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FORMAFATAL



O koncept interiérového designu se postaralo studio FormaFatal, které má za sebou 

řadu prestižních ocenění jako Interiérový designér roku 2020 v mezinárodní soutěži 

DEZEEN AWARDS 2020 či vítězství v Architizer Awards 2020.
 

O koncept interiérového designu 
se postaralo studio FormaFatal, 
které má za sebou řadu prestižních 
ocenění jako Interiérový designér 
roku 2020 v mezinárodní soutěži 
DEZEEN AWARDS 2020 či vítězství 
v Architizer Awards 2020.
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PRŮVODCE OD PODPISU SMLOUVY K PŘEDÁNÍ BYTU

Schůzka v Showroomu JRD, výběr 
standardního a nadstandardního vybavení

Vlastní výběr materiálů u smluvních dodavatelů 
(podlahy, koupelny, dveře)

Odsouhlasení Rekapitulace klientských změn 
& podpis Protokolu klientských změn



PRŮVODCE OD PODPISU SMLOUVY K PŘEDÁNÍ BYTU

Kolaudace

Přejímka

Technická přejímka

Služba vybavení bytu COMFORT HOME –  
instalace kuchyňské linky, osvětlení apod.
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DODAVATELÉ STANDARDŮ / CENTRUM KLIENTSKÝCH ZMĚN

INTERIÉROVÉ DVEŘE
HANÁK

OBKLADY, DLAŽBA, SANITA
KERAMIKA SOUKUP

SHOWROOM

Heinemannova 4, Praha 6 – Dejvice

KONTAKTNÍ OSOBA 

Jiří Daniel, +420 739 070 513 

jiri.daniel@soliter-parket.cz  

Tereza Horáková, +420 603 201 237 

tereza.horakova@soliter-parket.cz

www.hanak-forum.cz

SHOWROOM

HANÁK FORUM 

Obchodní 265, Čestlice – Průhonice

KONTAKTNÍ OSOBA 

Mgr. Zuzana Dubská, MBA 

+420 725 434 511 

praha@hanak-forum.cz

SHOWROOM

Šaldova 425/12, Praha 8 – Karlín

KONTAKTNÍ OSOBA 

Bc. Jaromíra Vosátková 

+420 724 811 844 

Mirka.Vosatkova@keramikasoukup.cz

www.keramikasoukup.cz

PODLAHY
SOLITER PARKET

www.soliter-parket.cz



DODAVATELÉ STANDARDŮ / CENTRUM KLIENTSKÝCH ZMĚN

INTELIGENTNÍ SYSTÉM 
DOMÁCNOSTI
iELEKTROinstalace

SHOWROOM JRD
JRD DEVELOPMENT

SLUŽBA VYBAVENÍ BYTU 
COMFORT HOME
JRD DEVELOPMENT

SHOWROOM 

Vltavínová 7, Plzeň – Černice

KONTAKTNÍ OSOBA 

Jitka Petlánová, +420 702 123 268 

petlanova@ideaxa.cz

Petr Homolka, +420 737 113 261 

homolka@ideaxa.cz

www.ielektroinstalace.cz

SHOWROOM JRD  

Green Port Strašnice 

Počernická 3479/1a, Praha 10 – Strašnice

KONTAKTNÍ OSOBA 

Tomáš Raab, +420 792 319 262 

raab@jrd.cz 

SHOWROOM JRD  

Green Port Strašnice 

Počernická 3479/1a, Praha 10 – Strašnice

KONTAKTNÍ OSOBA 

Michaela Lukander, +420 602 182 322 

lukander@jrd.cz 
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DVEŘE

HANÁK MILLENIUM – LITE A LITE 
S PROSKLENÍM
Výška 220 cm 

Povrchová úprava – lak bílý mat 

Provedení bezfalcové 

Skryté panty 

KLIKA M&T NOVA R

Magnetický zámek 

Povrchová úprava – černá matná / nerez

Standard



HANÁK PREMIUM – SPIRIT 
S PROSKLENÍM 
Výška 220 cm

Povrchová úprava lak – champagne lesk, 

titan star mat, šedá lesk 

Povrchová úprava dýha – dub americký 

carbon, dub americký přírodní 

Provedení bezfalcové 

Klika podle individuálního výběru 

Magnetický zámek 

Skryté panty Tectus, 3D nastavení 

HANÁK PREMIUM – SPACE
Výška 220 cm 

Povrchová úprava dýha – dub americký 

carbon, dub americký přírodní 

Provedení bezfalcové 

Klika podle individuálního výběru 

Magnetický zámek 

Skryté panty Tectus, 3D nastavení 

 

HANÁK PREMIUM – BOSTON  
S PROSKLENÍM
Výška 220 cm 

Povrchová úprava lak – champagne lesk, 

titan star mat, šedá lesk 

Povrchová úprava dýha – dub americký 

carbon, dub americký přírodní 

Provedení bezfalcové 

Klika podle individuálního výběru 

Magnetický zámek 

Skryté panty Tectus, 3D nastavení 

 

Nadstandard

Ceny za nadstandardní vybavení budou vyčísleny doplatkem při výběru zařízení bytu.

HANÁK PREMIUM – MILLENIUM
Výška 220 cm 

Povrchová úprava lak – titan star mat, 

šedá lesk, champagne lesk 

Provedení bezfalcové 

Klika podle individuálního výběru 

Magnetický zámek 

Skryté panty Tectus, 3D nastavení 
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PODLAHY

Standard

DUB ROCK  
Přírodní matný lak 

Třídění Rustik 

Kartáčovaný povrch 

Sražená hrana 

13,8 × 220 cm

DUB TRANSPARENT   
Live pure lak 

Třídění Rustik 

Kartáčovaný povrch 

Sražená hrana 

13,8 × 220 cm

DUB GREY HARMONY   
Live pure lak 

Třídění Rustik 

Kartáčovaný povrch 

Sražená hrana 

13,8 × 220 cm

DUB BRASILIAN BROWN   
Live pure lak 

Třídění Rustik 

Kartáčovaný povrch 

Sražená hrana 

13,8 × 220 cm



Nadstandard

Ceny za nadstandardní vybavení budou vyčísleny doplatkem při výběru zařízení bytu.

DUB ANIMOSO   
Přírodní matný lak 

Třídění Natur 

Kartáčovaný povrch 

Sražená hrana 

18,1 × 220 cm

DUB TRANSPARENT   
Live pure lak 

Třídění Natur 

Kartáčovaný povrch 

Sražená hrana 

18,1 × 220 cm

DUB GREY HARMONY   
Live pure lak 

Třídění Natur 

Kartáčovaný povrch 

Sražená hrana 

18,1 × 220 cm

DUB BRASILIAN BROWN   
Live pure lak 

Třídění Natur 

Kartáčovaný povrch 

Sražená hrana 

18,1 × 220 cm

PARKETA HERRINGBONE  
Dub – přírodní lak 

Kartáčovaný povrch 

Sražená 4V hrana

12 × 60 cm

PARKETA CHEVRON  
Dub – přírodní lak 

Kartáčovaný povrch 

Sražená 4V hrana

12 × 60 cm
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OBKLADY A DLAŽBA

MARAZZI CLAYS SAND
Obklady  

60 × 30 cm, 60 × 60 cm

Dlažba 60 × 60 cm

MARAZZI CLAYS SHELL
Obklady  

60 × 30 cm, 60 × 60 cm

Dlažba 60 × 60 cm

Standard

MARAZZI CLAYS COTTON
Obklady  

60 × 30 cm, 60 × 60 cm

Dlažba 60 × 60 cm

MARAZZI CLAYS LAVA
Obklady  

60 × 30 cm, 60 × 60 cm

Dlažba 60 × 60 cm

MARAZZI CLAYS EARTH
Obklady  

60 × 30 cm, 60 × 60 cm

Dlažba 60 × 60 cm



Nadstandard

Ceny za nadstandardní vybavení budou vyčísleny doplatkem při výběru zařízení bytu.

MARAZZI CLAYS SAND
Obklady a dlažba 60 × 120 cm

MARAZZI CLAYS SHELL
Obklady a dlažba 60 × 120 cm

MARAZZI CLAYS COTTON
Obklady a dlažba 60 × 120 cm

MARAZZI CLAYS LAVA
Obklady a dlažba 60 × 120 cm

MARAZZI CLAYS EARTH
Obklady a dlažba 60 × 120 cm
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KOUPELNA

UMYVADLO VILLEROY & BOCH AVENTO
Click-clack s keramickou krytkou 

60 × 47 cm

UMÝVÁTKO VILLEROY & BOCH AVENTO
Bez přepadu, baterie vpravo 

Zátka keramická bílá 

36 × 22 cm

Standard



UMYVADLO VILLEROY & BOCH AVENTO
Click-clack s keramickou krytkou 

80 × 47 cm

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO VILLEROY & BOCH AVENTO
Barva Crystal White, Crystal Grey a Crystal Black 

Úchytky chrom  

60 × 47 cm 

80 × 47 cm 

ZRCADLOVÁ GALERKA  
S OSVĚTLENÍM VILLEROY & BOCH

60,7 × 81 × 22,4 cm 

80,7 × 81 × 22,4 cm

Nadstandard

Ceny za nadstandardní vybavení budou vyčísleny doplatkem při výběru zařízení bytu.





ZRCADLO S LED OSVĚTLENÍM 
NIMCO  
Průměr 60 cm

Nadstandard

Ceny za nadstandardní vybavení budou vyčísleny doplatkem při výběru zařízení bytu.

ZRCADLO S LED OSVĚTLENÍM 
VILLEROY & BOCH
60 × 60 × 3 cm 

80 × 60 × 3 cm

ZRCADLO S LED CELOOBVODOVÝM 
PODSVĚTLENÍM VILLEROY & BOCH 

Regulace intenzity a senzoru 

60 × 75 × 2,4 cm 

80 × 75 × 2,4 cm
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KOUPELNA

Standard

BIDETOVÁ BATERIE  
HANSGROHE FINORIS BIDETTE PUSH-OPEN
Černá matná / chrom

BATERIE NA UMÝVÁTKO  
HANSGROHE FINORIS PUSH-OPEN
Černá matná / chrom

UMYVADLOVÁ BATERIE  
HANSGROHE FINORIS 110 PUSH-OPEN
Černá matná / chrom



SPRCHOVÁ SADA HANSGROHE 
PULSIFY 1S
Hadice 125 cm  

Černá matná / chrom

HLAVOVÁ SPRCHA HANSGROHE 
RAINDANCE S 240
Černá matná / chrom

VANOVÁ A SPRCHOVÁ BATERIE 
HANSGROHE FINORIS
Černá matná / chrom

Standard
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KOUPELNA

VANA KALDEWEI CLASSIC DUO 107
Napouštění přepadem

Zátka keramická bílá / černá 

170 × 75 cm

VANA KALDEWEI CLASSIC DUO 110
180 × 80 cm

Standard



VANOVÁ PEVNÁ STĚNA RIHO 
SCANDIC NXT X409
Chrom / černá matná

80 × 150 cm

VANOVÁ ZÁSTĚNA RIHO SCANDIC NXT X109V
S pevnou částí a křídlem, otevírání pouze ven  

Chrom / černá matná 

100 × 150 cm

  

Nadstandard

Ceny za nadstandardní vybavení budou vyčísleny doplatkem při výběru zařízení bytu.

TERMOSTATICKÁ 
PODOMÍTKOVÁ BATERIE 
HANSGROHE ECOSTAT 
SQUARE
Pro 2 spotřebiče

Černá matná / chrom 

100 × 150 cm
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KOUPELNA

SPRCHOVÝ KOUT  
SANSWISS – EASY
Sklo čiré 

Profily černá mat / aluchrom

SPRCHOVÝ KOUT  
HÜPPE DESIGN PURE
Sklo čiré Anti-Plaque 

Stříbrná vysoký lesk / černá mat

Standard



TLAČÍTKO ALCA THIN
Chrom lesk

Bílá matná

Černá matná

WC ZÁVĚSNÉ 
VILLEROY & BOCH 
SUBWAY 2.0
Rimless, DirectFlush

WC SEDÁTKO 
VILLEROY & BOCH 
SUBWAY 2.0
SoftClosing

Standard
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ELEKTRO

VYPÍNAČ 
BERKER Q3 HAGER
Bílá matná / antracit

Standard



CHYTRÁ DOMÁCNOST

AKUVOX
Vnitřní monitor videotelefonu 

a ovladač chytré domácnosti

LOXONE
Touch Tree

Bílá / antracit

Standard
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USNADNÍME 
VÁM VYBAVENÍ 
KOMPLETNÍHO 
INTERIÉRU  
BEZ STAROSTÍ



COMFORT HOME – SLUŽBA VYBAVENÍ BYTU

S nákupem nového bydlení bychom vám rádi představili SLUŽBU VYBAVENÍ 

BYTU COMFORT HOME, díky které si můžete usnadnit práci a ušetřit čas při 

zařizování nového domova. Doporučíme vám spolehlivého partnera, který 

navrhne funkční řešení celého interiéru, ať už pro byty, které BUDOU VAŠÍM 

NOVÝM DOMOVEM, případně pro ty, které MÁTE V PLÁNU PRONAJÍMAT. Vybaví 

ho nejen kuchyní, ale podle vašich přání i nábytkem do obývacího pokoje či 

ložnice za použití kvalitních materiálů a nadčasového designu. 

Díky prověřeným firmám zajistíme osvětlení bytu, inteligentní domácnost či 

stěhování nebo zprostředkujeme službu garantovaného nájmu. 

Kontakt 

Michaela Lukander

+420 602 182 322

lukander@jrd.cz

STĚHOVÁNÍ

INTERIÉROVÝ 
DESIGN

KUCHYNĚ INTERIÉROVÝ 
NÁBYTEK

OSVĚTLENÍ DEKORACE, 
TEXTILIE  

A DOPLŇKY

CHYTRÁ 
DOMÁCNOST

KOUPELNY VENKOVNÍ 
NÁBYTEK

ZAHRADA  
A ROSTLINY

GARANTOVANÝ 
NÁJEM
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NAŠÍ SPECIALIZACÍ JSOU NÁVRHY A REALIZACE 
UNIKÁTNÍCH REZIDENČNÍCH A KOMERČNÍCH 
INTERIÉRŮ. 

Interiéry, které navrhujeme, prezentujeme přehlednou formou propracovaných 

vizualizací a detailních výkresů. Kromě vlastních návrhů interiérů zajišťujeme 

i jejich komplexní realizace. Díky tomuto postupu řeší naši klienti vše od 

začátku do konce jen s jedním architektem. Během celého procesu tím mají 

jednoznačnou představu o designu, ceně a harmonogramu probíhajících prací. 

Zakládáme si na vysoké kvalitě odváděné práce a dobrých vztazích s klienty, 

jejichž zájmy zastupujeme během celého procesu návrhu a stavby.

Kontakt

Ing. arch. Marek Hinke

+420 725 728 624

architekti@hinkenovak.cz

www.hinkenovak.cz

Showroom

Šmeralova 378/28, Praha 7 

Výhody

• 1 hodina konzultace zdarma

COMFORT HOME SLUŽBA VYBAVENÍ BYTU

HINKE NOVÁK – ARCHITEKTI

Jsme Interiérové studio Hinke Novák – architekti s.r.o., založené Markem Hinke  

a Markem Novákem. Každý návrh připravujeme na míru konkrétnímu klientovi  

a nese v sobě jeho osobnost a hodnoty. 
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HANÁK FORUM

NEJVĚTŠÍ INTERIÉROVÉ STUDIO  
V ČESKÉ REPUBLICE

Vlajková loď a dceřiná společnost výrobce HANÁK NÁBYTEK, a. s. Výstava 

kompletních interiérů, kuchyní, interiérových dveří, jídelen, obývacích pokojů, 

šaten a šatních skříní, ložnic, sedacích souprav a dalšího nábytku na ploše 

o rozloze 6000 m2. Dokonalá povrchová úprava lakovaného nábytku do 

vysokého lesku, hlubokého matu či dýhovaného nábytku s figurální návazností 

v povrchové úpravě nano laky, nejkvalitnější kování, 0% únik formaldehydu, 

nadčasový design a nejvyšší kvalita charakterizují nábytek značky HANÁK.

Profesionální designéři a architekti s dlouholetou praxí jsou vám k dispozici při 

3D navrhování, poradenství a následné realizaci vašeho interiéru. Kompletní 

dodání interiérového nábytku na míru, tapet, osvětlení a textilií je samozřejmostí. 

HANÁK INTERIOR CONCEPT – designově, materiálově a barevně dokonale 

sladěný interiér na míru.

JEDEN DOMOV. JEDNA ZNAČKA.

Kontakt

Mgr. Zuzana Dubská, MBA

+420 725 434 511

praha@hanak-forum.cz

www.hanak-forum.cz

Showroom

Obchodní 265, Průhonice – Čestlice

Cenové výhody

• 15% sleva na kuchyňský nábytek značky HANÁK

• 15% sleva na obývací nábytek, šatní skříně, šatny, nábytek do vstupních 

 chodeb, dětských pokojů a pracoven

• 10% sleva na sedací soupravy a křesla, jídelní a konferenční stoly, jídelní židle, 

 ložnice a komody

COMFORT HOME SLUŽBA VYBAVENÍ BYTU
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V DECOLANDU NAVRHUJEME INTERIÉRY NA MÍRU 
TĚM NEJNÁROČNĚJŠÍM PŘEDSTAVÁM A PŘÁNÍM.

Ctíme nejvyšší standard a kvalitu a do své práce vždy promítáme individuální 

potřeby klienta.

Co u nás najdete?

Luxusní designový nábytek a prémiové kuchyně Team7 a Scavolini včetně 

spotřebičů Gaggenau, Miele a dalších. Exkluzivní zastoupení značek EDRA, 

Team7, BoConcept. Nábytek a doplňky od prověřených výrobců: Cattelan Italia, 

Ditre Italia, Calligaris Italia, Presotto Italia. Venkovní nábytek Varaschin a Nardi.

Celkem 5 showroomů s výstavní plochou přes 3000 m2, kde si můžete mnohé 

produkty osobně vyzkoušet. Zpracování návrhu včetně 3D vizualizace. Další 

produkty a služby na klíč: osvětlení, betonové stěrky, ručně i strojově tkané 

koberce, certifikované matrace, panoramatické i 3D tapety, záclony, závěsy.

Ale zejména více než 20 let zkušeností, které se promítají do každého našeho 

projektu a jsou zárukou spokojenosti klientů.

Kontakt

DECOLAND

Miriama Říha Norková

+420 733 345 097

miriama.norkova@decoland.cz

www.decoland.cz

BoConcept

Markéta Kadlecová

+420 733 667 637

marketa.kadlecova@decoland.cz

www.boconcept.cz

Showroom

Rohanské nábřeží 29, Praha – Karlín

V Oblouku 800, Průhonice

Cenové výhody

• 10% sleva na veškerý nábytek a vybavení

COMFORT HOME SLUŽBA VYBAVENÍ BYTU

DECOLAND – INTERIÉROVÉ STUDIO
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JSME ARCHITEKTONICKÉ STUDIO SE ZAMĚŘENÍM 
NA SVÍTIDLA.

Na základě vašeho plánovaného interiéru a vašich preferencí vytvoříme návrh 

osvětlení s harmonických designem a uživatelsky prospěšnými světelnými 

vlastnostmi.

Nebo máte již vlastní návrh? Můžeme jej společně projít a zrealizovat.

• Správně zvolené světelné zdroje, intenzity a teploty chromatičnosti pro 

každou místnost.

• Chcete simulaci přirozeného denního světla s automatickými scénami (změny 

chromatičností, stmívání) podle času, nebo co nejjednodušší řešení?

• Výkresové dokumentace – rozmístění svítidel včetně elektrických přívodů  

a montážní připravenosti.

• Rozpočet na míru – máme v portfoliu více než 80 značek z ČR, Itálie, Belgie, 

Německa, Španělska a dalších zemí.

• Můžete také využít naši odbornou montáž.

Kontakt

Jan Petráň

+420 601 222 440

jan.petran@pairam.cz

www.pairam.cz

Showroom

Oldřichova 49, Praha 2 (vstup z ulice Svatoplukova)

Cenové výhody

• SLEVA 5–10 % (podle rozsahu objednávky)

• Architektonický návrh ZDARMA

COMFORT HOME SLUŽBA VYBAVENÍ BYTU

PAIRAM – OSVĚTLENÍ

Návrhy a prodej osvětlení

Barvy

Černá C - 0, M - 0, Y - 0, K - 100
Žlutá C - 0, M - 0, Y - 100, K - 0
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PO DESETILETÍ PRACUJEME S HŘEJIVOU EMOCÍ 
ULOŽENOU V PŘÍRODNÍM MATERIÁLU. NAŠÍM 
POSLÁNÍM JE UCHOVAT PŮVODNÍ KRÁSU DŘEVA, 
KTERÉ DÍKY SVÉ PEVNOSTI A STÁLOSTI VYTVÁŘÍ 
TRVALOU HODNOTU PRO VÁŠ DOMOV.

Se svými 75 lety zkušeností je Javorina známá pro výjimečné propojení síly  

a jemnosti, které se skrývají v lokálním dubovém masivu a nadčasovém designu. 

Její výrobky kladou důraz na čistotu celé své cesty. Od vysoké kvality materiálu 

z lokálních lesů, prvotřídního zpracování (a to po technologické i designové 

stránce) až po montáž v novém domově. Díky odolnosti materiálu, řemeslnému 

mistrovství a přírodní povrchové úpravě výrobky z masivního dřeva stárnou  

do krásy a jednoduše se udržují i v domácí péči. Javorina přináší interiéru dotek 

přírody a opravdovosti, ze kterého se budete radovat po generace. 

Kontakt

showroom Praha 

+420 777 452 227

praha@javorina.sk

www.javorina.sk 

Showroom

Plynární 10, Praha 7

Cenové výhody

• 5% sleva na veškerý nábytek a vybavení

JAVORINA – NÁBYTEK Z MASIVU

COMFORT HOME SLUŽBA VYBAVENÍ BYTU





SYSTÉMY KOLEJNICOVÝCH PROFILŮ  
PRO ZÁPUSTNOU INSTALACI

Kolejnicový systém je k dispozici ve variantách:

• jednokolejnice (pouze záclona nebo závěs)

• dvoukolejnice (záclona i závěs)

• vícekolejnicový systém (např. japonské stěny)

Tyto kolejnice jsou zapuštěny pod omítky, tedy působí v místnosti úhledně  

a minimalisticky. Kolejnice jsou dodávány i s krycí páskou, která slouží k zakrytí 

kolejnice pří foukání omítek a malování místnosti. Místnost lze tedy pohodlně 

vymalovat a krycí pásku lze opět uschovat pro další malování.

U všech jednokolejnicových profilů je možnost ohybu, což umožňuje instalaci 

kolejnice přes celou místnost podle přání klienta včetně rohů a atypických 

oblouků a úhlů. 

Kolejnicové profily pochází od švýcarského výrobce a na všechny kolejnice se 

vztahuje záruka 5 let.

DODÁVÁME TAKÉ ŠIROKÝ SORTIMENT  
ZÁCLON A ZÁVĚSŮ VČETNĚ KOMPLETNÍ 
REALIZACE NA MÍRU. 

Nespornou výhodou je, že záclona (závěs) je strojově přišitá přímo k pojezdu. 

Pere se tedy rovnou s pojezdem a následně je vložena zpět do kolejnice.  

Jedná se o systém klik-klak, kdy záclona (závěs) je vložena do kolejnice  

v jakékoliv její části. Když porovnáte tento systém s klasickými garnýžemi se 

záclonou (závěsem), s námi uspoříte 75 % času při každém sundávání  

a opětovném nasazování záclony (závěsu) do kolejnice.
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STANDARD PROVEDENÍ

KOUPELNY, TOALETY – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, 
DLAŽBY A OBKLADY

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

• umyvadlo keramické 60 × 47 cm, Villeroy & Boch Avento

• umyvadlová stojánková baterie páková Hansgrohe Finoris, chrom / černá 

matná

• umývátko na samostatné toaletě keramické 36 × 22 cm, Villeroy & Boch Avento

• umývátková stojánková baterie páková Hansgrohe Finoris, chrom / černá 

matná + bidetová sprška

• vana smaltovaná rozměr podle dispozice 170 × 75 cm nebo 180 × 80 cm, 

Kaldewei Classic duo; pouze ve vybraných jednotkách

• vanová baterie podomítková páková značky Hansgrohe Finoris, chrom / matná 

černá + vanový set Hansgrohe Pulsify; pouze ve vybraných jednotkách

• sprchy walk-in, rozměry podle dispozice jednotky, odtokový systém pro 

zabudování do stěny Alca Twin Spa; pouze ve vybraných jednotkách

• sprchová zástěna SanSwiss Easy, čiré sklo, profily aluchrom / černá mat; 

pouze ve vybraných jednotkách

• sprchová zástěna s křídlovými dveřmi Hüppe Design pure, čiré sklo, profily 

stříbrná vysoký lesk / černá mat; pouze ve vybraných jednotkách

• sprchová baterie podomítková páková značky Hansgrohe Finoris,  

chrom / matná černá + sprchový set Hansgrohe Pulsify, hlavová sprcha 

Hansgrohe Raindance; pouze ve vybraných jednotkách 

• WC závěsné keramické Villeroy & Boch Subway 2.0 

• WC sedátko Villeroy & Boch Subway 2.0 SoftClose

• splachovací systém Alca ecology, ovládací tlačítko Alca thin bílá matná / černá 

matná / chrom lesk

OBKLADY A DLAŽBY

• velkoformátové rektifikované obklady Marazzi Clays 30 × 60 cm a 60 × 60 cm,  

5 odstínů

• velkoformátová rektifikovaná dlažba Marazzi Clays 60 × 60 cm, 5 odstínů 

DVEŘE A PODLAHY

VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE

• bezpečnostní dveře tř. 3 s normovou protipožární odolností s bezpečnostním 

zámkem, kování koule-klika, šířka 90 cm, výška 220 cm, vnější strana dekor 

podle výběru architekta, vnitřní strana dveří bílá

VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE 

• dveře DTD plné bezfalcové, s povrchovou úpravou bílý lak, obložkové zárubně, 

rozetové kování nerez / matná černá, skryté panty, magnetický zámek, světlá 

výška 220 cm

• dveře do obývacího pokoje se skleněnou výplní

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH

• komora, koupelna, WC – viz obklady a dlažby

• obývací pokoj, ložnice, pokoje, chodba – dřevěná třívrstvá podlaha celoplošně 

lepená, lakovaná s kartáčovaným povrchem, sražená hrana, včetně 

obvodových lišt
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STANDARD PROVEDENÍ

PRVKY A TECHNOLOGIE

OKNA

• okna masivní dřevěná, EURO profily s izolačním trojsklem, barva rámu tmavá 

(podle výběru architekta)

• vnitřní parapetní desky laminované, v barvě oken

• vstupy na balkony i terasy francouzskými okny nebo posuvnými dveřmi  

(podle projektové dokumentace)

• okna v 1. NP s bezpečnostním sklem třídy P2A a bezpečnostním kováním WK2, 

kliky, na francouzských oknech či posuvných dveřích v 1. NP bezpečnostní 

kliky s blokovacím tlačítkem

STÍNĚNÍ

• kastlíky s osazenými vnějšími žaluziemi na oknech severní, východní, západní  

a jižní fasády 

VZDUCHOTECHNIKA

• řízené větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu, rozvody větracího 

vzduchu v podhledech bytu

• centrální jednotka umístěná v garážích

• hlídání koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí ložnice 

VYTÁPĚNÍ

• stropní teplovodní systém s aktivací betonového jádra v kombinaci s tepelnými 

čerpadly země/voda

• samostatné měření tepla pro každý byt, zónová regulace topení v rámci 

SMART HOME 

• koupelnový žebřík s topnou patronou

• podlahové vytápění v koupelnách 

CHLAZENÍ

• chlazení stropním systémem ve všech jednotkách

MÉDIA

• centrální příprava teplé užitkové vody

• samostatné měření všech médií (vody, elektřiny a tepla) pro každou jednotku

SLABOPROUD

• zásuvka STA a datová zásuvka v každé obytné místnosti, digitální domovní 

videotelefon umístěný v obývacím pokoji

• zajištěn příjem pozemního digitálního signálu

• datový rozvod z centrálního rozvaděče do každého bytu

SILNOPROUD

• vypínače a zásuvky v rozsahu podle projektové dokumentace

• elektrické okruhy v prostoru kuchyňské linky zakončeny v jednom místě 

volným kabelovým vývodem 

• svítidla v bytech nejsou součástí standardní dodávky, pouze připravenost pro 

osazení svítidel 

• osvětlení předzahrádek, balkonů i teras včetně dodaných svítidel s úspornými 

LED zdroji v rozsahu podle projektové dokumentace

• zásuvka 230 V na předzahrádkách, terasách a balkonech

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ – SMART HOME

• ovládání vzduchotechniky samostatnou aplikací

• sdružené ovládání topení, chlazení, stínění a kouřový senzor

• čidla pohybu, popř. magnety na oknech v bytech s předzahrádkou 



INSTALACE

• příprava pro napojení automatické pračky a sušičky podle projektové 

dokumentace (komora nebo koupelna)

• v prostoru kuchyňské linky jsou zaslepené vývody teplé a studené vody 

a kanalizace, pro možnost napojení rozvodu pro dřez a myčku

VENKOVNÍ SOUKROMÉ PROSTORY

BALKONY 

• nášlapná vrstva z termizovaného dřeva v kombinaci s nehořlavým pásem  

na rozhraní požárních úseků 

• slunolamy podle projektové dokumentace; pouze ve vybraných jednotkách

• mrazuvzdorné výtokové armatury; pouze ve vybraných jednotkách

TERASY

• nášlapná vrstva z termizovaného dřeva v kombinaci s nehořlavým pásem  

na rozhraní požárních úseků

• slunolamy podle projektové dokumentace; pouze ve vybraných jednotkách

• mrazuvzdorné výtokové armatury s připojením na hadici 

PŘEDZAHRÁDKY

• ozeleněné plochy (travní semeno), výsadba zelených plotů

• zahrady odděleny plotovými dílci

• slunolamy podle projektové dokumentace

• mrazuvzdorné výtokové armatury s připojením na hadici

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

• železobetonový konstrukční systém kombinovaný se zdicími prvky  

z vápenopískových bloků, železobetonové monolitické stropy

• mezibytové stěny vyzdívané z vápenopískových bloků, místy železobetonové

• obvodový plášť z vápenopískových bloků, s tepelnou izolací 

• anhydritová samonivelační plovoucí podlaha na tepelné a kročejové izolaci, 

jako podklad pro nášlapnou vrstvu

• příčky zděné vápenopískové

• hladké sádrové omítky

• dvojnásobná malba v bílém tónu

• podhledy sádrokartonové konstrukce – koupelny, WC, předsíně, chodby, komory 

či obytné místnosti a kuchyňský kout v nutném rozsahu určeném projektem

SPOLEČNÉ PROSTORY

SPOLEČNÉ PROSTORY

• železobetonová konstrukce schodiště, akusticky oddělená od ostatních 

konstrukcí domu

• nášlapná vrstva lité teraco

• vnitřní svítidla s úspornými LED zdroji

• bezstrojovnový výtah s tichým chodem

• zvonkové tablo nerezové, poštovní schránky, čisticí zóny

• společné vnější plochy – zatravněné plochy + sadové úpravy (keře, stromy), 

zpevněné plochy a cesty ze zámkových či kamenných dlažeb, oplocení 

prostoru na komunální odpad před budovou 
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• komunitní zahrada (pergola, pískoviště, herní prvky, ohniště, zeleň, lavičky) 

• řízená závlaha na komunitní zahradě

• myčka a servis kol 

SKLEPY

• podlaha s epoxidovou stěrkou

• příčky zděné nebo monolitické, zakončeny min. 25 cm pod stropem

• dveře jednokřídlé, plné, falcové

• v prostoru sklepa mohou být vedeny rozvody médií

GARÁŽE

• podlaha s epoxidovou stěrkou

• vjezd do společných garáží bude uzavřen sekčními garážovými vraty  

s dálkovým ovládáním, stání budou vyznačena a číslována

• v prostoru vyhrazeného garážového stání mohou být vedeny rozvody médií

ZABEZPEČENÍ

• dveře do sklepů ze společných prostor s bezpečnostním kováním

• vstupní dveře do objektu s tříbodovým zámkem a bezpečnostní fólií na sklech

• bezpečnostní sklo v okenních výplních společných prostor

• domácí videotelefon

• kamery (s trvalým záznamem na vlastní úložiště), umístěné u vstupu  

do objektu, vstupů do hromadných sklepů a v garáži 

• přístup do objektu na čip / magnetickou kartu 

UPOZORNĚNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit výše uvedené materiály jinými, které budou mít obdobné 

nebo lepší technické parametry. Jedná se například o případy, kdy uvedené materiály budou  

v době realizace stavby vyřazeny z výroby nebo nebudou k dispozici z jiného důvodu.

V blízkém okolí budovy se nachází Zoologická zahrada hl. m. Prahy, včetně volných výběhů, 

která je zdrojem imisí, zejména pak pachových. Budoucí prodávající upozorňuje budoucího 

kupujícího, že vzduchotechnika instalovaná v jednotce případné pachy neodfiltruje, přičemž tuto 

vzduchotechniku nebude možné zcela vypnout, neboť vždy běží alespoň na minimální výkon.





www.rezidencebellavista.cz 

+420 777 889 955 

info@jrd.cz

Dodatek: Všechny vizualizace a vyobrazení kvality a barvy povrchových 

materiálů mají ilustrativní charakter a nemusejí zcela odpovídat finální podobě 

a stavu dokončených bytů. Společnost JRD Development s.r.o. 

si vyhrazuje právo na jejich změnu.

PRŮVODCE  
NOVÝM  

DOMOVEM


