
STANDARDY I N T E R I É R OV É   S U I T E



Truhlářská výroba

rozměr skříně 
130x60x230 cm
tři moduly (police, 
police, šatní tyč)
nasvícená LED externě 
pod policí,
materiál: dub mořený,
dvířka kombinace 
kazety a lamely,
na boku masiv. dubové 
kolíky (háčky)

Šatní skříň (2 ks)

zavěšená na 
kožených páskách
délka 3 385 mm, cca 
Ø 50 mm (pro 
zavěšení ramínek)

Závěsná tyč Špalek "konferenční"

smrkový špalek 
do poloviny
nepravidelně 
nabílený,
průměr špalku 
40 cm, 
výška 48 cm



Truhlářská výroba

rozměr police:
130x50 cm, fošna dub, 
jednostranně neohraněná,
vykonzolovaná, doplněno 
o vyvěšení na kožených
páskách s přezkou

pod policí masiv konstrukce 
pro uložení dřeva včetně 
naštípaného dřeva

Police s úložným boxem

smrkový špalek 
stařený, vyseknuté ve
spodní části do tvaru 
stoličky, rozměr 31x24 
cm, výška 46 cm

Noční stolek Rustikální truhla malovaná

komoda
lak, vícebarevná
Materiál:
Dřevo různé
Rozměry:
190x45x94



Truhlářská výroba

Koupelna – zrcadlo, 
skříňka pod umyvadlo

rozměr zrcadla:
3500 x 1700 mm s policí 3500
x 200 x 20-30 mm

rozměr skříňky pod 
umyvadlo: horní část 3500 x 
500, držák na ručník, spodní 
část/masivní hranol :
3500 x 450 x 300 mm na 
nožičkách – hranolech

Lavice v koupelně

rozměr lavice :
1500 x 450 x 450, 
masiv - dub 

Postel včetně čela

regálové police -
vestavěná otevřená
skříň na ručníky



Nábytek

Sedací souprava Lavice k posteli

RH – Italia bílá 
čalouněná 
lavice k posteli, 
dubová podnož

Postel včetně čela

210x200 cm
dub masiv mořený
čalouněné čelo látka 
tmavě zelená
2x přídavný 
podhlavníkový polštář,
připevněné na 
kožených páscích
skořicové barvy 
s přezkami

Dedon The Swingrest Collection, 
provedení natural



Nábytek

Sedací souprava Pouf

Maisons Du
Monde
FLEXY Pouf

Polštář na podlahu

150 x 610 x 610  mm
Barva: přírodní kůže
Material: kůže, 
polyethylene

Sedací souprava MOLTENI
MARTEEN: čalounení kat.B., 
šírka - 2560 mm



Skříňka

Krb

Nominální výkon : 15,9 KW
Rozsah: 5-16 KW
Účinnost: 82,2 %
Energetická třída: A+
Hmotnost: cca. 400 kg
Komín: Ø250mm
Viditelný rozměr skla :
450 x 500 x 1000 pre LUNA 1000 RD

Zrcadlo

Zrcadlo, opřené – provedení:
dub natural

Skříňka - bar: BAXTER
Plisse Bar Cabinet

Doplňky



Doplňky

Kapsa na knížky
Háček na ručníky 

nebo oblečení (6 ks)

dubový kolík, 
délka 12 cm, 
průměr 2,5 cm

koňaková vepřová kůže 
s obšitím na kovovém 
profilu

Televize

oboustranná, 
bude upřesněno



Osvětlení

TRACK lišta vsazená do 
stropního obkladu,
reflektory na klik do tracku, 
černé, reflektory : 28 ks
Track: 18 m

reflektor LED 
10W/3000K/38st/800lm - barva 
černá

Lišta s LED reflektory Bodová světla stropní

10 ks vestavný LED 
reflektor LED 
7W/500lm/3000K /-
barva černá

Stolní lampa

Monarch Table Lamp



Tom Dixon - Base Wall 
Lamp Brass

Nástěnná lampa, 2x stínidla

Osvětlení

Frankford wood
Table Lamp

Stolní lampa



Sanita

WC mísa keramická + sedátko

Duravit ME by Starck
570 mm

Splachovací tlačítko

Ovládací tlačítko
geberit Sigma20, pro 
dvě množství
splachování; 

lakování matné černé
s vrstvou easyto-
clean, lesklé
pochromované

Duravit ME by Starck -
Závěsný bidet s přepadem, 
alpská bílá + Duravit

Příslušenství - Upevnění pro 
závěsný bidet a WC, 12x180 
mm, bílé krytky

Bidetová baterie Hansgrohe
Talis E - Bidetová baterie 
s výpustí, matná černá 

WC bidet



Vida XL 
umyvadlo říční 
kámen oválné 
30-35 x 38-45 cm

Umyvadlo

Sanita

Sprchový set

Paffoni Stick 
ZDUP094NO - set 
sprchové hadice
matná Černá

Paffoni Light LIG018NO 
podomítková baterie 2
sprotřebiče, černý mat; 
včetně podomítkového
Tělesa

Odtokový kanálek TECE 
drainline sif. Nízký
DN50, 0,7l/s

Prosklená příčka s kovovým rámem

Rozměr sprchové zástěny:
1000 x 2700 mm ( š x v ),
rozměr dveří : 700 x 2000 mm ( š x v )



Koupelnové topení

Topný koupelnový 
žebřík + ventil COMBI + 
el.tyč, ET, HT

Topný koupelnový žebřík

REA - Umyvadlová 
baterie podomítková
Lungo černá

Podomítková baterie umyvadlová Nástěnná lampa koupelnová

ALCAPLAST Sifon 
umyvadlový DN32
DESIGN, černá-mat 
A400BLACK

Výpust umyvadlová 
Alcaplast CLICK/CLACK
5/4" celokovová 
s přepadem, velká zátka
černá



Doplňky

chromové provedení Ø20
teleskopické z jedné 
strany, otočné

Zrcátko kosmetické 
teleskopické nástěnné

Záchodový kartáč

WC kartáč black SOLO

Dávkovač mýdla
(3 ks)

Miska na mýdlo

miska na mýdlo 
z přírodního kamene 
cca Ø13 cm

Držák pro toaletní papír

C21 Mini Jumbo Toilet Roll 
Holder Black



Sauna

Cedrové dřevo

Finská sauna



Doplňky

Krabicový box do koupelny

Limac Design - Sonia 
SET of 3, barva hnědá 

S 20 x 15 x 7 cm; M 33 x
20 x 10 cm; L 33 x 25 x 15 
cm.

Sprchový závěsný organizér

DW HGK 2 černý mat
výška 70 cm, šířka 15 cm

Svícen (2 ks), 
různé velikosti

Skleněný kulatý svícen
Hurricane Clear IB 
Laursen

Kožešina

160 x 200 cm



Doplňky

Matrace

180x200 cm, Royal Comfort -
King Koil Presidential Suite I, 
výška 42cm

Přikrývka

Přikrývka 200x200 cm
Siena V3

Polštáře

Sada tří polštářů GOLD 
Line, rozměry: 70x90; 
50x70, 40x40

Koberce

CRE-02 MH 
Black / 
Natural, 
čtverec: 
2360 x 2360 
mm

Tribeca -
Zelená
160x230 
cm



Doplňky

Závěsy BEMATECH 1

Kolejnice 
závěsová 
zafrézovaná v 
dřevěném
obkladu se 
závěsem,
lněný přírodní 
vzhled, 
blackout, 
řasení 1:2
délka kolejnice 
7500 mm, 
výška závěsu 
270 cm

Odpadkový koš

Corten koš –
Evolution sada 3 ks

Krbové příslušenství

FERM LIVING

Dřevěný tác



Obklady

Obklad dřevěný

RECM 2040, Havwoods, tl. 18mm, 
různě dlouhá a široká prkna, 
instalováno na laťový rastr
vč. podhledů

Obklad keramický

Geo Gris Abujardado 100 x 250 cm

Obklad štípaná břidlice

Přírodní obklad STONE břidlice
černá M53, TANZANIA BLACK 
ROCK 15 x 57 cm

Tapeta

Rozměr: 3500 x 1300 mm



Podlahy

Dřevěná podlaha - pokoj

RECM3081 Dryden- Havwoods
international, olejovaná podlaha, 
4mm dýha dub, celková tl. 15mm, 
šířka prken 190mm, délka 1900mm

Velkoformátový keramický
obklad - koupelna

Geo Gris Abujardado 100 x 250 cm

Dveře interiérové

900/2200mm, vstupní dveře do bytu, bezfalcové s 
obložkovou zárubní, hrana O3, dýha dub trámový, 
olejovaný, Charcoal, výška 2100mm, jednokřídlé plné 
hladké, protipožární EI/EW30, zvuková izolace 32dB, 
bez samozavírače, zámek premium vložkový, bez 
montáže; bez prahů - padací lišty, kování koule-klika
M&T Lusty TiN-K

Dveře



Příčky

Prosklené příčky interiérové s dveřmi

Prosklená příčka s kovovým rámem, členěná, rozměr příčky: 2210 x 2700 mm, 
rozměr dveří : 700 x 2000 mm
Prosklená příčka s kovovým rámem, členěná, rozměr příčky: 1400 x 2700 mm



Kontaktujte nás

Romana Čermáková

romana.cermakova@luxent.cz

+420  770 181 181

Projekt je ve výstavbě a standardy mohou procházet změnami (při zachování úrovně kvality).

Exkluzivní prodejce
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