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VSTUPNÉ DVERE
Jednokrídlové certifikované bezpečnostné dvere, 9 bezpečnostných bodov, oceľová bezpečnostná zárubňa, 
protipožiarne EI 30/D3, panoramatický priezorník. Rozmer 1970 x 800 mm. Vonkajšia strana s antracitovou povrchovou 
úpravou. Vnútorná strana s antracitovou povrchovou úpravou.

INTERIÉROVÉ DVERE 
Jednokrídlové, otváravé, plné. Dverné krídlo s priznanými závesmi. Dverný rám z MDF. Povrchová úprava z CPL fólie. 
Biela farba. Na výber minimálne z piatich dekorov.

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Laminátová podlahová krytina v dvoch sériách.
Séria 1: Hrúbka 8 mm, trieda AC5/33, lamela s V drážkou, na výber z piatich dekorov.
Séria 2: Hrúbka 10 mm, trieda AC5/33, lamela s V drážkou, na výber z piatich dekorov.

KERAMICKÉ OBKLADY / DLAŽBY
Gresový obklad a dlažba s matným povrchom a s rektifikovanou hranou. Na výber z dvoch sérií a z 10-tich dekorov. 
Štandard bytu nezahŕňa zrkadlo, svietidlá a doplnky. Vizualizácie a riešenie špár pre kúpeľne a WC budú upresnené na 
základe konkrétneho riešenie daného bytu a kladačského plánu.
Obklad: 300 x 600 x 10 mm, 300 x 600 x 8 mm
Dlažba: 600 x 600 x 10 mm, 600 x 600 x 8 mm

TERMOSTAT 
Izbový regulátor podlahového vykurovania.

VAŇA  
Obdĺžniková vaňa z liateho akrylátu. Ľavá aj pravá orientácia. Rozmer 1700 x 750 mm.

VAŇOVÁ BATÉRIA
Páková nástenná vaňová batéria.

VAŇOVÝ SET 
Vaňový set hadice a sprchovej hlavice s jednou funkciou.

UMÝVADLO SO SKRINKOU
Keramické umývadlo so závesnou kúpeľňovou skrinkou v bielej farbe a s lesklým povrchom.

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA
Páková stojančeková umývadlová batéria s výpusťou v chrómovom prevedení. 

SPRCHOVÝ KÚT
Sprchový kút bez madla a vaničky s profilom v lesklom chróme a výplňou z číreho skla s dekorom transparent. 
Posuvný systém otvárania. Ľavá i pravá orientácia.

SPRCHOVÁ VANIČKA
Sprchová vanička z liateho mramoru v bielej farbe.
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SPRCHOVÝ SET 
Sprchový systém s pákovou batériou s troma funkciami.

NÁDRŽKA K WC
Podomietkový systém. Nádržka do ľahkej steny k WC.

OVLÁDACIE TLAČIDLO 
Ovládacie tlačidlo bielej farby.   

ZÁVESNÉ WC 
Závesné WC so zadným odpadom.

WC DOSKA
WC doska z duroplastu s pomalým sklápaním v bielej farbe. Pánty z kovu so skrytým uchytením.

UMÝVADIELKO DO WC 
Keramické umývadielko so závesnou kúpeľňovou skrinkou v bielej farbe s lesklým povrchom a fóliovaným povrchom.

UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA DO WC
Páková stojančeková umývadlová batéria v chrómovom prevedení. 

PRÍSLUŠENSTVO K SANITE
Nožičky pre vaňu, vaňový sifón, sifón k pákovej batérií, sifón umývadlový, zvukovo-izolačná vložka k WC, montážne 
príslušenstvo.

POZNÁMKA
Tento štandard sa nevzťahuje na byty typu PENTHOUSE.
BEPRIM s.r.o., si vyhradzuje právo na zmeny štandardu v závislosti od výrobného programu výrobcov a podmienok 
dodávateľov. 
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