VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, tel: 541 211 866, fax: 541 211 204, e-mail: vasstav@vasstav.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH.
V Brně dne 01. 07. 2013
1. PODLAHY
1.1.1. Chodba – keramická dlažba (dodávka)
297,- Kč/m2
1.1.2. Koupelna + WC – keramická dlažba (dodávka)
288,50 Kč/m2
1.1.3. Obytná kuchyně a pokoj – plovoucí laminátová podlaha – dekor v
alternativě buk, dub, ořech, třešeň (cherry), javor (maple) (dodávka
podlahové krytiny, parotěsné fólie, mirelonové podložky a obvodové lišty
+ kompletní montáž)
588,00 Kč/m2
přechodová lišta v dekoru podlahy (dodávka a montáž lišty)
187,00 Kč/bm
2. POVRCHY STĚN
2.1.1. Všechny místnosti – omítka vnitřní s povrchovou úpravou v barvě bílé
2.1.2. Koupelna + WC – keramický obklad do výšky 2,05m (dodávka)
obklad = 288,50 Kč/m2
3. VÝPLNĚ OTVORŮ
3.1.1. Okna a vstupní dveře – euro zasklená izolačním dvojsklem s celoobvodovým
kováním. Povrchová úprava mořením v odstínu vzorníku GLASURIT
fenstercolor BW 20-8150 BW 19-1102, s mikroventilací u křídel otevíravých,
sklopných, bez žaluzií (včetně montáže)

3.1.2. Parapetní desky vnitřní
montáže)

-

dřevotřískové dekor v barvě oken (včetně
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3.1.3. Interiérové dveře
Interiérové dveře – dveře s kašírovací fólií (dekor v alternativě – buk, olše, javor, ořech)
otočné, plné, rozetové kování Cobra Alexis R BB -NIKL, zámek BB a WC (dodávka)
Dveře + obložková zárubeň + kování
T6, T7 vnitřní dveře jednokřídlé, plné, rozměr 700/1970,
v ceně bez DPH
1048,00 Kč + 1 790,00 Kč + 578,00 Kč
T8, T9 vnitřní dveře jednokřídlé, plné, rozměr 800/1970,
v ceně bez DPH
998,00 Kč + 1 790,00 Kč + 370,00 Kč

4. ELEKTROINSTALACE
Měděné silnoproudé rozvody jsou vedeny pod omítkou. Přístrojové vybavení je v
provedení Tango, veškeré osvětlení v poloze vývodů pro dodatečnou montáž svítidel.
V prostoru kuchyňské linky je provedena příprava pro připojení elektrické varné desky,
vč. obslužných zásuvek a možnosti napojení myčky. V každém pokoji je pouze
prostřednictvím trubkování vyvedena zásuvka pro telefon, rozhlas a kabelovou televizi.
Hromosvod je napojen na stávající uzemňovací soustavu.
5. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Zdrojem energie je zemní plyn. Rozvodné potrubí systému vytápění je provedeno
z plastohliníkových trubek, opatřené tepelnou izolací. Kotel je kondenzační typ BAXI
NUVOLA 3BS 140 Fi v provedení turbo zajišťující rovněž přípravu teplé vody. Zdroj
tepla je ovládán programovatelným prostorovým termostatem. Otopná tělesa Radik - VK
jsou opatřena termostatickými hlavicemi. V koupelně je otopný žebřík.
6. ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Vnitřní vodovod i vnitřní kanalizace jsou provedeny z polymerních hmot, trubní
materiál vodovodu pak je navíc opatřen tepelnou izolací.
Rozvod plynu je realizován z trub ocelových svařovaných, je veden pod omítkou a je
opatřen několikavrstvým ochranným nátěrem. V prostoru kuchyňské linky je provedena
příprava pro možnost připojení plynového sporáku.

Zařizovací předměty
Závěsné WC

WC závěsné – odpad vodorovný Easy 8.

Geberit Sigma 01 barva bílá
Sedátko WC – plastové Easy
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1 701,00 Kč
1 063,00 Kč
627,00 Kč
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Umyvadlo

Sprcha

Umyvadlo klasické s otvorem Easy 8.

60cm
Umyvadlový sifon Concept s převlečnou maticí
Baterie stojánková páková Easy s otvíráním odpadu
Vanička plastová Roltechnik obdélník FLAT KVADRO
Zástěna sprchová dveře Roltechnik plast 1000/1850
Zástěna sprchová dveře Roltechnik plast 800/1850
Baterie sprchová nástěnná páková Easy 150 mm chrom
Sprchový set Jamaica 203 (3 polohová hlavice, hadice 160
cm)
Sifon vaničkový Alcaplast plastový 90 mm chrom

860,00 Kč
67,00 Kč
856,00 Kč
3 428,00
5 492,00
2 787,00
835,00 Kč
690,00 Kč
329,00

7. VZDUCHOTECHNIKA
Zahrnuje odvětrání prostoru kuchyně a koupelny. Potrubí je v provedení Spiro včetně
hlavic. V prostoru koupelny je osazeny malý radiální ventilátor. Ventilátor je vybaven
nastavitelným časovým doběhem a zpětnou klapkou. V prostoru kuchyňské linky nad
plánovaným umístěním prostředku pro přípravu pokrmů bude provedena příprava pro
možnost napojení kuchyňského odsavače par, který je dodávkou zákazníka.

Součástí bytu není: kuchyňská linka

Pozn.:

Nadstandardní provedení interiéru bude řešeno po vzájemné dohodě.
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