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Informace k nabídce bytů

Ceny bytů jsou pevné a konečné. V celkové ceně 
je zahrnut pozemek, DPH i vysoký standard bytu. 
Všechny nové byty mají bezpečnostní vstupní dve-
ře, vlastní měření tepla a moderní datové rozvody.

Ten, kdo si koupí byt na začátku výstavby, ve stá-
diu rozestavěnosti má velmi široké možnosti kli-
entských výběrů a změn. Může si vybírat ze široké 
nabídky standardního provedení koupelen, plo-
voucích podlah a dveří s obložkovými zárubněmi, 
bez jakýchkoliv příplatků. Možné jsou také zcela 
individuální klientské změny, přičemž první kon-
krétní návrh klientské změny je zdarma a bez ad-
ministrativních poplatků.
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Popis standardů

STANDARDY BYTOVÉHO DOMU

Základová deska – Monolitická železobeto-
nová deska z vodonepropustného betonu.

Svislé konstrukce – Obvodový plášť nad-
zemních podlaží sendvičový vyzdívaný z ke-
ramických tvarovek s tepelnou izolací na bázi 
minerálních vláken a polystyrénu. Obvodové 
stěny podzemních podlaží železobetonové 
z vodonepropustného betonu. Vnitřní nos-
né stěny s výtahovou šachtou a sloupy tvoří 
monolitický železobetonový skelet. Překlady 
obvodových stěn keramické a železobetonové.

Vodorovné nosné konstrukce – Stropy 
a balkony jsou monolitické železobetonové 
desky. Tepelný most mezi stropní deskou 
a balkónem řešen izonosníkem.

Schodiště – Prefabrikovaná ramena s ná-
šlapnou vrstvou z keramické dlažby osazena 
přes akustickou izolaci, zábradlí ocelové.

Příčky a dělící stěny – Zděné keramické, 
u dělících mezibytových stěn v provedení aku.

Střecha – Monolitická železobetonová deska 
s tepelnou izolací, vrchní vrstva tvořena hyd-
roizolační fólií.

Fasáda – Certifikovaný kontaktní zateplovací 
systém s tenkostěnnou omítkou.

Vnitřní omítky – Stěny a stropy bytů a spo-
lečné prostory štukové. Pouze betonové části 
sklepů a suterénních prostor bez povrchové 
úpravy v pohledovém provedení.

Konstrukce podlah – Podlahový polystyren, 
betonová mazanina, nášlapná vrstva.
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Popis standardů

STANDARDY BYTU

Malba – Stěny a stropy bílé, v koupelnách 
s fungicidní přísadou.

Podlahy a dlažby – Dlažba Rako Trend 
a Taurus, plovoucí laminátová podlaha nebo 
koberec.

Keramické obklady – Série RAKO Unistone, 
Vanity nebo Easy

Okna a parapety – Okna z plastových profi-
lů s celoobvodovým kováním, z vnitřní strany 
v bílé barvě a z vnější v odstínu šedi. Vnější 
parapety hliníkové. Vnitřní parapety plastové 
bílé.

Dveře – Vstupní dveře do bytů GERBRICH 
bezpečnostní třídy RC 3.
Interiérové dveře značky GERBRICH, dveřní 
křídlo s masivním dřevěným rámem a voštino-
vou výplní a CPL povrchovou úpravou.

Zdravotní instalace – Vodovod z polypropy-
lénových trubek PPR, s polyetylénovou izolací. 
Kanalizace z polypropylenového potrubí PPs HT.

Zařizovací předměty – Umyvadlo, závěsný 
klozet a baterie JIKA OLYMP DEEP, vana TAN-
ZA, sprchová vanička NEO Ravenna, dveře 
sprchového koutu LYRA PLUS. Závěsné WC, 
umyvadla a vodovodní baterie ze série JIKA 
Olymp Deep.

Vytápění – Topné rozvody z plastového vrst-
veného potrubí s Al vložkou. Ocelová topná 
tělesa RADIK. V koupelnách otopná trubková 
tělesa Thermal Trend.

Elektro – Rozvody měděné pod omítkou. Zá-
suvky a vypínače ze série ABB Levit.

Odvětrání – V kuchyňském koutu příprava 
odvětrání se zpětnou klapkou. Koupelna a WC 
s odtahovým ventilátorem v akustickém pro-
vedení.
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Triangl [ Jeremiášova ]
Vysoký standard, blízko přírodě

O projektu 
Projekt je situován v blízkosti národní přírodní památky Dalej-
ský profil, chráněného území Prokopského údolí a Centrální-
ho parku Prahy 13, kde dozajista zapomenete na čas, stres 
i starosti všedních dní. 

Tento bytový dům je navržen tak, aby plně vyhověl potřebám 
svých obyvatelů. Má tři podzemní a deset nadzemních pod-
laží, jeden hlavní vstup do obytné části, navazující na hlav-
ní schodiště a vstupní halu se dvěma výtahy jdoucími přes 
všechna podzemní i nadzemní podlaží.

Navržený bytový dům obsahuje byty velikostních kategorií 
1+KK až 5+KK. Většina bytů má balkón, byty v 2. podlaží 
a v ustupujícím 10. podlaží mají terasu.

Energeticky úsporná budova – třída energetické nároč-
nosti B.

Dopravní dostupnost
Ke stanici metra Luka dojdete pěšky za 7 minut a cesta  me-
trem do centra města (Můstek) vám zabere 18 min. Nájezd 
na Pražský okruh je vzdálen 8 min. jízdy autem.

Ceny podle dispozic bytů:
1+KK (26,6 – 30,2 m2) 1.591.853 – 2.087.273 Kč

2+KK (46,2 – 59,4 m2) 2.843.518 – 3.980.113 Kč

3+KK (77,6 – 89,4 m2) 4.537.024 – 5.453.153 Kč

4+KK (104,9 – 112,0 m2) 6.393.205 – 7.740.880 Kč

5+KK (149,7 – 157,1 m2) 11.226.871 – 11.603.155 Kč

P R O D E J  Z A H Á J E N

PROSINEC 2015
P O Č E T  B Y T Ů

112

6

http://www.udi-byty.cz/cs_CZ/projekt/jeremiasova-triangl
http://www.udi-byty.cz/cs_CZ/projekt/jeremiasova-triangl
http://www.udi-byty.cz/cs_CZ/projekt/jeremiasova-triangl/cenik
http://www.udi-byty.cz


 Triangl

 Stanice metra

 Obchodní dům

 Sportoviště

 Doktor / Lékárna

 Mateřská škola

 Základní škola

 Pošta

Triangl [ Jeremiášova ]
Vysoký standard, blízko přírodě
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U Starého mlýna [ Uhříněves ]
Atraktivní bydlení nedaleko ruchu velkoměsta

O projektu
Komplex čtyř bytových domů nabízí atraktivní pohodové 
bydlení a to i díky svému umístění v původní zástavbě. 
V projektu naleznete byty s prakticky řešenými dispozicemi, 
většina bytů má předzahrádku, balkon nebo terasu. Byty 
v ustupujících patrech mají zajímavé střešní terasy. V nabíd-
ce jsou i byty mezonetového typu. Dostatek parkovacích 
míst zajistí podzemní garážové stání a dodatečné skladovací 
prostory sklepy a komory. 

Milovníci přírody ocení více než 30 hektarů zalesněné plochy 
v přírodní památce „Obora v Uhříněvsi“ a také blízkost 
Podleského rybníka, který je další možností odpočinku 
a rekreace.

Dopravní dostupnost
Na nejbližší zastávku autobusu je to 2 min. pěší chůze. 
Cesta ke stanici Metra Háje trvá autobusem 12 min. Nájezd 
na D1 je vzdálen 8 min. jízdy autem. Do centra (Václavské 
náměstí) se řidiči dostanou za 20 min.

Ceny podle dispozic bytů:
1+KK (27,8 – 43,4 m2) 1.243.248 – 2.675.176 Kč

2+KK (46,7 – 65,3 m2) 2.015.012 – 3.647.855 Kč

3+KK (73,6 – 96,9 m2) 3.116.364 – 5.851.485 Kč

3+KK mezonet (89,0 – 101,9 m2) 4.251.619 – 4.867.865 Kč

4+KK (94,8 – 112,3 m2) 4.206.930 – 5.625.767 Kč

5+KK (110,7 m2) 6.111.729 Kč

P R O D E J  Z A H Á J E N

LEDEN 2016
P O Č E T  B Y T Ů

117
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U Starého mlýna [ Uhříněves ]
Atraktivní bydlení nedaleko ruchu velkoměsta

 U Starého mlýna
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 Doktor / Lékárna

 Mateřská škola

 Základní škola

 Pošta

 Divadlo
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U vody [ Holešovice ]
Příjemné bydlení u řeky

O projektu
Projekt má platné územní rozhodnutí a v současné době 
připravujeme podklady pro získání stavebního povolení. 

Bytový dům U Vody je situován v lokalitě Prahy 7-Holešovi-
ce, která se  zejména v posledních letech stává atraktivním 
a vyhledávaným místem pro moderní městské bydlení. 

Projekt se skládá ze dvou podzemních a osmi nadzemních 
podlaží a je rozdělen do tří vchodů s vlastním schodištěm 
a výtahem.

Od druhého nadzemního podlaží je dle aktuální skladby na-
vrženo 162 bytových jednotek o dispozicích 1+kk až 5+kk, 
některé s balkónem nebo lodžií. V šestém a sedmém patře 
jsou situovány mezonetové byty o dispozici 3+kk. Součástí 
domu je 180 garážových stáních a 76 sklepů umístěných 
ve dvou podzemních a prvním nadzemním podlaží.

Milovníkům zeleně a procházek se stane skvělým místem 
pro relaxaci především rozlehlá Královská obora, která nabízí 
možnosti sportovního vyžití, atrakcí pro děti i jezírka.

Dopravní dostupnost
Z autobusové zastávky, která je umístěná v blízkosti bytové-
ho domu, dojedete do centra za pouhých 15 min. V do-
cházkové vzdálenosti se nachází i stanice metra Nádraží 
Holešovice, ke které se dostanete po 10 min. pěší chůze. 
Blízké silniční tepny Vám zase možní rychlý dojezd autem 
všemi směry.

PŘIPRAVUJEME

JARO 2016
P O Č E T  B Y T Ů
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U vody [ Holešovice ]
Příjemné bydlení u řeky

 U vody

 Stanice metra

 Vlaková zastávka

 Obchodní dům

 Sportoviště

 Doktor / Lékárna

 Mateřská škola

 Základní škola

 Pošta

 Divadlo
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[ www.udi-byty.cz ]

Urban Developers and Investors s. r. o.
Černá růže, Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha

info@udi-byty.cz   800 27 00 27

Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost Urban Developers and Investors, s. r. o. si vyhrazuje právo na změny.
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