Bytové standardy
Riviéra Karlín
Bytové domy – B1, B2

Architekti: Ing. arch. Monika Čížková, Ing. arch. Petr Vacek, EBM Group

Vážení klienti,
připravili jsme pro vás společně s architekty a dodavateli nabídku standardního vybavení vašeho
nového bytu v bytovém domě Riviéra Karlín, kterou vám tímto představujeme. Již v rámci standardního vybavení máte možnost vybírat z několika variant možných řešení.

V rámci standardů, tedy bez příplatků, máte možnost těchto výběrů:
vnitřní dveře – výběr povrchových variant
dřevěné podlahy – možnost volby z barevných variant
 koupelnách a na toaletách máte možnost výběru barevných variant obkladů a dlažeb
v
a jejich rozměrů – velikost 300 x 600 mm nebo 600 x 600 mm

V režimu klientské změny je také možnost vybírat z kompletního sortimentu našich vzorkoven,
s čímž vám rád pomůže náš manažer klientských změn.

Váš developer

Atmosféra skutečného města
Dva bytové domy Riviéra Karlín vyrostou při
ulici Rohanské nábřeží, na samé hranici stávající karlínské zástavby. Svým rezidentům nabídnou veškeré výhody jedné z nejkrásnějších
a nejpopulárnějších pražských čtvrtí, která je
proslulá svou atmosférou, množstvím gastronomických možností a míst k setkávání. Jejich
okolí bude zároveň plné zeleně vybízející k relaxaci, piknikům či sportovním aktivitám. Přesně v duchu celého území zeleného ostrova Rohan City, který svým obyvatelům poskytne klid

a soukromí jen několik minut od centra Prahy.
Architektonické a výtvarné řešení je moderní
a současné a společně s účelným návrhem
vnitřních prostorů odpovídá aktuálním nárokům na moderní bydlení. Domy zaujmou
tvarovým kontrastem základních hmot a subtilních ochozů, které výtvarně podporuje
materiálové řešení. Konstrukční řešení využívá ověřené a spolehlivé stavební postupy
a technologie s využitím moderních stavebních materiálů.

harmonie
atmosféra

Vstupní dveře

Interiér – povrch CPL černý grafit

Exteriér – povrch CPL černý grafit

Dveřní kliky

Rozetové bezpečnostní kování – nerez

vstupní dveře bezpečnostní třídy III mají normovou protipožární odolnost
povrch vstupních dveří z vnitřní i vnější strany CPL černý grafit

Vnitřní dveře

Dveřní kliky

Rozetové kování – nerez

Povrch bílý CPL nebo bílý lak

Varianty povrchu vnitřních dveří – dýha

Buk

Dub

Jasan

dveřní křídla jsou hladká, bezfalcová, s obložkovými zárubněmi, výška 2100 mm
obložky a křídlo – volitelné bílý lak, bílý CPL nebo dýha dle výběru
prosklené dveře jsou pouze mezi chodbou a obývacím pokojem dle dispozice bytu

Mahagon

Dřevěné podlahy

White – lamela 14 x 138 x 1800 mm

Curio – lamela 13 x 127 x 1860 mm

podlahové lišty v barvě podlahy

Cottage – lamela 14 x 188 x 1800 mm

Koupelna a WC

Obklady a dlažby Factor

Beige 300 x 600 mm

Bianco 300 x 600 mm

Beige 600 x 600 mm

Bianco 600 x 600 mm

Grafit 300 x 600 mm

Grigio 300 x 600 mm

Grafit 600 x 600 mm

Grigio 600 x 600 mm

obklad na toaletě min. na stěně s WC a s umývátkem – do výšky přizdívky (min. 1,5 m)
dlažba v předsíni a v komoře opatřena soklem ze stejného materiálu

Obklady a dlažby EcoProject

Grey 300 x 600 mm

Smoke 300 x 600 mm

Silver 300 x 600 mm

Grey 600 x 600 mm

Smoke 600 x 600 mm

Silver 600 x 600 mm

Greige 300 x 600 mm

Beige 300 x 600 mm

Greige 600 x 600 mm

Beige 600 x 600 mm

obklad na toaletě min. na stěně s WC a s umývátkem – do výšky přizdívky (min. 1,5 m)
dlažba v předsíni a v komoře opatřena soklem ze stejného materiálu

Zařizovací předměty – Sanita

umyvadlo – Laufen Nordic 60 x 42 cm

umývátko – Laufen Pro S 45 x 34 cm

umývátko – Laufen Pro S 36 x 25 cm

Zařizovací předměty – Sanita

Umyvadlová baterie stojánková – Laufen Laurin

Splachovací tlačítko bílé dvoučinné – Laufen

Sifon umyvadlový – Optima S/4 CR

Klozet závěsný rimless – Laufen Pro

Zařizovací předměty – Sanita

Vana – Laufen Moderna Plus 170 x 75 cm

Sprchová vanička – Roth Marmo Neo, rozměr dle dispozice

Vanová nástěnná baterie – Laufen Laurin

Sprchový kout nebo sprchové dveře – dle dispozice bytu

Sprchová nástěnná baterie – Laufen Laurin

Poznámka:
Všechny obrázky a fotografie v katalogu jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení se může lišit od reality.
Součástí vybavení bytu nejsou koupelnové doplňky, jako jsou zrcadla, mýdla, držáky na toaletní papír, háčky,
štětky apod.
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli během výstavby změnit typ prvku či vybavení z výše uvedeného
popisu standardů, avšak při zachování technických a kvalitativních parametrů.

Kontakty
Developer:
Sekyra Group, a. s.
U Sluncové 666/12a
186 00 Praha 8 – Karlín
Telefon: 800 30 40 50
www.sekyragroup.cz

Dodavatel
zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb:
SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 – Černý Most
www.siko.cz
ELITE BATH+KITCHEN
River Diamond
Rohanské nábřeží 657/7
186 00 Praha – Karlín
www.elitebathkitchen.cz

Dodavatel
podlahových krytin:
Kratochvíl parket profi, s.r.o.
Poděbradská 1020/30
190 00 Praha 9 – Vysočany
www.kpp.cz

Dodavatel dveří:
SAPELI Development s.r.o.
New Living Center
Šafránkova 1238/1
areál Park Anděl
155 00 Praha 5 – Stodůlky
www.sapeli.cz

