
Apartmány stožec

Chodba : 

1 až 19

Zvonek + domácí telefon, příprava 

slaboproudého rozvodu. ks
x na přání klienta

1 až 19 Svítidlo ks x na přání klienta

1 až 19 Keramická dlažba                                                   m2 x na přání klienta

1 až 19 Bezpečnostní dveře ks x na přání klienta

1 až 19 Ocelová zárubeň ks x na přání klienta

1 až 19 Kování - bezpečnostní ks x na přání klienta

1 až 19 Malba bílá m2 x na přání klienta

x základní provedení

Koupelna WC:

1 až 19

Umyvadlo keramické bílé 50x41cm s otvorem 

pro baterii
ks x na přání klienta

1 až 19 Umyvadlová stojánková baterie ks x na přání klienta

1 až 15 Sprchový kout ks x na přání klienta

1 až 15 Sprchový set ks

1 až 19
WC závěsné včetně prkénka provedení plast bílé ks x na přání klienta

1 až 19

Otopné žebříčkové trubkové těleso s regulačním 

ventilem, barva bílá
ks x na přání klienta

Elektrický vytápěcí podlahový systém s 

termostatem
ks 0 na přání klienta

1 až 19 Svítidla ks x na přání klienta

1 až 19 Interierové laminované dveře ks x na přání klienta

1 až 19 Interiérové kování ks x na přání klienta

1 až 19 Podlahová přechodová nebo vyrovnávací lišta bm x na přání klienta

1 až 19 Keramická dlažba m2 x na přání klienta

1 až 19 Obklad do výše 2000 mm m2 x na přání klienta

1 až 19 Malba bílá m2 x na přání klienta

Baterie sprchová podomítková ks 0 na přání klienta

x základní provedení

0 není v nabídce

Pokoj / Ložnice  

4, 9, 14, 18 Přímotop ks x na přání klienta

4, 9, 14, 18 Interierové laminované dveře ks x na přání klienta

4, 9, 14, 18 Interiérové kování ks x na přání klienta

4, 9, 14, 18 Podlahová přechodová nebo vyrovnávací lišta bm x na přání klienta

4, 9, 14, 18 Plovoucí laminátová podlaha, pokládka m2 x na přání klienta

4, 9, 14, 18 vypínače, zásuvky, barva bílá ks

4, 9, 14, 18 Vedení TV, vytrubkovámo flexibilní podomítkovou trubkoubm

4, 9, 14, 18 Malba bílá m2 x na přání klienta

Vysvětlivky :

EXCLUSIVEč. bytu Název položky MJ BASIC

Vysvětlivky :

č. bytu Název položky MJ BASIC EXCLUSIVE

Vysvětlivky :

č. bytu Název položky MJ BASIC EXCLUSIVE



x základní provedení

0 není v nabídce

Sklep

1 až 19
Pletinová zástěna s rámem pro dveře šíře 

600mm
ks x na přání klienta

1 až 19 Malba bílá m2 x na přání klienta

x základní provedení

0 není v nabídce

 Pokoj s kuchyňským koutem 

1 až 19 Termostat digitální, základní model ks x na přání klienta

1 až 19 přívod vody a kanalizace pro dřez dle PD ks x

1 až 19 Přívod vody, odpad pro myčku dle PD ks x

1 až 19 Přívod el. energie pro sporák ks x

1 až 19
Příprava pro digestroř (vústek), plastová krytka 

bílá
ks x

1 až 19 Přímotop ks x

1 až 19 Interierové laminované dveře ks x na přání klienta

1 až 19 Interiérové kování ks x na přání klienta

1 až 19 Podlahová přechodová nebo vyrovnávací lišta bm x na přání klienta

1 až 19 Plovoucí laminátová podlaha, pokládka m2 x na přání klienta

1 až 19 Keramická dlažba                                                            m2 x na přání klienta

1 až 19 Vypínače, zásuvky, barva bílá m2

1 až 19 Malba bílá m2 x na přání klienta

x základní provedení

0 není v nabídce

č. bytu Název položky MJ

č. bytu Název položky MJ BASIC EXCLUSIVE

Vysvětlivky :

BASIC EXCLUSIVE

Vysvětlivky :

Vysvětlivky :


