




O FIRMĚ

M&M reality holding a.s. je největší a nejúspěšnější českou realitní agenturou. A tři 
roky za sebou taky tou nejdůvěryhodnější. Ročně prodáme přes 30 000 nemovitostí 
a 99,8 % našich klientů je s námi spokojených.

A protože nám nestačí být jen realitkou, věnujeme se kromě zprostředkování prode-
je nemovitostí i developerské a investiční činnosti.

Našim krédem je kvalita včetně její garance, vstřícnost k zákazníkům a šetrnost 
vůči životnímu prostředí.



Střecha je jednou z nejdůležitějších částí domu a nevyplatí se na ní šetřit. U sedlových střech dodáváme jako 
standard betonovou střešní krytinu. Krytina je vhodná pro krytí šikmých střech od 12°do 90° náklonu. Klient má 
na výběr ze 4 odstínů v matné či lesklé variantě. Firma dodávající střešní krytinu dává na své výrobky 30letou 
záruku.

Víte, že betonová taška je vhodná pro více typů staveb a to včetně dřevostaveb?

STŘECHA SEDLOVÁ

Parametry
 � délka 420 mm
 � šířka 336 mm
 � krycí šířka 302 mm
 � spotřeba 10ks/m2

 � hmotnost 4,25 kg/ks

Standardní typ krytiny

Betonová



Parametry
 � vyztužená PVC fólie polyesterovou mřížkou 

určena k mechanickému uchycení
 � UV stabilní
 � fólie T1 pro skladby s požární odolností B 

ROOF(t1)
 � možnost výběru jiné barvy fólie za příplatek

Standardní krytina

Typ krytiny ve světle šedé barvě 
ve standardu.

U rovných střech je nutno brát v potaz větší náchylnost na zatečení než u střech sedlových. Proto je nutné po-
užívat ty nejkvalitnější materiály, abychom předcházeli případným problémům. Naším standardem je dodávat 
kvalitní hydroizolační folie.

Díky kvalitní hydroizolaci můžete vytvořit na střeše zahradu, terasu s posezením nebo jezírko.

STŘECHA ROVNÁ



Parametry
 � komínový systém s řešením pro přívod 

externího vzduchu
 � systém komínu určený pro dřevostavby
 � kompletní dodávka včetně opláštění v inte-

riéru a v nad střešní části
 � třívrstvý komínový systém
 � možnost výběru z 5druhů stříšek

Standardní příplatkový komínový systém

Typ CIKO Praktik

Ciko je český výrobce komínových systémů, který nabízí spoustu možností instalací. My do svých domů dodá-
váme ve standardu typ CIKO 3V UNIVERSAL, který je složen z tepelně izolovaných komínových vložek a obvo-
dového pláště z broušených cihlových tvarovek na který poskytuje společnost CIKO 30 - ti letou záruku.

Víte, že bez jakýchkoliv obav můžete mít v dřevostavbě kotel na tuhá paliva nebo krb?

KOMÍNY



Parametry
 � celodřevěné kyvné střešní okno
 � izolační dvojsklo
 � madlo nebo klika na hraně křídla

Příslušenství za příplatek
 � vnitřní stínící roletky
 � předokenní roletky
 � mnoho dalších drobných příslušenství
 � možnost napojení také na chytrou domác-

nost

Standardní skladba střešních oken

Typ VELUX

Střešní okno je nedílnou součástí půdních vestaveb a podkrovního bydlení.

My volíme střešní okna značky VELUX.

Víte, že je Velux největším výrobcem střešních oken a příslušenství? Co třeba k našim instalacím předokenní 
roletu, která Vám ušetří 15% tepla.

STŘEŠNÍ OKNA



Parametry
 � dřevo smrkové
 � formát 15x121mm /5 m
 � chrání stěny před vlhkostí a nepřízní počasí

Standardní podbití střechy

Typ PALUBKY OBKLADOVÉ PROFIL 
KLASIK

Podbití přesahu střechy je u nás ve standardu ze smrkové palubky. Ta je opatřena nátěrem proti škůdcům 
a povětrnostním podmínkám. Další variantou je omítané podbití přesahu střechy.

Víte, že v našem standardu je podbití palubkami, ale můžete si zvolit i zaomítání?

STŘEŠNÍ PODHLEDY



Parametry
 � vyroben z pozinkovaného ocelového plechu
 � dlouhá životnost
 � minimální údržba
 � výběr z 15odstínů

Standardní okapy

Např. typ Satjam

Pokud je kvalitní střecha základem domu a kvalitního bydlení, tak bez kvalitního okapového systému to nepů-
jde. Proto jako standard volíme kvalitní okapové systémy.

Kvalitní svody a žlaby k odvodu vody je základ, ale co s vodou potom? Co třeba ji ukládat do nádrží a používat 
vodu k zalévání zahrady nebo ji užít v domácnosti?

OKAPOVÝ SYSTÉM



Parametry
 � silikonová omítka vnější, zrno 2 mm
 � soklová část – mozaika zrno 2 mm, 

výběr dle vzorníku
 � velký výběr barev a kombinací za příplatek

Standardní omítky

Typ pastovitá omítka Weber

Fasádní barva tvoří kabát domu, prvotní dojem z domu a zároveň jeho charakter. Kvalitní fasády od firmy We-
ber odolávají

UV záření, jsou omyvatelné a žijí s vaším domem.

Široká a pestrá nabídka fasád a omítek pro každý dům.

FASÁDNÍ BARVA



Parametry
 � bílá barva ve standardu
 � odolnost proti otěru za sucha (stupeň)1
 � propustnost pro vodní páru sd (m)min. 0,07

Standardní malba

Typ PRIMALEX PLUS

Pro interiérové nátěry využíváme kvalit značky PRIMALEX. Tato společnost je na trhu již přes 200 let a začínala 
s nátěry zaoceánských lodí.

Máte doma děti a nechcete stále malovat? Pořiďte si vodě odolnou a otěruvzdornou interiérovou barvu PRI-
MALEX FORTISSIMO.

INTERIÉROVÉ MALBY



Parametry
 � tepelně izolační trojsklo 0,5 Ug
 � Uw celého okna až 0,72 W/m2K
 � 6 komorový profil křídla
 � čtyři roviny těsnění
 � středové těsnění navíc
 � změna odstínu za příplatek

Standardní okenní profil a klika

Vysoce kvalitní profily REHAU

Standardně dodáváme profil Synego, což je profil s ocelovou výztuhou a hloubkou profilu 80 mm. Je však 
možné zvolit i jinou variantu.

Víte, že není důležité kolik má okno komor, ale jaká je stavební hloubka?

PLASTOVÁ OKNA



Parametry
 � 5 komorový profil
 � vysoce kvalitní profily REHAU
 � standardně v bílé barvě
 � rozměr 1,0 x 2,1 m
 � kování a zámky do BT3
 � šířka výplně 48 mm
 � součinitel prostupu tepla 1,7W/(m2K)

Kování
 � klika/klika
 � bezpečnostní atest
 � překrytí vložky proti odvrtání

Standardní vchodové dveře a jejich výplň

Používáme pouze kvalitní plastové výplně, 
které zaručují dobrou kvalitu 
a cenu českého výrobce.

Možnost výběru barvy dle vzorníku 
(více jak 213 barev a 9 dekorů).

Vchodové dveře nás mají chránit před cizími návštěvníky a zimou. Proto by neměly být opomíjeny.

Standardně Vám nabízíme dveře s bezpečnostní vložkou a klikou.

Máte rádi moderní technologie? Co takhle místo klíčů čtečku otisku prstů nebo čtečku čipů.

VCHODOVÉ DVEŘE



Parametry
 � pozinkovaný venkovní parapet je nejrozšíře-

nější variantou
 � pozinkovaný parapet se vyznačuje velkou 

pevností
 � montáž parapetu je stejná jak u hliníkových 

nebo tažených parapetních desek
 � povrch pozinkovaného parapetu je proti 

mechanickému poškození opatřen plasto-
vou folií

 � která se po montáži velmi snadno odstraní

Parapet venkovní

Typ Pozink

Standardně nabízíme pozinkovaný parapet, který je výhodný svou cenou, trvanlivostí a možnostem, které hliní-
kové parapety nenabízí. Přesto si hliníkové parapety přejete? Určitě s tím není žádný problém. Můžete si zvolit 
jejich barvu ze vzorníku. Vnitřní parapety potom máme v 11 fóliích a s povrchem odolným proti poškození.

Okno tvoří podstatnou část domu a jeho oplechování dotváří vzhled. Vyberte si podle vlastních potřeb i jeho 
barvu.

PARAPETY



Parapet vnitřní

Typ PVC
Parametry

 � robustní a oděruodolný povrch
 � standardní bílé provedení
 � vysoká odolnost proti poškození
 � dlouhá životnost
 � exkluzivní design
 � výběr jiného odstínu za příplatek

Parametry
 � 4-5 bodové kotvení
 � profil včetně doplňků z eloxovaného hliníku

Typ eloxovaný hliník

Zábradlí pro francouzská okna standardně dodáváme na okna v patře a kotvíme svisle nebo vodorovně do 
fasády stavby.

VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ



Parametry
 � standardně v bílé barvě, je však možné 

vybírat z 60dekorů
 � šířka panelu 40 mm
 � vynikající koeficient prostupu tepla 

U = 1,3 W/(m.K)
 � maximální šířka 3500 mm
 � maximální výška 2500 mm
 � min. ostění 100 mm

Standardní garážová vrata

Typ LAMELA BÍLÁ WOODGRAIN

Garážová vrata jsou dnes součástí většiny domů. My si to uvědomujeme, a proto do domů, které nabízíme 
montujeme vrata od českého výrobce garážových a sekčních vrat. Standardně výrobce nabízí 11 letou záruku 
na své instalace vrat.

Máte stanoveno, jak budete chtít svá vrata ovládat? Dálkový ovladač již zastaral a otevřít vrata mobilním tele-
fonem začíná být standardem.

GARÁŽOVÁ VRATA



Parametry
 � celodřevěné schodiště bez podstupnic
 � celobukové provedení (nášlapy, stupnice, 

zábradlí)
 � povrchová úprava transparentním lakem
 � velký výběr sloupků, madel, příčlí

Parametry
 � výběr ze dvou renomovaných výrobců - 

JAP a FAKRO
 � nadstandardní tepelná izolace
 � vysoká požární odolnost
 � vzduchotěsné provedení (Blowerdoor set ve 

standardu)
 � stabilní kování konce schůdků s vysokou 

nosností

Do všech domů montujeme schody z vlastní dílny. Základem je kvalitní a masivní dřevo.

U nášlapů je možné namontovat led svítila a při průchodu se toto osvětlení rozzáří. 
To může zachránit leckterý pád.

U domu se sedlovou střechou a půdou jsou kvalitní zateplené půdní schody velmi důležité. Dlouhodobě se nám 
nejlépe osvědčily schody od firem FAKRO a JAP.

Při údržbě domu je vhodné mít kvalitní půdní schody. 
Ty námi používané jsou vždy zateplené.

SCHODY

SCHODY PŮDNÍ



Parametry
 � tichý a úsporný jednorychlostní axiální 

ventilátor
 � kuličková ložiska
 � montáž do stěny nebo stropu
 � nemá zpětnou klapku
 � tichý chod 31dB(A)
 � IP44

Standardní ventilační technika

Typ E 100

Náš partner na ventilační techniku v námi realizovaných domech je firma Cata. Převážně realizujeme odvětrá-
vání toalet a koupelen.

Toaleta, koupelna případně kuchyně by měli být odvětrávány. Se špičkovými ventilátory Cata to je hračka.

VENTILAČNÍ TECHNIKA



Parametry
 � standardní dodávka v bílé barvě
 � dnes již klasický design spínačů a zásuvek
 � moderní strojky, lesklý povrch a oblý styl
 � široká nabídka barev a designů za příplatek

Standardní vypínače

Typ Tango ABB

Jeden z největších výrobců elektroinstalačního materiálu na světě. A proč Elektro-Praga nebo-li ABB? Obrov-
ský sortiment stylů spínačů a vypínačů, individualizace dle potřeb majitele a kvalitní zpracování. To jsou hlavní 
důvody proč instalujeme tento produkt.

Víte, že ABB nabízí přes 1000 různých kombinací včetně dezénových řad ze skla, keramiky nebo kovu?

VYPÍNAČE



Parametry
 � velký podsvícený displej
 � inteligentní regulace
 � možnost napojení GSM modulu (GST1/

GST2) pro dálkové ovládání teploty přes 
mobilní telefon

 � PT32 je inteligentní prostorový digitální 
termostat

Standardní termostat

Typ termostat prostorový PT32

Řízení a ovládání teploty necháváme na výrobcích firmy EOB. Důvod? Má podsvětlení, takže není problém 
s úpravami teploty i v noci a lze jej ovládat smartphonem.

Spojením podlahového topení v našem standardu se správně nastaveným termostatem ušetříte až 20% nákla-
dů.

TERMOSTAT



Parametry
 � svislý ohřívač vody OKC 160 l
 � elektrický ohřev zajišťuje keramické topné 

těleso
 � ovládané provozním termostatem

Standardní bojler

Typ Dražice OKC 160

Naším partnerem pro ohřívání vody jsou DRAŽICE. Tato společnost je největší výrobce zařízení tohoto druhu 
v České Republice a působí v celé Evropě.

OHŘEV VODY



Parametry
 � synchronní motor s permanentním magne-

tem
 � soulad Evropské směrnice 2009/125/ES Erp 

účinost (EEI ≤ 0,23)
 � detekce změny tlaku v potrubí a přizpůso-

bení výkonu
 � výtlak 4,5 až 6 metrů

Standardní cirkulační čerpadlo

Typ DAB. EVOSTA 40-70/180

Pro rychlou dopravu teplé vody do kohoutků instalujeme čerpadlo firmy Evosta. Automatické přizpůsobení 
výkonu je standardem.

Kvalitní a úsporné oběhové čerpadlo může uspořit až 8% elektrické energie a 25% nákladů za vodu. Navíc je 
výhodné volit čerpadlo s variabilními otáčkami.

CIRKULACE TUV



Parametry
 � podlahový rozdělovač typ PEX/ALPEX 16x2

Standardní podlahové vytápění

Typ IVAR

Pro příjemnou domácí pohodu je nejlepší podlahové topení, které standardně pokládáme v celém přízemí. 
A proč TOP HEATING? Kompletní dodávka všech komponentů a navíc máte záruku 15 let na celý systém přímo 
od výrobce.

Víte, že díky podlahovému topení ušetříte až 15% nákladů na vytápění?

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



ZAŘIZOVACÍ

PŘEDMĚTY



obklad a dlažba

EXTRA

EXTRA bílá,  slonová kost, hnědo-šedá, 
světlá šedá, tmavá šedá, černá
30x60 rekt.  
Značka: Rako  
Kód zboží: FINEZA54821, FINEZA54807, FINEZA54814, 
FINEZA54838, FINEZA54845, FINEZA54852

EXTRA bílá,  slonová kost, hnědo-šedá, 
světlá šedá, tmavá šedá, černá
30x60 rekt.  
Značka: Rako  
Kód zboží: FINEZA54821, FINEZA54807, FINEZA54814, 
FINEZA54838, FINEZA54845, FINEZA54852



ZAŘIZOVACÍ

PŘEDMĚTY



CUBE WAY 
umyvadlová 
baterie bez výpusti  
Značka: Optima  
Kód zboží: CU271

S50 umyvadlo 
hranaté 45x38cm  
Značka: Vitra  
Kód zboží: 5308-003-0001

S50 umyvadlo 
hranaté 60x46 cm  
Značka: Vitra  
Kód zboží: 5310-003-0001

Sifon Multi 
chrom   
Kód zboží: SIF611

Vtok um.OPTIMA 
5/4, clic-clac CELOCHROM!  
Značka: Optima  
Kód zboží: VF785CR

SCH COMFORT 
rohový regul. ventil 1/2x3/8  
Značka: Schell  
Kód zboží: 05212

Zvukoizol.vložka 
pro umyvadlo max.70 cm  
Značka: Multi  
Kód zboží: VLOZKAUM

Manžeta
gum.redukce 32-40 (E473G)  
Značka: Multi  
Kód zboží: MANZ3240

Sada na uchycení umyvadla 
10x12mm HM12  
Značka: Multi 
Kód zboží: SADAUM



ZAŘIZOVACÍ

PŘEDMĚTY



TECEprofil modul pro W C do sádrok.  
 Značka: Tece  
 Kód zboží: 9.300.000

TECEprofil soupr.pro př edst.montáž 113cm  
 Značka: Tece  
 Kód zboží: 9.380.000

TECEnow plastové tlačítko matný chrom  
 Značka: Tece  
 Kód zboží: 9.240.402

Zvukoizolační vložka pro záv.WC a  bidet  
 Značka: Multi  
 Kód zboží: VLOZKAWC

S50 zavěsné WC 52 cm  
 Značka: Vitra  
 Kód zboží: 5618-003-0075

Sedátko EASY du  
 Značka: Glacera  
 Kód zboží: EASY2244



ZAŘIZOVACÍ

PŘEDMĚTY



CUBE WAY vanová b aterie  
 Značka: Optima  
 Kód zboží: CU222

3 - funkční ruční sprcha  
Značka: Optima  
Kód zboží: OPS021

Sprchová had ice 
METAFLEX 150cm  
Značka: S-Line  
Kód zboží: SL084

Nástěnný držák 
pevný , kulatý, mosaz  
Značka: Optima  
Kód zboží: SIKOBSDPK41

Vana Idea PLUS 170/75 
bez nožiček  
Značka: Laguna  
Kód zboží: ID1700PLUS

Vana Idea PLUS 160/75 
bez nožiček  
Značka: Laguna  
Kód zboží: ID1600PLUS

Vana Idea PLUS 150/75 
bez nohou  
Značka: Laguna  
Kód zboží: ID1500PLUS

Nožičky k vanám 
LAGUNA univerzální  
 Značka: Laguna  
 Kód zboží: NOHYLAGUNA

SILFRA van.automat 
CR 47cm  
Značka: Silfra  
Kód zboží: SEICR

MULTI van.sifo n
6/4x40mm-B /matky/  
Značka: Multi  
Kód zboží: E719

Magnety
ocel nerez x cm 
Kód zboží: MAGNETYST



ZAŘIZOVACÍ

PŘEDMĚTY



CUBE WAY 
sprchová baterie  
Značka: Optima  
Kód zboží: CU268

Optima sprchový set 
Comfort  
Značka: Optima  
Kód zboží: OPS070

Sprch.kout čtvrtkruh
90 CRT, bez madel  
Značka: Siko  
Kód zboží: SIKOTEXS90CRT

Sprch.kout čtvrtkruh
90 CRS, bez madel  
Značka: Siko  
Kód zboží: SIKOTEXS90CRS

Madlo 1ks ke koutům
Anima TEX, mod. 3  
Značka: Siko  
Kód zboží: SIKOMADLO3

Vanička litý mramor 
1/4kruh 90 R550+nohy  
Značka: Siko  
Kód zboží: LIMNEW90S

Sifon ke spr.vaničce 
pr.90mm CR, 0,44l/s  
Značka: Multi  
Kód zboží: E484CR90

TECElinus s nerezovým ro štem
800 mm  
Značka: Tece  
Kód zboží: 15.100.080

Zvukoizolační vložka 
pod s.vaničky 90x90  
Značka: Multi  
Kód zboží: VLOZKAVAN90

SCH pračkový roháč.
1/2x3/4 bez klapky CR  
 Značka: Schell  
 Kód zboží: 03300

MULTI sifon 
prač.podom. CR  
Značka: Multi  
Kód zboží: E400CR



ZAŘIZOVACÍ

PŘEDMĚTY



Dveře P ERMA 60
J.Antracit,lévé/pravé WC  
Značka: Naturel  
Kód zboží: PERMAJA60L

Dveře P ERMA 70  
J.Antracit, levé/pravé WK  
Značka: Naturel  
Kód zboží: PERMAJA70L

Dveře P ERMA 80
J.Antracit,vlevé WK  
Značka: Naturel  
Kód zboží: PERMAJA80L

Zámek BB (klíč) 
Bílý pozink 72mm  
Kód zboží: ZAMEKWK

Zámek WC (knoflík) 
Bílý pozink 72mm  
Kód zboží: ZAMEKWC

Nerezová klika  
s rozetou na klíč  
Kód zboží: KLIKATIPA

Nerezová klika  
provedení s WC knoflíkem  
Kód zboží: KLIKATIPAWC



ZAŘIZOVACÍ

PŘEDMĚTY



NL

NL

COMFORT

RF

DUB ELEGANCE 9632           ORGCOM-85210

NL

DUB IVORY 9333                   ORGCOM-82220

NL

DUB MILK WHITE 6663          ORGCOM-55520

balení 
 2,221 m2/box

DUB MODERN 5393             ORGCOM-42820

DUB SPRING 5394                 ORGCOM-42830








