
Technická specifikace

SERENITY 
LUXURY VILLAS



Povrchové železobetonové založení (na izolovaných patkách) nebo hloubkové založení (použití mikropilot). 

Lehká ocelová konstrukce tvořená tenkostěnnými ocelovými pozinkovanými laminovanými profily, které zajišťují lepší 
izolaci a akustický komfort, a to díky izolační minerální vlně a tvarové stálosti konstrukce a její vynikající mechanické 
odolnosti. 

Díky systému pro nosné konstrukce fasád a stěn se snižuje spotřeba energie na vytápění nebo klimatizaci a spotřeba vody 
při stavbě. 

Vnitřně dokončeno 12,5 mm vrstvou sádrokartonu (PYL) a speciálním tmelením Q3. 

Fasáda typu SATE skládající se z OSB desky, fólie Tyvek, pěnového polystyrenu a zakončena nátěrem omítky, hlazená 
silnou vrstvou bílé cementové malty a dokončena nátěrem na fasády. Vnitřní ukončení 48 mm omega profily a 15 mm 
sádrokartonovou deskou. 

Detailní nepřístupná obrácená plochá střecha s různými částmi: podpora vytvoření sklonu, parotěsná zábrana, 1,2 mm 
PVC fólie, plsť 150 g, tepelná izolace 50 mm, plstěná a štěrková krycí vrstva 150 g s frakcí 2 a 4 cm v průměru a o tloušťce 5 
cm. 

Betonový plot v provedení šedé textury nebo obklad z čedičového kamene o tloušťce 3 až 6 cm.

Konstrukce

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Čedičový kamenný plot

Šedá stěna pozemku



Posuvná okna a dveře se 100% hliníkovými profily TECHNAL, model Lumeal Galane nebo podobný s přerušeným tepelným mostem, nerezová vodicí 
kolejnice, s dvojitým zasklením 6 + 6 / 12 /4 + 4, bílý matný lak (R9010.330). 
Posuvné dveře se spodním 34mm profilem splňující podmínky pro bezbariérový přístup, přizpůsobitelné také pro nájezd.

Otočná a sklopná okna se 100% hliníkovým profilem TECHNAL, model Soleal FY 65 nebo podobný se skrytým křídlem, s logickým ovládáním, 
s přerušeným tepelným mostem, s dvojitým zasklením 5 + 5 / 12 / 4 + 4, bílý matný lak ( R9010.330).

Fixní okna se 100% hliníkovým profilem TECHNAL, model Soleal FY 65 nebo podobný s přerušeným tepelným mostem, s dvojitým zasklením 
6 + 6 / 12 / 4 + 4, bílý matný lak (R9010.330)

Tesařské práce v exteriéru I

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Lumeal Galane Profil Soleal FY 65 Profil



Venkovní zábradlí na terasy a venkovní prostory ze Stadip 10 + 10,2 butyralové extra čiré sklo se 100% hliníkovým profilem systému TECHNAL Gypse 
Glass nebo podobné zabudované ve výšce 1,10 m (podstavec + profil + sklo). Před zábradlím s upevněním z nerezové oceli. 

Bezpečnostní vchodové dveře do domu se stojkami se 100% hliníkovým profilem TECHNAL, model Titane PH 65 nebo podobný, s přerušeným tepelným 
mostem, bílý matný lak (R9010.330) a prosklené. Aktivní křídlo obložené materiálem Trespa Meteon barvy Indian Terra Cotta nebo podobné barvy, 8 mm 
vrstva na obou stranách (vysokotlaký dekorativní kompaktní laminát - HPL, s celistvým povrchem vytvrzeným technologií EBC (vytvrzování laku pomocí 
elektronového paprsku). Nerezové madlo a tříbodový bezpečnostní zámek na skrytých čepech o rozměrech 110 x 2.900 mm.

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Tesařské práce v exteriéru II

Railing Gypse Sklo Titanium PH 65 Profil
Vchodové dveře



Harmonikové skládací přístupové dveře na pozemek pro nevidomé, hladké, vyrobené z pozinkovaného železa 
tvořeného profily a obložené 2 mm pozinkovaným železným plechem s hladkým povrchem v barvě uhlíkově šedé 
s pevným křídlem pro umístění dveřního videotelefonu, celkové rozměry 1,30 x 2,20 m. Poštovní schránka umístěná na 
zdi pozemku.

Jednokřídlá sekční garážová vrata o rozměrech 5 x 2,5 m, dvě protilehlé lamely z pozinkované oceli s izolací z 
polyuretanové pěny, vodorovně drážkované s uhlíkově šedou povrchovou úpravou a s bezpečnostními prvky, 
zabudovaná ventilace, černé kliky, zavírání pomocí automatické západky a dva dálkové ovladače.

Posuvné dveře pro venkovní parkování na soukromém pozemku vyrobené z profilů z pozinkovaného železa 
s kovovými Z-lamelami s ohnutým profilem z pozinkovaného železa o rozměrech 5 x 2 m, v uhlíkově šedém provedení, s 
motorem a dvěma dálkovými ovladači. 

Venkovní pergola pro parkování na soukromém pozemku vyrobená z kovových profilů o rozměrech 5 x 6 m, patky a 
nosníky 15 x 15 m s kovovými horními vazníky 15 x 15 cm, povrchová úprava v uhlíkově šedém provedení. 

Pergoly a ochranné sloupky na terasách a verandách vyrobené z kovových profilů z pozinkovaného železa o 
rozměrech podle modelu, uhlíkově šedá nebo bílá barva.

Zámečnické prvky a zábradlí I

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Přístupové dveře 
na pozemek

Sekční garážová vrata



Oplocení z kovových Z-lamel s ohnutým profilem z pozinkovaného železa o celkové výšce 1 m v uhlíkově šedé barvě. 

Zábradlí na dvoře z pozinkovaného železa vyrobené ze svislých profilů o rozměrech 20 x 10 mm, se vzdáleností mezi tyčemi 10 cm a výškou 1,1 m, 
leštěný povrch v uhlíkově šedé barvě. 

Interiérové schodišťové zábradlí z pozinkovaného železa, výška 1 m, tvořené svislými sloupky s maximální vzdáleností 2 metry, 40 mm zábradlí s 
vodorovnými masivními oblouky o průměru 12 mm ve vzdálenosti 10 cm od sebe. Povrch zábradlí je leštěný, v uhlíkově šedé barvě. 

Exteriérové schodišťové zábradlí z pozinkovaného železa, trubkové, průměr 40 mm.

Zámečnické prvky a zábradlí II

Oplocení z kovových Z-lamel

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.



Interiérové příčky se 70mm profily a dvojitou 12,5 mm sádrokartonovou deskou na obou stranách a se stupněm jakosti tmelení sádrokartonu Q3, 
bílá barva. Akustická a tepelná izolace z minerální vlny. V mokrých místnostech - vodotěsné sádrokartonové desky.

Falešný strop ve všech podpěrách z hladké 12,5 mm laminované sádrokartonové desky (PYL), povrchová úprava Q3, bílá barva. V místnostech s větší 
vlhkostí - vodotěsný sádrokarton.

Tesařské práce v interiéru
Interiérové dveře ze dřeva se střední hustotou, bíle lakované se skrytým pantem, akustická guma, klika z 
nerezové oceli a magnetický zámek. Hloubka křídel v ložnicích 82 cm. Hloubka křídel v koupelně 72 cm a 
se zadlabávacím zámkem. Vstupní dveře s fixní výškou 250 cm, křídlo 220 cm. 

Dveře do technické místnosti z pozinkovaného plechu, hladké zn. Andreu, barva bílá. 

Šatny a vestavěné skříně v ložnicích (6 křídel) a v předsíni (2 - 4 křídla) o výšce 2,5 m a 2,1 m ze dřeva se 
střední hustotou, bíle lakované s přizpůsobitelnými křídly a integrovanou rukojetí. Interiérová úprava 
polic, tyčí, polic na boty a zásuvek.

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Obložení v interiéru

Interiérové 
dveře

Vestavěná skříň



Interiérová porcelánová dlažba METROPOL Inspired nebo podobná o rozměru 75 x 75 cm, bílá, krémová nebo šedá barva, protiskluzová dlažba typu C3 pro 
koupelny. Možnost do ložnice: laminátová podlaha v designu dřeva BALTERIO Xperience Flat: Olmo Dakota nebo Olmo Gijarro apod. o rozměrech 126,1 x 19,05 
cm. 

Exteriérová porcelánová dlažba METROPOL Inspired nebo podobná o rozměru 75 x 75 cm, bílá, krémová nebo šedá barva, protiskluzová, typ C3. Porcelánová 
dlažba pro garáž a technickou místnost ONEKER Calzada nebo podobná 60 x 60 cm, šedá barva, protiskluzová, typ C3. 

Dlažba pro venkovní parkování na soukromém pozemku z raženého betonu, typ - dlažební kostka.

Dlažby

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Inspired White
75 x 75 cm

Porcelánová dlažba
(vnitřní, vnější)

Inspired Cream
75 x 75 cm

Inspired Grey
75 x 75 cm

Dřevěné laminátové podlahy
(ložnice)

Olmo Dakota
126,1 x 19,05 cm

Olmo Gijarro
126,1 x 19,05 cm

Porcelánová dlažba 
(garáž, technická  místnost)

Calzada Gris  60 x 60 cm



Koupelnové porcelánové dlaždice COVERLAM Nexo nebo podobné o rozměru 3 x 1 m, ultratenké 3,5 mm, béžové nebo šedé barvy v prostoru sprchy 
a vany. 

Obytná veranda s porcelánovým obkladem COVERLAM Tempo nebo podobným o rozměrech 3 x 1 m, šedá barva.

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Obložení a obklady

Nexo Beig  
3 x 1 m

Nexo Gris  
3 x 1 m

Tempo Gris  
3 x 1 m

Obklady
(koupelna)

Obklad
(obývací pokoj - veranda)



Rozvody studené vody – potrubí ze síťovaného polyethylenu. Cirkulace a zpětný tok horké vody pomocí aerotermální energie. Kanalizace z PVC. 

Místnosti s větší vlhkostí chráněné nezávislým přerušovacím ventilem. 

V prádelně je přívod vody a výpusť pro pračku, sušičku a umyvadlo. Na verandách a hlavní terase je přívod vody z vodovodního kohoutku. 

V kuchyni úprava vody metodou reverzní osmózy.

Instalatérské práce 

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.



Koupelny
V koupelnách umyvadlo na desku ROCA Inspira* s chromovanou 
baterií ROCA Atlas*. Povrch - leštěný křemen. 

Na toaletě samostatně stojící porcelánové umyvadlo ROCA Diverta* 
s chromovanou baterií ROCA Atlas*.

Závěsná porcelánová WC mísa ROCA Meridian*, chromované WC 
tlačítko ROCA PL1 Dual*. 

Vana ze sanitárního akrylátu vyztužená skelnými vlákny a pryskyřicí 
SANYCCES Torino* s chromovanou baterií SANYCCES Kali*. 

Sprchová vanička s „pevným povrchem“ BATH Neosolid Liso* 
s chromovanou baterií. 

Zástěna sprchy nebo toalety z laminovaného skla 5 + 5 průhledná 
nebo průsvitná se stříbrným lesklým profilem ROCA*
Zrcadlo na desce 1,2 m vysoké. 

* Zvažují se značky ROCA, BATH y SANYCCES. 

Koupelnové umyvadlo

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

WC umyvadlo Umyvadlová baterie

Tlačítko WC

WC mísa

Vana

Sprchové kohoutky

Vanové baterie

Zástěna sprchy

Sprchová vanička



Kuchyně
Kuchyňský nábytek GOCOCI Beta s laminovanými dvířky, matná bílá
barva, bez úchytů, s bílými lakovanými lištami, podstavec z hliníku a
LED osvětlení pod kuchyňskými skříňkami.

Pracovní deska s obložením a kuchyňským ostrůvkem v bílém 
provedení SILESTONE Miami nebo podobná, obložení 2 cm a deska 5 
cm . 

Dřez FRANKE Sirius FSS 110-50 nebo podobný s odnímatelnou hlavicí 
FRANKE Sirius Pull Out nebo podobnou, bílá barva a chrom. 

Domácí spotřebiče:
Multifunkční trouba BOSCH HBA5370W0 v provedení ocel nebo černé 
sklo či podobná.
Vestavná myčka nádobí BOSCH SMV41D10EU nebo podobná 
Indukční varná deska se třemi hořáky BOSCH PUC631BB2E nebo 
podobná  
Americká chladnička A+ BOSCH KAG90AW204 nebo podobná 
Kuchyňská digestoř FRANKE Drop FDR 900WH bílé barvy nebo 
podobná 
Vestavěná mikrovlnná trouba 20L BOSCH BEL554MW0 nebo podobná

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.



Kuchyně – Domácí spotřebiče

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Americká chladničkaVestavěná myčka                                         Indukční varná deska se třemi hořáky Multifunkční trouba

Kuchyňská digestoř Vestavěná mikrovlnná trouba



Elektřina, telekomunikace a světla

• Elektroinstalace podle RBT. 

• Výtah s třífázovým napájením pro 6 osob vyhovující podmínce 
dostupnosti. 

• Bezpečnostní alarm s upozorněním zaslaným na mobilní telefon. 

• Vnitřní a venkovní WI-FI připojení ve všech obytných prostorách a na 
terasách. 

• Detektory kouře v kuchyni a detektor zaplavení v koupelně s 
upozorněním zaslaným na mobilní telefon. 

• Video interkom s ovládáním přes mobilní telefon. 
• Připojení telefonu, televize a datové připojení. 

• Vodotěsné elektrické zásuvky na verandách a hlavní terase.

Svítidla jsou osazena v každém obytném prostoru, na verandě, terase, v přístupové 
oblasti a u bazénu. 

• Interiér: Downlight LED o Mini downlight LED, 3000K, bílý reflektor
• Exteriér: Downlight LED, 3000K, IP-65 a LED 
• Světelné signalizační body na venkovních schodech

Mechanismy a zásuvky Simon 100 nebo podobné. 

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Zapuštěné
LED svítidlo

Zásuvka Mechanismus



Klimatizace, ventilace, předinstalovaná zařízení 

Invertorová klimatizace s ovládacím panelem pro nezávislé řízení teploty: 

• Model SAMSUNG s profilem zabudovaným do stropu, v kuchyni, jídelně, obývacím    pokoji a 
ložnicích v přízemí a prvním patře 

• Model SAMSUNG rozdělený v multifunkčních suterénních místnostech

• Ventilace s odsáváním PALAU Ozeo Flat H v kuchyni a koupelnách. Nízkoprofilové, nehlučně 
řízené mechanické odvětrávání, které zajišťuje trvalou výměnu vzduchu v domácnostech. 

• HEPA filtrace přiváděného vzduchu bránící šíření bakterií a virů.

Předinstalovaná zařízení: 

•automatizace domácnosti 
•bezpečnostní systém využívající kamery a externí 
detektory pohybu
•změkčovač vody 
•třífázové dobíjení elektrického vozidla 
•kompletní dekorativní osvětlení (závěsná světla…) 
•zahradní osvětlení 
•venkovní rolety 
•bazénové doplňky 

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Potrubní klimatizace Invertorová klimatizace Ventilátor



Zahrada a bazén
• Zahrada s nízkými nároky na údržbu a původním rostlinstvem, jako jsou kaktusy, sukulenty a palmovité rostliny, vulkanické a štěrkové podloží, 

automatický zavlažovací systém.

• „Nekonečný“ bazén s viditelně bezokrajovou konstrukcí gresite EZARRI Azul Niebla 2505-A s protiskluzovými schůdky, vyhříváním, venkovní 
sprchou s pákovým kohoutem, 5mm pěnovým krytem a ručním navijákem na hadici z hliníkové konstrukce (pouze obdélníkové bazény) a LED 
osvětlením. 32 m² bazén s průměrnou hloubkou 1,4 m. 

• Venkovní sprcha na hlavní terase

Detaily této Technické specifikace se mohou změnit, pokud produkty nebo materiály nebudou k dispozici,
a nebo na základě rozhodnutí developera, který si vyhrazuje právo nahradit je podobnými produkty nebo materiály.

Tato Technická specifikace obsahuje obrázky a vizualizace projektu, které jsou pouze ilustrativní.

Venkovní sprchaBazénZahrada


