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STANDARD BD TRUHLÁŘSKÁ 

 



OBKLADY A DLAŽBY – WC, koupelna 
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Blanco  20 x 60 cm 

Grafito  20 x 60 cm 

Taupe 20 x 60 cm 

Marengo 
45 x 45 cm 

Vision 
45 x 45 cm 

Zrcadlo na obklad a další doplňky zobrazené na 
vizualizacích, které nejsou výslovně uvedené 
jako součást standardního provedení bytu, 
nejsou součástí dodávky. 



OBKLADY A DLAŽBY – WC, koupelna 
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Ivory Grey 

Obklady  30 x 60 cm 

Dlažby  60 x 60 cm 

Light Grey  Ivory 

Grey  Biege 

Black Brown 

Beige Brown Black Light Grey 



SANITÁRNÍ KERAMIKA 

         www.imagineinterier.cz 

Umyvadlo keramické 60x45cm 
(JIKA) 
- chromový designový sifon 
 

WC závěsné + sedátko 
(SANINDUSA) 

umývátko keramické 40x25cm  
(JIKA) 
- pokud je součástí vybavení bytu 



UMYVADLOVÁ, SPRCHOVÁ A VANOVÁ ARMATURA 

         www.imagineinterier.cz 

Vanová baterie 

Umyvadlová baterie 

Sprchová baterie 

Výpusť click clack sifon umyvadlový kovový 

Veškerá armatura je s chromovou povrchovou úpravou. 



TOPNÉ TĚLESO, WC MODUL + PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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topný žebřík  
Povrchová úprava: bílá 
Rozměry: 1220x600mm 
Připojení: krajní 
Napojení: pouze na topnou soustavu  

Ovládací tlačítko 
plastové, bílé 
 



SPRCHOVÝ KOUT (pokud je součástí vybavení bytu) 
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Posuvné dveře do niky 
 

Obecné specifikace 
sklo: čiré 
výška: 1 900 mm 
šířka: 1 300 mm 
povrchová úprava profilů: aluchrom  

*Dlažba ve sprchovém koutě na 
podlaze – spádována do odtokového 
žlabu. 



ODTOKOVÝ ŽLAB A SPRCHOVÁ ARMATURA (pokud jsou součástí vybavení bytu) 
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sprchový set 

Odtokový žlab ke stěně 
Perforovaný rošt PURE, chrom 
Délka dle typu bytu 



VANA + PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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Vanový sifon, bovden 
 

Akrylátová vana Plan 
Rozměry: 170x75 cm 
Vana bude obezděná a obložená, 
Umístění: na vanové nožičky 
 sprchový set vanový 



VSTUPNÍ DVEŘE A KOVÁNÍ 

VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ  + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 

Dveře jednokřídlé 
Materiál CPL laminát  –  barva šedá 
37db, klima I., protipožární EI30  DP3 
 

KOVÁNÍ VISION,  
+ standardní stavební vložka 



INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ  
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DVEŘE PLNÉ + ZÁRUBEŇ HÖRNMANN 

Dveře jednokřídlé: 60 – 90 cm 
Výplň:  DTD 
Materiál:  CPL 
Ostrá hrana 
Výška: 197 cm 

KOVÁNÍ LEKO VISION  
-kulatá rozeta 

Dveře do WC a koupelny: WC zámek 
Dveře ostatní: BB zámek 

Možné dekory dveří na další straně. 

• O 48 % odolnější než průměr testovaných povrchů  
    CPL jiných výrobců  
• Hygienický a snadno udržovatelný  
• Maximálně antistatický a stálobarevný na světle  
• Odolný vůči horku, vysoce oděruvzdorný  
• Odolný vůči účinkům tekutin, past apod.,  
    které se běžně používají v domácnostech 



INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ  
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* U označených dekorů je možná varianta dekoru s příčnou strukturou 



LAMINÁTOVÉ PODLAHY  
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VINYLOVÉ PODLAHY (rigid)  

Dub letní Dub luční 

Dub šedý Dub písečný 

Podlaha je zakončena SOKLOVÝMI LIŠTAMI v barvách podlahy. 
 

Rigidní vinylové dílce se vyznačují větší tuhostí jádra podlahy a jsou rozměrově stabilnější. 
Výborně se hodí i do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo na podlahové vytápění. 



LAMINÁTOVÉ PODLAHY  
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VINYLOVÉ PODLAHY rigid  od Kronostep – varianta č.2 

Rigidní vinylové dílce se vyznačují větší tuhostí jádra podlahy a jsou rozměrově stabilnější. Výborně se hodí i do prostor se 
zvýšenou vlhkostí nebo na podlahové vytápění.  

Beton světlý R115  

Dub kamenný Z199 

Dub stříbrný Z198  

Dub medový Z210  

Dub luční Z215 

Dub karamelový Z209 

Rozměr lamely: 1280x295x4 mm Rozměr lamely: 1280x192x4 mm 



IMAGINE INTERIER  
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• Široká nabídka koupelnového vybavení, obkladů a dlažeb od renomovaných českých a zahraničních výrobců 
• Velký výběr kuchyní HANÁK 
• Podlahové krytiny (laminátové, dřevěné, vinylové podlahy, PVC a marmoleum) 
• Dveře, kování 
• 3D návrhy 
• Kreativní tým odborníků 

 
 


