
fasáda - d!ev"n# obklad ut$opzor uménsa$uos itorpo "nec k ykmánzopydradnatsdanecamrofni í%&ilb an zakdoyk&olop sipop

D!ev"n# obklad z mod!ínového d!eva

 prov"trávaná fasáda, prkna kladená 
vodorovn" z palubek Tatran %í!e 160 - 
180mm,st!edn" kartá$ovaná, o%et!ená 

olejov#m nát"rem Saicos H2Oil ve dvou 
vrstvách

ut$opzor eld "nec vZK hc#viltondej icmár v ezlen

fasáda - kamenn# obklad

Kamenn# obklad Magicrete Tanvald

velice v"rná imitace p!írodního kamane 
lepená flexibilním lepidlem na kontaktní 

zateplovací systém fasády
sou$ástí obkladu jsou prefabrikované rohy 

L na ost"ní okolo oken, dve!í, rohy 
budovy.

https://www.magicrete.cz/produkty/umely-kamen/1188.html nelze v rámci jednotliv#ch KZ

nav#%ení oproti uva&ovanému obkladu Shale %ed# o 490 k$/m2 
po zapo$tení slevy (MOC rozdíl 575k$/m2)

p!i plo%e kamenné fasády cca 200m2 = 200 * 490 = 98.000 k$

Okna a venkovní dve!e

Plastová okna a dve!e z profil' Inoutic 
Elegante osazené izola$ními trojskly

Profily v"rn" napodobují konstrukci 
hliníkov#ch oken a dve!í

Vynikající tepeln" - izola$ní vlastnosti a 
odolnost proti pov"trnostním podmínkám

https://www.deceuninck.cz/produkty/okenni-pro!ly/okenni-pro!ly-
elegant

nelze v rámci jednotliv#ch KZ

$ekáme na cenové nabídky standard trojsklo, inoutic elegante 
trojsklo

Podle finálního v#b"ru bude upravena cena

st!e%ní krytina

falcovaná hliníková st!e%ní krytina Preflaz 
Stucco v barv" RAL 7016 antracit

https://cz.prefa.com/katalog-produktu/stresni-systemy/stresni-
system-prefalz-r/

ak&alB a anamjaF 'nap do NC an emáke$ZK hc#viltondej icmár v ezlen

Terasová podlaha na balkonech (decking)

Nosn# ro%t mod!ínov# hranol 45x70mm, 
impregnovan# na plastov#ch ter$ích 

Itadeco

https://www.supellex.cz/terasove-prkno-gardendeck-piskove-zluta/ www."ooor-podlahy.cz

konstrukce balkón' + terasová krytina na balkónech (ke dni 
vzniku CN nebyla tato skute$nost známa) = 418.750,-

 (konstrukce tesa!ská v$. Materiálu a kotvení – odhad 250.000,-, 
d!evoplastová terasa z pln#ch profil' Gardendeck v$. Montá&e v 

rozsahu 45m2 * 3750 = 168.750,-)

réiretxe'dradnats sip#v - okceneB ynámtrapA

D!evoplastová terasová prkna GardenDeck
z pln#ch profil' tl. 23mm, %í!e 137mm

kotvená na skryt# spoj nerezov#mi klipy do
drá&ky. Protiskluzná úprava gravírováním z

v#roby.



podlahová krytina a podlahové topení ut!opzor uménsa!uos itorpo "nec k ykmánzopydradnatsdanecamrofni í#$ilb an zakdoyk$olop sipop

Podlahové teplovodní topení systému 
Giacomini

T%ívrstvá dubová podlaha n"meckého 
prémiového v&robce Meister PD 200 -
dekor 8457 opat%ená p%írodním olejem

Snadná údr$ba i renovace - bez nutnosti 
brou#ení

Standardem je pokládka celoplo#n&m 
lepením v!. d&hované soklové li#ty

Na p%ání lze podlahovinou oblo$it st"ny 
nebo strop

https://www.meister-podlahy.cz/sortiment/podlahy-drevo-classic-pd-
200-akce-2022/

www.!ooor-podlahy.cz

Z d'vodu v&b"ru skryt&ch zárubní bude muset b&t podlahová 
krytina celoplo#n" p%ilepena

Podlaha vybrána v rámci standardu, nav&#ení za celoplo#né 
lepení = 300 k!/m2

P%i podlahové plo#e s d%ev"nou podlahou o v&m"%e 257,4m2 * 
300 = 77.220,-

vnit%ní dve%e

https://www.dverecag.cz/interierove-
dvere/?gclid=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8H"3MNBBc!Y7ItdPJ0DFQzow

i8ulUz0pX36k9N8HSf5eHGwDW7kGtFEaAqfnEALw_wcB
www.dorsis.cz

V p'vodním uva$ovaném standardu dve%e CAG s povrchem 
laminát / PU lak, oblo$ková zárube(

Nová specifikace dle v&b"ru v showroomu + 12.500 zárube( (v!. 
Montá$e p%i vyzdívání st"n) + nav&#ení o 5.500 za dve%e (d&ha, 

lepené  connex sklo v modelové %ad" Triumf)

 dve%e 31 x 5.500 = 170.500,-
skryté zárubn" = 26 x 12.500 = 325.000,-

Vybrané dve%e v!. systému zárubní jsou vysok& standard

kliky

kvalitní !erná klika od !eského v&robce 
RICHTER, u koupelny a WC s oto!n&m WC 

zámkem

https://www.richterczech.cz/zamakove-kovani-cemat-bb-richter-czech-
rk-c1-bolzano-bb-cemat

www.kliky-mt.cz vybrán uva$ovan& standard

ovládací prvky - vypína!e / zásuvky

vypína!e a zásuvky ABB SWING bílé 
hranaté

vypína!e a zásuvky ABB Levit !erné, #edé
hranaté

p%ípadn" jiné produkty z portfolia ABB

povrchy st"n a strop'

www.dulux.cz www.dulux.cz

'námtrapa ínevabyv índalkáz'dradnats sip&v - okceneB ynámtrapA

Dve%e od p%edního !eského v&robce CAG v
modelov&ch %adách Primum a Triumf IV

(vstup z p%edsín" do OP)

Povrch dve%í p%írodní d&ha v odstínu
!okoládov& dub o#et%ena PU lakem

Dve%e osazeny do skryt&ch zaomítan&ch
zárubní

st"ny a stropy opat%ené vápennou
 omítkou a #tukem

standardn" vymalované malbou Dulux bílá

v rámci nadstandardu lze vybrat jakoukoli
barevnou kombinaci



sprchov! kout akmánzoput"opzor uménsa"uos itorpo #nec k ykmánzopyk$olop sipop

sprchov! kout 90x90 s nízkou vani"kou a 
sklen#nou zást#nou

kód 385532* (pravá/levá)

odhad + 20.000 / ks 

v p%ípad# bezvani"kového %e&ení s vyspádovanou dla$bou a pásovou vpustí 
cca + 25.000 / ks

záv#sné WC Geberit 

WC záv#sné bílé, kód 751355
WC sedátko, kód 754528

sestava pro zazd#ní do zdi, kód 657328
tla"ítko bílé hranaté M570, kód  704233

sk / 000.4 + dahdo F+R golatak

umyvadlo + um!vátko na WC

umyvadlo Villeroy & Boch Avento 60x47 
cm

um!vátko na WC Villeroy & Boch 
Architectura 36x26 cm

www.rfkoupelny.cz
odhad + 10.000 / ks (umyvadlo + vysoká "erná baterie + designov! 

pohledov! sifon, pokud nebude podumyvadlová sk%í'ka)

není sou"ástí SoD, lze vybírat v rámci KZ / 
nadstandard(

www.elements-cz.cz odhad 15.000 / ks

obklady a dla$by

návrh &edého obkladu RAKO ve formátech 30 x 60 a 60x60 v p%ípad# dla$by 
je ve standardu

standardy voleny p%i rámcové p%íprav# prvotní kalkulace ke 
dni 15.10.2021

podle toho jaké jsme vybrali dve%e, podlahy, fasádu atd. lze 
usuzovat, $e bude p(vodn# stanoven! standard mimo 

mísu…nicmén# uvádím zde pro p%edstavu….zcela jist# se 
budou koupelny pohybovat o 2 la)lky v!&e.

 V!b#r nechám na Vás, po%. Na klientech. Konkrétn# u 
koupelen se to m($e zásadn# li&it p%ípad od p%ípadu.

 Budeme-li realizovat nápady jako kamenné umyvadlo 
zasazené v masivní trámové desce, designová pásová vpus) 
namísto vani"ky sprchového koutu a sprchová zást#na bez 
nevzhledn!ch chromovan!ch siln!ch profil(, "erné hranaté 

baterie "i sprchové hlavice a jiné dnes trendy zále$itosti, 
budeme muset koupelny p%ecenit.

 Termín pro v!b#ry je v&ak cca "erven/"ervenec 2022 
abychom zajistili jak materiály, tak stavební p%ípravu

Budete-li chtít nakonfigurovat vzorovou koupelnu s wc dle 
ostatních nedávno stanoven!ch standard(, m($eme 

vycházet z vy&&í %ady R+F  
https://www.rfkoupelny.cz/koupelny-na-miru/  nebo spí&e 

p%íplatkov!ch elements-cz.cz

pro p%edstavu uvádím mo$né %e&ení v rámci nadstandard( 
odpovídající k nedávno up%esn#n!m povrch(m / 

materiál(m na projektu

cca 65.000 / 1 apartmán

Apartmány Benecko - v!pis standard(

navrhované nadstandardy - pro inspiraci

zrcadlová sk%í'ka (galerka) + podumyvadlová sk%í'ka a ostatní koupelnov! nábytek

koupelny a WC


