
KATALOG STANDARDŮ
Jdi za svým bydlením



Promyšlené bydlení
Projekt Beranka nabízí majitelům domů možnost podílet se na realizaci už v přípravné fázi. Mů-
žete si zvolit odstín fasády nebo charakter zábradlí na balkoně. K bydlení v domě neodmysli-
telně patří posezení u krbu, které si v rámci nadstandardu můžete pořídit do všech typů domů. 
Dále jsme mysleli také na praktické vybavení, které vám usnadní každodenní činnosti, jako na-
příklad úsporný kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, při jehož umístnění můžete ušetřit 
na spotřebě energií.

Výtah, který ocení především osoby se sníženou tělesnou mobilitou nebo starší lidé, nabídne 
lehký pohyb mezi všemi patry. Domy lze upravit na bezbariérové ať už rozšířením dveří, speciál-
ním vybavením v koupelně nebo bezprahovými přechody. U domku A a B lze půdní prostor upra-
vit na úložný. Ze střechy u domu typu C lze vytvořit velkorysou terasu o výměře až 17 m2.

Nezapomněli jsme ani na vaše čtyřnohé miláčky, pro které lze do vstupních dveří vytvořit zví-
řecí dvířka pro volný průchod do domu. Všechny tyto uvedené benefity jsou předmětem nad-
standardního vybavení, které pro vás rádi zajistíme.



ilustrační foto

Koupelny a WC
Jako standard koupelen byly vybrány 4 typy materiálů s diametrálně odlišným designem. Va-
rianta Cemento v jemných přírodních odstínech, varianta Dřevo imitující dřevěné podlahy, 
varianta Trend s minimalistických designem a barevná varianta Via Veneto.



KOUPELNY A WC – VARIANTA CEMENTO
29,8 × 59,8 cm, mat, rektifikovaná

KOUPELNY A WC – VARIANTA CEMENTO
29,8 × 59,8 cm, mat, rektifikovaná

Světlá šedá Béžová

Šedá



KOUPELNY A WC – VARIANTA DŘEVO

NOBILE MIEL NOBILE SIENAALAMO MIEL

DOLOMITAMI DOLOMITASM

TIVOLI AMBAR

EBANO MIEL

TIVOLI NATURAL WHITE lesk, 29,8 × 59,8 cm

Dlažba 20,5 × 61,5 cm, matDlažba 20,5 × 61,5 cm, mat

KOUPELNY A WC – VARIANTA DŘEVO



KOUPELNY A WC – VARIANTA TRENDKOUPELNY A WC – VARIANTA TREND
Dlažba 29,8 × 59,8 cm, mat, rektifikovanáDlažba 44,5 ×  44,5 cm, mat, rektifikovaná

Slonová kost Slonová kost

Světle šedá

Světle šedá

Šedá Šedá

Tmavě šedá

Tmavě šedá

Béžovošedá Béžovošedá

Hnědošedá

Hnědošedá

Světle béžová Světle béžová

Černá

Černá



KOUPELNY A WC – VARIANTA VIA VENETOKOUPELNY A WC – VARIANTA VIA VENETO
Obklad 25 ×  45 cm, matDlažba 33,3 × 33,3 cm, mat

Bianco

Bruno

Crema

Noce

Arancio

Petrolio

Rosso

Olivo

Bianco

Bruno

Crema

Noce

Arancio

Petrolio

Rosso

Olivo



Umyvadlová baterie stojánková 
Euroeco  s výpustí, značka Grohe

KOUPELNY A WCKOUPELNY A WC

Závěsné WC S50
Značka: Vitra

Tece ovládací tlačítko  
Base plast, chrom
Značka: Tece

Tece ovládací tlačítko  
Base plast, bílé

Značka: Tece

Umyvadlo 60x46 cm,  
otvor pro baterii uprostřed

Značka: KOLO

umývátko 45x24 cm
Značka: Glacera

umývátko 33x33 cm
Značka: Idealstandard

Vana Eurowa 170x70 cm
Značka: Kaldewei

Umyvadlová baterie stojánková 
Euroeco bez výpusti pro umývátko 
bez přepadu, značka Grohe

Vanový set 
Tempesta II
Značka: Grohe

Sprchový set 
Tempesta III, 62 cm
Značka: Grohe

Sprchová baterie nástěnná Euroeco 
bez sprchového setu, 150 mm
Značka: Grohe

Vanová baterie nástěnná Euroeco 
bez sprchového setu, 150 mm
Značka: Grohe
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Podlahy
V rámci standardu si můžete vybrat ze 4 dekorů laminátových podlah.



PODLAHYPODLAHY



Dveře interiérové
Interiérové dveře jsou plné, hladké nebo částečně prosklené a lze vybírat z několika typů 
dekorů. Z předsíně do obývacího pokoje jsou dveře tříčtvrtečně prosklené.

ilustrační foto



DVEŘE – INTERIÉROVÉ

Buk

Buk

Dub

Dub

Javor

Javor

Olše

Olše

Jasan

Jasan

Dub Retro

Dub Retro

DVEŘE – INTERIÉROVÉ

Wenge

Wenge



Developerská společnost Daramis byla založena v roce 2000, předmětem její činnosti je nákup, 
výstavba a správa rezidenčních a komerčních nemovitostí. Doposud firma dokončila 11 realitních 
projektů s cca 1 600 byty a aktuálně probíhají přípravné práce na nových rezidenčních projektech 
o zhruba 2 800 bytech. V současné době realizuje společnost projekt v Praze, Brně a Plzni. Mezi do-
končené projekty Daramis patří např. bytové projekty Sedmikráska, Nad Motolským Hájem I a II, 
Rezidence Tupolevova I a II, River Lofts a Nad Vltavským údolím. Kromě rezidenčních má Daramis 
ve svém portfoliu i komerční projekty (např. Kodaňská Office Centre) a hotely (Parkhotel Praha).

Siko je pro projekt Beranka dodavatelem keramických obkladů, dlažeb, sanitární techniky, podlah 
i dveří. Zkušený tým našich prodejců Vám představí standardy a následně Vám pomůže i s případ-
nou klientskou změnou. 

Firma SIKO vznikla v roce 1991 jako ryze česká firma, zabývající se velkoobchodním a maloob-
chodním prodejem kompletního vybavení pro koupelny. 

Se svými více než 50 prodejnami po celé České republice a na Slovensku a více než 600 za-
městnanci právem tvoří největší česko-slovenskou specializovanou síť prodejen v oboru vybave-
ní pro koupelny a kuchyně.



www.domyberanka.cz




