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Bytový projekt Letnian  

Popis standardního provedení - bytová jednotka, v01.20  

 

1.  

Nosné/obvodové/vnitřní 

stěny, mezipokojové 

příčky 

- železobetonová konstrukce (mezibytové zateplené), resp. 

vyzdívky z keramického zdiva 

2.  Vnitřní omítky - vápenocementové 

3.  Podhledy 

 

- v prostorách koupelen, WC a komor, a případně i chodeb 

(pro vedení podstropních instalací), s revizním otvorem, 

rozsah individuální pro každou bytovou jednotku zvlášť 

(je vyznačeno v technickém výkresu bytové jednotky) 

 

4.  Okna 

- plastová okna s různou výškou parapetu (dle jednotlivých 

bytových jednotek), event. francouzská okna, v barvě 

antracit (interiér/exteriér), s izolačním 

dvojsklem/trojsklem 

- příprava pro dodatečnou instalaci předokenních žaluzií  

- byty v přízemí/nejvyšším podlaží: instalované stínící 

předokenní žaluzie  

5.  Interiérové dveře  

 

- výška 2,1 m, povrchová úprava lak - barva bílá, plné (do 

vybraných obývacích pokojů prosklené), falcové 

v obložkových zárubních (standard Jeld-Wen, součást 

DANA (Rakousko)) nebo obdobný), nerezové dveřní 

kování  

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny):  

provedení se skrytými panty (standard Jeld-Wen, 

součást DANA (Rakousko) s možností výběru z několika 

provedení povrchové úpravy - dle vzorníku smluvního 

partnera  

  

6.  

 

Vstupní bytové dveře  

  

 

- s bezpečnostním kováním, požární, bezpečnostní tř. 2 

(standard Jeld-Wen, součást DANA (Rakousko) nebo 

obdobný) 

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

vyšší stupeň zabezpečení 

 



 

S t r á n k a  | 2                    Letnian - Popis standardního provedení, v01.20 

  

7.  

Podlahové krytiny v 

obytných místnostech, 

kuchyňském koutě a 

v zádveří bytů 

 

- laminátové podlahy (Pergo (Švédsko) - vzor dřevěné 

prkno, zátěžová třída 32, záruka výrobce 25 let), dle 

vzorníku prodávajícího, obvodový sokl bílý nebo PERGO 

dle dekoru podlahy  

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

jakákoliv jiná dřevěná anebo vinylová podlaha, výběr 

prvku/dekoru dle vzorníku smluvního partnera 

(BARKOTEX PRAHA, Praha 9, rovněž New Living Center, 

Praha 13 - Stodůlky).  

 

8.  

Podlahové krytiny v 

komorách, které jsou 

součástí bytu  

 

- dlažba se soklem dle vzorníku prodávajícího 

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

jakákoliv jiná laminátová, dřevěná anebo vinylová 

podlaha, výběr prvku/dekoru dle vzorníku smluvního 

partnera (BARKOTEX PRAHA, Praha 9, rovněž New 

Living Center, Praha 13 - Stodůlky).  

 

9.  

Podlahové krytiny a 

obklady v koupelnách a 

WC 

 

- dlažba (formát 600 x 600 mm) a obklad (formát 600 x 

300 mm) dle vzorníku prodávajícího, výrobce La Futura 

(Proceram, ČR) a srovnatelné 

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny):  

jakékoliv jiné provedení koupelny, jiné formáty a 

materiály dlažeb a obkladů, jiné prvky sanitární keramiky, 

dle vzorníku smluvního partnera (Proceram a.s., mj. New 

Living Center, Praha 13 - Stodůlky).  

 

10.  
Zařizovací předměty pro 

koupelnu a WC - baterie 

 

- umyvadlová (stojánková), vanová a sprchová (nástěnná) 

páková baterie (Hansgrohe anebo Grohe a srovnatelné), 

dle vzorníku prodávajícího, v případě vybraných koupelen 

bytů 3+KK (a větších) v přízemí a v posledním podlaží 

domu v podomítkovém provedení  

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

jakékoliv jiné prvky dle vzorníku smluvního partnera 

(Proceram a.s., mj. New Living Center, Praha 13 - 

Stodůlky).  
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11.  

Zařizovací předměty pro 

koupelnu a WC - sanitární 

keramika 

- umyvadlo/umývátko, závěsné WC (standard Ideal 

Standard, Jika a srovnatelné)  

- vestavná akrylátová vana standard Riho, nebo 

srovnatelná, anebo sprchový kout se sprchovou 

vaničkou z litého mramoru, v rozměrech dle dispozic 

každého bytu, v případě vybraných koupelen bytů 3+KK 

(a větších) v přízemí a v posledním podlaží bezvaničkové 

provedení (sprchový žlab) 

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

jakékoliv jiné prvky dle vzorníku smluvního partnera 

(Proceram a.s., mj. New Living Center, Praha 13 - 

Stodůlky). 

12.  Slaboproudé rozvody 

 

- TV+R (terestrická TV a rádio) zásuvka v obývacím pokoji  

- datový bytový přívod zakončený v komoře, páteřní 

kabeláž do všech obytných místností (1x optické datové 

připojení pro každý byt, jedna datová zásuvka na obytnou 

místnost)  

- domácí videotelefon  

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

příprava kabeláže pro smart home ovládání světel, 

zásuvek, event. rozšíření datové & silové infrastruktury 

v bytě  

 

13.  Vypínače, zásuvky 

 

- barva bílá (standard ABB/Schneider/Legrand a 

srovnatelné) 

 

14.  Kuchyň, kuchyňský kout 

 

- bez dodávky kuchyňské linky a spotřebičů, s koncentrací 

instalačních vývodů (voda/kanalizace) na výstupu ze 

šachty, resp. v rohu kuchyňského koutu 

- kabelová příprava pro připojení el. varné desky, trouby, 

mikrovlnné trouby, myčky, lednice, digestoře a 

zásuvkových okruhů kuchyně v rohu kuchyňského koutu  

- připojovací potrubí pro digestoř na výstupu ze šachty, 

resp. v rohu kuchyňského koutu (odtah na střechu, 

předpoklad maximálního odtahu z kuchyňského koutu 

v míře max 400 m3/hod.) 

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

realizace individuálního vývodového & instalačního plánu, 

dle podkladu kuchyňského studia kupujícího, event. 

realizace kuchyňské linky    
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15.  Podlahy - lodžie, terasy 

 

- keramická dlažba mrazuvzdorná, terasy v úrovni terénu 

(v rozsahu pochozí terasy) betonová dlažba, oboje dle 

vzorníku prodávajícího 

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

terasy v úrovni terénu paluba z tropického dřeva či 

venkovní velkoformátové dlažby, dle vzorníku 

prodávajícího a vzorkovny smluvního partnera 

(BARKOTEX PRAHA, Praha 9, rovněž New Living Center, 

Praha 13), resp. Proceram, tamtéž)   

 

16.  Větrání bytů 

 

- určité bytové jednotky s řízeným nuceným větráním 

(všechny obytné místnosti), rozvod vzduchu v podhledu, 

centrální odtah, bytové rekuperační jednotky  

- podtlakové odvětrání koupelen a WC/komor lokálními 

ventilátory (event. prostřednictvím rekuperační jednotky 

v těch bytech, ve kterých se nachází)  

- příprava pro odtah digestoře v kuchyňském koutě 

(připojovací potrubí vyústěné v rohu kuchyňského koutu)  

 

17.  Vytápění 

 

- otopná tělesa desková ocelová, před celoprosklenými 

stěnami/francouzskými okny stojánková desková tělesa 

(např. standard Korado Radik a srovnatelné)  

- koupelnový topný (teplovodní) žebřík (standard Koralux 

Linear a srovnatelné) 

 

18.  Smart home 

 

- nadstandardní provedení (v rámci Klientské změny): 

možnost přípravy pro chytré ovládání domácnosti - 

event. ovládání světel, zásuvkových okruhů, vytápění, 

zastínění (specifické pro každou bytovou jednotku a její 

dispoziční a instalační možnosti)  

 

19.  Zahrádky u bytů 

- venkovní výtoková armatura (nezámrzné provedení) 

- venkovní nástěnné svítidlo, venkovní zásuvka 220V  

- travnatá plocha - ohumusování, první vysetí trávníku a 

údržba do okamžiku předání  

- oplocení mezi zahrádkami: poplastované pozinkované 

pletivo, výška 1,85 m 
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Standardy provedení společných částí domu 

1.  
Základové a nosné 

konstrukce  

 

- železobetonová konstrukce, event. nosné stěny a 

vyzdívky z keramického zdiva 

  

2.  Chodby - povrchy 

 

- dlažba  

- vápenocementová omítka, výmalba  

 

3.  Garáže - povrchy - epoxidová stěrka/nátěr 

4.  Sklepní kóje/sklepy 

 

- sklepní kóje v samostatných místnostech se sklepy - 

ocelové dělící konstrukce (pro vybrané jednotky) 

- uzamykatelná sklepní klec v čele parkovacích míst (pro 

umístění jízdních kol) (pro vybrané jednotky) 

- povrch stěn/podlah - beton s nátěrem/epoxidová 

stěrka/nátěr 

 

5.  Výtahy 

 

- standard KONE/Schindler/Otis, kapacita 8 osob, 

energetická náročnost min. B 

- inteligentní řízení výtahu, zohledňující provozní dobu a 

vertikální pohyb osob v budově 

 

6.  Elektromobilita 

 

- kabelovod - příprava pro instalaci nabíjecích stanic 

(wallboxu) pro nabíjení elektromobilů (všechna parkovací 

místa)  

- pozn. smluvní úprava stanov společenství, umožňující 

pozdější instalace wallboxu jednotlivými rezidenty    

 

7.  Zelené střechy - bezúdržbové zelené střechy 

8.  Akumulační nádrž 

- akumulační nádrž na dešťovou vodu 

- závlaha společné zeleně v okolí domů a zahrádek u bytů 

v 1NP (měřený odběr) 

9.  Vytápění/ohřev TUV 

 

- centrální vytápění, centrální výměníková stanice 

v objektu, samostatné měření (pro každý byt, dálkový 

odečet), (napojená na horkovodní síť Pražské 

teplárenské a.s.) 

- energetický štítek budovy - B (velmi úsporná) 

 

 


