
katalog
standardů



2

Par-ky je dřevěná dýhová podlaha s vysoce odolnou horní vrstvou z pravého dřeva, tím se liší od laminátové podlahy, která používá tištěnou imitaci
dřeva. S Par-ky můžete skutečně vidět a cítit pravé dřevo.

Každá lamela Par-ky má vrchní vrstvu ze skutečného dřeva. Z toho důvodu naše podlahy vypadají jako masivní. Stejně jako v přírodě neexistují dva
stejné stromy, neexistují ani dvě stejné lamely Par-ky. A navíc je dřevo tak příjemně teplé na dotek.

Realizační standard – 4 dekory dřeva 
Podlahy dřevěné dýhované - Par-ky - Pro 06

Formát (mm): 1203 x 190 x 7.2 mm 
Třídění dřeva: Premium
Povrchová úprava: Supermatný lak, kartáč 
Zkosená hrana: 4 stranná minifáze

KATALOG STANDARTŮ

PODLAHY

Realizační standard — 4 dekory dřeva 
Podlahy dřevěné dýhované — Par-ky — Pro 06

Par-ky je dřevěná dýhová podlaha s vysoce odolnou horní vrstvou z pravého 

dřeva, tím se liší od laminátové podlahy, která používá tištěnou imitaci dřeva. 

S Par-ky můžete skutečně vidět a cítit pravé dřevo.

Každá lamela Par-ky má vrchní vrstvu ze skutečného dřeva. Z toho důvodu 

naše podlahy vypadají jako masivní. Stejně jako v přírodě neexistují dva stejné 

stromy, neexistují ani dvě stejné lamely Par-ky. A navíc je dřevo tak příjemně 

teplé na dotek.

Soklová lišta dýha, 13×60 mm, hranatá, barevnost dle dekoru podlahy nebo 

bílá.

Formát (mm): 1 203×190×7,2 mm 

Třídění dřeva: Premium

Povrchová úprava: Supermatný lak, kartáč 

Zkosená hrana: 4 stranná minifáze

European 
Oak Premium 

Milk Oak 
Premium

lvory Oak 
Premium 

Desert Oak 
Premium 

REALIZAČNÍ STANDARD DEKORY

PREMIUM

Pro třídění ‚Premium‘ používáme tu nejčistší dýhu. Tyto nášlapy jsou vyráběny 

v mimořádné kvalitě.

Rozdílné výšky krytin - přechodová lišta Al 
elox šampaň boušená 32x5mm

Soklová lišta dýha v dekoru podlahy 16 x 40 hranatá Doplňky ke standardu

PREMIUM
Pro třídění 'Premium' používáme tu nejčistší 
dýhu. Tyto nášlapy jsou vyráběny v 
mimořádně vybrané kvalitě.

Varianty třídění

Umber Oak 
Premium 

European Oak 
Rustik

Milk Oak 
Rustik

lvory Oak 
Rustik 

Desert Oak 
Rustik

Antique Oak 
Premium

Standardní termíny dodání:

Prodloužené termíny dodání:

přechodové 

lišty v barvě 

stříbrné
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KATALOG STANDARTŮ

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Provedení interiérových dveří

— jednokřídlové dveře otočné s polodrážkou typ ELEGANT

— výplň dveří v provedení Komfort — dutinková dřevotříska

— povrch dveří – barva bílá Komfort

— zámek dozický nebo WC v provedení Komfort

— závěsy v povrchové úpravě SNi

— zárubeň dřevěná obložková NORMAL barva bílá

— obývací pokoj — dveře s prosklením model 55

— ostatní místnosti — dveře plné model 10

MODEL 10                                                                                         MODEL 55

SAPELI, a.s. ©

Provedení interiérových dveří
- jednokřídlové dveře otočné s polodrážkou typ ELEGANT
- výplň dveří v provedení Komfort – dutinková dřevotříska
- povrch dveří – barva bílá Komfort
- zámek dozický nebo WC v provedení Komfort
- závěsy v povrchové úpravě SNi
- zárubeň dřevěná obložková NORMAL barva bílá
- obývací pokoj – dveře s prosklením model 55
- ostatní místnosti – dveře plné model 10

MODEL 10                                                                                         MODEL 55

SAPELI, a.s. ©

Provedení interiérových dveří
- jednokřídlové dveře otočné s polodrážkou typ ELEGANT
- výplň dveří v provedení Komfort – dutinková dřevotříska
- povrch dveří – barva bílá Komfort
- zámek dozický nebo WC v provedení Komfort
- závěsy v povrchové úpravě SNi
- zárubeň dřevěná obložková NORMAL barva bílá
- obývací pokoj – dveře s prosklením model 55
- ostatní místnosti – dveře plné model 10

Model 10 Model 55

Dveřní kování MP FAVORIT

Povrchová úprava: 

nerez broušený

Materiál: nerez ocel

SAPELI, a.s. ©
Hrana O3 s polodrážkou

Obložková zárubeň NORMAL

Zasklívací lišta H

Závěs 80/10 

Zámek Komfort

Zasklívací lišta H

SAPELI, a.s. ©
Hrana O3 s polodrážkou

Obložková zárubeň NORMAL

Zasklívací lišta H

Závěs 80/10 

Zámek Komfort

Sapelux bílé

Zámek Komfort Obložková zárubeň NORMAL

SAPELI, a.s. ©
Hrana O3 s polodrážkou

Obložková zárubeň NORMAL

Zasklívací lišta H

Závěs 80/10 

Zámek Komfort
Závěs 80/10 SAPELI, a.s. ©

Hrana O3 s polodrážkou

Obložková zárubeň NORMAL

Zasklívací lišta H

Závěs 80/10 

Zámek Komfort
Hrana O3 s polodrážkou

Dveřní kování MP favorit

Dveřní kování MP favorit

Dveřní kování MP favorit

interiérové dveře 3podlahy2
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KATALOG STANDARTŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Provedení bezpečnostních dveří

— bezpečnostní dveře GOLIAS RC3

— požární odolnost EI30DP30P3 + C3

— zvuková neprůzvučnost 43dB

— klima úprava tř. II

— povrch vysokotlaké lamino HPL

— interiér i exteriér – Grafitově šedá U 961 ST2 

V bytě mohou mít stejný vzhled jako 
ostatní interiérové dveře, na chodbě 
mohou být shodné s ostatními 
dveřmi.

- Bezpečnostní dveře GOLIAS RC3
- požární odolnost EI30DP3
- zvuková neprůzvučnost 43dB
- klima úprava tř.II
- kouřotěsné
- povrch vysokotlaké lamino HPL – int. Bílá
- ext. světle šedá, dub šedý

V bytě mohou mít stejný vzhled jako 
ostatní interiérové dveře, na chodbě 
mohou být shodné s ostatními 
dveřmi.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, trny
proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem s těsněním,
kukátkem a dvěma padacími lištami.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, trny
proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem s těsněním,
kukátkem a dvěma padacími lištami.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, trny
proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem s těsněním,
kukátkem a dvěma padacími lištami.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, trny
proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem s těsněním,
kukátkem a dvěma padacími lištami.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, 

trny proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem 

s těsněním, kukátkem, dvěma padacími lištami, samozavíračem a zarážkou.

Nerez – broušeno

Barva:
U961 ST2

Barva:
U961 ST2

Bezp. rozeta

Barva:
U961 ST2

Samozavírač
Barva:
U961 ST2

Dveřní zarážka váleček nerez

Kukátko

Barva:
U961 ST2
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KATALOG STANDARTŮ

OBKLADY A DLAŽBA

Obklad La Futura Florencie XL 30×60 cm matná rektifikovaná

Dlažby La Futura Florencie XL 60×60 cm matná rektifikovaná

světle šedá šedá černá slonová kost béžová hnědá

světle šedá šedá černá slonová kost béžová hnědá
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KATALOG STANDARTŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Provedení bezpečnostních dveří

— bezpečnostní dveře GOLIAS RC3

— požární odolnost EI30DP30P3 + C3

— zvuková neprůzvučnost 43dB

— klima úprava tř. II

— povrch vysokotlaké lamino HPL

— interiér i exteriér – Grafitově šedá U 961 ST2 

V bytě mohou mít stejný vzhled jako 
ostatní interiérové dveře, na chodbě 
mohou být shodné s ostatními 
dveřmi.

- Bezpečnostní dveře GOLIAS RC3
- požární odolnost EI30DP3
- zvuková neprůzvučnost 43dB
- klima úprava tř.II
- kouřotěsné
- povrch vysokotlaké lamino HPL – int. Bílá
- ext. světle šedá, dub šedý

V bytě mohou mít stejný vzhled jako 
ostatní interiérové dveře, na chodbě 
mohou být shodné s ostatními 
dveřmi.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, trny
proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem s těsněním,
kukátkem a dvěma padacími lištami.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, trny
proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem s těsněním,
kukátkem a dvěma padacími lištami.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, trny
proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem s těsněním,
kukátkem a dvěma padacími lištami.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, trny
proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem s těsněním,
kukátkem a dvěma padacími lištami.

Vstupní dveře do bytu tř. RC3 GOLIAS jsou vybaveny vícebodovým hákovým zámkem, 

trny proti vysazení u závěsů, bezpečnostním rozetovým kováním RC3, dřevěným prahem 

s těsněním, kukátkem, dvěma padacími lištami, samozavíračem a zarážkou.

Nerez – broušeno

Barva:
U961 ST2

Barva:
U961 ST2

Bezp. rozeta

Barva:
U961 ST2

Samozavírač
Barva:
U961 ST2

Dveřní zarážka váleček nerez

Kukátko

Barva:
U961 ST2

obklady a dlažbabezpečnostní dveře 54
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KATALOG STANDARTŮ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Kód výrobku: BZR503/X01712

Závěsný klozet Sirius Pure

Elba Smart záchodová mísa závěsná se zabudovanou zápachovou závěrou

Určení: pro instalaci se skrytou splachovací nádrží o kapacitě 6/3 l 
lnstalace: s modulem do příčky na zeď nebo do sádrokartonu

Barva: bílá

Další detaily o produktu:
Typ instalace: závěsný
Odpad: zadní vodorovný
Splachovací systém: hluboké splachování

Technický list

Sádromodul splach. systém 

pro such. inst. 1 120 mm inov. 

vč. dávkovače

TMS

WC Sirius Pure kapotované bílá 

WC sedátko Sirius Pure Slim soft-close bílá

IDEAL STANDARD 

Connect umyvadlo Cube Air

bílá 60 

IDEAL STANDARD

Connect umývátko Cube Air 

bílá 40×35 mm 

IDEAL STANDARD

Connect dvojumyvadlo Cube Air 

bílá 134×46 mm

ALCA

ovl. tlačítko

chrom lesk M571 

ALCA

sifon umyv. 32U s převl. maticí kov 

Materiál: kov/mosaz s chromovou 

povrchovou úpravou
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KATALOG STANDARTŮ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

GROHE

BauEdge baterie páková umyvadlová 

S chrom „push-open“ odtok. soupravou

Kaldewei

Eurowa vana smalt bílá 160×70 mm

Eurowa vana smalt bílá 170×70 mm

ALCA

sifon vanovný automat 

komplet, pochromovaná 

kovová hlavice, zátka, 

mřížka výpustí

GROHE

BauEdge baterie páková 

vanová chrom na stěnu 

GROHE

New Tempesta 100 sprch. set 

s držákem II EcoJoy chrom 2jet 

GROHE

New Tempesta sprch. set 

s tyčí 100 chrom 1jet 

TMS

Sprchová vanička Elba, bílá, litý mramor, 

obdélník 100×80 mm, 120×90 mm

TMS

Sprchová vanička Elba, M litý mramor 

900×900×30 mm

ALCA

sifon vaničkový, pochromované 

kovové víko sifonu

TMS

Elba Slim sprch. vanička bílá mramor 

1/4 kruh R55 80×80 mm

GROHE

BauEdge baterie páková 

sprchová chrom na stěnu 

zařizovací předměty 7zařizovací předměty6
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KATALOG STANDARTŮ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ROTH

Sprchový kout LLS 2/ 900 čtverec, 

1 000×800 mm, 1 200×900 mm

brillant — sklo transparent 

ROTH

PXR25N/800 sprchový kout 

sklo transparent 80/185 

POPIS PRODUKTŮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PXR2N/800 sprchový kout sklo transparent 80/185 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocean sprch.zástěna - chrom/sklo 120/195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLS 2/ 900 čtverec, 1000x800,1200x900 
brillant - LH / transparent  smont 

 

RIHO

Ocean sprch. zástěna 

chrom/sklo 120/195 
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Nevíte si rady s vybavením svého 
nového bytu? Jsme tu pro vás, od 
návrhu až po realizaci.

Pomůžeme vám s návrhem a realizací interiéru 
ve vašem novém bytě. Po specifikaci požadavků 
vypracujeme prostorové a funkční řešení 
v detailu architektonické studie. Součástí 
návrhu bude zobrazení interiéru a specifikace 
materiálového řešení.

Novou kuchyň či celý interiér zaměříme před 
předáním bytu. Po podpisu smluvní dokumentace 
zahájíme výrobu tak, aby montáž byla provedena 
co nejdříve po předání bytu. 

V případě zájmu kontaktujte svého manažera 
klientských změn.

www.naconi.cz

NÁVRHY A REALIZACE 
INTERIÉRU

KATALOG STANDARTŮ

INTERIÉRY
zařizovací předměty8 interiéry 9
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KATALOG STANDARTŮ

KONTAKTY

NACONI s.r.o.

New Living Center
Šafránkova 1238/1

155 00 Praha 5

New Living Center
Rožňavská 4

821 04 Bratislava

Lukáš Ostrochovský
Projektový manažer

+421 948 632 508
ostrochovsky@naconi.sk

www.naconi.cz

CRESCO REAL ESTATE (CRE) a.s
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7

www.so-ho.cz

Manažer klientských změn: Dodavatelé standardního vybavení:Developer:

kontakty10



www.so-ho.cz

+420 720 954 000 | prodej@so-ho.cz


