PRODEJNÍ STANDARD
PURE LIGHT
DŮM A1, C, D, E1, E2
PODLAHOVÉ KRYTINY
CLASSIC OAK 24228
VINYLOVÁ PODLAHA
1-pás, soklová lišta KP48 v příslušném dekoru
obytné místnosti vč. KK, hala, chodba,
schodiště, šatny

INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ
ELEGANT KOMFORT
CPL JASAN BÍLÝ STRUKTUR

LUSY
POVRCH NEREZ

polodrážkové dveře včetně obložkové
zárubně Normal, výplň dveří odlehčená DTD
deska, výška dveří 210cm

rozetové kování

WC SADA

DŮM C, D: z haly dveře prosklené-sklo čiré;
do obývacího pokoje dveře posuvné do stěny
prosklené-sklo čiré, ostatní místnosti dveře plné

KLIKA / KLIKA

DŮM A1, E1, E2: do obývacího pokoje
a do haly dveře prosklené-sklo čiré;
ostatní místnosti dveře plné

na wc nebo do koupelny Wc sada s kličkou,
ostatní dveře dozický zámek s klíčem

ENTERO II
POVRCH NEREZ
mušle a boční úchyt
pro posuvné dveře v obývacích pokojích
(DŮM C, D)

OBKLADY A DLAŽBY

CEMENTO
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
SVĚTLE ŠEDÁ

CEMENTO
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
SVĚTLE ŠEDÁ

pokládka na střih

s řezaným soklem, pokládka na střih

koupelny, wc

zádveří

CEMENTO
REKTIFIKOVANÝ OBKLAD 30x60cm
SVĚTLE ŠEDÁ

CEMENTO
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 30x60cm
SVĚTLE ŠEDÁ

pokládka na střih, obklad do výšky sdk podhledu,
zrcadlo v obkladu nad umyvadly

s řezaným soklem, pokládka na střih

koupelny, wc

sklad, komora s pračkou, technická místnost

CEMENTO
DEKOR 30x60cm
SVĚTLE ŠEDÁ
pokládka na střih, umístění na čelní stěně
ve sprchovém koutu a na čelní stěně nad vanou
koupelny

WWW.DOMYVBREZINEVSI.CZ

PRODEJNÍ STANDARD
PURE LIGHT
DŮM A1, C, D, E1, E2
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

SAVONA
VANA

LEGA LINE
SPRCHOVÝ KOUT

LEGA LINE
SPRCHOVÝ KOUT

LEGA LINE
SPRCHOVÝ KOUT

LEGA LINE
SPRCHOVÝ KOUT

akrylátová obdélníková vana se středovým
odtokem, podezděná, 170x80cm

čtvercový 90x90x190cm
s dvoudílnými posuvnými dveřmi
profily brilliant, sklo transparent

rámové dveře 80x190cm,
jednokřídlé do niky
profily brilliant, sklo transparent

rámové dveře 90x190cm,
dvoukřídlé do niky
profily brilliant, sklo transparent

rámové dveře 120x190cm, posuvné do niky

koupelna (DŮM D)

koupelna (DŮM D)

koupelna (DŮM A1)

velká koupelna

koupelna (DŮM A1,D, E1,E2)
rámové dveře posuvné do niky 100x190cm
koupelna (DŮM C)

LOGIS
BATERIE BIDETOVÁ

LOGIS
BATERIE UMYVADLOVÁ

LOGIS
BATERIE VANOVÁ

LOGIS
BATERIE SPRCHOVÁ

stojánková páková,
chrom + výpusť

stojánková páková,
chrom + výpusť click/clack

nástěnná páková,
chrom + vanový set

nástěnná páková,
chrom + sprchový set s tyčí

koupelny (DŮM D)

koupelny, wc

velká koupelna

koupelny

FLAT KVADRO
SPRCHOVÁ VANIČKA

TRAFFIC
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

TRAFFIC
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

NOVA PRO PICO
UMÝVÁTKO

akrylátová, čtvercová 90x90cm (DŮM D)
nebo obdélníková 120x80cm (DŮM A1, D, E1,E2),
100x80cm (DŮM C), 80x90cm (DŮM A1,D)

keramické, šíře 45cm, barva skříňky bělený
jasan, úsporný sifon

keramické, šíře 60cm, barva skříňky bělený
jasan, úsporný sifon

úzké keramické, šíře 45cm, designový sifon

koupelny

koupelna s vanou

koupelny

OSTATNÍ

TRAFFIC 			
ZÁVĚSNÝ BIDET

KORALUX RONDO
KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK
BÍLÝ

keramický bidet, bez sedátka
koupelna (DŮM D)

TECENOW
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
chromové lesklé
koupelny, wc

wc

koupelny

SEDNA			
ZÁSUVKA
POLAR

TRAFFIC
ZÁVĚSNÉ WC
SE SEDÁTKEM SOFTCLOSE
keramické wc s hlubokým splachováním
se zabudovanou nádržkou
koupelny, wc

SYSTÉM POZVOLNÉHO SKLÁPĚNÍ
WC SEDÁTKA

SEDNA
VYPÍNAČ
POLAR

Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace domu. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení výrobků na kartě standardu
nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Březiněves, a.s. 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 týkající se standardu informován.

RADIK PLAN
OTOPNÝ RADIÁTOR
BÍLÝ
umístění v 2NP

WWW.DOMYVBREZINEVSI.CZ

PRODEJNÍ STANDARD
PURE DARK
DŮM A1, C, D, E1, E2
PODLAHOVÉ KRYTINY
CLASSIC OAK 24980
VINYLOVÁ PODLAHA
1-pás, soklová lišta KP48 v příslušném dekoru
obytné místnosti vč. KK, hala, chodba,
schodiště, šatny

INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ
ELEGANT KOMFORT
CPL WENGE STRUKTUR

LUSY
POVRCH NEREZ

polodrážkové dveře včetně obložkové
zárubně Normal, výplň dveří odlehčená DTD
deska, výška dveří 210cm

rozetové kování

WC SADA

DŮM C, D: z haly dveře prosklené-sklo čiré;
do obývacího pokoje dveře posuvné do stěny
prosklené-sklo čiré;
ostatní místnosti dveře plné

KLIKA / KLIKA

DŮM A1, E1, E2: do obývacího pokoje
a do haly dveře prosklené-sklo čiré;
ostatní místnosti dveře plné

na wc nebo do koupelny Wc sada s kličkou,
ostatní dveře dozický zámek s klíčem

ENTERO II
POVRCH NEREZ
mušle a boční úchyt
pro posuvné dveře v obývacích pokojích
(DŮM C, D)

OBKLADY A DLAŽBY

CEMENTO
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
ŠEDÁ

CEMENTO
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
ŠEDÁ

pokládka na střih

s řezaným soklem, pokládka na střih

koupelny, wc

zádveří

CEMENTO
REKTIFIKOVANÝ OBKLAD 30x60cm
ŠEDÁ

CEMENTO
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 30x60cm
ŠEDÁ

pokládka na střih, obklad do výšky sdk podhledu,
zrcadlo v obkladu nad umyvadly

s řezaným soklem, pokládka na střih

koupelny, wc

sklad, komora s pračkou, technická místnost

CEMENTO
DEKOR 30x60cm
ŠEDÁ
pokládka na střih, umístění na čelní stěně
ve sprchovém koutu a na čelní stěně nad vanou
koupelny

WWW.DOMYVBREZINEVSI.CZ

PRODEJNÍ STANDARD
PURE DARK
DŮM A1, C, D, E1, E2
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

SAVONA
VANA

LEGA LINE
SPRCHOVÝ KOUT

LEGA LINE
SPRCHOVÝ KOUT

LEGA LINE
SPRCHOVÝ KOUT

LEGA LINE
SPRCHOVÝ KOUT

akrylátová obdélníková vana se středovým
odtokem, podezděná, 170x80cm

čtvercový 90x90x190cm
s dvoudílnými posuvnými dveřmi
profily brilliant, sklo transparent

rámové dveře 80x190cm,
jednokřídlé do niky
profily brilliant, sklo transparent

rámové dveře 90x190cm,
dvoukřídlé do niky
profily brilliant, sklo transparent

rámové dveře 120x190cm, posuvné do niky

koupelna (DŮM D)

koupelna (DŮM D)

koupelna (DŮM A1)

velká koupelna

koupelna (DŮM A1,D, E1,E2)
rámové dveře posuvné do niky 100x190cm
koupelna (DŮM C)

LOGIS
BATERIE BIDETOVÁ

LOGIS
BATERIE UMYVADLOVÁ

LOGIS
BATERIE VANOVÁ

LOGIS
BATERIE SPRCHOVÁ

stojánková páková,
chrom + výpusť

stojánková páková,
chrom + výpusť click/clack

nástěnná páková,
chrom + vanový set

nástěnná páková,
chrom + sprchový set s tyčí

koupelna (DŮM D)

koupelny, wc

velká koupelna

koupelny

FLAT KVADRO
SPRCHOVÁ VANIČKA

TRAFFIC
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

TRAFFIC
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

NOVA PRO PICO
UMÝVÁTKO

akrylátová, čtvercová 90x90cm (DŮM D)
nebo obdélníková 120x80cm (DŮM A1, D, E1,E2),
100x80cm (DŮM C), 80x90cm (DŮM A1,D)

keramické, šíře 45cm, barva skříňky platinově
šedá, úsporný sifon

keramické, šíře 60cm, barva skříňky platinově
šedá, úsporný sifon

úzké keramické, šíře 45cm, designový sifon

koupelny

koupelna s vanou

koupelny

OSTATNÍ

TRAFFIC 			
ZÁVĚSNÝ BIDET

KORALUX RONDO
KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK
BÍLÝ

keramický bidet, bez sedátka
koupelna (DŮM D)

TECENOW
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
chromové lesklé
koupelny, wc

wc

koupelny

SEDNA			
ZÁSUVKA
POLAR

TRAFFIC
ZÁVĚSNÉ WC
SE SEDÁTKEM SOFTCLOSE
keramické wc s hlubokým splachováním
se zabudovanou nádržkou
koupelny, wc

SYSTÉM POZVOLNÉHO SKLÁPĚNÍ
WC SEDÁTKA

SEDNA
VYPÍNAČ
POLAR

Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace domu. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení výrobků na kartě standardu
nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Březiněves, a.s. 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 týkající se standardu informován.

RADIK PLAN
OTOPNÝ RADIÁTOR
BÍLÝ
umístění v 2NP

WWW.DOMYVBREZINEVSI.CZ

prodejní standard
ELITE DAY
DŮM F, G, H
PODLAHOVÉ KRYTINY
DUB POP
DŘEVENÁ TŘÍVRSTVÁ PODLAHA
1-lamela, matný lak + soklová lišta Cubica
dýha dub přírodní
obytné místnosti, chodby, schodiště,
šatna u ložnice, komora (DŮM G,H)

ELEGANT KOMFORT
DÝHA DUB AMERICKÝ

ENTERO
POVRCH NEREZ

polodrážkové dveře včetně obložkové
zárubně Normal,
výplň dveří odlehčená DTD deska,
výška dveří 210cm

rozetové kování

do obývacího pokoje a do zádveří
prosklené-sklo čiré,
ostatní místnosti dveře plné

KLIKA / KLIKA

INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ

WC SADA

na wc nebo do koupelny Wc sada s kličkou,
ostatní dveře dozický zámek s klíčem

OBKLADY A DLAŽBY

RANDOM
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
SVĚTLE BÉŽOVÁ

RANDOM
REKTIFIKOVANÝ OBKLAD 60x60cm
SVĚTLE BÉŽOVÁ

pokládka na střih

pokládka na střih, obklad do výšky sdk podhledu,
zrcadlo v obkladu nad umyvadly

koupelny, wc

TREND
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
BÉŽOVO-ŠEDÁ
s řezaným soklem, pokládka na střih

koupelny, wc

RANDOM
nepravidelnost designu je zcela originální
velké a zcela nahodilé odchylky barvách a struktuře
povrchu jsou záměrem této řady RANDOM

zádveří

TREND
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 45x45cm
BÉŽOVO-ŠEDÁ

RANDOM
MOZAIKA 5x5cm (SET 30x30cm)
SVĚTLE BÉŽOVÁ

s řezaným soklem, pokládka na střih

umístění na čelní stěně ve sprchovém koutu
nebo na podezdívce vany

šatna 1NP, komora (DŮM F),
technická místnost (DŮM G,H)

koupelny

www.domyvbrezinevsi.cz

prodejní standard
ELITE DAY
DŮM F, G, H
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

CONCEPT DUO
VANA

EXCLUSIVE LINE
SPRCHOVÝ KOUT

AMBIENTE LINE
SPRCHOVÝ KOUT

ELEGANT LINE
SPRCHOVÝ KOUT

symetrická ocelová vana se středovým
odtokem, podezděná, 180x80cm

čtvercový 90x90x205cm
s dvoudílnými posuvnými dveřmi
profily brilliant, sklo transparent

bezrámové sprchové dveře posuvné
v kombinaci s pevnou stěnou 120x80x200cm
profily brilliant, sklo transparent

jednokřídlé dveře do niky 100x200cm
profily brilliant, sklo transparent

koupelna v 1NP

koupelna v 2NP

velká koupelna s vanou

velká koupelna s vanou

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE UMYVADLOVÁ

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE VANOVÁ

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE SPRCHOVÁ

stojánková páková,
chrom + výpusť click/clack

nástěnná páková, chrom + vanový set

nástěnná páková, chrom + sprchový set s tyčí

velká koupelna s vanou

koupelny

koupelny, wc

LAUFEN PRO S
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

LAUFEN PRO S
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

LAUFEN PRO S
UMÝVÁTKO

FLAT KVADRO
SPRCHOVÁ VANIČKA

keramické, šíře 60cm, barva skříňky světlý
dub, úsporný sifon

keramické , šíře 80cm, barva skříňky světlý
dub, úsporný sifon

keramické, šíře 45cm, designový sifon

akrylátová, čtvercová 90x90cm
nebo obdélníková 120x80cm, 100x80cm

koupelny

velká koupelna s vanou

wc

koupelny

OSTATNÍ

LAUFEN PRO S
ZÁVĚSNÉ WC SE SEDÁTKEM SOFTCLOSE
keramické wc s hlubokým splachováním se
zabudovanou nádržkou
koupelny, wc

UNICA COLORS
ZÁSUVKA
CREAM
KORALUX RONDO
KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK
BÍLÝ
koupelny

UNICA COLORS
VYPÍNAČ
CREAM
TECELOOP
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
chromové lesklé, plast

SYSTÉM POZVOLNÉHO
SKLÁPĚNÍ WC SEDÁTKA

koupelny, wc
Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace domu. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení výrobků na kartě standardu
nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Březiněves, a.s. 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 týkající se standardu informován.

www.domyvbrezinevsi.cz

prodejní standard
ELITE morning
DŮM F, G, H
PODLAHOVÉ KRYTINY
DUB WHITE
DŘEVENÁ TŘÍVRSTVÁ PODLAHA
1-lamela, matný lak + soklová lišta Cubica bílá
obytné místnosti, chodby, schodiště,
šatna u ložnice, komora (DŮM G,H)

ELEGANT KOMFORT
BARVA BÍLÁ HLADKÁ

ENTERO
POVRCH NEREZ

polodrážkové dveře včetně obložkové
zárubně Normal,
výplň dveří odlehčená dtd deska,
výška dveří 210cm

rozetové kování

do obývacího pokoje a do zádveří
prosklené-sklo čiré,
ostatní místnosti dveře plné

KLIKA / KLIKA

INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ

WC SADA

na wc nebo do koupelny Wc sada s kličkou,
ostatní dveře dozický zámek s klíčem

OBKLADY A DLAŽBY

RANDOM
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
SVĚTLE ŠEDÁ

RANDOM
REKTIFIKOVANÝ OBKLAD 60x60cm
SVĚTLE ŠEDÁ

pokládka na střih

pokládka na střih, obklad do výšky sdk podhledu,
zrcadlo v obkladu nad umyvadly

koupelny, wc

TREND
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
SVĚTLE ŠEDÁ
s řezaným soklem, pokládka na střih

koupelny, wc

RANDOM
nepravidelnost designu je zcela originální
velké a zcela nahodilé odchylky barvách a struktuře
povrchu jsou záměrem této řady RANDOM

předsíň

TREND
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 45x45cm
SVĚTLE ŠEDÁ

RANDOM
MOZAIKA 5x5cm (SET 30x30cm)
SVĚTLE ŠEDÁ

s řezaným soklem, pokládka na střih

umístění na čelní stěně ve sprchovém koutu
nebo na podezdívce vany

šatna 1NP, komora (DŮM F),
technická místnost (DŮM G,H)

koupelny

www.domyvbrezinevsi.cz

prodejní standard
ELITE morning
DŮM F, G, H
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

CONCEPT DUO
VANA

EXCLUSIVE LINE
SPRCHOVÝ KOUT

AMBIENTE LINE
SPRCHOVÝ KOUT

ELEGANT LINE
SPRCHOVÝ KOUT

symetrická ocelová vana se středovým
odtokem, podezděná, 180x80cm

čtvercový 90x90x205cm
s dvoudílnými posuvnými dveřmi
profily brilliant, sklo transparent

bezrámové sprchové dveře posuvné
v kombinaci s pevnou stěnou 120x80x200cm
profily brilliant, sklo transparent

jednokřídlé dveře do niky 100x200cm
profily brilliant, sklo transparent

koupelna v 1NP

koupelna v 2NP

velká koupelna

velká koupelna

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE UMYVADLOVÁ

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE VANOVÁ

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE SPRCHOVÁ

stojánková páková,
chrom + výpusť click/clack

nástěnná páková, chrom + vanový set

nástěnná páková, chrom + sprchový set s tyčí

velká koupelna

koupelny

koupelny, wc

LAUFEN PRO S
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

LAUFEN PRO S
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

LAUFEN PRO S
UMÝVÁTKO

FLAT KVADRO
SPRCHOVÁ VANIČKA

keramické, šíře 60cm, barva skříňky matná
bílá, úsporný sifon

keramické , šíře 80cm, barva skříňky matná
bílá, úsporný sifon

keramické, šíře 45cm, designový sifon

akrylátová, čtvercová 90x90cm
nebo obdélníková 120x80cm, 100x80cm

koupelny

koupelna s vanou

wc

koupelny

OSTATNÍ

LAUFEN PRO S
ZÁVĚSNÉ WC SE SEDÁTKEM SOFTCLOSE
keramické wc s hlubokým splachováním se
zabudovanou nádržkou
koupelny, wc

UNICA COLORS
ZÁSUVKA
POLAR
KORALUX RONDO
KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK
BÍLÝ
koupelny

UNICA COLORS
VYPÍNAČ
POLAR
TECELOOP
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
chromové lesklé, plast

SYSTÉM POZVOLNÉHO
SKLÁPĚNÍ WC SEDÁTKA

koupelny, wc
Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace domu. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení výrobků na kartě standardu
nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Březiněves, a.s. 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 týkající se standardu informován.
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prodejní standard
ELITE NIGHT
DŮM F, G, H
PODLAHOVÉ KRYTINY
DUB GRAPHITE
DŘEVENÁ TŘÍVRSTVÁ PODLAHA
1-lamela, olej + soklová lišta v příslušném dekoru
dýha dub přírodní
obytné místnosti, chodby, schodiště,
šatna u ložnice, komora (DŮM G,H)

ELEGANT KOMFORT
CPL ČERNÁ GRAFIT

ENTERO
POVRCH NEREZ

polodrážkové dveře včetně obložkové
zárubně Normal,
výplň dveří odlehčená DTD deska,
výška dveří 210cm

rozetové kování

do obývacího pokoje a do zádveří
prosklené-sklo čiré,
ostatní místnosti dveře plné

KLIKA / KLIKA

INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ

WC SADA

na wc nebo do koupelny Wc sada s kličkou,
ostatní dveře dozický zámek s klíčem

OBKLADY A DLAŽBY

RANDOM
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
HNĚDÁ

RANDOM
REKTIFIKOVANÝ OBKLAD 60x60cm
HNĚDÁ

pokládka na střih

pokládka na střih, obklad do výšky sdk podhledu,
zrcadlo v obkladu nad umyvadly

koupelny, wc

TREND
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 60x60cm
TMAVĚ ŠEDÁ
s řezaným soklem, pokládka na střih

koupelny, wc

RANDOM
nepravidelnost designu je zcela originální
velké a zcela nahodilé odchylky barvách a struktuře
povrchu jsou záměrem této řady RANDOM

zádveří

TREND
REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 45x45cm
TMAVĚ ŠEDÁ

RANDOM
MOZAIKA 5x5cm (SET 30x30cm)
HNĚDÁ

s řezaným soklem, pokládka na střih

umístění na čelní stěně ve sprchovém koutu
nebo na podezdívce vany

šatna 1NP, komora (DŮM F),
technická místnost (DŮM G,H)

koupelny

www.domyvbrezinevsi.cz

prodejní standard
ELITE NIGHT
DŮM F, G, H
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

CONCEPT DUO
VANA

EXCLUSIVE LINE
SPRCHOVÝ KOUT

AMBIENTE LINE
SPRCHOVÝ KOUT

ELEGANT LINE
SPRCHOVÝ KOUT

symetrická ocelová vana se středovým
odtokem, podezděná, 180x80cm

čtvercový 90x90x205cm
s dvoudílnými posuvnými dveřmi
profily brilliant, sklo transparent

bezrámové sprchové dveře posuvné
v kombinaci s pevnou stěnou 120x80x200cm
profily brilliant, sklo transparent

jednokřídlé dveře do niky 100x200cm
profily brilliant, sklo transparent

koupelna v 1NP

koupelna v 2NP

velká koupelna s vanou

velká koupelna s vanou

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE UMYVADLOVÁ

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE VANOVÁ

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
BATERIE SPRCHOVÁ

stojánková páková,
chrom + výpusť click/clack

nástěnná páková, chrom + vanový set

nástěnná páková, chrom + sprchový set s tyčí

velká koupelna s vanou

koupelny

koupelny, wc

LAUFEN PRO S
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

LAUFEN PRO S
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU

LAUFEN PRO S
UMÝVÁTKO

FLAT KVADRO
SPRCHOVÁ VANIČKA

keramické, šíře 60cm, barva skříňky grafit
mat, úsporný sifon

keramické , šíře 80cm, barva skříňky grafit
mat, úsporný sifon

keramické, šíře 45cm, designový sifon

akrylátová, čtvercová 90x90cm
nebo obdélníková 120x80cm, 100x80cm

koupelny

velká koupelna s vanou

wc

koupelny

OSTATNÍ

LAUFEN PRO S
ZÁVĚSNÉ WC SE SEDÁTKEM SOFTCLOSE
keramické wc s hlubokým splachováním se
zabudovanou nádržkou
koupelny, wc

UNICA COLORS
ZÁSUVKA
GRAFIT
KORALUX RONDO
KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK
BÍLÝ
koupelny

UNICA COLORS
VYPÍNAČ
GRAFIT
TECELOOP
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
chromové lesklé, plast

SYSTÉM POZVOLNÉHO
SKLÁPĚNÍ WC SEDÁTKA

koupelny, wc
Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace domu. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení výrobků na kartě standardu
nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Březiněves, a.s. 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 týkající se standardu informován.
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