
  příloha č. 1 ke smlouvě o přidělení jednotky 
 

 Specifikace provedení jednotky a soupis standardního vybavení  
 

bytu č.1 o velikosti  3+KK+lodžie s příslušenstvím  
v domě čp. _____ v ulici _____________________v Liberci 6 - Rochlicích 

 
 
 
 
 Strany smlouvy sjednaly, že jednotka zahrnuje toto standardní vybavení a bude provedena 
v této podobě s tím, že z tohoto provedení a vybavení jsou stanoveny pořizovací náklady a od nich 
odvozená výše dalšího členského vkladu člena :  

 
1. úprava povrchů stěn a stropů – štuková malba bílá Primalex event.Het 

 
2. Dlažby a obklady keramický obklad stěny WC a koupelny, světlý odstín, rozměr 

200x200mm (250x200mm) tuzemský standard á 230,-Kč/m2, vzor dle aktuální 
nabídky C+C Cimbál, v koupelně do výšky 2200mm, na samostatných WC do výšky 
1500mm; keramická dlažba v koupelně a na WC, tuzemský standard á 230,-Kč/m2, 
vzor dle aktuální nabídky C+C Cimbál, rozměr 250x250mm (300x300mm).  

 
3. plovoucí podlahy Decofloor-clic (dekor - buk, dub, javor), Podlahové krytiny 

obývací pokoj, ložnice a pokoje, á 250,-Kč/m2; v místě kuchyňského koutu možnost 
dlažby, obytné místnosti bez prahu - přechodové  lišty v barvě podlahy . 

                                                         
 
4. schodiště /pro mezonetové byty/ - točené (Norika 90 - kov, dřevo) 
 
5. okna – plastová, Okna a balkónové dveře plastové, barva bílá, zasklené izolačním 

dvojsklem, kování EURO nebo podobné, vnitřní parapety - plastové bílé, (altern. 
laminované desky bílé POSTFORMING).  

 
6. vnitřní dveře – Solodoor - Dekor (buk,dub,olše,třešeň) do obložkové zárubně, 

Dveře vchodové laminové (dezén dýha), protipožární do ocelové zárubně, 
bezpečnostní kování; vnitrní laminované Solodoor dle nabídky Lignum Profi, (dekor 
buk,dub,olše, třešeň) plné nebo ze 2/3 prosklené do dřevěné obložkové zárubně, 
kování NORA nebo srovnatelné, v koupelně a na WC koupelnové kování. 

 
7. zařizovací předměty – viz.PD, Zařizovací předměty WC kombi a umyvadlo, 

keramické bílé, tuzemský standard (LYRA); vana rozměr dle PD( rohová, bílá - 
tuzemský standard) event.sprchový kout s vaničkou - tuzemský standard ; 
jednopákové směšovací baterie, PAINI nebo srovnatelné (1 vanová/sprchová, 1 
umyvadlová). 

 
8. elektroinstalace – viz.PD, Elektro Silnoproud - napětí 220/380 V, jištění 25 A, 

zásuvky a vypínače plastové bílé, vzor TANGO nebo srovnatelné, svítidla stropní 
nebo nástěnná v chodbě, tuzemský standard (OSMONT), ventilátor v koupelně a na 
WC; Slaboproud - zásuvka pro telefonní linku (bez přístroje, zřizovací poplatek není v 
ceně); zásuvka kabelové televize (zřizovací poplatek není v ceně), domácí telefon s 
elektrickým vrátným pro otevírání vchodových dveří. 

 
9. ústřední topení – viz.PD, Vytápění a ohřev teplé užitkové vody centrální z domovní 

VS stoupačkami, etážový rozvod ve stropě, otopná tělesa desková RADIK s 
termoregulačními hlavicemi GIACCOMINI nebo srovnatelné, v koupelně žebříkové  
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10. lodžie a balkony –  Balkony stěrka BAK + protiskluzový nátěr, kovové zábradlí s 

pozink. povrchem, výplň pozink. TAHOKOV nebo s polykarbonátovou výplní. 
 

11. vrata a dveře nebytových jednotek – plechová(bílá) resp.dýha do ocelové 
zárubně 

 
Vývody v koupelně pro připojení pračky, v kuchyni pro připojení dřezu, myčky, el.sporáku (380V), 
digestoře a osvětlení kuchyňské linky. 
 
Elektrické sporáky, digestoře, kuchyňské linky, spížní skříně, rolety a žaluzie nejsou součástí 
standardního vybavení. 
 
 
Nadstandardní úpravy bytu (dodatkem ke smlouvě) 
Nadstandardní úpravy se hradí v plné výši během výstavby dle rozpočtových nákladů. 
Do určité fáze výstavby mají členové družstva možnost změny, výběru u následujících prvků: 
- vnitřní dveře 
- obklady, dlažby a podlahové krytiny 
- zásuvky, vypínače a svítidla 
- vany, sprchové kouty, umyvadla, WC a vodovodní baterie 
- drobné změny instalačních vývodů 
- drobné stavební úpravy (přizdívky, sádrokartonové příčky) 
Veškeré úpravy a změny nutno s dostatečným předstihem nahlásit a projednat se stavebním 
technikem, platí i v případě veškerých odpočtů. Projednané a odsouhlasené rozpočtové náklady změn 
jsou nedílnou součástí Dodatku ke Smlouvě o přidělení jednotky. Platební podmínky dle rozsahu 
změn (1-3 splátky). Úhrada postupně v průběhu prováděných víceprací, záloha ve výši cca 50% z 
předpokládaných nákladů se hradí okamžitě po uzavření jednání s odsouhlasením změn se 
stavebním technikem. 
 
 
V Liberci dne ................ 
 
       ________________________________ 

předseda družstva Ing. Martin Kulhánek 
 
 
       ________________________________ 

člen družstva  
 


