
Bytový standard 2 – Simple

polodrážkové dveře a obložková zárubeň Normal,
výplň dveří voština, výška dveří 197cm
do obývacího pokoje  dveře prosklené-sklo satináto bílé,
ostatní místnosti dveře plné případně dveře plné s mřížkou

selské prkno, se soklovou lištou
obytné místnosti, předsíň, šatna, komora bez pračky

Podlaha Obklady a dlažby
TREND
REKTIFIKOVANÝ OBKLAD A DLAŽBA 30x60cm

DUB BARDOLINO
LAMINÁTOVÁ PODLAHA

ELEGANT WENGE
VNITŘNÍ DVEŘE

hlavní barva obkladu šedá
pokládka na střih
koupelny, wc

barva dlažby tmavě šedá
pokládka na střih
koupelny, wc

doplňková barva obkladu černá
pokládka na střih
koupelny, wc

barva dlažby tmavě šedá
s řezaným soklem,
pokládka na střih
komory s pračkouCPL WENGE

STRUKTUR
povrch vnitřních dveří

CPL WENGE
STRUKTUR
povrch vstupních dveří
zevnitř bytu

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Společnost BPT DEVELOPMENT, a.s. 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.

větrací mřížka dveří
povrch elox

barva polar

SEDNA
KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO

LUSY
ROZETOVÉ KOVÁNÍ

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

Interiérové dveře a kování

Ostatní



Zařizovací předměty

Bytový standard 2 – Simple

MIO
UMYVADLOVÝ SIFON
pochromovaný plast

CITYPRO
BATERIE UMYVADLOVÁ
stojánková páková s výpustí, chrom

CITYPRO
BATERIE VANOVÁ
nástěnná páková, chrom + vanový set

LAUFEN PRO S
UMÝVÁTKO
keramické asymetrické 
šíře 48cm

LAUFEN PRO S
UMYVADLO
keramické asymetrické 
šíře 60 cm

TANZA PLUS
VANA
ocelová smaltovaná, podezděná 
170x75cm

AW1
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
chrom mat, plast

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

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Společnost BPT DEVELOPMENT, a.s. 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.


