonem, ovládaná přístupovým systémem

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky: štuková omítka s kovovými podomítkovými rohy
Povrchy stěn a stropů: malba bílá v kombinaci s barvami dle projektu interiéru
Podlahy: litý samonivelační podlahový potěr
Povrchy podlah: vstupní prostory dlažba, jinak vinilová zátěžová podlaha
Přechody podlah.: přechodové a ukončující lišty
Zvonkové tablo: dům bude vybaven přístupovým systémem s tablem pro komunikaci

s recepcí a jednotlivými byty

Instalace

Zdroj vytápění: Zdrojem tepla a TUV bude plynová teplovodní kotelna
Otopná tělesa: podlahové konvektory s Al mřížkou, bílá desková tělesa
Elektroinstalace:
silnoproudé: měděné vodiče, vypínače a zásuvky celoplošné bílé. Osvětlení
chodeb a schodišť bude částečně ovládáno pohybovými čidly
slaboproudé: na střeše společná anténa, rozvody TV a SAT telefonní a datová síť

elektronický požární systém v celém komplexu
vstup do domu elektronicky ovládán na kartu
kamerový systém ve vstupech a na parkovištích

Svítidla interiérová: chodby osvětleny přisazenými stropními svítidly
Svítidla exteriérová: osvětlení před hlavním vstupem do domu a na parkovišti -
stožárová

svítidla, v parku dle návrhu architekta
Vzduchotechnika: společné prostory jsou přirozeně větrány

VYBAVENÍ BYTŮ:

Výplně otvorů

Exteriér-výplně otvorů: dřevěná okna z euro-profilů,zasklená izolačním dvojsklem, k – 1,1 Wm-2 K-1, ve všech oknech 1.NP 
bezpečnostní zaslení Connex 6,8 mm. Vstupní dveře jednokřídlé, otevíravé š. 900 mm, kování s 
bezpečnostní rozetou, protipožární. V nadpraží otvorů příprava pro předokení žaluzie

Interiér. výplně otvorů: dveře sendvičové konstrukce v provedení plné/kyvné, obložková dřevěná zárubeň, barva bílá
Stínění: v nadpraží okenních otvorů příprava pro předokenní žaluzie
Výplně mezer a styků: pružný silikonový tmel

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky: štuková omítka s kovovými podomítkovými rohy
Povrchy stěn a stropů: malba otěruvzdorná, bílá. WC, koupelna – keramický obklad do výše stropu, barevné řešení dle volby

klienta z nabízených variant
Podhledy: ve všech místnostech budovy A v koupelnách budovy B je nainstalován sádrokartonový podhled
Podlahy: litý samonivelační podlahový potěr
Povrchy podlah: Obývací pokoj, kuchyň, pokoje: vinylová zátěžová, dekor dle volby klienta z nabízených variant

WC,koupelna: litá stěrka, barevné řešení dle volby klienta z nabízených variant
Přechody podlah.: přechodové a ukončující lišty

Instalace

Vodoinstalace rozvody: plastové s vypouštěcími ventily, vodoměrná sestava pod sdk podhledem, popř. ve stoupačce
Kanalizace rozvody: potrubí z PVC s čistícím kusem na každé stoupačce
Vytápění rozvody: rozvody měděné, měření spotřeby pod sdk podhledem, popř. ve stoupačce
Otopná tělesa: podlahové konvektory s Al mřížkou, bílá desková tělesa, na WC topný žebřík s el. patronou
Zařizovací předměty: WC keramické, bílé, závěsné, umyvadlo keramické, bílé, bezbariérový sprchový kout, závěs, bidetová 

sprška, baterie pákové (chromované)
Výtokové armatury: připravenost pro myčku, pračku
Vzduchotechnika: byty jsou větrány přirozeně, WC a koupelny ventilátorem s centrálním odsáváním, v kuchyni odsavač par
Elektroinstalace: silnoproudé:

měděné vodiče, vypínače a zásuvky celoplošné bílé. Zásuvky - obývací pokoj: 4x dvojzásuvka, pracovna,
pokoje: 2x dvojzásuvka. Příprava pro třífázový přívod v kuchyni pro el. sporák
slaboproudé:
rozvody TV, SAT, DAT a telefon do všech místností z bytového rozvaděče, systém panické komunikace s
recepcí/pečovatelskou službou, vnitřní telefon, čidla elektronického požárního systému,
ovládání předokeních žaluzií – u oken na jižní a západní stranu

Svítidla interiérová: vestavná světla na WC, v předsíni a světla, která jsou součástí kuchyňské linky.
Ostatní svítidla nejsou součástí dodávky, přívody ke světlům ukončeny svorkovnicí .

Kuchyňská linka: vybavena dřezem s pákovou baterií, dvouplotýnkovým vařičem se sklokeramickou deskou, 
vestavnou ledničkou, digestoří a sortérem na odpadky.

Vybavení teras: tropické dřevo, exteriérové světlo a zásuvka, v 1NP zahradní kohout

Veškeré zařizovací předměty, nábytek a ostatní vybavení zakreslené v grafické části čárkovaně nejsou součástí dodávky a
slouží pouze pro představu o možném prostorovém využití místností. V případě pračky naznačuje její předpokládané umístění a s tím
související umístění přípojek energií a vyústění kanalizace. Při rozporu mezi výkresovou a textovou částí má vždy přednost textová
část. Prodávající si vyhrazuje právo po dobu výstavby změnit standardní vybavení objektů, nikoli v jiné ceně či kvalitě, ale ve výrobci
či druhu výrobku, za jiný obdobné cenové a kvalitativní úrovně.

DEVELOPER R O D O P   a . s .

NÁBŘEŽNÍ 87 ,  PRAHA 5 ,  150 00

T: 257 328 201  E: rodop@rodop.cz 29

WWW.RODOP.CZ


