
standardy dokončení 



Stavba bude dokončena ve standardu Premium. 
Ten zahrnuje:

• špičková velkoformátová bezrámová posuvná 
okna a otočně sklopná dřevohliníková okna Josko 
nebo Jánošík vybavená izolačním trojsklem  
a přípravou na slunolamy nebo exteriérové žaluzie;

• italské dveře Ghizzi&Benatti (bezfalcové 
provedení), v. 240 cm a Lualdi Porte (s filigránskou 
hliníkovou zárubní), v. 270 cm, vchodové dveře zn. 
Josko nebo Jánošík vybavené izolačním trojsklem;

• podlahy v obytných místnostech z přírodního 
dubu, na terase sibiřský modřín;

• sanitu Elite Bath;
• tepelné čerpadlo s podlahovým topením  

a stropním chlazením (3. NP) Viessmann, řízené 
větrání s rekuperací tepla zn. Zehnder;

• na fasádě prosklené stěny, sibiřský modřín  
a betonová stěrka;

• přípravu na instalaci výtahu a přípravu na bazén



Vilu je možné dokončit i ve standardu High-end dle návrhu italského architekta Alessandra Corrò. 
Do tohoto standardu patří: 

• švýcarská okna air-lux „od stěny ke stěně a od 
podlahy do stropu“, kombinující puristický vzhled  
a vytříbenou techniku, absolutně nejlepší tepelně  
a zvukově izolační parametry a bezprecedentní 
uživatelský komfort. Celý jižní roh obytného  
prostoru je možné zcela otevřít, a bezbariérově  
ho tak spojit s terasou;

• otočně sklopná dřevohliníková okna;
• exteriérové stínění a slunolamy;
• italské dveře Ghizzi&Benatti (bezfalcové 

provedení), v. 240 cm a Lualdi Porte (s filigránskou 
hliníkovou zárubní), v. 270 cm;

• vchodové dveře Bayerwald s izolačním trojsklem;
• podlahy v obytných místnostech z přírodního 

dubu, na terase sibiřský modřín;

• sanita Elite Bath;
• tepelné čerpadlo s podlahovým topením  

a stropním chlazením (3. NP) Viessmann, řízené 
větrání s rekuperací tepla zn. Zehnder;

• na fasádě prosklené stěny, sibiřský modřín  
a přírodní kámen;

• výtah Schindler;
• termální bazén USSPA;
• nábytek zn. LAGO: kuchyně přizpůsobená 

pro umístění do volného prostoru, knihovny, 
stoly, sedací souprava nebo postel vznášející  
se ve vzduchoprázdnu;

• zrekonstruovaný kamenný sklep přístupný ze 
zahrady a z ulice. 



Pro více informací kontaktujte naši kancelář. 

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1 | +420 257 328 281


