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vstupní a interiérové dveře.





kování pro vstupní dveře do bytu

název: AXA Beta
rozměr: 24,2 x 5,2 cm
povrch: přírodní elox 
barva: stříbrná
pozn.: z vnější strany dveří pevné madlo, z interiéru bytu klika, 
bezpečnostní zámek, materiál hliník

vstupní dveře do bytu (pohled z chodby bytu) 

název: PORTA Extreme RC 3
rozměr: 210 x 90 cm (dveřní křídlo)
povrch: CPL Hikora
barva: světle hnědá (zárubeň)
pozn.: dřevěný dubový práh, ocelová zárubeň při pohledu z bytu, 
designová dřevěná obložka ze strany společné chodby



kování pro interiérové dveře

název: Klika MP Daniela, rozetové kování Tupai
rozměr: délka kliky 12,5 cm 
povrchová úprava: broušená nerez
barva: nerez
pozn.: klika je z masivního plnostěnného nerezového profilu, 
všechny komponenty kliky a zámku jsou kovové

interiérové dveře (pro obývací pokoje)

název: Porta CPL (prosklené)
rozměr: výška 210 cm x šířka dle bytu (dveřní křídlo)
povrchová úprava: CPL
barva: bílá
pozn.: obložková zárubeň šířky 6cm, mléčné sklo, u dvoukřídlých  
dveří je druhé dveřní křídlo plné, viditelné závěsné panty



kování pro interiérové dveře

název: Klika MP Daniela, rozetové kování Tupai
rozměr: délka kliky 12,5 cm 
povrchová úprava: broušená nerez
barva: nerez
pozn.: klika je z masivního plnostěnného nerezového profilu, 
všechny komponenty kliky a zámku jsou kovové

interiérové dveře (ve všech místnostech interiéru vyjma obývacího pokoje)

název: Porta CPL (plné)
rozměr dveřního křídla: výška 210 cm x šířka dle bytu (dveřní křídlo)
povrchová úprava: CPL
barva: bílá
pozn.: obložková zárubeň šířky 6cm, viditelné závěsné panty





interiérové podlahy.



plovoucí podlaha

název: Kährs Life jednolamela
rozměr: 15 x 181 x 0,7 cm (š x d x v)
povrchová úprava: dýha
barva: Pure oak
pozn.: materiál s vysokou mechanickou odolností, vhodný pro podlahové vytápění



plovoucí podlaha

název: Kährs Life jednolamela
rozměr: 15 x 181 x 0,7 cm (š x d x v)
povrchová úprava: dýha
barva: Whole grain
pozn.: materiál s vysokou mechanickou odolností, vhodný pro podlahové vytápění





plovoucí podlaha

název: Kährs Life jednolamela
rozměr: 15 x 181 x 0,7 cm (š x d x v)
povrchová úprava: dýha
barva: Cocoa bean
pozn.: materiál s vysokou mechanickou odolností, vhodný pro podlahové vytápění





obklady a dlažby.



obklady pro koupelny a wc

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 30 cm 
povrchová úprava: mat
barva: bílá
pozn.: obkladový materiál s vysokou mechanickou odolností



obklady pro koupelny a wc

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 30 cm 
povrchová úprava: mat
barva: béžová
pozn.: obkladový materiál s vysokou mechanickou odolností



obklady pro koupelny a wc

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 30 cm 
povrchová úprava: mat
barva: stříbrná
pozn.: obkladový materiál s vysokou mechanickou odolností



obklady pro koupelny a wc

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 30 cm 
povrchová úprava: mat
barva: šedá
pozn.: obkladový materiál s vysokou mechanickou odolností





obklady pro koupelny a wc

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 30 cm 
povrchová úprava: mat
barva: černá
pozn.: obkladový materiál s vysokou mechanickou odolností





designový obklad do koupelny

název: Abitare - Trust
rozměr: 30 x 60 cm 
povrchová úprava: mat
barva: bílá, béžová, stříbrná, šedá, černá
pozn.: obkladový materiál s vysokou mechanickou odolností, rastr mozaiky 5 x 5 cm



dlažba

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 60 cm 
povrchová úprava: mat
barva: bílá
pozn.: materiál s vysokou mechanickou odolností



dlažba

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 60 cm 
povrchová úprava: mat
barva: béžová
pozn.: materiál s vysokou mechanickou odolností



dlažba

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 60 cm 
povrchová úprava: mat
barva: stříbrná
pozn.: materiál s vysokou mechanickou odolností



dlažba

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 60 cm 
povrchová úprava: mat
barva: šedá
pozn.: materiál s vysokou mechanickou odolností





dlažba

název: Abitare - Trust
rozměr: 60 x 60 cm 
povrchová úprava: mat
barva: černá
pozn.: materiál s vysokou mechanickou odolností





umyvadla a umyvadlové baterie.



umyvadlo

název: Villeroy & Boch O. novo
rozměr: 60 x 46 cm  
povrchová úprava: lesk
barva: alpine white
pozn.: umyvadlo závěsné, sifon chromovaný

umyvadlová baterie páková

název: Hansgrohe Vernis Blend
rozměr: výška 14,3cm, délka 10,8cm  
povrchová úprava: lesklá
barva: chrom
pozn.: baterie s odtokovou soupravou s táhlem, keramická kartuše



umyvátko

název: Villeroy & Boch O. novo
rozměr: 36 x 25 cm 
povrchová úprava: lesk
barva: alpine white
pozn.: umyvadlo závěsné, sifon chromovaný 

umývátková baterie páková

název: Hansgrohe Vernis Blend
rozměr: výška 12,6cm, délka 8,9cm 
povrchová úprava: lesklá
barva: chrom
pozn.: baterie s odtokovou soupravou s táhlem, keramická kartuše





vany a vanové baterie.



vana ocelová

název: Kaldewei Saniform Plus
rozměr: 170 x 75 cm 
povrchová úprava: lesk
barva: alpine white
pozn.: smaltovaná ocel tloušťky 3 mm, odtok na straně



vanová baterie páková nástěnná a sprcha 

název: Hansgrohe Vernis Blend
rozměr: délka 17,1cm
povrchová úprava: lesklá
barva: chrom
pozn.: keramická kartuše, sprchová hlavice Vario s nastavením proudu (Rain, IntenseRain), nástěnný držák





sprchové kouty a sprchové baterie.



sprchová zástěna skleněná

název: Concept 400
rozměr: šířka a délka dle velikosti vaničky, výška 197 cm
povrchová úprava: čiré sklo
barva: chrom
pozn.: pro byty 01 a 06 v 1.NP až 3.NP, pro byty 01 a 04 ve 4.NP

sprchová vanička

název: Easy
rozměr: dle bytu
povrchová úprava: litý mramor
barva: bílá
pozn.: 80 x 80 cm pro byty 01 a 06 v 1.NP až 3.NP, 80 x 120 cm  
pro byty 01 a 04 ve 4.NP



sprchová zástěna skleněná – posuvné dveře do niky

název: HÜPPE Aura 120
rozměr: šířka a délka dle velikosti vaničky, výška 190 cm
povrchová úprava: čiré sklo
barva: chrom
pozn.: pro byty 02 a 03 ve 4.NP

sprchová vanička

název: Easy
rozměr: dle bytu
povrchová úprava: litý mramor
barva: bílá
pozn.: 80 x 120 cm pro byty 02 a 03 ve 4.NP



Sprchová baterie páková nástěnná a sprchový set

název: Hansgrohe Vernis Blend
rozměr: 21,9 cm šířka
povrchová úprava: lesklá
barva: chrom
pozn.: keramická kartuše, sprchová hlavice Vario s nastavením proudu (Rain, IntenseRain), sprchová tyč délky 65 cm



penthouse.





sprchová zástěna skleněná pevná

název: HÜPPE Golf II
rozměr: šířka 90 - 100 cm, výška 200 cm
povrchová úprava: čiré sklo
barva: chrom
pozn.: pro byty v 5.NP, sprchový kout typu walk in s dlažbou

sprchový žlab

název: Tece Drainline
rozměr: 70 - 80 cm
povrchová úprava: lesklá
barva: nerez
pozn.: vlepená dlažba do žlabu, pro byty v 5.NP



Vanová baterie páková podomítková a sprcha  

název: Hansgrohe Vernis Blend
rozměr: 16 cm průměr
povrchová úprava: lesklá
barva: chrom
pozn.: keramická kartuše, sprchová hlavice Vario s nastavením proudu (Rain, IntenseRain), nástěnný držák



Sprchová baterie páková podomítková a sprchový set  

název: Hansgrohe Vernis Blend
rozměr: 11 cm průměr
povrchová úprava: lesklá
barva: chrom
pozn.: keramická kartuše, sprchová hlavice Vario s nastavením proudu (Rain, IntenseRain), sprchová tyč délky 65 cm





toaleta.





wc se sedátkem   

název: Villeroy & Boch Architectura 
rozměr: šířka 37cm, hloubka 53 cm
povrchová úprava: lesk
barva: bílá
pozn.: sedátko slim seat soft closing

splachovací tlačítko nástěnné

název: TECE Now
rozměr: šířka 22 cm , výška 15 cm
povrchová úprava: lesk
barva: bílá
pozn.: splachovací tlačítko s ovládání pro spláchnutí 3l a 6l





radiátory.



deskové radiátory pro obytné místnosti 

název: Concept VK
rozměr: dle projektu
povrchová úprava: lak
barva: bílá
pozn.: pod okny s parapetem osazen vyšší radiátor s menší šířkou, před okna bez parapetu osazen nižší radiátor



koupelnový otopný žebřík 

název: Korado koralux Linear max
rozměr: dle projektu
povrchová úprava: lak
barva: bílá
pozn.: koupelnový žebřík opatřen elektrickou topnou patronou napájenou pevným kabelovým napojením ze zdi





vypínače a zásuvky.



vypínače 

název: Legrand Valena Life
rozměr: 8,6 x 8,6 cm
povrchová úprava: mat
barva: bílá
pozn.: v případě více prvků osazení do sdružených rámečků, materiál plast



zásuvky 

název: Legrand Valena Life
rozměr: 8,6 x 8,6 cm
povrchová úprava: mat
barva: bílá
pozn.: v případě více prvků osazení do sdružených rámečků, materiál plast



zásuvka pro TV, rádio, satelit

název: Legrand Valena Life
rozměr: 8,6 x 8,6 cm
povrchová úprava: mat
barva: bílá
pozn.: v každé obytné místnosti, materiál plast

datová zásuvka

název: Legrand Valena Life
rozměr: 8,6 x 8,6 cm
povrchová úprava: mat
barva: bílá
pozn.: v každé obytné místnosti, materiál plast



ovládání venkovních okenních žaluzií

název: Legrand Valena Life
rozměr: 8,6 x 8,6 cm
povrchová úprava: mat
barva: bílá
pozn.: u oken, materiál plast

termostat

název: Legrand Valena Life
rozměr: 8,6 x 8,6 cm
povrchová úprava: mat
barva: bílá
pozn.: v obývacím pokoji, materiál plast



Všechny uvedené vizualizace projektu a fotografie interiérů mají pouze ilustrativní charakter. Budoucí prodávající si vyhrazuje právo nahradit standardy (vybavení) uvedené v tomto katalogu  

srovnatelným vybavením v případě, pokud bude nemožné, popř. nepřiměřeně obtížné zajistit dodání některého standardu (vybavení) uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 

z důvodů neležících na straně budoucího prodávajícího (např. insolvence jediného dodavatele apod.). Takové části standardů (vybavení) budou nahrazeny srovnatelným standardem (vybavením).



partneři projektu.



vstupní a interiérové dveře.

Showroom Porta Doors
Atex Group s.r.o.

Za Strašnickou vozovnou 3438/20

Praha 10 – Strašnice

otevírací doba
Po – Čt 8:00 – 18:00

Pátek    8:00 – 16:00

kontaktní osoba            

Jakub Landovský

landovsky@atex-group.cz

+420 732 526 120

interiérové podlahy.

KPP – Kratochvíl parket profi

Poděbradská 1020/30

Praha 9 - Vysočany

otevírací doba
Po – So 9:00 – 18:00

kontaktní osoby            

Ivana Lamperová

i.lamperova@kpp.cz

+420 730 893 054

Michael Hladký

m.hladky@kpp.cz

+420 732 693 362



interiérové vybavení koupelen.

Koupelnové studio Ptáček

Poděbradská 1020/30

Praha 9 - Vysočany

otevírací doba
Po – Pá 9:00 – 16:00 

kontaktní osoba            

Alena Jírovcová

alena.jirovcova@ptacek.cz

+420 601 159 880

Miroslav Talapka

miroslav.talapka@ptacek.cz

+420 725 907 953

UBM Development 
Czechia s.r.o.

Dělnická 1628/9 

170 00, Praha 7 – Holešovice

manažer klientských změn            

Mária Študencová

maria.studencova@ubm-development.com 

+ 420 774 090 070



Arcus City
 www.arcus-city.cz

https://www.arcus-city.cz
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