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KOUPELNA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY Umyvadlo z bílé sanitární keramiky

Bílá akrylátová nebo smaltovaná vana

Odtokový žlábek v podlaze sprchy

Skleněná zástěna sprchového koutu

Toaleta z bílé sanitární keramiky

VODOVODNÍ BATERIE Chromované vodovodní baterie

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

OBKLADY A DLAŽBY

OMÍTKY STĚNY

POVRCHY STROPŮ

Koupelnový nábytek a doplňky nejsou součástí standardního vybavení

Velkoformátové keramické obklady a dlažby, rozměry např. 600/300, 
600/600, 800/400 mm

Hladké, štukové, nebo sádrové omítky, bílé malby

Pohledový beton, nebo tenkovrstvé stěrky, sádrokartonové podhledy 
zakrývající instalace

KUCHYNĚ

POVRCHY

KUCHYŇSKÝ NÁBYTEK Není předmětem standardního vybavení

NAPOJENÍ KUCHYNĚ NA 
ROZVODY V DOMĚ

PODLAHY V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH, 
PŘEDSÍNÍCH, CHODBÁCH A 
KOMORÁCH

 Vinylová podlahová krytina, vzhled imitace dřeva

V KOUPELNÁCH A WC Velkoformátové keramické obklady a dlažby, rozměry např. 600/300, 
600/600, 800/400 mm

DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE Bílé, hladké, foliované, nebo lakované instalované do 
obložkových zárubní

OKNA OKNA Plastová okna a balkonové dveře s izolačním dvojsklem nebo trojsklem

Ve 4.NP příprava pro instalaci externích elektromotoricky 
ovládaných žaluzií

 

ZÁBRADLÍ

VNITŘNÍ PŘÍČKY

VNĚJŠÍ NA TERASÁCH A 
BALKÓNECH

Z lakovaných ocelových profilů

KONSTRUKCE A POVRCHY Zděné příčky s hladkými, štukovými, nebo sádrovými  omítkami, nebo 
sádrokartonové příčky 

NOSNÉ ZDIVO KONSTRUKCE A POVRCHY

KONSTRUKCE 

Zděné / monolitické nosné stěny, nosné železobetonové sloupy

STROPNÍ KONSTRUKCE Železobetonová monolitická deska

SCHODIŠTĚ

STŘECHY

NOSNÁ KONSTRUKCE Železobetonová monolitická nebo prefabrikovaná
 

STŘEŠNÍ KRYTINA Plochá střecha s foliovou popř. asfaltovou hydroizolací

Elektroinstalace, VZT pro digestoř, vodovodní a kanalizační rozvody jsou 
přivedeny do prostoru kuchyně, připraveny pro rozvedení do finálního 
umístění v rámci instalace kuchyně (zhotovení připojovacího místa je 
možné provést v rámci klientských změn)

VSTUPNÍ DVEŘE Hladké, foliované nebo lakované, barva dle výběru architekta, 
bezpečnostní kování, bezpečnostní třída min. BT2

Obvodové stěny s kontaktním zateplením
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ZDRAVOTECHNICKÉ 
INSTALACE

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ INSTALACE

DODÁVKA A ROZVODY VODY

ODVOD ODPADNÍ VODY

ODVOD DEŠŤOVÉ VODY

Standardní elektroinstalace, ve 4.NP příprava pro osazení
venkovních žaluzií

SVÍTIDLA

SMARTHOME

VSTUPNÍ SYSTÉM

V rámci standardního vybavení bude provedeno osazení hlubších 
krabiček a vyčleněn prostor ve slaboproudém rozvaděči

Čipový vstupní systém, intercom ve video provedení

Str. 2

Instalace svítidel v interieru bytu není předmětem 
standardního vybavení

Dodávka vody z vodovodního řadu s centrálním měřením v suterénu 
domu, v bytových jednotkách podružné měření studené a teplé vody

Vývod vodovodu pro zálivku na terasách bytů v 1.NP a 4.NP

Byty napojeny na společné stoupací potrubí, které je přes ležaté potrubí 
odvedeno do veřejné kanalizační sítě

Dešťové vody ze střechy domu jsou likvidovány na veřejných pozemcích 
retencí/vsakem s přepadem napojeným do veřejné kanalizace 
eventuálně do potoka

Venkovní svítidlo na fasádě na balkóně a na terase

Kuchyňská linka, vestavěné skříně, nábytek, květiny a další vybavení zobrazené na prodejních materiálech a vizualizacích nejsou 
zahrnuty do standardního vybavení jednotky.

Prodávající je oprávněn se od výše uvedených standardů odchýlit pouze výjimečně, přičemž je povinen dodat provedení nebo vybavení 
ve stejné nebo vyšší kvalitě a se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Dotčená změna nebude mít vliv na výši Kupní ceny.

VZDUCHOTECHNICKÁ 
ZAŘÍZENÍ

ELEKTROKOMPLETAČNÍ PRVKY

VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ

KLIMATIZACE Možnost instalace klimatizace v rámci klientských změn pouze v 
rozsahu 4.NP

V obývacím pokoji příprava pro napojení k veřejné komunikační síti 
sloužící mimo jiné k poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací (vč. vysokorychlostního internetu a 
televizního vysílání). Instalace zařízení pro připojení a zajištění 
poskytování služeb ze strany operátora není součástí standardního 
vybavení.

V rámci klientských změn lze provést vedení do ostatních místností

Standardní plastové provedení (vypínače, zásuvky)

Nucené větrání koupelen a WC

Příprava pro odvod vzduchu z kuchyně

Přirozené větrání okny v ostatních místnostech

TV, RADIO, INTERNET 

V3_21.04.2022

Str. 2-2Standardy Standardy
Icon Park Str. 2-2

VYTÁPĚNÍ VYTÁPĚNÍ Centrální plynová kotelna umístěná u domu C3

Nástěnná popř. stojací otopná tělesa, v koupelnách otopné žebříky


