
 

 

STAVEBNÍ SPECIFIKACE Energetická třída (EEC): B 
 
 
 

C.T.E : Obytné budovy musí být v souladu s technickými stavebními předpisy (evropská 
norma). 

 
KONSTRUKCE, ZDIVO A OBKLADY: 

 
Konstrukce se železobetonovými sloupy a deskami. Deskové základy. 

Oddělení mezi obytnými místnostmi vytvořené ½ stopy děrovaných cihel, oboustranně děrovaných 
cihel a samonosného sádrokartonového obložení a přikrývky z minerální vlny, jako 
zvukově izolační systém. 

� Rozvodné příčky s velkoformátovými keramickými cihlami. 
Vnější skříně s dvojitým plechem na kapucín, s tepelnou izolací z minerální vlny o tloušťce 

7,5 cm. A střechy s tepelnou izolací o tloušťce 7,5 cm. 

Hladký sádrový podhled v celém domě. Obvodové omítky podle plánů detailů stropů. 

Vnitřní obložení stříkanou omítkou a povrchová úprava hladkým plastickým nátěrem. 

Vnější obklady podle výškových plánů s omítkou na cementovou maltu a nátěrem. 
 

SOLADOS 

� Souvislá podlaha 90x90 cm v celém domě, kromě koupelen, značky Saloni, barva 
slonová kost, s bílou lakovanou lištou. 

� Podlaha 60X60 v hlavní koupelně a 90X90 ve vedlejší koupelně Saloni, barevně 
sladěná s ostatními podlahami v domě podle projektu. 

�  Terasy a solária s protiskluzovou porcelánovou podlahou Saloni 90x90 cm v barvě 
slonové kosti, která ladí s podlahou v obývacím pokoji. 

 
POKLÁDKA OBKLADŮ A DLAŽEB: 

� Hlavní a vedlejší koupelna, dvě kombinace porcelánové kameniny Saloni podle výběru 
vedení projektu. 

 
VENKOVNÍ TESAŘSKÉ PRÁCE: 

Posuvné okno v obývacím pokoji, značka Strugal v bílém hliníku, s tepelnou pojistkou, 
dvojité zasklení s bezpečnostním sklem, ve dveřích na terasu. 

Bílá hliníková kastlová okna v ostatních místnostech s tepelnou pojistkou a dvojitým 
zasklením. 

Bílé hliníkové žaluzie s motorem v oknech ložnice. 

 

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE V INTERIÉRU: 

Zesílené přední dveře. 

Hladké vnitřní dveře s melaminovou povrchovou úpravou ve strukturovaném odstínu dřeva a 
chromovým kováním. 

Šatní skříně: hladké posuvné dveře z melaminu s texturou v odstínu dřeva, které ladí s 
podlahou a dveřmi, kombinované s vnitřním obložením a doplněné závěsnou tyčí, 
poličkou na boty a zásuvkami. 

 

KUCHYNĚ: 

Designová kuchyně s nábytkem u stěny a pracovní deskou z akrylové pryskyřice v bílé 
barvě. 

Vybavení: spotřebiče Balay: chladnička, elektrická trouba a mikrovlnná trouba, myčka nádobí, 
sklokeramická varná deska, digestoř a dřez s jedním umyvadlem a kvalitní baterií 
značky TRES. 

KOUPELNY: 

Hlavní koupelna s toaletou, bílá akrylátová sprchová vanička s namontovanou sprchovou 
zástěnou, umyvadlo s toaletní skříňkou podle projektového plánu, lesklá bílá. 

Druhá koupelna s toaletou nejvyšší kvality, bílá akrylátová sprchová vanička s 
namontovanou sprchovou zástěnou, umyvadlo s toaletní skříňkou podle projektového 
plánu, bílé. 

Špičkové vodovodní baterie značky TRES ve všech koupelnách.  

�  Instalovaná zrcátka 
 

KLIMATIZACE: 

� Teplá a studená klimatizace instalovaná prostřednictvím potrubí v podhledu. 
 

VYBAVENÍ: 

� Zapuštěné osvětlení LED podle projektu. 

� Instalace mechanického větrání obydlí podle T.E.C. 

� USB nabíjecí body pro zařízení v kuchyni a ložnici. 

� Optické připojení a telefonní a televizní zásuvky v obývacím pokoji s jídelnou, ložnicích a 
kuchyni. 

� Elektrické mechanismy první značky v bílé barvě. 

� Výroba teplé vody pomocí solární tepelné energie ze solárních panelů s doplňkovou 
dodávkou z elektrického ohřívače. 

� Digitální pozemní anténa a parabola 
 

DALŠÍ VYBAVENÍ: 

Urbanizace se společným bazénem a zahradami, se soukromým uzavřeným obvodovým 
plotem, s přístupovou bránou pro pěší s video interkomem a motorizovanou bránou pro 
vjezd vozidel s dálkovým ovládáním. 

Společný výtah v každé budově pro 6 osob. 
Konečná cena zahrnuje parkovací stání v podzemní garáži a skladovací místnost. 

 
Společnost Taylor Wimpey de España SAU si vyhrazuje právo upravit nebo změnit materiály, modely a distribuci těchto 
projektových specifikací, a to podle uvážení technických autorů projektu. 
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