
Rezidenční projekt Nová Květnice 
v těsné blízkosti přírody 
na hranicí Prahy.

Katalog standardů



EPL051 Dub Corton bílý
Laminátová podlaha 7/32 Classic

EPL036 Dub Bardolino šedý
Laminátová podlaha 7/32 Classic

EPL078 Dub Brynford hnědý
Laminátová podlaha 7/32 Classic

EPL182 Dub divoký přírodní
Laminátová podlaha 7/32 Classic

EPL208 Dub Nord přírodní
Laminátová podlaha 7/32 Classic

EGGER PRO 
Laminátové 
podlahy

Tloušťka: 7mm
Délka x šířka: 1.292 x 193 mm
Formát: CLASSIC - Klasické lamely
Třída zátěže: 32

Laminátové podlahy



AKAT Medový
Folie PORTASYNCHRO 3D

AKAT Stříbrný
Folie PORTASYNCHRO 3D

Dub Šarlatový
Folie PORTASYNCHRO 3D

Borovice Norska
Folie PORTASYNCHRO 3D

WENGE Bílá
Folie PORTASYNCHRO 3D

PORTA 
Interiérové dveře

DECOR plné 
DECOR 3/4 sklo - matné

Okna

plastové profily 
tepelně izolační trojsklo 
vnější povrch – folie (antracit) 
vnitřní povrch – bílý 

Dveře a okna



Dlažba a obklad 
Marazzi Apeal

Marazzi patří mezi top čtyři světové výrobce 
dlaždic a sanitární keramiky. Marazzi Ceramiche 
byla založena roku 1935 v Sassuolu, okres 
Modena, Italie. 

Kolekce pro podlahy a zdi v 5 barvách ideální pro 
schémata, která zahrnují pestré škály stěrky - 
ručně dělané. 

Velikost: 60x60 cm, 30x60 cm
Technologie: Porcelánová kamenina
Tloušťka: 9,5 mm
Protiskluzové hodnocení: R9

Dlažba  a obklady

M0WA Appeal white rt - 60x60 cm M0VH Appeal grey rt - 60x60 cm M0VG Appeal anthracite rt - 60x60 cm M0WC Appeal sand rt  - 60x60 cm M0VJ Appeal taupe rt - 60x60 cm

M0WF Appeal white rt - 30x60 cm M0WE Appeal grey rt - 30x60 cm M0WD Appeal anthracite rt - 30x60 cm M0WG Appeal sand rt - 30x60 cm M0WH Appeal taupe rt - 30x60 cm



Koupelny Ptáček 
Sanita

Sanita

Baterie Umývadlová Concept 100New
Umyvadlo Jika Lyra Plus 60 cm

WC závěsné Jika Lyra PLus Předstěnový systém ovládací desky TECE TECEbase bila

Vana akrylátová Concept 100New 180x80 cm bílá

Topný řebřík Concept 100 
elektricky 300W bily 

Umývátko Jika Lyra Plus

Baterie Vanova nástěnná páková 
Concept 100 NEW chrom 150 mm

Sprcha Concept 100 
NEW vannovy set

Sprchový set Concept 100 
New tyč 70cm, 1 polohová 
sprcha s hadicí.

Zasténá sprchová čtverec sklo 
Concept 100 New, posuvné dveře 
dvou dílné 900x900x1900

CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x1900mm lítací, 
stříbrná matná/čiré sklo AP (pouze domy DD3 a SD1)

Vanička lity mramor 
Concept 100 New 90x90

Baterie sprchová nástěnná páková 
Concept 100 bez příslušenství 
rozteč 150 mm chrom



Standardní vybavení  
NOVA KVETNICE ETAPA 1 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Založení – základové pasy, vyztužená podkladní betonová deska

SVISLÉ KONSTRUKCE
• Obvodové zdivo – cihelné bloky tl. 250 mm, P12,5, broušené
• Meziobjektové stěny – cihelné bloky tl. 175 mm, P20, AKU, broušené, 
• Vnitřní dělící příčky – cihlené bloky tl. 115 mm, AKU
• SDK instalační předstěny

VODOROVNÉ KONSTRUKCE
• Stropní konstrukce nad 1.NP – všechny typy objektů – železobetonová monolitická 

deska, tloušťka dle typu objektu (200–250 mm), železobetonový věnec do výšky 
obvodového zdiva

• Strop nad 2.NP – všechny typy objektů – betonové prefabrikované panely SPIROLL  
(tl. 250 mm), uložení na obvodový železobetonový věnec

STŘECHA 2.NP
Ploché střechy – betonové prefabrikované panely SPIROLL (tl. 250 mm), uložení 
na obvodový železobetonový věnec, parozábrana (modifikovaný asfaltový pás), tepelná 
izolace (vč. spádových klínů) z EPS, foliová hydroizolace, kačírek
 
SCHODIŠTĚ
• Železobetonové prefabrikované schodiště – dle typu RD: křivočaré, přímočaré, 

dvouramenné
• Lepena laminátová podlaha na stupnici i podstupnici
• Zábradlí 

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ
• Jednovrstvá sádrová omítka + malířský nátěr
• Keramický obklad
• SDK podhledy  ve všech místnostech kromě garáže + malířský nátěr
• Keramické dlažby

VENKOVNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ
• Hlavní plochy fasád objektů – kontaktní zateplovací systém, jednosložková silikonová 

omítka probarvená ve hmotě
• Zateplení: KZS z EPS 70F standardní tl. 200 mm, lokálně tl. 180 mm; lokálně v PNP (požárně 

nebezpečný prostor) tepelná izolace z minerálních vláken

EXTERIÉROVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
• Domy všechny typy – plastové profily, tepelně izolační trojsklo, vnější povrch – folie 

(antracit), vnitřní povrch –bílý
• Vnější parapety – pozinkovaný plech se systémovou povrchovou úpravou (antracit)
• Vnitřní parapet – dřevotřísková deska + povrch CPL lamino

VSTUPNÍ DVEŘE
Domy všechny typy – plastové profily, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, nízký AL 
přechodový práh, vnější povrch – folie (antracit), vnitřní povrch – bílý

DVEŘE INTERIÉROVÉ
• Domy všechny typy – světlá výška dveří 197 cm, falcové, plné křídlo – dutinkova 

dřevotřísková, ve vybraných pozicích skleněná výplň (3/4 prosklení)
• Ve vybraných pozicích dveře posuvné v zabudovaném pouzdře

GARÁŽOVÁ VRATA
Sekční garážová vrata s elektrickým pohonem – tepelně izolační, oboustranně lakovaný 
plech (barva vnější – antracit ), dálkově ovládaná

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
Parapety, atikové plechy – pozinkovaný plech se systémovou povrchovou úpravou (antracit)

VENKOVNÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY
• Vnější zábradlí oken (2.NP) – předsazené skleněné 
• Vnější zábradlí terasy (2.NP) – svařovaná konstrukce z ocelových profilů (antracit)
• Zastřešení vstupu do objektu – konstrukce (antracit), některé typy objektu

SKLADBY PODLAH
• 1.NP (klasická podkladní betonová deska – hydroizolace základové desky (modifikovaný 

asfaltový pás), tepelná izolace EPS, separace, anhydritový litý potěr, podlahové vytápění, 
finální podlaha (položená na systémovou podložku, alt. lepená)

• 2.NP (železobetonová deska) – kročejová izolace, izolace EPS, separace, anhydritový litý 
potěr, podlahové vytápění, finální podlaha (položená na systémovou podložku, alt. lepená)

POVRCHY PODLAH
• Vstupní chodba, technické místnosti – keramická dlažba
• Obytné místnosti, chodby – laminátová podlaha
• Koupelny, WC, komory – keramická dlažba
• Garáž – polyuretanová stěrka

OBKLADY
Koupelny, WC – keramické obklady cca do výšky dveřní obložky

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
• Vstupní chodník – betonová dlažba (beton přírodní)
• Parking – betonová dlažba 
• Okapové chodníčky – kačírek š. 300 mm od objektu
• Terasy – betonová dlažba (beton přírodní)

MALBY
Bílé disperzní

TOPENÍ
• Zdroj tepla – plynový kondenzační kotel se zásobníkem TUV
• Desková tělesa – doplňková tělesa pro temperování garáží
• Podlahové vytápění v rozsahu celého domu
• Elektrický topný žebřík v koupelně

ELEKTRO
• Hlavní jistič 3 x 25 A
• Samostatně jištěný okruh 400V pro sklokeramickou desku, třífázová zásuvka v garáži
• Venkovní zásuvka 230V pro obytnou terasu a zahradu
• Vývod pro svítidla u předního a zahradního vstupu
• Domovní rozvaděč
• Příprava TV+R+SAT 
• Kabelové rozvody vedeny pod omítkou, ve skladbách podlah, v SDK podhledech
• Vypínače a zásuvky sdružené do společných rámečků (bílé)
• Požární hlásič, zemnící soustava
• Příprava pro kuchyňskou linku bez zařizovacích předmětů

ZTI/SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
• Příprava pro napojení kuchyně
• Domovní gravitační splašková kanalizace napojená do samostatné kanalizační přípojky
 
ZTI/DEŠŤOVÁ KANALIZACE
• Ploché střechy, terasy – střešní vtoky + skryté potrubí vedené v zateplení
• Akumulační jímka 2,65 m3 s přepadem do vsakovací šachty DN 1500 o objemu 2,2 m3 

na pozemku.

ZTI/VODOVOD
Vodoměrná soustava umístěna v technické místnosti (šatna, garáž, zádveří)
• Příprava pro napojení kuchyně
• Výtokový protizámrzový kohout – 1x na fasádě u zahrady

PLYNOVOD – domy dle umístění
• HUP – umístěn ve sdruženém kiosku na hranici parcely
• Rozvod plynu pouze pro kotel

VZT
• Koupelny a WC, komory s pračkou – ventilátor s doběhem
• Trubní příprava pro napojení digestoře

SANITA
• Závěsný keramický klozet se skrytou nádržkou
• Umyvadlo keramické
• Vana akrylátová
• Baterie umyvadlová – stojánková
• Baterie vanová – nástěnná
 
SOUČÁSTÍ RD JE DÁLE
• Pozemek
• Přípojky elektro, plynu, vody a kanalizace
• Oplocení pozemku
• Hrubé terénní úpravy zahrad

Investor si vyhrazuje právo uvedené prvky změnit za jiné, obdobných vlastností.



NOVA KVETNICE S.R.O.
Na Příkopě 15, Praha 1 – 110 00
+ 420 608 444 701
info@novakvetnice.cz

www.novakvetnice.cz

kompromis
u!


