Standardy DOCK
River Watch 3
C

DVEŘE

UPŘESNĚNÍ

POPIS

VSTUPNÍ

dveře jednokřídlé bezpečnostní, požární odolnost
ei 30dp3, bezp. tř. 3, vnější strana – antracit šedý,
vnitřní strana – bílá hladká, dřevěný práh dubový,
ocelová bezpečnostní zárubeň barva šedý antracit,
panoramatické kukátko
kování bezpečnostní – nerez, klika-koule,
bezpečnostní vložka

OKNA

INTERIÉROVÉ

dveře dřevěné plné, bezfalcové, bílý lak, zárubeň
dřevěná obložková – bílá, kování rozetové,
klika/klika, do obývacích pokojů prosklené posuvné
(sklo matované), výška dveří 2100 mm

BYTY

dřevěná okna, s izolačním sklem, barva šedý antracit
vnější parapet oken al plech případně alucobond,
barva šedý antracit
vnitřní parapet – dřevěná mdf deska + lak
v barvě okenního rámu

NENOSNÉ STĚNY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OBKLADY

VNITŘNÍ PŘÍČKY

vyzdívané, tl. 115 mm

IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY A PŘEDSTĚNY

vyzdívané tl. 75, 100 mm

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY

sádrokaronová deska s keramickým obkladem

STĚNY

sádrová jednovrstvá omítka

STROPY

sádrová stěrka; v chodbě, koupelně
a wc – sdk podhled

MALBY (BYT)

otěruvzdorný nátěr, stěny barva bílá, stropy bílé

KOUPELNA, WC

keramický obklad 300 x 600 mm + 200/600 mm
rohové, ukončovací lišty l profil
– eloxovaná hliníková lišta

PODLAHY

KOMORA

keramická dlažba 600 x 600 mm
keramický sokl

VSTUPNÍ HALA, CHODBA

keramická dlažba 600 x 600 mm
soklová lišta dřevěná + bílý lak
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Standardy DOCK
River Watch 3
C

PODLAHY

KOUPELNA, WC

keramická dlažba 600 x 600 mm

POKOJE

dřevěná lepená podlaha, 3-vrstvá,
jedno-lamela
soklová lišta dřevěná + bílý lak

VYBAVENÍ KOUPELEN

BALKONY, TERASY
A PŘEDZAHRÁDKY

terasový rošt, lamely thermoborovice – drážkované,
bez povrchové úpravy

UMYVADLO

umyvadlová skříňka, umyvadlo bílé keramické hranaté

UMÝVÁTKO

keramické bílé + chromový sifon

ZRCADLO

kruhové, lepené na obklad

WC

závěsné wc, sedátko plastové bílé

TLAČÍTKO WC

chromové, tenké

BIDET

keramický, bílý

VANA

vana akrylátová rovná bílá 1800 x 800 mm
(napouštění přepadem)
(obezdívka s obkladem)

OSTATNÍ VYBAVENÍ

VODOVODNÍ BATERIE
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SPRCHOVÁ VANIČKA / ŽLÁBEK

akrylátová vanička případně sprchový žlábek nerez
(dle možnosti umístění)

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

chromové rámy, sklo čiré, (otevíravé dle umístění)

ZÁSTĚNA NA VANU

skleněná,1-dílná

ROHÁČEK PRO PŘIPOJENÍ PRAČKY

umístění dle možnostï v komoře, koupelně, příp. předsíni

PŘÍPRAVA PRO KUCHYŇSKOU
LINKU

vývody vody, kanalizace a ventilace, el. vývody

BATERIE UMYVADLOVÁ

páková stojánková, bez vypouštěcího systému

BATERIE UMÝVÁTKOVÁ

páková stojánková, bez vypouštěcího systému

VÝPUST DO UMYVADLA A
UMÝVÁTKA CLICK-CLACK

kovová

BATERIE SPRCHOVÁ

sprchová podomítková, baterie páková

SPRCHOVÝ SET

sprcha hlavová + sprcha ruční + nástěnný držáček
sprchy se stěnovým vývodem

BATERIE VANOVÁ

sprchová podomítková, baterie páková

Standardy DOCK
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VODOVODNÍ BATERIE

SVÍTIDLA

ELEKTROINSTALACE

VANOVÝ SET

sprcha ruční + nástěnný držáček sprchy
se stěnovým vývodem

BATERIE BIDETOVÁ

páková stojánková, s vypouštěcím systémem

VSTUPNÍ HALA BYTU

osvětlení led v sdk stropní kapse po obvodu

CHODBA V BYTĚ

zapuštěná v podhledu s úspornými led zdroji

KOUPELNA

zapuštěná v podhledu s úspornými led zdroji
+ zavěšená designová svítidla nad zrcadly
+ led pásek v sdk stropní kapse nad vanou

WC

zapuštěná v podhledu s úspornými led zdroji

KOMORA

pouze objímka se žárovkou

POKOJE

vývody pro dodatečnou montáž svítidel klientem
(1x objímka se žárovkou)

BALKONY, TERASY, PŘEDZAHRÁDKY

venkovní nástěnné svítidlo

SILNOPROUD

bytový ocelokovový rozvaděč v komoře
příp. chodbě – barva bílá
spínače a zásuvky plastové – odstín “hliník”

SLABOPROUD
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- INTELIGENTNÍ SYSTÉM
“MY HOME”

řízení inteligentní domácnosti:
domofón – pro přístup do areálu a do domů,
video komunikace regulace podlahového topení v bytě
centrální řízení osvětlení
centrální řízení žaluzií (v bytech v přízemí, v ostatních
bytech s přípravou pro žaluzie možnost jako nadstavba
programu)

-S
 POLEČNÁ TV ANTÉNA,
SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

zásuvky plastové – odstín “hliník”

-S
 YSTÉM ZABEZPEČENÍ

areálový zabezpečovací systém (napojení na pco),
okna
v přízemních bytech vybavena bezpečnostním zasklením

- TELEFONNÍ A DATOVÉ ZÁSUVKY

zásuvky plastové – odstín “hliník”

- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ

připevněný na stropě ve vstupní místnosti do bytu

-Z
 AŘÍZENÍ PRO KONTROLU
VSTUPŮ DO OBJEKTŮ A VJEZD
DO GARÁŽÍ

čipový vstup pro pěší, dálkové ovládání vjezdové brány
a garážových vrat
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ELEKTROINSTALACE

- KAMEROVÝ SYSTÉM

kamerové sledování vjezdu do areálu,
do garáží a vchody do objektů

TOPENÍ

OBYTNÉ MÍSTNOSTI

podlahové vytápění

KOUPELNY

podlahové vytápění + trubkové el. topné těleso
(lesklý chrom)
rozdělovací stanice zapuštěna ve zdi v komoře
nebo vstupní hale pod rozvaděči elektro

VZDUCHOTECHNIKA

WC, KOMORY

odtahový ventilátor v podhledu,
s doběhem, samostatné ovládání, provedení plast
– bílý

KOUPELNY

ventilátor v podhledu, odsávání ventilační štěrbinou,
s doběhem, samostatné ovládání

KUCHYNĚ

příprava pro nucené odsávání vzduchu pro odsavače
par ukončeno na hranici šachty (kuchyně), zpětnou
klapku dodává dodavatel kuchyně

BYTY V PŘÍZEMÍ

stínící hliníkové žaluzie s el. pohonem ovládané
vypínači a iřs, barva antracit

POKOJE S OKNY NA JIH A ZÁPAD

příprava pro dodatečnou montáž (schránka v nadpraží
oken + el.přívod
+ vypínače)

ZÁMEČNICKÉ
VÝROBKY

BALKONY A TERASY,
FRANCOUZSKÁ OKNA

zábradlí skleněné - bezpečnostní sklo, ocelová
konstrukce žárový pozink
s nátěrem

REVIZNÍ DVÍŘKA

POD VANOU

zasilikonovaný odnímatelný obklad
na magnety

V OSTATNÍCH MÍSTECH

zapuštěná hliníková dvířka s sdk výplní
v podhledech

OPLOCENÍ AREÁLU

OPLOCENÍ AREÁLU

plotové dílce

GARÁŽE

VRATA

sekční, ocelová lamelová s izolací z pu pěny, na dálkové
ovládání

PODLAHA

pur protiprachová stěrka

PŘEDZAHRÁDKY V PŘÍZEMÍ

mrazuvzdorný vodovodní ventil
pro přívod vody

ŽALUZIE

PŘÍVOD VODY
SKLEPY
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samostatné uzamykatelné sklepní
kóje – betonové zdivo

Standardy DOCK
Marina Boulevard
C

typické byty
POPIS

DVEŘE

UPŘESNĚNÍ

VSTUPNÍ

INTERIÉROVÉ

OKNA

NENOSNÉ STĚNY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

BYTY

SPECIFIKACE

Dveře jednokřídlé bezpečnostní, požární odolnost EI
30DP3, bezp. tř. 3, barva – antracit šedý, dřevěný
práh dubový, ocelová bezpečnostní zárubeň,
panoramatické kukátko

Kování bezpečnostní – černý mat. povrch, klika/koule,
bezpečnostní vložka
Dveře dřevěné plné, 1-křídlé, falcové, bílý lak, zárubeň
dřevěná obložková – bílá, kování rozetové SNi,
klika/klika, výška dveří 2 100 mm
Do obývacích pokojů dveře z části prosklenné (sklo
matované), 1-křídlové, alt. 2-křídlové, bílý lak, zárubeň
obložková – bílá, kování rozetové nerez, klika/klika,
výška dveří 2 100 mm

Dřevěná okna, s izolačním sklem, barva šedý antracit
Vnější parapet oken Al plech případně Alucobond

Vnitřní parapet – dřevěná MDF deska + lak v barvě
okenního rámu

VNITŘNÍ PŘÍČKY

Vyzdívané, tl. 115 mm

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY

Vyzdívané tl. 100 mm

IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY A PŘEDSTĚNY

Vyzdívané tl. 75, 100 mm

STĚNY

Sádrová jednovrstvá omítka

MALBY (BYT)

Otěruvzdorný nátěr, stěny barva bílá, stropy bílé

STROPY

Sádrová stěrka; v chodbě, koupelně
a WC – SDK podhled

OBKLADY

KOUPELNA, WC

Keramický obklad + omítka s malbou bílou

PODLAHY

KOMORA

Keramická dlažba

VSTUPNÍ HALA, CHODBA

KOUPELNA, WC
POKOJE

BALKONY, TERASY

VYBAVENÍ KOUPELEN

PŘEDZAHRÁDKY

UMYVADLO

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA
UMÝVÁTKO
WC

TLAČÍTKO WC
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Rohové AI lišty L profil

Dřevěná lepená podlaha, 3-vrstvá, 1-lamela,
povrch olej
Soklová lišta dřevěná bílá
Keramická dlažba

Dřevěná lepená podlaha, 3-vrstvá, 1-lamela,
povrch olej
Soklová lišta dřevěná bílá

Terasový rošt, dřevěné lamely – drážkované,
bez povrchové úpravy
Betonová velkoplošná dlažba + trávník

Umyvadlo bílé keramické hranaté,
nábytkový sifon plast.

Dřevěná se zásuvkami, materiál MDF (zakázková výroba)
Keramické bílé + chromový sifon

Závěsné WC, sedátko plastové bílé

2-tlačítkové, plastové, chromový povrch
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typické byty
VYBAVENÍ KOUPELEN

BIDET (V NĚKTERÝCH BYTECH)

Závěsný, keramický, bílý

SPRCHOVÝ KOUT

S dlažbou + sprchový žlábek nerez (příp. podezdívka)

VANA

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA
ZÁSTĚNA NA VANU
ZRCADLO

Vana akrylátová bílá (napouštění přepadem)
+ obezdívka s obkladem

Chromové rámy, sklo čiré, (způsob otevírání dle
umístění sprch. koutu), v. 1 900 mm
1-dílná, otočná, sklo čiré

Umístěné nad umyvadlem, u dřev. rámu

OSTATNÍ VYBAVENÍ

ROHÁČEK PRO PŘIPOJENÍ PRAČKY

Umístění dle možnosti v komoře, koupelně, příp. předsíni

VODOVODNÍ BATERIE

BATERIE UMYVADLOVÁ

Páková stojánková, zátka clik-clak, chrom.

BATERIE SPRCHOVÁ

Sprchová podomítková, baterie páková, chrom.

PŘÍPRAVA PRO KUCHYŇSKOU LINKU

BATERIE UMÝVÁTKOVÁ
SPRCHOVÝ SET

BATERIE VANOVÁ
VANOVÝ SET

SVÍTIDLA

BATERIE BIDETOVÁ
(V NĚKTERÝCH BYTECH)

Sprcha hlavová + sprcha ruční + nástěnný držáček sprchy
s vývodem, chrom.
Vanová podomítková, baterie páková, chrom.
Sprcha ruční + nástěnný držáček sprchy
s vývodem, chrom.

Páková stojánková, s vypouštěcím systémem, chrom.
Osvětlení LED v SDK stropní římse po obvodu

KOUPELNA

Zapuštěná v podhledu s úspornými LED zdroji + zavěšená
designová svítidla nad zrcadly + LED pásek v SDK stropní
kapse nad vanou

CHODBA V BYTĚ

KOMORA
POKOJE

BALKONY, TERASY, PŘEDZAHRÁDKY

SILNOPROUD

SLABOPROUD

- Inteligentní systém

- Společná TV anténa, satelitní přijímač
- Telefonní a datové zásuvky
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Páková stojánková, zátka clik-clak příp. průtočná, chrom.

VSTUPNÍ HALA BYTU

WC

ELEKTROINSTALACE

Vývody vody, kanalizace a ventilace, el. vývody

Zapuštěná v podhledu s úspornými LED zdroji

Zapuštěná v podhledu s úspornými LED zdroji
Pouze objímka se žárovkou

Vývody pro dodatečnou montáž svítidel klientem
Venkovní nástěnné svítidlo

Bytový kovový rozvaděč v komoře
příp. chodbě – barva bílá

Spínače a zásuvky plastové, bílé; zásuvka na balkóně,
terase, předzahrádce
Řízení inteligentní domácnosti (multifunkční displej):
- domofón - pro přístup do areálu
a do domů, video a audio komunikace
- řízení vytápění hlavním regulátorem (možnost nastavení
teploty v jednotlivých místnostech)
- ovládání žaluzií (v některých bytech)
- centrální řízení osvětlení
- možnost nadstaveb – ovládání klimatizace,
ovládání žaluzií, vzdálený přístup, ESZ atd.
Zásuvky plastový kryt
Zásuvky plastový kryt

Standardy DOCK
Marina Boulevard
C

typické byty
ELEKTROINSTALACE

- Datové připojení
- Opticko-kouřový hlásič

- Zařízení pro kontrolu vstupů do objektů
a vjezd do garáží
- Systém zabezpečení

TOPENÍ

- Kamerový systém

CELÝ BYT

KOUPELNY

VZDUCHOTECHNIKA

WC, KOMORY
KOUPELNY
KUCHYNĚ

KLIMATIZACE

(POUZE V NĚKTERÝCH BYTECH)

ŽALUZIE

VENKOVNÍ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Možnost aktivace datového signálu
(výběr operátorů)

Připevněný na stropě ve vstupní místnosti do bytu

Čipový vstup pro pěší, dálkové ovládání garážových vrat
Areálový zabezpečovací systém (napojení na PCO), okna
v bytech na terénu vybavena bezpečnostním zasklením
Kamerové sledování vjezdů a vstupů

Podlahové vytápění (v bytech v suterénu podlahové
konvektory)

Podlahové vytápění doplněné trubkovým topným tělesem
Rozdělovací stanice zapuštěna ve zdi v komoře nebo
vstupní hale pod rozvaděči elektro

Odtahový stropní ventilátor, s doběhem, samostatné
ovládání, provedení plast – bílý
Odsávání ventilační štěrbinou, trubním ventilátorem
s doběhem, samostatné ovládání

Příprava pro nucené odsávání vzduchu pro odsavače par
ukončeno na hranici šachty (kuchyně), zpětnou klapku
dodává dodavatel kuchyně

Systém Multisplit, venkovní jednotka na střeše, ovládání
na dálkový ovladač ve všech pokojích.

Příprava pro dodatečnou montáž (schránka v nadpraží
oken + el. přívod + příprava pro osazení vypínače)
V některých bytech kompletní žaluzie – hliníkové,
lamelové, el. ovládané

BALKONY A TERASY,
FRANCOUZSKÁ OKNA

Balkóny – zábradlí kombinované – sklo + profilovaný
plech, ocelová konstrukce

REVIZNÍ DVÍŘKA

POD VANOU

Zasilikonovaný odnímatelný obklad na magnety

OPLOCENÍ AREÁLU

OPLOCENÍ AREÁLU

GARÁŽE

VRATA

Plotové dílce, gabionové sítě se zelení případně beton.
atiky se skleněným zábradlím na předzahrádkách

PŘÍVOD VODY
SKLEPY
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V OSTATNÍCH MÍSTECH

PODLAHA

PŘEDZAHRÁDKY V PŘÍZEMÍ,
TERASY – BYTY V POSLEDNÍCH PATRECH

Terasy + franc. okna - zábradlí skleněné,
ocelová konstrukce

Zapuštěná hliníková dvířka s SDK výplní v podhledech

Sekční, ocelová lamelová s izolací z PU pěny, na dálkové
ovládání
PUR protiprachová stěrka

Mrazuvzdorný vodovodní ventil pro přívod vody
Samostatné uzamykatelné sklepní kóje – betonové zdivo
bez povrchové úpravy
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VIP byty
POPIS

DVEŘE

UPŘESNĚNÍ

VSTUPNÍ

INTERIÉROVÉ

OKNA

NENOSNÉ STĚNY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

BYTY

SPECIFIKACE

Dveře jednokřídlé bezpečnostní, požární odolnost EI
30DP3, bezp. tř. 3, barva – antracit šedý, dřevěný práh
dubový, ocelová bezpečnostní zárubeň,
panoramatické kukátko
Kování bezpečnostní – černý mat. povrch, klika-koule,
bezpečnostní vložka

Dveře dřevěné plné, 1-křídlé, bezfalcové, bílý lak, zárubeň
dřevěná obložková – bílá, kování rozetové SNi alt. černé,
klika/klika, výška dveří 2 100 mm

- Do obývacích pokojů dveře prosklenné (sklo matované
alt. čiré), 1-křídlové, alt. 2-křídlové,bezfalcové, bílý lak,
zárubeň obložková – bílá, kování rozetové SNi alt. černé,
klika/klika, výška dveří 2 100 mm
- Případně celoskleněné v rámci dveřní skleněné příčky
(sklo matované alt. čiré), kování rozetové nerez alt.
černé, klika/klika, výška dveří 2 100 mm

Dřevěná okna, s izolačním sklem, barva šedý antracit
Vnější parapet oken Al plech případně Alucobond
Vnitřní parapet – dřevěná MDF deska
+ lak v barvě okenního rámu

VNITŘNÍ PŘÍČKY

Vyzdívané, tl. 115 mm

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY

Vyzdívané tl. 100 mm

IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY A PŘEDSTĚNY

Vyzdívané tl. 75, 100 mm

STĚNY

Sádrová jednovrstvá omítka

MALBY (BYT)

Otěruvzdorný nátěr, stěny barva bílá, stropy bílé

STROPY

Sádrová stěrka; v chodbě, koupelně a WC – SDK podhled

OBKLADY

KOUPELNA, WC

Keramický obklad + omítka s bílou malbou

PODLAHY

KOMORA

Keramická dlažba

VSTUPNÍ HALA, CHODBA

KOUPELNA, WC
POKOJE

BALKONY, TERASY

VYBAVENÍ KOUPELEN

PŘEDZAHRÁDKY

UMYVADLO

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA
UMÝVÁTKO
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Rohové AI lišty L profil

Dřevěná lepená podlaha, 3-vrstvá,
1-lamela, povrch olej
Soklová lišta dřevěná bílá

Keramická dlažba + omítka s bílou malbou
Dřevěná lepená podlaha, 3-vrstvá,
1-lamela, povrch olej
Soklová lišta dřevěná bílá

Terasový rošt, dřevěné lamely
– drážkované, bez povrchové úpravy

Betonová velkoplošná dlažba + trávník

Umyvadlo bílé keramické hranaté,
nábytkový plast. sifon

Dřevěná se zásuvkami, materiál MDF
(zakázková výroba)
Keramické bílé + chromový sifon

Standardy DOCK
Marina Boulevard
C

VIP byty

VYBAVENÍ KOUPELEN

WC

Závěsné WC, sedátko plastové bílé

BIDET (V NĚKTERÝCH BYTECH)

Závěsný keramický, bílý

TLAČÍTKO WC
VANA

SPRCHOVÝ KOUT
SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA
ZÁSTĚNA NA VANU
OSTATNÍ VYBAVENÍ

VODOVODNÍ BATERIE

ZRCADLO

ROHÁČEK PRO PŘIPOJENÍ PRAČKY
PŘÍPRAVA PRO KUCHYŇSKOU LINKU

BATERIE UMYVADLOVÁ
BATERIE UMÝVÁTKOVÁ
BATERIE SPRCHOVÁ
SPRCHOVÝ SET

BATERIE VANOVÁ

VANOVÝ SET

SVÍTIDLA

BATERIE BIDETOVÁ
(V NĚKTERÝCH BYTECH)

Vana akrylátová přisazená bílá příp. volně stojící
+ obezdívka s obkladem u přisazné hranaté vany
S dlažbou + sprchový žlábek nerez alt. černý
(příp. podezdívka)

Bezrámová, sklo čiré, (způsob otevírání dle umístění
sprch. koutu), v. 2 000 mm
Skleněná, 2-dílná otočná, sklo čiré

Umístěné nad umyvadlem, v dřev. rámu

Umístění dle možnosti v komoře, koupelně,
příp. předsíni

Vývody vody, kanalizace a ventilace, el. vývody

Páková stojánková, chrom alt. černý mat. povrch,
zátka clik-clak

Páková stojánková, zátka clik-clak příp. průtočná, chrom
alt. černý mat. povrch

Sprchová podomítková, baterie páková, chrom alt. černý
mat. povrch
Sprcha hlavová + sprcha ruční + nástěnný
držáček sprchy s vývodem, chrom. příp. černý
mat. povrch

Vanová podomítková, baterie páková, chrom alt.černý
mat.povrch, nebo dle vany integrovaná, chrom alt. černý
mat. povrch
Sprcha ruční + nástěnný držáček sprchy s vývodem,
chrom alt. černý matný povrch

Páková stojánková, s vypouštěcím systémem, chrom alt.
mat černý povrch

VSTUPNÍ HALA BYTU

Osvětlení LED v SDK stropní římse po obvodu

KOUPELNA

Zapuštěná v podhledu s úspornými LED zdroji + zavěšená
designová svítidla nad zrcadly + LED pásek v SDK stropní
kapse nad vanou

CHODBA V BYTĚ

WC

KOMORA
POKOJE
ELEKTROINSTALACE

Tenké 2-tlačítkové, chrom alt. černé

BALKONY, TERASY, PŘEDZAHRÁDKY

SILNOPROUD

Zapuštěná v podhledu s úspornými LED zdroji

Zapuštěná v podhledu s úspornými LED zdroji
Pouze objímka se žárovkou

Vývody pro dodatečnou montáž svítidel klientem
Venkovní nástěnné svítidlo

Bytový kovový rozvaděč v komoře příp. chodbě
– barva bílá
Spínače a zásuvky plastové, bílé alt. černé;
zásuvka na balkóně, terase, předzahrádce
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Standardy DOCK
Marina Boulevard
C

VIP byty

ELEKTROINSTALACE

SLABOPROUD

- Inteligentní systém

- Společná TV anténa, satelitní přijímač
- Telefonní a datové zásuvky
- Datové připojení

- Opticko-kouřový hlásič

-Z
 ařízení pro kontrolu vstupů do objektů
a vjezd do garáží
- Systém zabezpečení

TOPENÍ

VZDUCHOTECHNIKA

- Kamerový systém

CELÝ BYT

KOUPELNY

WC, KOMORY
KOUPELNY
KUCHYNĚ

Řízení inteligentní domácnosti (multifunkční displej):
- domofón – pro přístup do areálu a do domů,
video a audio komunikace
- regulace teploty v jednotlivých místnostech
- ovládání jednotlivých světelných okruhů
- ovládání jednotlivých žaluzií
- vzdálený přístup přes mobilní tel.
(aplikaci si zajišťuje klient dle typu mob. tel.)
- možnost nadstaveb – EZS, ovládání klimatizace, atd.
Zásuvky plastový kryt
Zásuvky plastový kryt

Možnost aktivace datového signálu (výběr operátorů)
Připevněný na stropě ve vstupní místnosti do bytu

Čipový vstup pro pěší, dálkové ovládání garážových vrat
Areálový zabezpečovací systém (napojení na PCO), okna
v bytech na terénu vybavena bezpečnostním zasklením
Kamerové sledování vjezdů a vstupů

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění doplněné trubkovým topným tělesem
Rozdělovací stanice zapuštěna ve zdi v komoře nebo
vstupní hale pod rozvaděči elektro

Odtahový ventilátor stropní, s doběhem, samostatné
ovládání, provedení plast – bílý
Odsávání ventilační štěrbinou, trubním ventilátorem
s doběhem, samostatné ovládání

Příprava pro nucené odsávání vzduchu pro odsavače par
ukončeno na hranici šachty (kuchyně), zpětnou klapku
dodává dodavatel kuchyně

KLIMATIZACE

POKOJE

ŽALUZIE

EXTERIÉROVÉ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

BALKONY A TERASY, FRANCOUZSKÁ
OKNA

Balkóny – zábradlí kombinované – sklo + profilovaný
plech, ocelová konstrukce

REVIZNÍ DVÍŘKA

POD VANOU

Zasilikonovaný odnímatelný obklad na magnety

OPLOCENÍ AREÁLU

OPLOCENÍ AREÁLU

GARÁŽE

VRATA

Plotové dílce, gabionové sítě se zelení případně
beton. atiky se skleněným zábradlím
na předzahrádkách

V OSTATNÍCH MÍSTECH

PODLAHA
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Systém Multisplit, venkovní jednotka na střeše, ovládání
na dálkový ovladač

Žaluzie hliníkové lamelové, barva antracit, osazení
do schránek v nadpraží, el. ovládané

Terasy + franc. okna – zábradlí skleněné,
ocelová konstrukce

Zapuštěná hliníková dvířka s SDK výplní v podhledech

Sekční, ocelová lamelová s izolací z PU pěny, na dálkové
ovládání
PUR protiprachová stěrka

Standardy DOCK
Marina Boulevard
C

VIP byty
PŘÍVOD VODY
SKLEPY
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PŘEDZAHRÁDKY V PŘÍZEMÍ, TERASY
V POSLEDNÍCH PATRECH

Mrazuvzdorný vodovodní ventil pro
přívod vody
Samostatné uzamykatelné sklepní
kóje – betonové zdivo

