Vybavenie bytov

Popis

NOSNÉ KONŠTRUKCIE A PRIEČKY

Zvislé nosné konštrukcie železobetónové a murované. Zvislé nenosné
konštrukcie murované z priečkových tvárnic.

STROPY

Strop - železobetónová monolitická konštrukcia.
Kročajová izolácia na podlahe jednotlivých bytov.

STRECHA

Strecha - železobetónová nosná konštrukcia zateplená min. vlnou a
plechová krytina.

VÝPLNE OTVOROV

Plastové okná s izolačným trojsklom. Farba v interiéri biela, v exteriréri sivá.

ZATEPLENIE STIEN A STRECHY

Kontaktný zatepľovací systém so silikátovou omietkou. Zateplenie strechy
tepelnoizolačnými doskami.

ÚPRAVA STIEN

Sádrová omietka.

Holobyt*

Štandard**

Holobyt

Štandard

Holobyt

Štandard

Holobyt

Štandard

Holobyt

Štandard

Holobyt

Štandard

MALOVKA
VYKUROVANIE A ZDRAVOTECHNIKA

Stropné chladenie a kúrenie.
Rozvody studenej a teplej vody, vnútorné kanalizácie.

SILNOPRÚD A SLABOPRÚD

Kompletná elektroinštalácia, pripojenie do verejných sietí, bleskozvod,
zásuvky a vypínače v bielom prevedení, príprava na TV a internet.

VCHODOVÉ DVERE DO BYTU

Požiarne odolné drevené bezpečnostné dvere.

PODLAHA

Betónový poter a izolácia.

PLÁVAJÚCA PODLAHA

Dekor na výber, laminátové parkety, lišty, parozábrana, penová podložka.

INTERIÉROVÉ DVERE

Drevo, dekor na výber, obložková zárubňa + kovanie.

SANITA

Vaňa alebo sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou a závesné WC.

OBKLADY A DLAŽBY

Dekor na výber .

BALKÓN/LOGGIA

Keramická dlažba, zábradlie nerezové s výplňou z bezpečnostného skla.

EXTERNÉ ŽALÚZIE

Predpríprava vrátane kastlíkov

Spoločné priestory

Popis

PODLAHA

Keramická dlažba s protišmykovou úpravou.

VNÚTORNÉ POVRCHY STIEN

Sadrová omietka, oteruvzdorná maľba.

SCHODISKO

Železobetónové, keramická dlažba s protišmykovou úpravou.

VÝŤAH

Osobný výťah s max. kapacitou 8 osôb.

Areál

Popis

VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU

Bezbariérový.

DETSKÉ IHRISKÁ

Certifikované detské ihrisko.

SADOVÉ ÚPRAVY

Výsadba trávnika, drevín a kvetov.

KOMUNIKÁCIE

Chodníky z betónovej dlažby.

OSVETLENIE

Areál a parkovisko.

Pivnice

Popis

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Stena kobiek - ľahká montovaná konštrukcia.

PODLAHY

Hladená železobetónová podlahová doska upravená protiprašným náterom.

Vonkajšie parkovacie miesto

Popis

OZNAČENIE

Číslo parkovacieho miesta na zemi .

POVRH

Betónová dlažba.

Garážové státie

Popis

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Na garážovú bránu.

OZNAČENIE

Číslo parkovacieho miesta na zemi.

POVRCH

Betónová dlažba.

*Developer si vyhradzuje právo zmeny štandardu bytu a bytového domu. Zmenená časť jednotlivých položiek bude nahradená produktom porovnateľnej
kvality			
**Súčasťou štandardu bytu je montáž štandardného materiálu.

