Bytový standard 2 - AERO

EGGER

Podlaha

Obklady a dlažby

DUB MUROM
LAMINÁTOVÁ PODLAHA

BETONICO
KERAMICKÝ REKTIFIKOVANÝ OBKLAD 30x60CM
mat, pokládka na střih
hlavní barva obkladu bílošedá

koupelna, WC

selské prkno, se soklovou lištou v příslušném dekoru

obytné místnosti vč. KK, předsíň, chodba, šatna, komora bez pračky

BETONICO
KERAMICKÝ REKTIFIKOVANÝ OBKLAD 30x60CM

Interiérové dveře a kování

mat, pokládka na střih
doplňková barva obkladu
bílošedá

ELEGANT KOMFORT
VNITŘNÍ DVEŘE

koupelna, WC

BETONICO
KERAMICKÁ REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA 30x60CM
CPL BÍLÁ HLADKÁ
povrch vnitřních dveří

mat, pokládka na střih
barva dlažby bílošedá
koupelna, WC

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

polodrážkové dveře vč. obložkové zárubně Normal,
výplň dveří odlehčené DTD, výška dveří 210cm

CPL BÍLÁ PERLA
povrch bezpečnostních
vstupních dveří zevnitř
bytu

do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Sapelux bílé
ostatní místnosti dveře plné, dveře podříznuté nebo s akustickou
větrací mřížkou

DENY
ROZETOVÉ KOVÁNÍ

Ostatní
UNICA BASIC
KONCOVÉ PRVKY
ELEKTRO

povrch nerez

na WC a do koupelny WC sada,
ostatní dveře dozický zámek s klíčem

barva Polar

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Společnost Rezidence Malkovského, 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 2 - AERO
Zařizovací předměty a baterie

CONNECT AIR CUBE
UMYVADLO
keramické, šířka 60cm,
designový sifon

CONNECT ARC
ASYMETRICKÉ UMÝVÁTKO
keramické, šířka 35cm,
designový sifon

TESI
KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ WC
s hlubokým splachováním
se zabudovanou nádržkou

THIN M672
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
PRO WC
plast, chromové matné

BAUEDGE
BATERIE UMYVADLOVÁ
S NEBO M
stojánková, páková, chrom,
s výpustí click clack

BAUEDGE
BATERIE VANOVÁ
nástěnná páková, chrom + vanový set
(ruční sprcha 3 funkce, hadice 150cm,
držák ruční sprchy)

BAUEDGE
BATERIE SPRCHOVÁ
nástěnná páková, chrom + sprchový
set (ruční sprcha 3 funkce, hadice
150cm, držák ruční sprchy)

A400 DESIGN
SIFON UMYVADLOVÝ
DESIGNOVÝ
chrom

FLAT KVADRO
SPRCHOVÁ VANIČKA
čtvercová 90x90cm
akrylátová, sifon
vč. chromové krytky

FLAT KVADRO
SPRCHOVÁ VANIČKA
obdélníková 90x120cm
nebo 90x140cm
akrylátová, sifon
vč. chromové krytky

koupelna

koupelna, WC

koupelna

WC

koupelna, WC

koupelna, WC

koupelna

koupelna, WC

koupelna

koupelna

SANIFORM PLUS
VANA
ocelová vana, podezděná, vč. automatické vanové výpusti,
170x75cm nebo 160x75cm

PROXIMA LINE
POSUVNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
120x200cm nebo 140x200cm
profily a madla v provedení
stříbrná lesklá, sklo čiré
bezpečnostní
koupelna

PROXIMA LINE
ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x200cm
profily a madla v provedení
stříbrná lesklá, sklo čiré
bezpečnostní
koupelna

koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Společnost Rezidence Malkovského, 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.

