POPIS STANDARTŮ NOVÁ CHÝNĚ FÁZE 3a A 3b
Objekty Z, Y
_zateplení 120 mm minerální vatou
_klasická fasáda 1 zrno 1,4
_dřevěný obklad / nebo polyrey/
_sdk podhled
_světlá výška přízemí 2700 mm
_elektrická vrata do garáže
_vrata na pozemek_ bez motoru (el. příprava)
_videotelefon příprava
_rámová plastová okna trojité zasklení
_příprava pro alarm /vydrátování/
_příprava pro fotovoltaiku (prostup střechou)
_příprava nabíjecího místa pro elektro auto
_laminátová podlaha
_schodiště laminátová podlaha s AL hranou
_obklady 30*60cm, rohy nerez lišta
_sanita Villeroy & Boch
_redukce tlaku vody
_zábradlí kovové, madlo dřevo
_sádrové omítky
_manuální světlík - plast
_venkovní osvětlení nad vchodem a terasou
_teresa betonová dlaždice
_dešťové svody povrchově
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Objekty X, W,U
_zateplení 180 mm minerální vatou
_klasická fasáda 1 zrno 1,4
_dřevěný obklad / nebo polyrey/
_sdk podhled, osvětlené niky
_světlá výška přízemí 2700 mm
_elektrická vrata do garáže
_vrata na pozemek_ bez motoru (el. příprava)
_videotelefon příprava
_rámová hliníková okna, trojité zasklení, integrované magnety
_HSV portál bezprahový
_alarm, příprava na inteligenci
_příprava na klimatizaci
_příprava pro fotovoltaiku (prostup střechou)
_1 nabíjecí místo na auto_ ukončeno zásuvkou
_dřevěná podlaha vrstvená
_schodiště stejný materiál jako podlaha
_obklady keramické 90*60 cm, rohy nerez lišta
_baterie termostatické vestavné podmítkové
_sanita Villeroy & Boch
_redukce tlaku vody
_zábradlí kovové, madlo dřevo
_sádrové omítky
_elektrický světlík - sklo
_terasa betonové dlaždice
_dešťové svody povrchově
_venkovní osvětlení nad vchodem a terasou
_zelená střecha
_příprava pro závlahu zahrady_2. kohout
Objekty V
_zateplení 200 mm minerální vatou
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_předsazená fasáda STO
_ sdk podhled, osvětlené niky
_zvýšená světlá výška, 3000 mm
_interiérové bez falcové dveře s nadsvětlíky, výška dveří 2600
_elektrická vrata do garáže
_elektrická vrata na pozemek, posuvná
_vzdálený přístup do domu
_vstupní dveře ekey
_řízení tabletem
_rámová hliníková okna, trojité zasklení, integrované magnety
_HSV portál bezprahový
_alarm + inteligence s možností připojení na PCO
_klimatizace split
_příprava pro fotovoltaiku (prostup střechou)
_2 nabíjecí místa na auta, ukončeny zásuvkou
_dřevěná podlaha vrstvená
_masivní schodišťové stupně
_velkoformátové obklady 120*60 cm, rohy nerez lišta
_baterie termostatické vestavné podmítkové
_ sanita Villeroy & Boch
_redukce tlaku vody
_interiérové zábradlí skleněné
_sádrové omítky
_elektrický skleněný světlík se sensorem pro uzavření
_terasa betonové dlaždice
_dešťové svody skryté ve fasádě
_venkovní osvětlení nad vchodem a terasou
_zelená střecha
_příprava pro závlahu zahrady_2. kohout
_oplechování titan zinek
_příprava na bazén_ elektro a voda ukončená v boxu
_prostor pro kotvení trezoru
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