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POSTUP REALIZACE KLIENTSKÝCH ZMĚN

• kontaktujete zástupce Generálního dodavatele stavby, kterému sdělíte představu Vámi

požadovaných klientských změn

• uhradíte nevratný poplatek za zpracování klientské změny 12.000,- Kč

• změnu standardu v této knize uvedené lze dohodnout přímo se zástupcem Generálního

dodavatele (dveře a podlahy)

• změnu standardu v této knize neuvedené musíte odsouhlasit s jednotlivými dodavateli

(koupelny – Siko, podlahy – Dasef, dveře – Lignis) – vždy uvádějte jméno akce (Máchovna BD3)

a číslo Vašeho bytu

• Generální dodavatel vše zkompletuje, docení montážní práce koupelen (dodavatel Siko cení

pouze dodávku obkladů a dlažeb) a připraví Vám kompletní „Klientskou změnu“

• po jejím podpisu mezi Vámi a Generálním dodavatel a uhrazení 50% zálohy z celkové hodnoty

klientské změny se klientská změna stává platnou

Máchovna BD3Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

TERMÍNY KLIENTSKÝCH ZMĚN

• předání podkladů od jednotlivých dodavatelů Generálnímu dodavateli: do 30.6.2020

• podpis kompletní „Klientské změny“ s Generálním dodavatelem: do 31.7.2020

• při nedodržení těchto termínů se klientská změna nerealizuje a byt bude proveden standardně



Spektra, spol. s r.o.

V Hlinkách 1548

266 01, Beroun 2

www.spektra-beroun.cz

Ing. Stanislav Spatzier

+420 724 006 225

Stanislav.spatzier@spektra-beroun.cz

Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky nebo 

e-mailem na níže uvedených kontaktech!
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VIZUALIZACE STANDARDNÍ KOUPELNY
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VIZUALIZACE STANDARDNÍ KOUPELNY
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VIZUALIZACE STANDARDNÍ KOUPELNY

Máchovna BD3



STANDARDNÍ VYBAVENÍ KOUPELEN

• obklady a dlažby: Sintesi Ambienti 30x60 rektifikovaná, odstín Tabacco + Perla (na WC do výšky

předstěny, v koupelnách do stropu), spárovací hmota šedá

• umyvadlo: Vitra Shift New 60cm, chromovaný trubkový sifon, vtok clic-clac

• umývátko: Glacera Bigio 45x24cm, chromový baňkový sifon, vtok clic-clac

• vana: Kadewei Eurowa 170x70cm, Siko vanový set

• baterie: Hansa Eco

• klozet: Vitra S50, Soft-Close sedátko, chromované půlené tlačítko

• zapuštěné zrcadlo 60x90cm, svítidlo nad zrcadlo Ledko Vesi L/00502 60cm (jen v koupelně)

• bodové zápustné svítidlo Philips Dreaminess lesklý chrom

Máchovna BD3



POSTUP PŘI POŽADAVKU NADSTANDARDNÍ KOUPELNY

1, Kontakt, domluvení osobní konzultace

• Jakmile budete mít vyřešené dispoziční řešení s Vašim projektantem (developerem), neváhejte

nás kontaktovat ideálně na stránkách klientského centra: http://pruvodka.siko.cz/schuzka .

• Po dohodě je schůzka možná na všech našich pobočkách.

2, Osobní konzultace, poradenství, 3D vizualizace

• Nevíte si rady s výběrem vhodných materiálu – koupelnového sortimentu nebo kuchyní? Rádi

Vám s tím pomůžeme a zpracujeme bezplatně 3D vizualizace (návrh + jedna oprava) v

realistické podobě.

3, Jste spokojeni s 3D vizualizaci? Co dál?

• Pracovník klientského centra na základě osobní konzultace a 3D vizualizace zpracuje cenovou

kalkulaci dodávky materiálů Vaší klientské změny vč. technické zprávy.

• Po závěrečném odsouhlasení předáme kompletní materiály Vašemu developerovi, který

docení montážní práce.

• Ve spolupráci s developerem vyřešíme objednávání, závod na stavbu.
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http://pruvodka.siko.cz/schuzka


SIKO Praha - Zličín

Helsinská 1

155 00, Praha 5 – Zličín

www.siko.cz

PO-NE 9:00 – 20:00

Klientské centrum

+420 222 300 400

vkc@siko.cz

Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky nebo 

e-mailem na níže uvedených kontaktech!
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STANDARDNÍ PODLAHY

• laminátová plovoucí podlaha tl. 7mm třídy zátěže 31

o ECLIC BASIC PAEBL020 dub prkno stříbrný

o soklové MDF lišty

o přechodové lišty eloxovaný stříbrný hliník

Máchovna BD3



NADSTANDARDNÍ PODLAHY

• laminátová plovoucí podlaha tl. 7mm třídy zátěže 31 +90,- Kč/m2

o ECLIC PAEBL018 dub prkno přírodní

o ECLIC PAEBL006 dub prkno bělený

o soklové lišty KP40 v dekoru podlahy

o přechodové lišty eloxovaný stříbrný hliník
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NADSTANDARDNÍ PODLAHY

• vinylová lepená podlaha +950,- Kč/m2

o Gertflor Creation 30 Quartet Honey 0870

o Gertflor Creation 30 Bostonian Oak Beige 0853

o Gertflor Creation 30 Cedar Pure 0849

o lišta systémová Gerflor v dekoru podlahy

o přechodové lišty eloxovaný stříbrný hliník
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NADSTANDARDNÍ PODLAHY

• dvouvrstvá podlaha 10mm +1.410,- Kč/m2

o Prestige Dub Basic olej

o Prestige Dub Basic lak

o lišta CUBICA 16x40mm dýha dub olej nebo lak

o přechod dub
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DASEF podlahy

vzorkovna Kbely

Mladoboleslavská 968

197 00, Praha 9 – Kbely

www.dasefpodlahy.cz

Josef Kavánek

+420 777 001 709

kavanek@dasef.cz

Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky nebo 

e-mailem na níže uvedených kontaktech!



INTERIÉROVÉ  

DVEŘE
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Vstupní dveře do bytu jsou protipožární protipožární s

odolností 30min osazené v ocelové zárubni LIGNIS Z45

BT3 v RAL 7012. Dveře jsou v povrchu CPL H1151 ST22.

Dveře jsou dále vybaveny bezpečnostním kováním

Linia BETA 2, kukátkem a dubovým prahem.

Máchovna BD3

H1151 ST22



Ocelová zárubeň typu LIGNIS Z45

Jedná se o dvoudílnou montovanou zárubeň s

obvodovým těsněním bílé barvy. Je osazena 4ks závěsů

TRIO 15. Povrch zárubně tvoří lak (komaxit) v barevné

provedení RAL 7012.

těsnění TRIO 15 MAX
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Bezpečnostní 

kování LINIA BETA 2

Kukátko s krytkou

Práh pro vstupních 

dveře

Doplňky ke vstupním dveřím 

LINIA BETA 2 Plus

Bezpečnostní štítové kování v provedení 

koule/klika s překrytím zámkové vložky 

splňuje 3. třídu bezpečnosti

Kukátko

Obsahuje čočku, která zobrazuje okolní 

prostředí do maximálního úhlu 160˚

Práh s těsněním v AL liště

Dubový práh s těsněním v AL liště
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Dveřní křídla v bytě jsou vysoká

2100 mm, jsou tvořena z lepených

smrkových hranolů, které jsou

opláštěny 4mm silnou DTD deskou.

Jako výplň křídla je použita

lehčená DTD. Dveřní křídla jsou

vyrobena s polodrážkou a

viditelnými panty. Povrch dveřního

křídla tvoří materiál CPL H1151

ST22. Skleněnou výplň u modelu

LINIE 41 tvoří sklo činčila v čiré

variantě. Dveřní křídlo je dále

vybaveno klikou Favorit v povrchu

broušená nerez osazené na kulaté

rozetě.

HL 10 LINIE 41
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Tento typ zárubně je

jednoduchý a zároveň

elegantní. Je vhodný pro

většinu dveří firmy LIGNIS.

Konstrukce je tvořena z

jednoho vodorovného a

dvou svislých středových

dílů. Do středových dílů jsou

vloženy obložky, které jsou

napojeny pod úhlem 45°.

Středové díly jsou vyrobeny

z DTD desek. Šířka obložek

je 60mm. Zárubeň je

vybavena obvodovým

těsněním. Obložková

zárubeň je taktéž opatřena

povrchem H1151 ST22.
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Doplňky k interiérovým dveřím

Rozetové kování MP Favorit je kvalitní nerezové 

kování trubkového tvaru, které ukazuje 

jednoduchost a linii svým tvarem. Kování splňuje 

náročné požadavky na funkčnost a spolehlivost 

díky vratnému mechanismu.

Kování MP Favorit

Chinchila čirá

Do proskleného modelu dveří LINIE 41  je vsazeno 

sklo Činčila čirá. Tato skleněná výplň je s texturou, 

která rozostřuje prostor za ním. Sklo je v čiré 

variantě, takže propouští dostatek světla do 

prostoru.
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Nadstandardní provedení

H3395 ST12

W1100 ST2

+1.000,-

+1.000,-

+2.000,-

+2.000,-

V režimu příplatkového nadstandardu je

možné změnit dekor interiérových dveří.

Příplatek je vyznačen u příslušného modelu

dveří a jedná se o příplatek za kompletní

pozici tzn. dveřní křídlo + zárubeň.

V proskleném modelu je možné změnit

prosklenou výplň na Satináto mléčné.

+2.000,-

Satináto mléčné
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H3395 ST12W1100 ST2

+3.000,- +3.000,-+14.000,-

V režimu příplatkového nadstandardu je možné

změnit vstupní dveře na bezpečnostní dveře BT3,

které obsahují bezpečností zárubeň, dveře RC3,

bezpečnostní kování a stavební vložku.

Dále je možné sjednotit vnitřní stranu vstupních dveří

tak, aby byla shodná s dekorem interiérových dveří.



VZORKOVNA PRAHA

Švehlova 3333/19

106 00 Praha 10

www.lignis.cz

PO-ČT 8:00 – 16:30

PÁ 8:00 – 13:30

Zuzana Sadílková

sadilkova@lignis.cz

+420 777 842 248

Jaroslav Luska

jaroslav.luska@lignis.cz

+420 608 235 943

Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky nebo 

e-mailem na níže uvedených kontaktech!


