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Komplexnost služeb

ÚROVEŇ SLUŽEB NLC
• Komplexní služby při návrzích a  realizaci bytů,

rodinných domů a jiných staveb
• Celková plocha obchodního domu NLC je

9  000  m2, výstavní plochy 7.000 m2, 95 odbor-
ných pracovníků

• V posledních letech bylo realizováno 68 % všech
nově kolaudovaných bytových jednotek v Praze

• Rozsah a kvalita služeb nemají v ČR obdoby
• Kvalita a komplexnost služeb uspokojí Vaše zákaz-

níky a zvýší prodejnost Vašeho projektu
• Propracovanost zpracování a  realizace klient-

ských změn Vám minimalizuje chybovost na
stavbách

• Zvýšení komplexnosti a  rozsahu dodávek Vám
zvýší ziskovost na Vašem projektu

• Spokojenost Vašich klientů Vám pomůže budo-
vat Vaše jméno a zvyšovat prodejnost bytů
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Dopravní obslužnost

STRATEGICKÁ POZICE 
NLC
• Strategické umístění obchodního domu

New Living Center s jednoduchou dostupností
• Ze severní části Prahy je dostupnost díky tunelu

Blanka v dosahu 15 minut
• Z  jižní části Prahy je možné využít Jižní spojku

nebo dálniční obchvat. Dostupnost do 20 minut
• Z východní části Prahy je možné volit z bližších

variant – tunel Blanka nebo Jižní obchvat
• Ze západní části je dostupnost velice jednodu-

chá. NLC je na konci dálnice D5
• 135 parkovacích míst, zajišťuje jednoduché par-

kování pro návštěvníky
• Zastávka autobusu je přímo před budovou NLC
• Metrem je možno využít stanici Motol, či Butovice
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OBKLADY A DLAŽBY - BYTY

OBKLADY A DLAŽBY

Výrobce:  La futura
Série:  Burlington Stone
Barva:  béžová (standardní barva), hnědá, šedá, tmavě šedá, černá
Rozměr:  60x60 cm, 40x80 cm

•  Slinutá rektifikovaná dlažba

Popis: Přírodní krása kamene (typu Burlington) se spojily spolu s kvalitou slinutého keramického materiálu 
s probarveným střepem a vznikla série Burlington Stone. Neomezené možnosti pokládky předurčuje široká 
škála formátů a tři typy povrchů, hladký R9 pro snadnou údržbu, jemně reliéfní s hodnotou protiskluznosti 
R10/B (formáty 60x60, 30x60, 20x20, 10x10 a 5x5 cm) pro veřejné prostory a leštěný povrch pro luxusní in-
teriéry na stěny i podlahy (formáty 60x60 cm).

béžová (standardní barva)

hnědá šedá černátmavě šedá
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SANITÁRNÍ TECHNIKA

VILLEROY & BOCH
Architectura
WC závěsné

ALCAPLAST
Splachovací systém Renovmodul 
pro zazdívání

ALCAPLAST
Ovládací tlačítko

VILLEROY & BOCH
O.Novo
Umyvadlo 60 cm

ALCAPLAST
Podlahový žlab APZ104-750        
Podlahový rošt HOPE-750L

HANSGROHE
Logis
Baterie sprchová
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HANSGROHE
Logis
Umyvadlová baterie



SANITÁRNÍ TECHNIKA

HÜPPE
Trend 200 
Křídlové dveře s proti segmentem do 
niky - střední lesk/čiré sklo s antiplaque 
Rozměr : 110/200 cm

HÜPPE
Classics 2 
Posuvné dveře jednodílné s pevným 
segmentem - střední pololesk/čiré sklo 
Rozměr : 160/200 cm a 170/200 cm

HÜPPE
Classics 2
Křídlové dveře s pevným segmentem 
do niky - střední pololesk/čiré sklo 
Rozměr: 100/200 cm

ZEHNDER
Aura
Radiátor rovný, elektrický, chrom  
středové připojení 50 mm, 120-050
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HANSGROHE
Crometta Vario
Sprchový set



POPIS VYBRANÝCH STANDARDŮ

Vybrané materiály byly koncipovány s ohledem na architekturu domu, kvalitu a cenové požadavky. Všechny zvolené prvky jsou vy-
ráběny v EU u výrobců s dlouhou tradicí a dostatečnou prestiží dané značky.

SANITÁRNÍ TECHNIKA
- Nadčasová elegance, inovativní design a vynikající kvalita: to je značka, kterou znáte Villeroy & Boch zastupujeme od roku 1748. Designéři a produktoví manažeři rozvíjejí sbírky a koncepty založené na této tradici, které
utváří životní prostředí. V oblasti koupelny a wellness se jejich výrobky vyznačují ušlechtilým dojmem, intuitivní ovladatelností a dlouhodobou kvalitou. Nechte se překvapit a přesvědčte jejich inovativním designem od
Villeroy & Boch.

STĚNOVÝ SYSTÉM PRO WC
- český výrobce AlcaPlast má dnes jednu z nejmodernějších výrob v Evropě. Dodává až do 70 zemí světa a mnoho jejich výrobků se prodává pod značkou známých výrobců sanitární techniky. Celoplošné opláštění te-
pelně a zvukově izolačním polyesterem, předstihuje kvalitativně své konkurenty jako je například Geberit a nebo Tece.

VODOVODNÍ BATERIE
- Máte-li v koupelně a kuchyni rádi krásný design a kladete důraz na prvotřídní kvalitu, pak jste na této stránce správně. Prémiové výrobky pro sprchu, koupelnu a kuchyni naleznete u značky Hansgrohe v nepřeberném
množství. Co se k Vám hodí? Seznamte se s naším sortimentem, kde najdete baterie pro umyvadlo, sprchu a vanu, ruční nebo horní sprchy, sprchové systémy Showerpipes.

SPRCHOVÝ KOUT
- sprchové kouty jsou jedny z nejzatíženějších zařizovacích předmětů v koupelně, je tedy vhodné zvolit kvalitní výrobek. Jelikož jsou poměrně dominantním prvkem, je potřeba mít na zřeteli i design. Tato dvě hlediska
splňuje německý výrobce sprchových koutů Hüppe.

ŽEBŘÍK
- velké vzdálenosti mezi trubkami a přímé linie. Zehnder Aura se perfektně hodí do každé moderní koupelny. Tento designový radiátor je k dispozici v bílé barvě a ve vysoce kvalitním chromovaném provedení. Harmo-
nický design díky sběrným trubkám s D. Velkorysé vzdálenosti mezi trubkami umožňují pohodlné zavěšení ručníků. Díky malé stavební hloubce se hodí i do úzkých koupelen.

ARGUMENTACE
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PLZEŇ – Jateční 862/32, 301 00 Plzeň

KARLOVY VARY – Stará Kysibelská 667/101, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

BRNO – Heršpická 11d, 639 00 Brno-střed

BRATISLAVA – Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava
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