BYTOVÝ STANDARD 3 - DUNE

EGGER

Podlaha

Obklady a dlažby

DUB NORD MEDOVÝ
laminátová podlaha

CONCEPT PLUS
keramický rektifikovaný obklad 30x60cm
lesk, pokládka na střih
hlavní barva obkladu béžová
koupelna, wc

selské prkno, se soklovou lištou v příslušném dekoru
obytné místnosti vč. KK, předsíň, chodba, šatna, komora bez pračky

UP
keramický rektifikovaný obklad 30x60cm

Interiérové dveře a kování

lesk, pokládka na střih
doplňková barva obkladu
tmavě modrá

ELEGANT PRAKTIK
vnitřní dveře

koupelna, wc

TREND
KERAMICKÁ rektifikovaná dlažba 30x60cm
mat, pokládka na střih
barva dlažby světle béžová
CPL DUB STRUKTUR
povrch vnitřních dveří

koupelna, WC

mat, pokládka na střih,
s řezaným soklem
barva dlažby světle béžová
komora s pračkou

CPL DUB STRUKTUR
povrch vstupních dveří
zevnitř bytu
polodrážkové dveře vč. obložkové zárubně Normal,
výplň dveří voština, výška dveří 210 cm
do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Sapelux bílé
ostatní místnosti dveře plné, případně dveře podříznuté

PROJEKT
rozetové kování

Ostatní
Unica Basic
koncové prvky elektro

povrch nerez

barva Polar

na WC a do koupelny WC sada s kličkou,
ostatní dveře dozický zámek s klíčem
Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Společnost Byty Lehovec, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky
odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

BYTOVÝ STANDARD 3 - DUNE
Zařizovací předměty a baterie

LAUFEN PRO S
umyvadlo
keramické, šířka 60 cm

LAUFEN PRO S
závěsné WC se sedátkem
keramické s hlubokým splachováním
se zabudovanou nádržkou

koupelna

TECEnow
ovládací tlačítko pro WC
plast, chromové matné
koupelna, wc

koupelna, wc

EUROSMART COSMOPOLITAN
BATERIE UMYVADLOVÁ
stojánková, páková, chrom
s automatickou výpustí
koupelna

OPTIMA
sifon umyvadlový designový
chrom

EUROSMART COSMOPOLITAN
baterie vanová
nástěnná páková, chrom
vanový set (ruční sprcha 3 funkce,
hadice 1500mm, držák ruční sprchy)

EUROSMART COSMOPOLITAN
baterie SPRCHOVÁ
nástěnná páková, chrom
sprchový set (ruční sprcha 3 funkce,
hadice 1500mm, držák ruční sprchy)

koupelna

koupelna

SIMPLICITY STONE
sprchová vanička
čtvercová 90x90 cm, z litého
mramoru, sifon vč. chromové krytky
koupelna

SANIFORM PLUS
VANA
ocelová vana, podezděná, vč. sifonu a automatické vanové
chromové výpusti, 170x75cm

CUBITO PURE
sprchové pivotové dveře
90x195 cm, profily a madla
v provedení stříbrná lesklá,
sklo čiré bezpečnostní

CUBITO PURE
čtvercový sprchový kout
90x90x195 cm, profily a madla
v provedení stříbrná lesklá,
sklo čiré bezpečnostní

koupelna

koupelna

koupelna
Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Společnost Byty Lehovec, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky
odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

