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Katalog standardů
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

kvalitní cihlový obklad, 
pásky „Austerrauch NF“

stínící rolety
na elektrické ovládání

trvalkové záhony, výsadba stromu Sophora japonica,
rostliny jsou zavlažovány

plocha pro mytí kolosvětlení patia pomocí intimního 
osvětlení ze stěn a sloupků

okna hliníková, bezpečnostní izolační trojskla, elegantní kovové 
zábradlí, parapety nízké v ložnicích, bez parapetu v obývacích pokojích

květináče jako 
součást terasy bytu

elektronický videosystém
domovního vrátného

soukromé zahrady přístupné z bytů se vzrostlými 
stromy, keři a  trvalkovými záhony

vysoký standard společných
a vstupních prostor

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

ocelové zábradlí
v práškovém laku

povrch terasy/balkonu
z termizovaného dřeva

hliníková okna s částečně 
skrytými pevnými rámy

posuvné hliníkové balkonové dveře 
s bezprahovým přechodem na lodžii

květináče
jako součást bytu

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

DVEŘE

Bezpečnostní dveře NEXT, Bílé, 
třída bezpečnosti 3, bezpečnostní 

zámek, protipořní, kování klika/koule, 
výška 2350mm, kukátko. Kovové prvky 

v bílém kovu.

Vnitřní bílé dveře bez polodrážky, 
obložková zárubeň slícovaná se stěnou,

výška 2350mm. Bíle lakované.
Rozetové kování se zapuštěnou 

rozetou, magnetická střelka. 
Dveřní závěs Tectus 3D, skrytý, stříbrna 

barva.
Standard obložková zárubeň Latente, 

dveřní křídlo hladké.

Posuvné dveře bez obložky, výška do 
stropu v=2400mm.

Plechové sklepní dveře se zvýšenou 
bezpečností, na polodrážku, 

bezpečnostní kování, rozpěrná závora

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

PODLAHY, STĚNY, STROPY

Dlažba na podlaze v koupelnách a WC 
s minimálními sparami:

Atlasconcorde Seastone white 60x60

Obklad stěn v koupelnách a WC 
s kamenickými detaily a s minimálními 

sparami:
Atlasconcorde Seastone white 45x90

Sádrokartonové předstěny a podhledy. 
Libovolné rozmístění zásuvek a světel 
ve všech místnostech bez zásahů do 
konstrukce. Zděné příčky s broušenou 
sádrovou omítkou pro maximální hlad-
kost povrchu. Světlá výška místností 

2650mm, světlá výška chodeb
a sanitárních místností 2400mm.

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní

Podlaha v pokojích a předsíních:
Dřevěná dvouvrstvá dubová lamela je 
vhodná z důvodu komfortního podla-

hového vytápění. 
Součástí podlahy jsou též zapuštěné 

sokly pro snadnou údžbu podlahy.
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

KOUPELNA A WC

Umývátko Antonio Lupi Simplomani.
Osazeno na desce bez viditelných 

kotevních prvků.

Umyvadla Antonio Lupi Simplo.
Osazeno na desce bez viditelných 

kotevních prvků.

Stojánková baterie Antonio Lupi Bikappa 
pro umyvadla.

Záchod Antonio Lupi Komodo, bílé.
Tlačítko 2-činné TeceNow, matný chrom. 

Sedátko slim,duroplast, soft-close.
Bidety jsou ze stejné řady.

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

KOUPELNA A WC

Vana Villeroy&Boch Oberon, 180x80, 
Quaryl, bílá.

Podomítková vanová baterie Hansgrohe 
Talis E.

Vanová sprcha Croma select S. Vanová sprcha Croma select S.

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

KOUPELNA A WC

Easy sprchová vaničky, 80x80x3
litý materiál, bílá.

RainDrain 90 XXL odtoková souprava 
ke sprchové vaničce, pohledové díly 

chrom.

Gallery 3000 sprchové dveře s pevným 
segmentem, výška 2050mm, 

sklo s úpravou Protect, 
profily a panty chrom/alu, upevnění DX.

Sprchová baterie Hansgrohe Croma. 
Select S 1jet ruční sprcha bílá/chrom, 

EcoSmart 7l/min.

Topný žebřík P.M.H. Ulysses.

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

DIGESTOŘ
- možnost osazení digestoře v prosto-
ru kuchyňské linky, připojovací potrubí 
průměr 150mm; v bytech v 4np a 5np 

průměr 200mm

ENERGETICKÁ TŘÍDA B
- objekt je zařazen do energetické třídy B

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní

PRAČKA A SUŠIČKA
- v technické místnosti bytu
- příprava vody pro pračku

- příprava odkanalizavní pračky a sušičky

VYTÁPĚNÍ
- pro každý byt samostatně

- plynový kondenzační kotel (třída NOx5)
- se samostatným zásobníkem teplé vody

- systém podlahového vytápění 
s teplovodními žebříky v koupelně

- letní elektrické vytápění podlahy a 
topného žebříku v koupelně

REKUPERACE VZDUCHU
- pro každý byt samostatně

- pro hygienickou úpravu vzduchu 
a minimální tepelné ztráty

CHLAZENÍ 4NP, 5NP
- samostatně pro každý byt

- vnější jednotky včetně vnitřních roz-
vodů, kanálové chladící jednotky (skryté v 
podhledu) a nástěnné chladící jednotky

CHLAZENÍ BYTY 1NP, 2NP, 3NP
- pro každý byt samostatně

- vnější jednotky včetně vnitřních rozvodů 
a nástěnné chladící jednotky

ELEKTROINSTALACE
- společný rámeček pro více vypínačů

- jednotný design pro silnoproudé 
veškerou elektroinstalaci v bytě

- standard ABB FutureLine
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

TECHNICKÉ VYBAVENÍ - ŘÍZENÍfotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní

DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ
- možnost připojení automobilu z vlastního 
parkovacího místa, dobíjení elektromobilů 

přes noc
- řízení systému pomocí centrálního do-

movního systému

ZABEZPEČENÍ (MECHANICKÉ)
- vstupní dveře bezpečnostní třídy NEXT3, 

(tloušťka křídla 74mm)
- bezpečnostní zasklení oken CONNEX

ZABEZPEČENÍ (ELEKTRONICKÉ)
- elektronický zámek otevíraný na čip nebo 

domácím telefonem z bytu
- magnetický kontakt na vstupních dveřích 

do bytu
- čidlo pohybu v předsíni bytu

- magnetický kontakt otevření okna v 1NP

ŘÍZENÍ VNĚJŠÍHO STÍNĚNÍ
- pro každý byt samostatně, 
tlačítko u příslušného okna

- bezpečnostní vysunutí rolet při větru 
o síle 74-87 km/h a vyšší (9 - vichřice dle 
Beufortovi stupnice), sledováno a řízeno 

centrálně pro celý dům

SMART SYSTÉM
- ovládání pro každý byt samostatně

- domácí telefon nebo iPAD v dokovací 
stanici

- možnost vzdáleného přístupu
- kompatibilní s Android, iOS a dalšími

MĚŘENÍ MÉDIÍ
- pro každý byt samostatně

- umožňuje dálkové sledování spotřeby 
(EL, VODA, PLYN)

PŘÍJEM TV SIGNÁLU
- v rámci bytového domu příjem satelitního 
signálu a pozemního televizního vysílání 

INTERNET A TELEFON
- v rámci bytového domu přípojka 

s rezervovaným místem pro každý byt
- metalický kabel přiveden do každého 

bytu, ukončen v bytovém rozvaděči
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Bytový dům Panna a Baba
Žernovská, Praha 10 - Strašnice

DALŠÍ VYBAVENÍ

Vnější květináče
- materiál fiberton odolný mrazu, tvarově 

a barevně stálý
- součástí lodžií a balkonů bytů v 2np a 

3np
- součástí terasy bytů v 1np u ulice Žer-

novská jsou vnější květináče

Venkovní vodovod
- zahrady v 1np a střešní terasy v 4np 
a 5np budou vybaveny nezámrzným 

výtokovým ventilem
- jako nadstandard lze doplnit auto-

matickou závlahu
- součástí patia se stromem

Lavičky
- umístěny ve společném prostoru patia 

se stromem

Mytí jízdních kol
- na pozemku je připravena plocha pro 
mytí jízdních kol (vodovod a vpusť pro 

vsakování vody)

fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní


