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Barrandov  je historicky spojován s přírodou a českým filmem. V těchto místech vznikl již nespočet příběhů, 
nad kterými se nejen ve skutečnosti, ale i před filmovým plátnem tajil dech. Příběhy o životě, přátelství, o lásce 
a osudových setkáních. A právě ta byla inspirací k vytvoření nového rezidenčního projektu. 

Zeleň s parkem jako ústředním motivem a místem pro setkávání všech věkových kategorií. Skvělá lokalita v 
blízkosti přírody.  Výhody  města s kompletní občanskou vybaveností a přímým dopravním spojením jak do 
centra, tak na Pražský okruh.  Prostorné stylové byty  v mimořádném nadstandardu s balkóny a lodžiemi, 
střešními terasami nebo vlastními zahradami. Světlo a slunce za velkoformátovými okny s výhledem do parku. 
Exteriéry navržené profesionálními zahradními architekty. Nejmodernější  technologie  s kvalitními  stavebními 
materiály. Design a unikátní architektura celého projektu v precizním provedení.  

www.BARRANDEZ-VOUS.cz

https://www.barrandez-vous.cz/lokalita
https://www.barrandez-vous.cz/nabidka-bytu
https://www.barrandez-vous.cz/standardy
https://www.barrandez-vous.cz/lokalita
https://www.barrandez-vous.cz/nabidka-bytu
https://www.barrandez-vous.cz/standardy
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KOUPELNA A.



Obklad Argenta Soft, lesklý, formát 30 x 90 cm
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KOUPELNA A.

Dlažba Argenta Soft, matná, formát 60 x 60 cm

Poznámka: Zobrazené zařizovací předměty jsou rovněž součástí standardního vybavení, naopak nábytek a doplňky součástí nejsou. Jedná se o ilustrativní zobrazení možného vzhledu koupelny.



KOUPELNA B.



Obklad Argenta White, lesklý, formát 30 x 90 cm
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KOUPELNA B.

Dlažba Argenta White, matná, formát 60 x 60 cm

Poznámka: Zobrazené zařizovací předměty jsou rovněž součástí standardního vybavení, naopak nábytek a doplňky součástí nejsou. Jedná se o ilustrativní zobrazení možného vzhledu koupelny.



KOUPELNA C.



Obklad Argenta Dark, lesklý, formát 30 x 90 cm
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KOUPELNA C.

Dlažba Argenta Dark, matná, formát 60 x 60 cm

Poznámka: Zobrazené zařizovací předměty jsou rovněž součástí standardního vybavení, naopak nábytek a doplňky součástí nejsou. Jedná se o ilustrativní zobrazení možného vzhledu koupelny.



KOUPELNA D.



Obklad Argenta Light, lesklý, formát 30 x 90 cm

-  
 S

TR
AN

A 
11

   
-

KOUPELNA D.

Dlažba Argenta Light, matná, formát 60 x 60 cm

Poznámka: Zobrazené zařizovací předměty jsou rovněž součástí standardního vybavení, naopak nábytek a doplňky součástí nejsou. Jedná se o ilustrativní zobrazení možného vzhledu koupelny.





ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - UMYVADLO V KOUPELNĚ + BATERIE
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Umyvadlo 
Ideal Standard Strada

Baterie umyvadlová 
Hansgrohe Logis, chrom, stojánková



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - UMÝVÁTKO NA WC + BATERIE
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Umývátko 
Ideal Standard Strada

Baterie umývátková 
Hansgrohe Logis, chrom, stojánková



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA
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Vana 
Kaldewei Cayono, ocelová smaltovaná, napouštění přepadem



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANOVÁ BATERIE
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Vanová baterie 
Hansgrohe Logis, podomítková, páková

Ruční sprcha 
Hansgrohe Crometta JET



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA + BATERIE
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Sprchová zástěna 
Concept 400 + vanička z litého mramoru

Sprchová baterie 
Hansgrohe Logis, podomítková, páková

Ruční sprcha 
Hansgrohe Crometta JET



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - WC + SEDÁTKO
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Závěsné WC 
Ideal Standard Tesi Aquablade

Sedátko WC 
Ideal Standard Tesi, ultra ploché



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO
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Splachovací tlačítko 
Alcaplast Fun, broušený nerez





OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE

-  
 S

TR
AN

A 
21

   
-

Hliníková okna, balkónové dveře 
Zasklení izolačním trojsklem, u vybraných oken bezpečnostní fólie

odstín RAL 7016 (antracit)



INTERIÉROVÉ DVEŘE



Interiérové dveře 
Bezfalcové, povrch CPL
výběr z několika dekorů -  
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Obložková zárubeň 
Bezfalcová

Rozetové kování 
Broušená nerez

INTERIÉROVÉ DVEŘE



A. 
Alpská bílá
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INTERIÉROVÉ DVEŘE - DEKORY

B. 
Lakeland Akazie

C. 
Dub Hamilton

D. 
Dub Corbridge

E. 
Buk Ellmau

F. 
Ořech Pacifik





PODLAHY



-  
 S

TR
AN

A 
27

   
-

PODLAHY - DEKORY

A. 
Dub Teberius

B. 
Dub Apollo

Třívrstvá dřevěnná podlaha, olejovaná 
rozměr prkna š. 190 mm, d. 1.900. mm, tl. 14 mm
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PODLAHY - DEKORY

C. 
Dub Copenhagen

D. 
Dub Monte Carlo

Třívrstvá dřevěnná podlaha, olejovaná 
rozměr prkna š. 190 mm, d. 1.900. mm, tl. 14 mm



bílá soklová lišta, výška 40 mm
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PODLAHY - SOKLOVÁ LIŠTA



pozn.: na vizualizacích je dřevěný obklad také stropu lodžie, který ve skutečnosti nebude. V rámci standardu jednotek bude provedena dřevěná podlaha a dřevěný obklad stěny lodžie.

TERASY - BALKÓNY A LODŽIE



dřevěné terasy, lodžie, vnitřní obklad stěny lodžie 
thermowood s hladkým povrchem
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TERASY - BALKÓNY A LODŽIE



ELEKTROINSTALACE - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY



vypínače, zásuvky 
ABB Time, bílá barva
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ELEKTROINSTALACE - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY



Konstrukce, materiály

-  
 S

TR
AN

A 
34

   
-

STANDARDY - KOMPLETNÍ PŘEHLED

Svislé konstrukce
❏ obvodová stěna – monolitický nosný systém s dozdívanými obvodovými stěnami z keramických tvárnic + 

zateplovací systém
❏ mezibytové stěny – akustické keramické zdivo v kombinaci s

monolitickými konstrukcemi
❏ příčky – keramické tvárnice mezi obytnými místnostmi sádrové omítky opatřeny bílou malbou v bytech a společných 

prostorách mimo suterén
❏ přizdívky pro vedení instalací v koupelnách
❏ v suterénu a technickém zázemí zdivo LIAPOR + bílý nátěr

Vodorovné konstrukce
❏ železobetonové stropy, včetně střešní konstrukce
❏ jednovrstvé sádrové omítky na stropech, opatřené bílou malbou

Střecha
❏ střecha s tepelnou izolací a s vrchní hydroizolační vrstvou z mPVC folie
❏ s extenzivní výsadbou  

Schodiště a zábradlí
❏ ocelová zábradlí vnitřního schodiště v RAL 7016
❏ dřevěná dubová madla, ocelová konstrukce v RAL 7016

Výplně otvorů vnější, vstupní dveře
❏ okna a dveře v obvodových konstrukcích ve vysokém standardu – designové hliníkové, celoobvodové kování, 

zasklení izolačním trojsklem, v určených pozicích bezpečnostní zasklení; před otvírkami v určitých místech 
upevněna skleněná bezpečnostní zábradlí, členění a výšky parapetů dle výkresové dokumentace

❏ v určených bytových jednotkách nadstandardní provedení snížených parapetů pro možnost posezení u 
velkoformátových oken

❏ předokenní žaluzie ve standardu ve vybraných bytových jednotkách dle specifikace v projektu, v ostatních 
expozicích provedena příprava pro osazení předokenních žaluzií s elektrickým ovládáním

❏ barva oken v exteriéru i v interiéru antracitová RAL 7016
❏ výstupy na terasu – balkónové dveře – hliníkové, celoobvodové kování zasklení izolačním trojsklem, 

z exteriéru úchytka, členění dle výkresové dokumentace
❏ vchodové bezpečnostní dveře do bytů – s ocelovou bezpečnostní zárubní, bezpečnostní třída 3., šířka křídla 800 

mm, výška 2100 mm, bezpečnostní cylindrický zámek; dubový práh
❏ vchodové dveře do domu hliníkové, prosklené izolačními bezpečnostními dvojskly

Podlahy
❏ obytné místnosti:

❏ dřevěná třívrstvá podlaha, výběr z několika dekorů, dle vybraného dodavatele
❏ obvodová soklová lišta bílá 
❏ přechodový profil samolepící nerez

Obklady, dlažby
❏ koupelna, WC – velkoformátová keramická rektifikovaná a kalibrovaná dlažba Argenta 60x60cm a keramický 

rektifikovaný a kalibrovaný obklad Argenta 30x90cm ve čtyřech barevných provedeních WHITE, SOFT, LIGHT, 
DARK

❏ spárovací hmota dle barevnosti obkladu a dlažby
❏ hydroizolační stěrky pod obklady v místě sprchového koutu a v místě vany
❏ hydroizolační stěrky pod dlažbou v koupelnách

Sociální zázemí – zařizovací předměty
❏ samostatné WC

❏ keramické závěsné WC Ideal Standard Tesi,  bílé
❏ sedátko ultra ploché bílé, soft close
❏ podomítkový WC systém a ovládací tlačítko Alcaplast, chrom mat
❏ umývátko keramické Ideal Standard Strada, bílé
❏ umývátková páková baterie Hansgrohe Logis, chrom, bez odtokové soupravy

❏ koupelna:
❏ umyvadlo keramické 600 x 420 mm, Ideal Standard Strada s otvorem a přepadem, bílé
❏ mosazný designový sifon Easy Zambezi ZA S110 chrom
❏ umyvadlová páková baterie stojánková Hansgrohe Logis, chrom, bez odtokové soupravy
❏ závěsné WC keramické bílé (dle dispozice jednotky) Ideal Standard Tesi bílá
❏ podomítkový WC systém (dle dispozice jednotky)
❏ ovládací tlačítko Alcaplast – chrom mat (dle dispozice jednotky)
❏ sedátko – ultra ploché bílé , soft close (dle dispozice jednotky)
❏ vana bílá 170 cm, ocelová smaltovaná Kaldewei Cayono (dle dispozice jednotky)
❏ baterie vanová Hansgrohe Logis, podomítková, chrom (dle dispozice jednotky)
❏ ruční vanová sprcha Hansgrohe Crometta 1 Jet 1250mm s hadicí, chrom
❏ sprchová vanička z litého mramoru, nebo odtokový žlab (dle dispozice jednotky)
❏ sprchové dveře 900x900mm a 800x800mm dle dispozice bytu, křídlové či posuvné dle dispozice 

bytu, bezrámové provedení, čiré sklo s úpravou antiplag, chrom profil (dle dispozice jednotky) 
❏ sprchová baterie Hansgrohe Logis, podomítková, páková, chrom
❏ sprchová souprava včetně hlavice, chrom (dle dispozice jednotky)

Interiérové dveře
❏ interiérové dveře plné / částečné prosklené bezpečnostním mléčným sklem v pozici chodba/obývací pokoj bílé 

nebo dekor dřeva - několik barevných variant
❏ bezfalcové, povrch CPL
❏ obložková zárubeň v odstínu křídla
❏ rozetové kování s plochou rozetou, broušený nerez
❏ rozměry – výška křídla 2100 mm, šířka křídla dle PD (600 mm – 800 mm)
❏ bez větracích mřížek v křídlech

Balkóny, Terasy, Fasády
❏ bezpečnostní skleněné designové zábradlí balkonů a teras
❏ ocelové zábradlí střešních bytů v RAL
❏ podlaha – dřevěný rošt + dřevěná prkna Thermowood borovice
❏ na lodžiích obložena jedna stěna dřevěným obkladem Thermowood borovice na systémovém roštu
❏ kontaktní zateplovací systém – fasádní omítka bílá, zrno 1,5; okolo okenních výplní ve vnitrobloku fasádní 

modelační šedá omítka



Technologie
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STANDARDY - KOMPLETNÍ PŘEHLED

Zdravotně technické instalace
❏ v suterénu umístěna výměníková stanice teplovodu pro vytápění a ohřev teplé vody
❏ 1x vývod vody na terase – nezámrzný ventil – pro byty v přízemních a nadzemních podlažích s terasou včetně bytů v nejvyšších patrech se zelenou střechou
❏ v instalačních šachtách instalovány samostatné měřiče teplé a studené vody
❏ V kuchyních budou instalace vody a kanalizace zakončeny (zaslepeny) za stěnou instalační šachty, rozvody pro kuchyňskou linku není součástí 

dodávky

Vytápění
❏ jako zdroj tepla bude výměníková stanice napojená na dálkový rozvod tepla – kotelnu v ulici Kurandové
❏ dle dispozic jednotek budou v obytných místnostech osazena otopná tělesa KORADO s termo hlavicemi, nízké topné lavice KORALUX – u oken bez 

parapetu budou použity teplovodní podlahové konvektory JAGA bez ventilátorů; hliníková elox mřížka; lakovaný výměník
❏ v koupelně otopný žebřík  CONCEPT 150 se středovým napojením, chrom
❏ samostatné měřiče tepla pro každý byt v instalační šachtě 

   Větrání
❏ větrání sociálního zázemí – lokální ventilátor s doběhem ovládaný tlačítkem
❏ větrání kuchyní – příprava potrubí ve stěně (zaslepeno za stěnou instalační šachty), digestoř není součástí dodávky

Klimatizace
❏ pro byty pod střechou provedena pouze příprava (prostupy do instalační šachty v místě bytové jednotky a střechy, vysazení odbočky na kanalizační stoupačce pro

odvod kondenzátu)
❏ klimatizační jednotky a rozvody TZB, elektro nejsou součástí dodávky
❏ rozvod klimatizace je proveden do všech obytných místností v bytech v nejvyšším podlaží každé budovy

Elektroinstalace
❏ silnoproud – rozvody a počty koncových prvků dle aktuální projektové dokumentace
❏ v bytě vlastní sdružený elektrosilový  a slaboproudý rozvaděč, vč. pojistkové skříně; v bytech 1kk a 2kk nejsou slaboproudé rozvaděče
❏ svítidla v bytech nejsou součástí dodávky, provedena kabeláž zakončená objímkou se žárovkou
❏ svítidlo na terase / balkonu součástí bytové jednotky
❏ v kuchyních, kabeláž ponechána volně ve smotku pro možnost individuálního rozmístění koncových prvků
❏ slaboproud – příprava pro data TV internet, datové koncové zásuvky, datová bytová rozvodnice v bytech 3kk a větší
❏ zásuvky a vypínače ABB Time, bílá-ledově bílá
❏ v každém bytě videotelefon Hikvision typ DS KH6320 - WTE1, propojený s videotablem u vstupních dveří objektu
❏ hlavní elektroměrové rozvaděče umístěny v zádveří v 1.NP, pro každý byt bude samostatné měření a samostatné měření společných prostor
❏ osvětlení soukromých zahrádek a venkovních teras na fasádě
❏ osvětlení společných částí zahrady a venkovních prostor dle projektu

Zahrada
❏ park ve vnitrobloku kompletně dokončený (zeleň, trávník, lavičky, amfiteátr, atd.) dle návrhu zahradního ateliéru Flera
❏ soukromé zahrady zatravněny, provedeno oplocení z 2D panelů v RAL a případná další výsadba dle projektu ateliéru Flera

Pozn:
Investor si vyhrazuje právo k nahrazení výše uvedených dodávek a materiálů, a to převážně v případě, že daný typ přestane být vyráběn, nebude skladem, či by jeho dodávka mohla mít vliv na celkový termín dokončení stavby. Pokud dojde k náhradě, 
bude se jednat o podobný výrobek či dodávku, ve stejné kvalitě, rozsahu a ceně.



www.topestates.cz

Praha            Brno            Bratislava


