
Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace jednotky. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení na kartě 
standardů nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Pressto s.r.o. si vyhrazuje právo v případě změny výrobního programu nebo změny ceny změnit zde uvedené výrobky za 
jiné výrobky odpovídající ceny a kvality, případně změnit způsob provedení za odpovídající a kvalitativně či funkčně srovnatelné řešení. Klient bude o změně týkajícího se standardu 
informován. 

INTERIÉROVÝ STANDARD PROJEKTU  

 

DŘEVĚNÁ PODLAHA 
 
 
 
 
Scheucher multiflor 1200 
Dřevina: Dub Natur 
Povrchová úprava: voskový olej, kartáč, V4 
Rozměr prkna: 9,8 x 140 x 1200 mm 
Soklová lišta 6015 Dub 
 
Umístění: obývací pokoj vč. kuchyňského 
koutu, chodba - 2NP, obytné místnosti – 2NP 
Schodiště – dubový obklad stupnic a 
podstupnic  

PODLAHOVÉ KRYTINY 

DLAŽBA 
 
 
 
 
CREATIVE CONCRETE 
CREACON  DG,  60x60 cm 
Dark Grey 
 
 
Spárovací hmota pro všechny obklady a 
dlažby – 111 stříbrnošedá/Ultracolor Plus 
 
Umístění: zádveří, WC přízemí, koupelny 2.np 

OBKLAD var.2 
 
 
 
 
CREATIVE CONCRETE 
CREACON  W,  30x60 cm 
White 
 
Umístění: koupelny – 2.NP 

OBKLAD var.1 
 
 
 
 
CREATIVE CONCRETE 
CREACON  G,  30x60 cm 
Grey 
 
Umístění: koupelny – 2.NP 
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DVEŘE PLNÉ 
Dveře v provedení polodrážka 
Obložková zárubeň 
Výška dveří 2,2m (světlý rozměr) 
Barva bílá – RAL 9003 
 
Umístění: WC přízemí, 2.NP – koupelny, 
obytné místnosti, celkem 6ks 
 
 

DVEŘE PROSKLENÉ 
Dveře prosklené s bočním proskleným dílem 
Obložková zárubeň 
Výška dveří 2,2m (světlý rozměr) 
Barva bílá – RAL 9003 
 
 
Umístění: Vstup ze zádveří do obývacího 
pokoje, celkem 1Ks 
 
 
 

INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ 

KOVÁNÍ NEREZOVÉ 
COBRA NOVA – S BB IN 
Rozetové kování, klika/klika 
Dózický zámek + klíč 
 
Umístění: obytné místnosti 
 
COBRA NOVA – S WC IN 
Rozetové kování 
WC zámek s kličkou 
 
Umístění: WC, koupelny 
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VANA  
RAVAK FORMY 01  
Akrylátová obdélníková vana 
Vyztužení – LA sklolaminát 
Rozměr 180 x 80 cm 
 
Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP 
 
 
 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 
RAVAK CHROME CRV1+CPS 
Barevné provedení – Satin 
Bezpečnostní sklo 6mm, transparent 
Rozměr 90 x 90 x 195 cm 
 
Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP 
 
 
 

SPRCHOVÁ VANIČKA 
RAVAK PERSEUS PRO FLAT 
Barevné provedení – bílá 
Čtvercová vanička z litého mramoru 
Rozměr 90 x 90 cm 
 
Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP 
 
 
 

UMYVADLO 
CONCEPT CUBE 2.0 
Umyvadlo klasické s přepadem 
Barva bílá 
Rozměr 600 x 460 x 160 mm 
 
 
Umístění: 2ks – koupelny ve 2NP 
 
 
 

UMYVÁTKO 
CONCEPT CUBE 2.0 
Umyvátko klasické s přepadem 
Barva bílá 
Rozměr 400 x 350 x 150 mm 
 
 
Umístění: 1ks – WC v 1NP 
 
 
 

KLOZET 
IDEAL STANDARD EUROVIT 
Závěsné WC se sedátkem 
Délka 52 cm 
WC tlačítko – Geberit Sigma 
01, bílá  
 
Umístění: 1ks – WC v 1NP,  
1ks – koupelna ve 2NP 
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VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ 
IS CERAPLAN  
Provedení – chrom 
Kovová ovládací páka 
vč. ruční sprchy a držáku 
 
Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP 
 
 
 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

SPRCHOVÁ BATERIE 
HANSA UNITA 
Termostatická baterie 
Kovové tělo, Chrom 
Včetně sprchového příslušenství 
 
Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP 
 
 
 

UMYVADLOVÁ BATERIE  
IS CERAPLAN GRANDE 
Provedení – chrom 
Kovová ovládací páka 
Výška vývodu 88mm 
 
Umístění: 2ks – koupelny ve 2NP 
 
 
 

UMYVÁTKOVÁ BATERIE  
IS CERAPLAN  
Provedení – chrom 
Kovová ovládací páka 
Výška vývodu 73mm 
 
Umístění: 1ks - WC v 1.NP 
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DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
KORADO 
RADIK VK 
Barva bílá 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umístění: dle PD - ÚT 
 
 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

PODLAHOVÝ KONVEKTOR 
KORADO 
KORAFLEX FV s ventilátorem 
Krycí mříž – provedení DUB 
 
Umístění: dle PD - ÚT 
 
 

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE 
LEGRAND 
VALENA LIFE 
Barva bílá 
 
Umístění: dle  PD - ESI  a ESL 
 
 

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  
KORADO 
LINEAR MAX - M 
Barva bílá 
Rozměr 1810 x 750 mm 
 
Umístění: dle PD ÚT 
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