Standardy – obchodní jednotky
1. Jedná se o prázdný prostor bez příček a podhledů.
2. Výmalba stěn v barvě bílé, strop bez finální povrchové úpravy.
3. Podlahy:
- finální úpravou při prodeji jednotky bude anhydritový potěr.
- Návrh uvažuje s tloušťkou finální nášlapné vrstvy 15mm, avšak ta není zahrnuta ve
standardu.
4. Výplně otvorů:
- Hliníková prosklená stěna, oboustranně RAL 7011, dveře otvíravé ven, klika-klika,
panikové kování, samozavírač, izolační trojsklo, bezpečnostní sklo.
- Všechna okna i světlík nad dveřmi fix.
- Bezpečnostní vložkový zámek.
- Do jednotky č.102 druhý vstup z parkoviště ve vnitrobloku objektu. Hliníkové dveře plné,
oboustranně RAL 7011, vložkový zámek FAB, koule-klika.
- Do jednotky č.103 druhý vstup ze vstupní haly objektu. Hliníkové dveře plné,
oboustranně RAL 7011, vložkový zámek FAB, koule-klika.
5. Parapety vnitřní – DTD, povrch HPL, barva bílá.
6. ZTI:
- Dva nápojné body na kanalizaci
- Jeden nápojný bod na teplou a studenou vodu.
- Navazující vnitřní rozvody ZTI nejsou součástí standardu.
- Ve standardu obchodních jednotek nejsou žádné zařizovací předměty.
7. Požární vodovod: ocel, bezešvé trubky pozinkované, v obchodních jednotkách budou
hydranty s tvarově stálou hadicí
8. Vytápění:
- prostřednictvím topných lavic Energitech FOX BOX s lamelovými výměníky bez
ventilátorů
- termostatické hlavice
9. Klimatizace:
- pro každou jednotku je připraveno místo pro umístění venkovní chladící jednotky na
fasádě 1NP vnitrobloku domu.
- Příprava pro klimatizaci ani chladící zařízení nejsou součástí standardu.
10. Vzduchotechnika:
- Pro každou obchodní jednotku je navrženo samostatné vzduchotechnické zařízení
obsahující kompaktní podstropní větrací jednotku s rekuperací tepla.
- Součástí standardu je potrubí pro odvod a přívod vzduchu. Samotná větrací jednotka,
případná další zařízení nejsou součástí standardu.
11. Elektroinstalace
- Bude osazen rozvaděč silnoproudu v jednotce
- Budou osazeny základní zásuvky na stěnách, vypínače u hlavních dveří, se zatrubkováním
pod strop.
- Koncové prvky Legrand Valena Life.
- Pro komunikaci od vjezdu do vnitrobloku bude zřízen audiosystém na vjezdovém
ostrůvku, kde bude instalován sloupek s interkomem. Pomocí tlačítka na sloupku bude
možné se dozvonit do jednotky, zde bude možné na dálku vrata otevřít. Kabelová
příprava končí v šachtě v jednotce. Vnitřní instalace včetně domovního telefonu nejsou
součástí standardu.
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