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Kvalitní standardy od předních evropských
dodavatelů
Standardní vybavení všech našich bytových projektů je velmi kvalitní. Ne jinak tomu bude i v projektu bytového domu Element.
Podlahy uvnitř bytů jsou vyprojektovány jako bezprahové s přechodovými a ukončovacími lištami v barvě podlahy nebo vyrobené
z kvalitního bílého kovu (např. hliníku). V obytných místnostech a kuchyňských koutech se bude jednat o plovoucí podlahy a v
ostatních prostorech – tedy v koupelnách, šatnách, komorách, chodbách a na toaletách - bude položena keramická dlažba.
Obklady v bytech budou rovněž keramické, omítky sádrové stěrkové s bílou malbou. Sanitární vybavení koupelen a toalet bude
keramické, dodávané v neutrální bílé barvě.

Standard ke stažení zde:  kvalitativní standard Element Letňany.pdf

Koupelny budou v závislosti na velikosti bytu vybaveny buď klasickými vanami, nebo sprchovými kouty s bílými sprchovými
vaničkami a sprchovými zástěnami.

Otopnými tělesy budou bílé ocelové deskové radiátory s termoregulačními ventily, jen v koupelnách budou umístěny praktické
otopné žebříky.

Součástí standardní nabídky vybavení není dodávka kuchyňské linky, digestoře, vodovodních baterií pro dřezy v kuchyňském
koutu, obkladů za kuchyňskou linkou, garnýží, vnitřních a venkovních žaluzií ani svítidel v obytných místnostech a kuchyňských
koutech. Pro zapojení elektroměru bude sice vše připraveno, ale jeho dávka a připojení bude na jednotlivém majiteli. Standardní,
ale zároveň velmi kvalitní provedení mají i všechny společné prostory bytového domu.
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Bližší představu o standardním vybavení bytu si klienti mohou udělat v našem klientském centru U Plynárny 1533/73a, kde se vás
ujmou naši poradci a představí vám standardní vybavení bytu i možnosti případného nadstandartu.

Nové byty splňují všechny požadavky moderního bydlení. Byty jsou vymalovány bílou barvou a vybaveny praktickou plovoucí
podlahou, takže si je jejich majitelé mohou snadno přizpůsobit podle svých potřeb. V koupelnách se nachází klozet, umyvadlo s
chromovou stojánkovou baterií, vana či sprchový kout a otopný žebřík. Propracované dispozice nabízí dostatek úložných prostor.
Klienti si mohou vybrat z různých barevných variant jak podlahy a dveře, ale i z obkladů a dlažeb.


