
Poznámka: Plochy jednotlivych místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech (nábytek, kuch. 

linka, el. spotřebice, atd.) nejsou součástí dodávky. Přesné parametry jsou specifi kovány ve smlouvě. Developer 

si vyhrazuje právo na drobné úpravy. Návrh možného dispozičního řešení dle vydaného stavebního povolení. 

Případná změna dispozice nebo materiálů podléhá splnění obecně závazných stavebních a právních předpisů.

Situace projektu

Objekt 11

Objekt 9

Objekt 7

Objekt 5

Stav při předání: 

0 m 1 m 0 m 3 m 2 m 4 m 5 m 

Jednotka bude připravena ve standardu White Wall, který Vám umožní si ji dokončit podle Vašich představ. Součástí 
dodávky nejsou pouze nášlapné vrstvy podlahy, interiérové dveře, sanita, obklady a dlažba.

Vizualizace zobrazuje možné dispoziční řešení.

White Wall

01 předsíň 8,5 m2

02 WC 1,9 m2

03 koupelna 2,7 m2

04 pokoj 13,0 m2

05 pokoj 22,2 m2

06 pokoj 11,2 m2

svislé konstrukce 1,7 m2

podlahová plocha 61,2 m2

sklepní kóje 3,4 m2

celková plocha 64,6 m2

ubytovací jedn. 5408 I 4.NP I 3+KK
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Poznámka: Plochy jednotlivych místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech (nábytek, kuch. 

linka, el. spotřebice, atd.) nejsou součástí dodávky. Přesné parametry jsou specifi kovány ve smlouvě. Developer 

si vyhrazuje právo na drobné úpravy. Návrh možného dispozičního řešení dle vydaného stavebního povolení. 

Případná změna dispozice nebo materiálů podléhá splnění obecně závazných stavebních a právních předpisů.

Situace projektu

Objekt 11

Objekt 9

Objekt 7

Objekt 5

Stav při předání: 
Jednotka bude připravena ve standardu White Wall, který Vám umožní si ji dokončit podle Vašich představ. Součástí 
dodávky nejsou pouze nášlapné vrstvy podlahy, interiérové dveře, sanita, obklady a dlažba.

Vizualizace zobrazuje možné dispoziční řešení.

White Wall

ubytovací jedn. 5401 I 4.NP I 3+KK

01 předsíň 8,1 m2

02 WC 1,5 m2

03 koupelna 3,5 m2

04 pokoj 25,5 m2

05 pokoj 9,8 m2

06 pokoj 11,2 m2

svislé konstrukce 2,1 m2

podlahová plocha 61,7 m2

sklepní kóje 4,6 m2

celková plocha 66,3 m2
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White Wall


