STANDARDY BYTŮ

NAVRHNĚTE SI VLASTNÍ BYT

Výběr standardního vybavení

S NÁMI SI VYTVOŘÍTE VYSNĚNÝ BYT JEDNODUŠE A ÚSPORNĚ.
VYBÍRAT MŮŽETE ZE ŠIROKÉ NABÍDKY MATERIÁLŮ NAŠICH DODAVATELŮ, A DOTVOŘIT SI TAK BYDLENÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV.

14 dní

KATEGORIE
Comfort Prime

01 PODLAHY
schůzka

zaslání vizualizace

úprava či odsouhlasení
vizualizace

předání stavbě k provedení

02 VSTUPNÍ
DVEŘE

Výběr nadstandardního vybavení

03 INTERIÉROVÉ
DVEŘE

cca. 14 dní
schůzka

výběr u dodavatelů

zaslání vizualizace

úprava či odsouhlasení
vizualizace

04 OBKLADY
A DLAŽBY

14 dní

20 dní

podpis dodatku ke smlouvě

platba za KZ do 5
pracovních dnů po podpisu

realizace čistopisu KZ

05 SANITA
odsouhlasení KZ

cenová nabídka

KONFIGURÁTOR

Konfigurátor
Snažíme se našim klientům usnadnit výběr bytu a jeho zařizování
na maximum. Abyste se mohli jednodušeji rozhodovat při re
alizování klientských změn, našli jsme efektivní způsob, který vám
pomůže co nejvíce přiblížit finální podobu vašeho bytu.

Nahlédněte do budoucnosti
Konfigurátor je nástroj, který vám umožní libovolně kombinovat materiály, dekory a barvy v interiéru
modelového bytu.
Co je na něm nejlepší?
•
•
•
•
•

Vše si můžete vyzkoušet zcela sami a bez naší pomoci.
Usnadní vám výběr podlah, interiérových dveří, obkladů a dlažeb, a to v rámci standardu i nadstandardu.
Můžete se seznámit s dostupnou nabídkou pro váš projekt, sestavit si byt podle vašich představ z pohodlí domova, a ušetřit tak čas na schůzce
s našimi specialisty klientských změn.
Kromě materiálů od našich dodavatelů si můžete pohrát i s vybavením bytu a vyzkoušet si, jaký by mu slušel nábytek, závěsy, svítidla nebo
koberečky.
V neposlední řadě se v Konfigurátoru můžete inspirovat při výběru barev či dekorů stěn.

KONFIGURÁTOR NAJDETE PŘÍMO NA STRÁNKÁCH YIT V SEKCI KUPUJEME BYT

PODLAHY

01 Podlahy

Polarwood – dřevěné podlahy
Dub Living

Dub Toffee

Dub Tundra white

Materiál: 3 lamely
Tloušťka: 14 mm
Povrchová úprava: lak

Materiál: 3 lamely
Tloušťka: 14 mm
Povrchová úprava: matný lak

Materiál: 3 lamely
Tloušťka: 14 mm
Povrchová úprava: matný lak

Dub Living White

Jasan Ricotta

Jasan Lungo

Materiál: 3 lamely
Tloušťka: 14 mm
Povrchová úprava: matný lak

Materiál: 3 lamely
Tloušťka: 14 mm
Povrchová úprava: matný lak

Vzor: 3 lamely
Tloušťka: 14 mm
Povrchová úprava: lak – matný lak

Kratochvíl parket profi, s. r. o.
Společnost Kratochvíl parket profi (KPP) již více než 20 let do
váží kvalitní podlahové krytiny předních evropských výrobců
s mnohaletou tradicí, zkušenostmi i moderní výrobní technologií.
Působí jako velkoobchod se sítí obchodních partnerů v České
republice, na Slovensku a v Maďarsku. Specialitou v sortimentu
jsou především dřevěné podlahy, na které se podnik zaměřuje od
svého založení v roce 1993.
Díky širokému sortimentu a ucelenému programu nabízí KPP
zákazníkům komplexní servis v oblasti podlahových krytin. Jednou
z předností firmy jsou dlouhodobé zkušenosti s dodávkami podlah
do objektů bytového i komerčního charakteru.
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VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3

02

Vstupní
dveře

NEXT, s. r. o.

Vstupní bezpečnostní dveře
Bílá

Javor světlý

Dub

Buk

Dub Noma

Dub Chamonix

Hrušeň divoká

Dub Rustikal

Javor královský

Ořech Savara

Společnost NEXT klade velké nároky na vývoj a testování svých
výrobků. Její prioritou je dopřát zákazníkům nejen moderní design
a materiály, ale zejména zvýšení bezpečnosti a dalších užitných
vlastností vstupních dveří NEXT.
Všechny parametry produktů značky NEXT jsou pravidelně testo
vány a certifikovány v akreditovaných laboratořích a zkušebnách.
V široké nabídce materiálů lze snadno najít vyhovující vzhled při
zachování vysoké kvality a zabezpečení.

DVEŘE, KTERÉ OCHRÁNÍ VÁS I VÁŠ DOMOV.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE

03

Interiérové
dveře

Interiérové dveře
Bílá hladká

Dub struktur

Ořech struktur

Wenge struktur

Plné se zamykáním WC

Plné se zamykáním

Prosklené

Klika Deny

ELEGANT – výška dveří 2 100 mm, CPL
Hledáte-li dveře do moderního a svěže zařízeného interiéru, sáhněte
po modelu Elegant. Vyznačuje se jednoduchým a čistým vzhledem,
který lze snadno kombinovat s výraznějšími interiérovými prvky. Jde
o naši nejoblíbenější a nejuniverzálnější modelovou řadu, která je
nabízena v nejširší paletě povrchových úprav, speciálních vlastností
a technických provedení.
Elegant 10 vhodně doplňuje i některé naše další produktové řady
(např. Mera či Domino), které nenabízejí plnou (tedy neprosklenou)
variantu. Model Elegant 60 představuje nejčastější typ prosklení,
který si naši zákazníci volí. Prosklená část dveří propouští dostatek
světla, ale zároveň neruší intimní zónu místností.
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OBKLADY A DLAŽBY RAKO

04

Obklady
a dlažby

Dlažby – RAKO Mano
Slonová kost
60 × 60 cm

Světle béžová
60 × 60 cm

Světle šedá
60 × 60 cm

PTÁČEK – velkoobchod, a. s.
Společnost PTÁČEK – velkoobchod, a. s., patří mezi firmy s dlou
hou tradicí na českém trhu. Disponujeme jednou z největších sítí
koupelnových studií v Čechách a na Slovensku.
Nabízíme vám širokou škálu sanitární keramiky, baterií, obkladů,
dlažeb a dalších produktů pro vybavení vašich koupelen od
renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců.

Obklady – RAKO Mano
Bílá
30 × 60 cm

Světle béžová
30 × 60 cm

Světle šedá
30 × 60 cm
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OBKLADY A DLAŽBY MARAZZI

Dlažby – Marazzi – Stonework
White
60 × 60 cm

Beige
60 × 60 cm

Taupe
60 × 60 cm

Obklady – Marazzi – Stonework
White
30 × 60 cm

Beige
30 × 60 cm

Grey
30 × 60 cm

Antracite
30 × 60 cm

Grey
60 × 60 cm

Antracite
60 × 60 cm

Taupe
30 × 60 cm
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SANITA

05 Sanita

Sprchové kouty, vany a sprchové vaničky
Sprchová vanička bílá,
z litého mramoru

Vana Laufen Pro

Sprchová zástěna Concept,
čiré sklo
Rozměry: 120 × 190 cm
Barva: stříbrná
Concept 100 NEW
Rozměry: 90 × 190 cm
Barva: bílá
Concept 100 NEW

Rozměry: 170 × 75 cm
Výrobce: Laufen

Rozměry: 90 × 90 × 3 cm
Výrobce: EASY

Sanitární keramika
Umyvadlo
Laufen Pro S

Umývátko
Laufen Pro S

Rozměr: 60 × 46,5 cm
Výrobce: Laufen

Rozměr: 36 × 25 cm
Výrobce: Laufen

Rozměry: 120 × 90 × 3 cm
Výrobce: EASY

WC závěsné Pro
Rimless (systém bez

Ovládací tlačítko
Alca plast

Výrobce: Laufen

Barva: chrom
Výrobce: Alca plast

splachovacího kruhu)
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SANITÁRNÍ TECHNIKA, SPRCHOVÉ SETY A VANOVÉ SETY
Sprchový set
New Tempesta

Umývátková baterie
Eurosmart

Výrobce: Grohe

Páková sprchová baterie
Eurosmart

Umyvadlová baterie
Eurosmart

FINSKÉ BYDLENÍ PROMYŠLENÉ SRDCEM

Výrobce: Grohe

Páková vanová baterie
Eurosmart
YIT STAVO
Bezplatná zákaznická linka:
800 200 666
domov@yit.cz
www.yit.cz

Výrobce: Grohe

Výrobce: Grohe

Výrobce: Grohe
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Tento katalog je vytištěn na vysoce kvalitním papíře, který byl vyroben pouze z certifikovaných surovin FSC. To
zaručuje, že pochází pouze ze zdrojů, které jsou obhospodařovány podle důsledných ekologických a sociálních
pravidel organizace Forest Stewardship Council (FSC). Záleží nám na přírodě. Můžete si být jisti, že uděláme vše pro
to, abychom využívali pouze papír ze zdrojů, které jsou získávány šetrným způsobem.

