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Vážený kliente,

v katalogu standardů projektu „ Byty Ještěd “ si vás dovolujeme informovat o
postupu při výběru finálních povrchů a zařizovacích prvků ve vaší nové
nemovitosti.
Dispozice bytových jednotek jsou projektanty navrženy na základě dlouholetých
zkušeností s realizací bytových domů. Pro snazší orientaci v nabídce vybavení
Vaší nové bytové jednotky, jsme pro Vás připravili přehledný katalog materiálů,
ze kterých můžete vybírat.
Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru materiálů a zařizovacích předmětů. Náš
tým ve spolupráci s našimi smluvními partnery, je připraven Vám profesionálně
poradit po celou dobu výstavby.

Váš tým klientského centra
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1. Základy - železobetonová základová konstrukce

2. Svislé nosné konstrukce - kombinace monolitických prvků a cihelného zdiva

3. Stropy -prefa Spirolly, na schodištích stěrkové s výmalbou, v bytových jednotkách SDK podhledy

4. Střecha - klasická dřevěná vaznicová soustava, velkoformátová plechová krytina

5. Schodiště - prefa železobetonová konstrukce, povrch z keramické dlažby

6. Výtah - osobní bezbariérový výtah 

7. Vnější omítky, fasáda - fasádní zateplovací systém s tenkovrstvou probarvenou omítkou

8. Vnitřní omítky - sádrové jednovrstvé omítky

9. Okna a balkonové dveře - plastový pěti - komorový profily s izolačním trojsklem a s těsněním pro ukotvení vnějšího a vnitřního plastového parapetu

10. Vstupní dveře do bytu - bezpečnostní vstupní dveře NEXT SD 101

11. Vnitřní dveře - plné, ze vstupní chodby do obývacího pokoje prosklené

12. Vnitřní obklady  - keramické obklady v koupelně a WC do výšky stropu (na samostatných WC pouze za mísou po celé výšce)

13. Dlažby - keramické dlaždice v koupelně a WC

14. Malby - bílá barva

15. Podlahové krytiny - vinylová plovoucí podlaha v obytných místnostech, vstupní chodbě a kuchyni

16. Balkon - železobetonová konstrukce, podlaha z dřevěného roštu a dřevěné zábradlí, vývod pro světlo a zásuvka

17. Sklepní kóje - zámečnická konstrukce s drátěnou sítí

18. Technická místnost - dva plynové kotle se zásobníkovým ohřívačem TUV

19. Vstupní dveře do objektu  - rám z AL profilů zasklený izolačním nerozbitným dvojsklem

20. Ústřední vytápění - centrální - dva plynové kotle se zásobníkovým ohřívačem TUV, otopný systém je tvořen deskovými radiátory bílé 
barvy s termostatickou hlavicí, v koupelnách trubkovými. Topná tělesa osazená indikátory topných nákladů Caloric 5.

Zděný 5-ti podlažní bytový dům, částečně podsklepený se sedlovou střechou 
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21. Elektroinstalace - koncové prvky - zásuvky, vypínače Schneider SEDNA bílá, pro svítidla budou nachystané vývody

- vaření na el. sporáku

- jednosazbové odběry

- jističe charakteristiky B

22. Slaboproud - zvonek u hlavních dveří domu a u bytových dveří

- domovní telefon za vstupními dveřmi do bytu

- datové rozvody pro internet

- rozvody TV

23. Vzduchotechnika - WC - ventilátor s doběhem ovládaným vypínačem u dveří, kuchyně - pro digestoř bude připraveno potrubí 
napojené na stupačku VZT

24. Vodoinstalace - plastové rozvody, měřiče spotřeby vody

25. Venkovní úpravy - oplocení předzahrádky (pokud je součástí bytu) - poplastované pletivo s ocelovými sloupky 

- vývod pro světlo, zásuvku a vývod vody

- terasa - zpevněná plocha, základní srovnání terénu předzahrádky

26. Parkování                            - zpevněná parkovací místa ze zámkové dlažby u objektu

V ceně bytu není obsaženo následující - kuchyňská linka, obklad za kuchyňskou linkou, svítidla, venkovní a vnitřní žaluzie, objednání a zřízení elektroměru

Prodávající si vyhrazuje právo jednotlivé standardy v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem na optimalizaci designového a architektonického řešení a dostupnosti na trhu (ukončení výroby).
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VINYLOVÉ PODLAHY TARKET ID SQUARE 

Kolekce iD Square představuje jednu z nejširších nabídek dekorů a barev na 
trhu. Všech 50 designů, které jsou speciálně vytvořeny v designovém studiu 
Tarkett, může být vzájemně kombinováno, aby bylo možné vytvořit elegantní, 
kreativní projekty s podlahovou krytinou v nečekaném stylu. 
Snadná instalace a snadná demontáž bez poškození podkladu umožňuje rychlý 
přístup k technickému podkladu a zaručuje rychlý proces instalace. 
Kolekce Tarket ID Square je navržena tak, aby splňovala specifické potřeby trhů, 
kde je zásadní rychlá renovace, akustický komfort a vysoká odolnost.

Hlavní výhody vinylových podlah Tarkett iD SQUARE

• 50 designů
• Kročejový útlum 15 dB
• Snadný přístup k technickému podkladu
• Lze kombinovat s kobercovými dílci DESSO
• Ideální pro oblasti s vysokým provozem
• Snadné čištění  a nízké náklady na údržbu

BYTY JEŠTĚD
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Podlaha vinylová
Výrobce: Tarkett
Typ/model: iD Square/Citizen Oak Allover GOLDEN

Podlaha vinylová 
Výrobce: Tarkett
Typ/model: iD Square/Walnut Allover WALNUT

Podlaha vinylová 
Výrobce: Tarket
Typ/model: iD Square/Citizen Oak Allover NATURAL

Obvodové lišty 
Výrobce:   Classen
Typ/model: HDF Classic

V rámci standardu jsou stanoveny  3 odstíny uvedené níže. Tento výběr včetně výběru z nadstandardních materiálů a dalšího bytového vybavení si můžete 
vyzkoušet on-line v interaktivním prohlížeči.     Přechod na odkaz:  Ctrl a kliknutí

Roomviewer - interaktivní prohlížeč

BYTY JEŠTĚD

http://tarkett-professionals.esignserver3.com/gallery.do;jsessionid=EF9AFCC691DDEE1CAE40C7B8ECD0FB7E
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GERDA Premium 60 s novou bezpečnostní zárubní

Hlavní výhody dveří:

• celokovové, protipožární, bezpečnostní dveře v RC3
• odhlučnění 41 dB, tl. dveřního křídla 60 mm
• 9 bezpečnostních čepů
• šířka dveří 80 cm

BYTY JEŠTĚD

Bezpečnostní prvky
• dveře se zvýšenou odolností proti vloupání – třída RC3, PN – ENV – 1627 : 2012
• použití prvotřídních zámků a vložek
• systém vícebodových zámků, 3 závěsů, 3 trnů proti vloupání
• 9 ks bezpečnostních čepů – 6 pohyblivých a 3 pevné

Deklarované parametry
• dveře jsou vyráběny v souladu se všemi normami a specifikacemi, které jsou nutné      

pro venkovní dveře s vyšší odolností vůči vloupání
• tloušťka dveřního křídla je 60 mm
• pro výrobu dveří se používá prvotřídní pozinkovaný plech, který je následně za tepla 

potažen několikavrstvou fólií PVC odolnou proti UV záření a mechanickému poškození
• vnitřní výplň dveří je tvořena  minerální vatou
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INTERIÉROVÉ DVEŘE CAG

Dveře CAG se vyrábějí výhradně v České republice. Dodavatelé komponent jsou 
jak z ČR, tak západních zemí EU.
Garantovaný původ a zdravotní nezávadnost všech materiálů
Spolupracujeme pouze s prověřenými dodavateli z České republiky a západních 
zemí EU jako jsou Rakousko, Německo a Itálie. Zaručujeme Vám spolehlivost a 
zdravotní nezávadnost všech našich výrobků i jejich součástí a komponentů.
Nabídka dekorů uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Hlavní výhody dveří CAG

• certifikát ISO 9001:2015 - systém managementu kvality na kompletní proces 
truhlářské výroby

• Český výrobek
• Výrobky odpovídají ČSN
• Osvědčení státní zkušebny
• Garance a záruka
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Interiérové dveře
Výrobce: CAG         
Typ/model: Primum P/bílá

Interiérové dveře 
Výrobce: CAG
Typ/model: Primum P/dub bardolino

Interiérové dveře
Výrobce: CAG
Typ/model: Primum P/dub bělený  

Dveřní kování
Výrobce:  ACT   
Typ/model: Tipa

* Výplň dveří do    
obývacího pokoje
Typ/model: Float čirý

• Prosklený model dveří Primum DZ je určený jen pro obývací pokoj 
• Posuvné dveře do koupelny ve vybraných bytových jednotkách - kování na posuvné dveře - hranatá mušle s WC zámkem, barva nikl

BYTY JEŠTĚD

Interiérové dveře
Výrobce: CAG
Typ/model: Primum P/ořech tmavý  
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Dlažba
Výrobce:        La Ceramica
Typ/model:   60 x 60 cm / ABITARE FACTORY

Obklad
Výrobce:        La Ceramica
Typ/model:   30 x 60 cm / ABITARE FACTORY

BYTY JEŠTĚD

sandblack grey beige

sandblack grey beige
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UMYVADLO  60cm
Výrobce:      Ideal Standard
Typ/model: Connect Cube / E714101

Vana plastová  
Výrobce:      Ideal Standard
Typ/model: Hotline New, bílá 160x70 / 180x80
Ideal standard - nohy k vaně / K731867

Baterie umyvadlová
Výrobce:      Ideal Standard
Typ/model: Ceraflex / B1710AA 

Baterie vanová
Výrobce:      Ideal Standard
Typ/model: nástěnná páková Ceraflex / B1722AA

Sifon umyvadlový
Výrobce:     EASY CAPRI   
Typ/model: Easy chrom / CAS101

BYTY JEŠTĚD

Výpust umyvadlová
Výrobce:     CONCEPT   
Typ/model: 5/4", CLIK/CLACK, keramika, bílá / 
CAS101

Rukojeť přepadu a zátka, ABS, chrom
Výrobce:      Concept 200
Typ/model: CRIKP0451CON

Sifon vanový
Výrobce:        Concept 200
Typ/model: vanový sifon 600mm, s napouštěním 
přepadem, bez krytek, bílá/chrom
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Sprcha
Výrobce:      Ideal Standard
Typ/model: IDEALRAIN, ruční sprcha 
100mm/sprchová tyč 900mm chrom B9414AA

Zástěna sprchová 
Výrobce:      Ideal standard
Typ/model: Connect 2, posuvné dveře 
800x1950 mm 
* Platí pouze pro bytovou jednotku 1+kk

BYTY JEŠTĚD

Baterie sprchová
Výrobce:      Ideal Standard
Typ/model: podomítková, páková, chrom 
A6724AA

Podomítkový modul
Výrobce:      Concept 100
Typ/model: podomítkový modul G1/2", univerzální

Díl pro připojení sprchy 
Výrobce:      Ideal standrad
Typ/model: IDEALRAIN pr. 55,8mm chrom B9448AA

Sprchová vanička
Výrobce:      Ideal Standard
Typ/model: ULTRA FLAT sprchová vanička 800mm čtverec, 
akrylátová, bílá K517301
* Platí pouze pro bytovou jednotku 1+kk

Odpadová garnitura ke sprchové vaničce
Výrobce:      Ideal Standard
Typ/model: SIMPLICITY STONE, vč. sifonu, chrom

WC závěsné
Výrobce:      Ideal Standard EUROVIT
Typ/model: závěsný klozet 355x520mm vodorovný 
odpad bílá V390601
Předstěnový systém - modul pro WC Ideal
Standard, ProSys

Ovládací tlačítko
Výrobce:      Ideal Standard    
Typ/model: ProSys, OLEAS M2 dualní, 
234x154x8,5 mm, chrom

WC sedátko
Výrobce:      Ideal standard EUROVIT
Typ/model: duraplastové s kov. Panty, Eurovit
soft-close,  bílá 
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PRÉMIOVÁ ŘADA VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK  SEDNA

Řada Sedna byla navržena tak, aby diskrétně doplnila váš interiér.  Tato „designová“ 
řada vypínačů a zásuvek obsahuje širokou nabídku funkcí  splňující potřeby nejen v 
domácnostech.
Sedna splňuje EN a IEC normy a všechny požadavky jak pro profesionály, tak i pro 
jednotlivce.

Vypínače a zásuvky  Sedna zaručují splnění všech požadavků na komfort a bezpečnost. 

Hlavní výhody 

⚫ Štíhlý a elegantní design
⚫ Zásuvky se zabudovanou dětskou pojistkou
⚫ Snadná údržba

Zásuvky a vypínače
Výrobce: Schneider
Typ/model: SEDNA / barva Polar

BYTY JEŠTĚD
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Otevírací doba:

Po - Pá   8:00 - 18:00
So           8:00 - 12:00

Koupelnové studio Ptáček - LIBEREC 

Adresa prodejny:

Ulice: Doubská 820, 460 01  Liberec

Kontaktní osoby: 
Jana Zmítková T: +420 725 944 375   Mail:  Jana.Zmitkova@ptacek.cz

Ludmila Táborská   T: +420 702 089 457   Mail: ludmila.taborska@ptacek.cz

Obklady, dlažba a sanita

Zde klient provede výběr standardních či nadstandardních obkladů, dlažeb, 
zařizovacích předmětů, vodovodních baterií a sanity.
Schůzku je nutné vždy domluvit telefonicky nebo emailem.

BYTY JEŠTĚD

https://www.koupelny-ptacek.cz/
mailto:Jana.Zmitkova@ptacek.cz
mailto:ludmila.taborska@ptacek.cz


KONTAKTNÍ ÚDAJE 

KATALOG STANDARDŮ

SUBDODAVATELSKÉ  FIRMY

16

Otevírací doba:

Po - Út       09:00 - 17:00
St                11:00 - 09:00
Čt - Pá        09:00 - 17:00
So - Ne            Zavřeno

Adresa prodejny:

Ulice: Dr. Milady Horákové 185/66, 
Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07
Kontaktní osoba: paní Staňková
Telefon: +420 721 981 166
E-mail:  cag-liberec@dverecag.cz

Interiérové dveře a kování

Zde klient provede výběr standardních či nadstandardních 
interiérových dveří a kování.
Schůzku je nutné vždy domluvit telefonicky nebo emailem.

BYTY JEŠTĚD

DVEŘE CAG - LIBEREC

mailto:cag-liberec@dverecag.cz
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Již po uzavření SBKS a složení rezervační kauce nastává fáze výběru typu
základních standardů projektu, případně řešení požadovaných klientských
změn z Vaší strany.
Klienti mají možnost vybírat z uvedených variant : Podlahové krytiny,
Interiérové dveře, Obklady a dlažby v rámci standardního vybavení nové
bytové jednotky bezplatně. Tento výběr včetně výběru z nadstandardních
materiálů bude realizován prostřednictvím našich smluvních partnerů a
prostřednictvím naší Klientské sekce.
Kupující mohou požádat o změnu vybavení bytu a jeho úpravu oproti
uvedeným standardům formou Klientských změn (KZ). Klientskou změnou
je považována změna, záměna nebo úprava standardního provedení
bytové jednotky. Klientské změny je možné provést až po podepsání
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (SBKS).
Ke každé skupině základních standardů a možných nadstandardních řešení
náleží daný koncový termín možnosti dalších změn. Lhůty pro výběr typu
standardů a nadstandardů z jednotlivých skupin ZS a KZ jsou dány
momentální fází rozestavěnosti projektu. Do konce jednotlivých lhůt,
daných pro jednotlivé skupiny ZS a KZ, můžete ještě doplňovat další KZ,
nicméně nelze rušit již podepsané a schválené KZ. Pokud ve stanovených
termínech, týkajících se daných fází rozestavěnosti projektů, neprovedete
výběr základních standardů, bude výběr proveden investorem v rámci
nabízených základních standardů.
Vámi schválené a naceněné požadované klientské změny budou
sjednávány formou dodatku k SBKS a jsou účtovány částkou ve výši 5.000,-
Kč. Není nutné, aby jste si vybrali všechny klientské změny formou
jediného dodatku. Je naopak běžné, že je sjednáno postupně více dodatků,
řešících KZ.

Vzhledem k celkové organizaci stavby a dodržování záručních garancí, si
klient nemůže sám zajišťovat dodávky materiálu nezbytných k provedení
KZ. Veškeré práce, včetně realizace Klientských změn, jsou prováděny
hlavním zhotovitelem stavby.
V případě, že si budoucí kupující vybere materiál či zařizovací předměty
(obklady, dlažby, podlahové krytiny, inter. dveře, sanitu apod.) v nižší
cenové nabídce než je stanovený standard bytové jednotky, rozdíl ceny
nebude vyplácen, ani odečítán od celkové ceny bytové jednotky a je
považován za standard, který je zahrnut v ceně bytové jednotky.
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Klientská sekce je přístupná každému klientovi, který již uzavřel Smlouvu o budoucí smlouvě kupní (SBKS) k vybrané nemovitosti. 
Zde naleznete informace, týkající se Vámi vybrané jednotky - tj. Vámi uzavřenou smluvní dokumentaci, aktuální zprávy o stavu probíhající 
výstavby projektu a také informace o dodavatelích vybavení a zařízení daného projektu. Veškerá komunikace ohledně nemovitosti probíhá 
prostřednictvím této Klientské sekce. 

Kontaktní osobou  klientského centra je paní Simona Stehlíková.

Přihlášení do Klientské zóny :

Na webové stránce www.bytyjested.cz naleznete přístup do Klientské sekce. Přihlašovací údaje do Klientské sekce, 
Vám budou zaslány na e-mail.

VÝHRADNÍ PRODEJCE:
Společnost KUZO Partners s.r.o., 
se sídlem Olbrachtova 599/8, 
PSČ 293 01, Mladá Boleslav 
IČO 276 02 974, DIČ CZ276 02 974

Vizualizace bytových domů a zařizovacích předmětů jsou pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat reálnému provedení.


