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KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

V rámci předmětného projektu jsou definovány dále uvedené standardy vybavení bytů zahrnuté 
v ceně bytů. Do stanoveného termínu bude mít klient možnost bezplatného výběru z těchto předde-
finovaných odstínů obkladů, dlažeb, plovoucích podlah a dveří uvnitř bytů. Po tomto termínu budou 
byty, u kterých ještě v té době nebude znám budoucí majitel, dokončeny v odstínech vybavení dle 
výběru developera.

V rámci klientských změn bude možné objednat nadstandardní vybavení bytů dle dále uvedených 
podmínek. Objednání těchto klientských změn bude časově limitováno předem stanovenými termí-
novými milníky dokončenosti stavby dle rozsahu klientské změny.

Standardní vybavení Vaší koupelny zahrnuje dodávku a montáž keramických obkladů a dlažeb. 
Obklady a dlažby zahrnuté ve standardu Vám budou předvedeny v koupelnovém studiu KERAMIKA 
SOUKUP, Jáchymovská 142, Karlovy Vary, kontaktní osoba p. Jiří Špička, tel.: 702 151 009, s mož-
ností výběru nadstandardních obkladů a dlažeb.

Ve standardu koupelen a WC jsou zahrnuty jako základní plocha keramické obklady MINERALS 20x40 
cm (výběr ze 2 odstínů – světlý béžový nebo šedý odstín), dále plocha dvou horizontálních pruhů ke-
ramické obklady MINERALS 20x40 cm (výběr ze 2 odstínů – tmavší béžový nebo šedý odstín), příp. 
vrchní pruh s dezénem mozaika 20x40 cm (výběr ze 2 odstínů - béžový nebo šedý odstín); keramické 
dlažby MINERALS 30x30 cm (výběr ze 4 odstínů).  Provedení obkladu, spárořez a kombinace barev 
na výběr dle obrazové přílohy níže.

V rámci klientských změn je možné objednat nadstandardní keramické obklady a dlažby, které budou 
dodány koupelnovým studiem KERAMIKA SOUKUP, Jáchymovská 142, Karlovy Vary.

V případě požadavku na nadstandardní keramické obklady a dlažby Vám bude ve výše uvedeném 
koupelnovém studiu zpracována vizualizace a cenová nabídka na dodávku těchto obkladů a dlažeb. 
Finální cenová kalkulace zahrnující kompletní náklady spojené s dodávkou a montáží keramických 
obkladů a dlažeb vč. odpočtu ceny standardních obkladů a dlažeb (odpočet dle ceníku KERAMIKA 
SOUKUP) Vám bude následně zpracována a předána pracovníkem developera, panem Janem Bare-
šem, mob.: 737 220 736, e-mail: bares@liapor.cz.

ZDRAVOTECHNIKA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VYTÁPĚNÍ

Standardní vybavení Vaší koupelny a WC zahrnuje dodávku a montáž zařizovacích předmětů, které 
Vám budou předvedeny v koupelnovém studiu KERAMIKA SOUKUP, Jáchymovská 142, Karlovy 
Vary, kontaktní osoba p. Jiří Špička, tel.: 702 151 009, s možností výběru nadstandardních zařizova-
cích předmětů vybavení Vaší koupelny a WC.
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ZDRAVOTECHNIKA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VYTÁPĚNÍ

PODLAHOVÉ KRYTINY

Zařizovací předměty Vaší koupelny zahrnuté ve standardu:

| umyvadlo keramické Rekord 60x45 cm vč. chrom. sifonu
| umyvadlová baterie stojánková Titania Hit vč. výpustě clic-clack
|  vana vestavná akrylátová Maris 170x70 nebo sprchový kout do niky s dveřmi z bezpečnostního   
skla transparent s vaničkou z litého mramoru 90x90x3 cm nebo obdélník 100x80 cm (dle dispozice 
konkrétní koupelny), bílá

|  vanová baterie nástěnná Titania Hit s vanovým setem či sprchová nástěnná Titania Hit s pevným 
držákem, hadicí a sprchou MINFAST

|  závěsná mísa WC se sedátkem duroplast, podomítkový modul a nádržka WC Alcaplast, ovládací 
tlačítko bílé

|  trubkové otopné těleso (žebřík) teplovodní KORALUX, rozměry 600 x 1200 nebo 600 x 900 mm (dle 
dispozice konkrétní koupelny), barva bílá. 

V rámci klientských změn je možné objednat nadstandardní vybavení koupelen a WC, které bude 
dodané koupelnovým studiem KERAMIKA SOUKUP, Jáchymovská 142, Karlovy Vary.

V případě požadavku na nadstandardní vybavení koupelny a WC Vám bude ve výše uvedeném kou-
pelnovém studiu zpracována cenová nabídka na dodávku nadstandardního vybavení. Finální cenová 
kalkulace zahrnující kompletní náklady spojené s dodávkou a montáží nadstandardního vybavení 
vč. odpočtu standardního vybavení (odpočet dle ceníku KERAMIKA SOUKUP), Vám bude následně 
zpracována a předána pracovníkem developera, panem Janem Barešem, mob.: 737 220 736, e-mail: 
bares@liapor.cz.

Standardní vybavení bytů v obytných místnostech zahrnuje dodávku a montáž plovoucí podlahy – 
EGGER Floorclic Solution, tl. 7 mm, 1292 x 193 mm, ve 4 dekorech, ze kterých si můžete vybrat 
v prodejně firmy Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s., Rosnice 70, 360 17 Karlovy Vary, kontaktní 
osoba p. Martin Stehlík, mob. : 602 644 664, e-mail.: martin.stehlik@drevoobchod.cz. 

V rámci klientských změn je možné objednat různé typy plovoucích podlah, vinylové podlahy, linolea, 
koberce apod., které můžete vybrat u firmy Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s.

V případě požadavku na nadstandardní podlahové krytiny Vám bude ve výše uvedeném studiu zpra-
cována cenová nabídka na dodávku vybraných krytin. Finální cenová kalkulace zahrnující kompletní 
náklady spojené s dodávkou a montáží nadstandardních podlahových krytin vč. odpočtu standardní 
podlahové krytiny (odpočet dle ceníku Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s.), Vám bude následně 
zpracována a předána pracovníkem developera, panem Janem Barešem, mob.: 737 220 736, e-mail: 
bares@liapor.cz .
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DVEŘE

Standardní vybavení Vašeho bytu zahrnuje dodávku a montáž vnitřních bytových dveří a obložkových 
zárubní značky SOLODOOR v provedení KLASIK, provedení dveří plné (dle dispozice bytu v někte-
rých bytech jedny dveře částečně prosklené) výplň dveří voština, panty standard, povrch hladká fólie, 
výběr ze 4 barevných dekorů, kování klika nerez s rozetou Vision Eko bez zámku. 

Vzhled Vašich dveří si můžete vybrat v prodejně firmy Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a. s., Rosnice 
70, 360 17 Karlovy Vary, kontaktní osoba p. Pavel Vitner, mob.: 606 291 443, e-mail: pavel.vitner@
drevoobchod.cz. 

V rámci klientských změn je možné objednat různé jiné typy dveří, prosklení, kování apod. 

V případě požadavku na nadstandardní dveře Vám bude ve výše uvedeném studiu zpracovaná ceno-
vá nabídka na dodávku nadstandardních dveří vč. odpočtu standardních dveří. Finální cenová kalku-
lace zahrnující kompletní náklady spojené s dodávkou a montáží nadstandardních dveří vč. odpočtu 
standardního vybavení (odpočet dle ceníku firmy Dřevoobchod K&C) a Vám bude následně předána 
pracovníkem developera, panem Janem Barešem, mob.: 737 220 736, e-mail: bares@liapor.cz .
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PŘEHLED NÁKLADŮ ÚČTOVANÝCH PŘI ŘEŠENÍ
KLIENTSKÝCH ZMĚN

TERMÍNOVÉ MILNÍKY PRO REALIZACI
JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

KZ 0 |  závazně potvrdit požadavek na klientskou změnu klientem max. do 31. 1. 2022
KZ 1 |  závazně potvrdit požadavek na klientskou změnu klientem max. do 31. 1. 2022
KZ 2 |  závazně potvrdit požadavek na klientskou změnu klientem max. do 15. 1. 2022

A | Poplatky za administraci klientských změn

KZ 0 | možnost změny odstínu interiérových dveří v rámci 4 do-
stupných dekorů ve standardu, odstínu laminátové podlahy v rámci 
4 dostupných dekorů ve standardu, změny odstínů obkladů koupelny 
v rámci výše uvedených odstínů zahrnutých ve standardu a změny 
odstínů dlažby koupelny v rámci 4 odstínů zahrnutých ve standardu

0,- Kč

KZ 1 | možnost změny vybavení standardu bytu za nadstandard 
(obklady a dlažby, podlahy, interiérové dveře, kování, zařizovací před-
měty, baterie apod.), které nemají vliv na změnu instalačních rozvodů 
a nevyžadují konzultaci s projektantem)

5.000,- Kč (za každou 
dotčenou profesi zvlášť 
např. stavební část, zdra-
votní technika, elektro 
rozvody)

KZ 2 | možnost změny standardu bytu za nadstandard, která vyžaduje 
konzultaci s projektantem, případně úpravu projektové dokumentace. 
Např. změny dispozičního řešení bytu (posuny, zrušení a doplnění pří-
ček a dveřních otvorů, změny v instalacích elektro, ZTI, ÚT, VZT vč. 
posunů zařizovacích předmětů apod.). 

15.000,- Kč

B | Postup nacenění klientských změn

Nacenění klientských změn bude zahrnovat poplatek za administraci 
klientské změny (poplatek viz. tabulka „A“ výše), a dále veškeré 
náklady potřebné k realizaci klientské změny ze strany příslušných 
dodavatelů (dodávka materiálů a cena prací) vč. koordinační přirážky 
za realizaci klientské změny

Koordinační přirážka činí 
20 % z celkového objemu 
ceny klientské změny

ZMĚNA DISPOZICE BYTU,
ZMĚNA ELEKTROINSTALACE, ZMĚNA VZDUCHOTECHNIKY

Tyto změny vyžadují vždy konzultaci s projektantem a budou řešeny individuálně dle stavu rozesta-
věnosti konkrétního bytu.
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STANDARD SPOLEČNÝCH
PROSTOR DOMU A OKOLÍ

SPOLEČNÉ PROSTORY DOMU

OKOLÍ DOMU

Objekt má tři samostatné vchody situované v přízemí. Objekt je řešen s bezbariérovým přístupem.  
Před vstupy do domu jsou osazeny čistící zóny. V každém ze vchodů je bezbariérový výtah. 

Společné prostory domu zahrnují – vstupní zádveří s poštovními schránkami s vhazováním z exteriéru 
a vybíráním v interiéru zádveří, chodby, schodiště, výtahy, sklepy, a dále společné prostory k usklad-
nění kočárků apod., úklidovou místnost, technické místnosti předávací stanice systému centrálního 
zásobování teplem a datového připojení a sušárnu resp. shromažďovací místnost.

Standard vybavení těchto prostor je následující:

|  chodby, schodiště v 1. až. 6. nadzemním podlaží – nášlapné plochy keramické dlažba, vstupní dveře 
do domu z lakovaných hliníkových profilů prosklené, vstupní dveře do bytů protipožární dřevěné 
foliované s kovovou zárubní, bezpečnostním kováním a panoramatickým kukátkem, zvonkové tablo 
a elektronický vrátný u vstupů s audio spojením s byty s možností využití čipového přístupu do domu 
(v rámci nadstandardu možnost v bytě osadit domovního vrátného s videotelefonem)

|  sklepy a společné prostory v 1. podzemním podlaží – sklepní kóje se zděnými příčkami a plnými 
dveřmi se zámkem pro každý byt, podlahy s podlahovým nátěrem.

V blízkém okolí domu bude realizováno nové dětské hřiště s lavičkami a řadou herních prvků 
– mj. oplocené pískoviště, pérové houpačky, vahadlové houpačky, hrací věž.

Součástí výstavby je také rozšíření stávajících parkovacích kapacit v dané lokalitě, celkem o 84 
nových míst.


