KATALOG STANDARDŮ
PRODUCT STANDARDS

Pro všechny byty v projektu Atrium Kobylisy jsou samozřejmostí
nejen funkční a do posledního detailu promyšlené dispozice, ale také
standardy vysoké kvality. V některých bytech bude dokonce příprava
pro instalaci masážní whirlpool vany a sauny, svoji koupelnu tak rázem
proměníte v domácí wellness.

All the apartments in the Atrium Kobylisy project provide not only
functional and meticulously thought-out layouts but also high
quality standards. In some apartments there will be a preparation
for installing whirlpool baths and saunas, your bathroom so can be
quickly transformed into a home wellness area.

Mezi standardní vybavení bytů patří např. velkoformátové obklady
a dlažby, kvalitní dřevěné podlahy, lakované dveře s nadstandardní
výškou 2,1 m, francouzská okna z dřevěných europrofilů, podlahové vytápění, podomítkové baterie, předokenní žaluzie, videotelefon nebo příprava pro klimatizaci u bytů v nejvyšším podlaží.

The standard equipment of the apartments includes, among others, large-format wall and floor tiles, high-quality wooden floors,
lacquered doors with above-standard height of 2.1 m, wooden
euro-profile French patio windows, floor heating, concealed
mixers, roller shutters, videophone or preparation for air-conditioning in apartments on the top storey.

Součástí projektu jsou také sadové úpravy atria, které bude osázeno
vzrostlými stromy, keři, květinovými záhony, travnatými plochami
a bude sloužit pro relaxaci rezidentů.
Projekt Atrium Kobylisy splňuje požadavky na energetickou náročnost
kategorie B, což označuje mimořádně úspornou budovu.
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The project also includes landscape gardening of the atrium, which
will contain grown-up trees, bushes, flower beds and grassy areas,
serving the relaxation of the residents.
The Atrium Kobylisy project meet the requirements for energy class B,
indicating a highly energy-efficient building.
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Sanita
Bathroom sanita
Vyberte si ze tří různých řad váš oblíbený design.
Choose out of three series your preferred design.

LAUFEN
Pro S / Pro A

ilustrační foto / illustration photo

VILLEROY & BOCH
Verity
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SANITEC KOLO
Style

Umyvadlové, bidetové
a sprchové baterie
Basin, bidet and shower mixers
KLUDI
Bozz
ilustrační foto / illustration photo

KLUDI
Zenta

Vyberte si ze dvou různých řad váš oblíbený design.
Choose out of two series your preferred design.

Developer si vyhrazuje právo na změnu standardů za kvalitativně obdobné. / Developer reserves the right to change the standards for qualitatively comparable.
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Sprchová zástěna
Shower screen

Sprchová vanička
Shower bath

HÜPPE
Aura Elegance

CENTRUM
Concept 100

ilustrační foto / illustration photo

Litý mramor
Casted marble
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Sprchová zástěna je vybavena čirým sklem s Anti-Plaque úpravou.
Shower screen is equipped with clear glass with Anti-Plaque covering.

Sprchový set
Shower set

Koupelnový radiátor
Bathroom radiator

GROHE
Rainshower Classic 160

KORADO
Concept 100

Koupelnový radiátor v bílé barvě
zaručuje elegantní design každé
koupelny. Radiátor je navíc vybaven
topnou patronou.

Tato sprchová hlavice s průměrem
16 cm má 4 různé masážní funkce –
užijte si jedinečný prožitek ze
sprchování.
This shower head has 16 cm and
4 different massage functions –
enjoy a luxury shower experience.

Tento radiátor v leštěném chromu
zaručuje vysoce kvalitní design
každé koupelny. Chladič je vybaven
další topení kazetou.
This bathroom radiator in polished
silver makes your bathroom shine.
The radiator has an additional
heater cartridge.
ilustrační foto / illustration photo

Bathroom radiator in white colour
provides an elegant design of any
bathroom. The radiator is equipped
with additional heater cartridge.

Developer si vyhrazuje právo na změnu standardů za kvalitativně obdobné. / Developer reserves the right to change the standards for qualitatively comparable.
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Vany
Bathtubs

VITRA
Concept New

ilustrační foto / illustration photo

Akrylátová obdélníková vana, bílá
Acrylic rectangular bathtub, white
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Sauna
Sauna
Součástí standardního vybavení bytu je pouze příprava pro vybudování sauny, samotná sauna je příplatkovou položkou.
The standard equipment of the apartment includes only preparation for building the sauna, sauna itself is for an additional charge.

ilustrační foto / illustration photo

Posilte svůj imunitní systém a užívejte si relaxaci v soukromí své vlastní sauny.
Improve your immune system and enjoy the relaxation in privacy of your own sauna.

Developer si vyhrazuje právo na změnu standardů za kvalitativně obdobné. / Developer reserves the right to change the standards for qualitatively comparable.
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Dlažba
Pavement
Vyberte si z osmi barev kvalitních dlažeb tak, aby vyhovovala vašim individuálním požadavkům.
Choose out of eight colours and design your bathroom according to your own imagination.

ilustrační foto / illustration photo

LASSELSBERGER
Trend
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slonová kost
ivory
60x60 cm/60x30 cm

světle šedá
light gray
60x60 cm/60x30 cm

šedá
gray
60x60 cm/60x30 cm

tmavě šedá
dark gray
60x60 cm/60x30 cm

béžovo šedá
beige gray
60x60 cm/60x30 cm

hnědo šedá
brown gray
60x60 cm/60x30 cm

světle béžová
light beige
60x60 cm/60x30 cm

černá
black
60x60 cm/60x30 cm

Dřevěná podlaha
Wooden floor
Vyberte si z pěti různých řad váš oblíbený design.
Choose out of five series your preferred design.

BOEN
Prestige

dub - šedá
oak - gray
Arizona

dub - tmavě hnědá
oak - dark brown
Marron

dub - přírodní
oak - natural
Odense

dub - bělený
oak - bleached
Oslo

dub - středně hnědá
oak - medium brown
Toscana

Tato dřevěná podlaha je přírodní produkt nejvyšší kvality.
Svojí tloušťkou i strukturou je vhodná pro podlahové vytápění.

Developer si vyhrazuje právo na změnu standardů za kvalitativně obdobné. / Developer reserves the right to change the standards for qualitatively comparable.

ilustrační foto / illustration photo

This wooden floor is a natural product of highest quality.
The thickness and structure of this floor is suitable for underfloor heating.
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Dveře
Doors

Všechny dveře mají nadstandardní výšku 210 cm. Vybírat můžete ze 4 barevných designů.
Dveře do obývacího pokoje jsou prosklené, čímž je zajištěn přístup denního světla také do chodby.
Vstupní dveře do bytu – protipožární, bezpečnostní třída 3.
All doors are 210 cm high. You can choose from four colour designes. All doors between entrance
hall and living room have a big glass cutout so the hall is pervaded by daylight as well.
Entrance door to the apartment – fireproof, security class 3.

ilustrační foto / illustration photo

SANDE
Evora
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dýha dub
oak veneer

dýha dub světlý
oak light veneer

dýha buk
beech veneer

lak bílý mat
white matte paint

Kování
Handles
Vyberte si ze dvou různých řad váš oblíbený design.
Choose out of two series your preferred design.

hranatá rozeta
square rosette

kulatá rozeta
round rosette

ilustrační foto / illustration photo

AC-T SERVIS
Tipa

Developer si vyhrazuje právo na změnu standardů za kvalitativně obdobné. / Developer reserves the right to change the standards for qualitatively comparable.
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ilustrační foto / illustration photo

Vypínače, zásuvky
Switch program

Elegantní řada vypínačů a zásuvek ABB zdůrazní váš styl a vkus.
Vyberte si z pěti různých barevných kombinací váš oblíbený design.
Elegant series of switch program ABB emphasize your personality and style.
Choose out of five different colour combinations your preferred design.

ABB
Swing L

jasně bílá / jasně bílá
bright white / bright white

jasně bílá / světle šedá
bright white / light gray

jasně bílá / krémová
bright white / cream

jasně bílá / mocca
bright white / mocca

jasně bílá / cihlová
bright white / brick

Developer si vyhrazuje právo na změnu standardů za kvalitativně obdobné. / Developer reserves the right to change the standards for qualitatively comparable.
14

Byt č. / Flat No.

Sauna
Sauna

MŮJ VÝBĚR / MY SELECTION

ANO / YES

SANDE Evora

NE / NO

dýha dub
oak veneer

LASSELSBERGER Trend
slonová kost
ivory

dýha dub světlý
oak light veneer

Příplatková položka  
Additional charge

světle šedá
light gray

LAUFEN
PRO S / PRO A

KLUDI
Bozz
ABB
Swing L

Jméno, datum, podpis:
Name, date, signature:

jasně bílá / jasně bílá
bright white / bright white

jasně bílá / světle šedá
bright white / light gray

jasně bílá / krémová
bright white / cream

jasně bílá / mocca
bright white / mocca

jasně bílá / cihlová
bright white / brick

Kování / Handles

Dveře / Doors

KLUDI
Zenta

60x60 cm / 60x30 cm

lak bílý mat
white matte paint

tmavě šedá
dark gray

béžovo šedá
beige gray

hnědo šedá
brown gray

Dlažba / Pavement

dýha buk
beech veneer

SANITEC KOLO
Style

AC-T SERVIS Tipa

hranatá rozeta
square rosette

kulatá rozeta
round rosette

Dřevěná podlaha / Wooden floor

Sanita
Bathroom sanita

VILLEROY & BOCH
Verity

Vodovodní baterie
Mixers
Vypínače, zásuvky
Switch program

šedá
gray

světle béžová
light beige

černá
black

BOEN Prestige
dub - šedá
oak - gray
Arizona
dub - tmavě hnědá
oak - dark brown
Marron
dub - přírodní
oak - natural
Odense
dub - bělený
oak - bleached
Oslo
dub - středně hnědá
oak - medium brown
Toscana

We do not just build houses.
We create a lifestyle.

CTR group a.s. | Francouzská 454/74 | 101 00 Praha 10 | e-mail: info@atrium-kobylisy.cz | Tel.: +420 702 22 00 77

www.atrium-kobylisy.cz
Veškeré informace v tomto dokumentu mají obecnou informativní povahu a slouží pouze k marketingovým účelům.
Developer si vyhrazuje právo na změnu standardů za kvalitativně obdobné.

All information in this document are just for information and serve only marketing purpose.
Developer reserves the right to change the standards for qualitatively comparable.

