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1. etapa

Standardní vybavení bytů v Modřanském cukrovaru
se vyznačuje prvotřídní kvalitou, originálním designem
i odpovědností vůči přírodě a zdraví obyvatel.

Interiérové dveře Sapeli jsou vyrobeny z kvalitní lehčené dřevotřísky a potaženy odolným laminátem. Tyto materiály
zaručují ideální rovnováhu mezi jejich odolností a nenáročnou údržbou. Na výběr jsou tři osvědčené varianty dekorů, sladěné s dřevěnými dekory podlah. Prodloužená linie dveří o výšce 210 cm v interiéru zaujme svou elegancí,
vyšším postavám navíc dopřeje pohodlnější průchod. U prémiového standardu jsou dveře zasazeny do bezfalcových zárubní se skrytými panty, a společně tak vytvářejí jednoduchou, esteticky čistou plochu.

Univerzální bílé obklady v koupelně jsou doplněny originální dlažbou Linka. Tato autorská kolekce vznikla ze spolupráce tradiční české značky RAKO se známým designérem Maximem Velčovským, a jak už napovídá samotný
název – nosným prvkem designu je linka, tedy čára. Jednoduchost, a přesto výjimečnost tohoto detailu, dodává
sérii tu správnou dávku energie. Vybírat lze nejen z variant barevnosti, ale i výraznosti linek: od jemné abstraktní
ruční kresby v plošném homogenním vyznění, přes výraznější vzájemně se překrývající a různě orientované čáry,
až po velmi výrazný dekorativní motiv.

Dřevěné plovoucí podlahy švédské značky Kährs se vyznačují svou odolností, kvalitou i výrobou odpovědnou
k životnímu prostředí. Tu dokládá celá řada certifikací, jako jsou PEFC, FSC či EPD. Hlídaný je také vliv podlahy na
zdravé vnitřní prostředí a celková nezávadnost materiálu, kterou garantuje například certifikace FloorScore. Na
výběr je opět několik dekorů v různých odstínech dubového dřeva. V prémiové verzi je navíc standardní třílamelová
podlaha nahrazena jednolamelovou, která dodává interiéru ještě elegantnější vzhled.
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