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Obrázky sú ilustračné

plávajúca podlaha

Dub Falun

Dub Charlotte Prírodný

EBL 011

EBL 039

EBL 043

Dub Charlotte Svetlošedý

Dub Wilson Biely

EBL 044

EBL 046

Dub Nort Prírodný

Borovica Kanadská

EPL 208

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.
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Obrázky sú ilustračné

Interiérová laminátová podlaha v hrúbke min. 7 mm. Klienti budú mať na výber minimálne z piatich nadeﬁnovaných dekorov.
Presný typ výrobku, výrobca a dekory budú vybraté po výbere dodávateľa pred výberom štandardného vybavenia bytu.
Uvedené dokory sú len orientačné a po výbere dodávateľa budú vyšpeciﬁkované. Súčasťou podlahy je podlahová soklová
lišta biela, alebo vo farbe podlahy a prehodové lišty z eloxovaného hliníka.

vizualizácia, spálňa
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Obrázky sú ilustračné

interiérové dvere
Fóliované dvere falcové, voštinové, zvislá kresba, drevený rám obložený dvoma hladkými HDF doskami,
foliované, rozmery 600 - 900/1 970 mm v zmysle projektovej dokumentácie, zárubňa DIN (ZP). Klienti budú mať
na výber minimálne z piatich nadefinovaných dekorov. Presný typ výrobku, výrobca a dekory budú vybraté po
výbere dodávateľa pred výberom štandardného vybavenia bytu. Uvedené dokory sú len orientačné a po výbere
dodávateľa budú vyšpecifikované. Súčasťou interiérových dverí je kovanie Favorit R a Favorit WC (WC, kúpeľňa).

Wenge

Orech Verona 2

Dub Catania

Favorit WC

Orech Bielený

Wenge White

Biela

Agát Strieborný

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.
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Obrázky sú ilustračné

Dverné krídlo

Favorit R

vizualizácia, 1-izbový byt
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Obrázky sú ilustračné

umývadlo
Umývadlo

Bateria umývadlová

Výrobca: GEBERIT

Výrobca: HANSGROHE
Popis: Umývadlo s rozmermi
600x460x180.
Keramické s prepadovým otvorom
a otvorom uprostred pre batériu.
Upevnenie na 2 šróby .

Popis: Jednopáková umývadlová
batéria, chróm, uzavretá páka,
jednootvorová montáž. Výrobca
garantuje jednoduchú reguláciu
vody a ľahkú údržbu. Batéria je
vybavená technológiou EcoSmart
s pridaným regulátorom prietoku.
Perlátor EcoSmart je zabudovaný
do výtoku umývadlovej batérie
a obohacuje vodu vzduchom.
Výsledkom tejto technológie je
plný a perlivý prúd vody.

Umývadlový sifón
Výrobca: ALCAPLAST

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.

9

Obrázky sú ilustračné

Popis: Designový sifón, kovový,
vrátane rozety, v prevedení lesklý
chróm.

vizualizácia, 2 izbový byt
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Obrázky sú ilustračné

vaňa
Vaňa

Vaňový sifón

Výrobca: JIKA

Výrobca: Alcaplast
Popis: Ovládací mechanizmus
– kov s chrómovou povrchovou
úpravou, kovová pochrómovaná
zátka s priemerom 45 mm,
zápachová uzávierka je súčasťou
balenia, sifón z PP, teplotne
a chemicky odolný.

Vaňová batéria

Vaňový set

Výrobca: HANSGROHE

Výrobca: HANSGROHE
Popis: Vaňová batéria s uzavretou
pákou a nástennou montážou.
Výrobca garantuje jednoduchú
reguláciu vody a ľahkú údržbu.
Batéria je vybavená technológiou
EcoSmart s pridaným regulátorom
prietoku.
Perlátor
EcoSmart
je
zabudovaný
do
výtoku
umývadlovej batérie a obohacuje
vodu vzduchom. Výsledkom tejto
technológie je plný a perlivý prúd
vody.

Popis: Ručná sprcha, chrómový
povrch, s veľkosťou sprchovej
hlavice 10 cm, s dvoma praktickými
funkciami a dvoma sprchovými
prúdmi,
je
vďaka
svojmu
dizajnovému prevedeniu vhodnou
voľbou do každej modernej
kúpeľne.

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.
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Obrázky sú ilustračné

Popis:
Obdĺžniková
vaňa
zo smaltovanej ocele s hrúbkou
až 2,8 mm. Ľavá i pravá orientácia.
Objem vane je 195 litrov. Má
vynikajúce hygienické vlastnosti,
sklovitý
povrch,
jednoduchú
údržbu a farebnú stálosť.

Lega Line sprchová zástena
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sprchový kút
Sprchová vanička

Sprchová batéria

Výrobca: ROTH

Výrobca: HANSGROHE
Popis: Technicky precízna nízka
akrylátová vanička s jednoduchou
inštaláciou i údržbou, 900x900 mm,
bielej farby. Vanička má veľmi
nízku nástupnú hranu (5 cm), a tak
je vhodná aj do bezbariérových
kúpeľní

Popis: Sprchová páková batéria
určená na nástennú
montáž.
Batéria je vybavená technológiou
EcoSmart s pridaným regulátorom
prietoku.
Perlátor
EcoSmart
je
zabudovaný
do
výtoku
umývadlovej batérie a obohacuje
vodu vzduchom. Výsledkom tejto
technológie je plný a perlivý prúd
vody.

Sprchový set

Výrobca: ROTH

Výrobca: HANSGROHE
Popis:
Elegantné
sprchové
dvere, ktoré ponúkajú praktické
riešenie pre štandardné sprchové
kúty. Polorámové dvere do niky
s hliníkovými proﬁlmi splnia aj
tie najvyššie očakávania. Skvelá
tesnosť, tvrdené sklo, rámové
vyhotovenie,
bezproblémové
otváranie a zatváranie dverí,
masívne nerezové madlo a ľahká
údržba.

Popis: Ručná sprcha, s chrómovým
povrchom a s technológiou pre
stále chladný povrch, jednoduché
odstránenie vodného kameňa
pretrením. Univerzálny upevňovací
systém vhodný ku všetkým štandardným sprchovým hadiciam.

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.
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Obrázky sú ilustračné

Sprchová zástena

vizualizácia, obývacia izba
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toaleta
Závesné WC

Ovládacie tlačítko WC

Výrobca: GEBERIT

Výrobca: GEBERIT

Umývadielko

Bateria umývadielková

Výrobca: GEBERIT

Výrobca: HANSGROHE
Popis: Asymetrické umývadlo
s otvorom pre batériu vpravo
o šírke 40 cm, hĺbke 25 cm a výškou
15 cm, so skráteným prečnievaním.

Popis:
Popis:
Jednopáková
umývadlová
batéria,
chróm,
uzavretá páka, jednootvorová
montáž.
Výrobca
garantuje
jednoduchú
reguláciu
vody
a ľahkú údržbu. Batéria je
vybavená technológiou EcoSmart
s pridaným regulátorom prietoku.
Perlátor EcoSmart je zabudovaný
do výtoku umývadlovej batérie
a obohacuje vodu vzduchom.
Výsledkom tejto technológie je
plný a perlivý prúd vody.

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.
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Popis: Mechanické
ovládacie
tlačidlo
k
podomietkovému
modulu v bielej farbe.

Popis: Závesné WC Selnova
s hlbokým splachovaním, zvýšené,
uzavretý tvar, farba biela materiál
sanitárna keramika rozmer 530 x
355 x 370 mm. WC je určené pre
podomietkovú nádržku ktorá je
taktiež súčasťou štandardného
vybavenia bytu.

RAKO CEMENTO
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obklad a dlažba
Výrobca: RAKO CERAMICS
Produkt: CEMENTO
Séria Cemento od výrobcu Rako, už názvom naznačuje, čo ju inšpirovalo. Jej dizajn napodobňuje betónovú stierku. Mrazuvzdorná
dlažba Cemento je ponúkaná v rektiﬁkovanom prevedení vo formátoch 30 x 60 a 60 x 60 cm. Každý klient bude mať na výber z dvoch
alternatív obloženia kúpeľne. Každá zmena, ako napríklad zadeﬁnovanie výšky obkladu, zmena rozmeru obkladu, či zmena farebného
riešenia je pokladaná za nadštandardné riešenie a to aj v prípade, ak sa klient rozhodne kombinovať materiály uvedené ako štandardné,
ale zvolí iné ako zadeﬁnované kladenie.

Variant A: ŠEDÁ
Obklad

Dlažba

Obklad

SVETLO-ŠEDÁ

ŠEDO-BEŽOVÁ

300x600 mm

300x600 mm

ŠEDÁ

ŠEDO-BEŽOVÁ

600x600 mm

600x600 mm

Techické prevedenie:
Obklad a dlažba je situovaná v priestore kúpeľní a WC.
Špárovacia hmota je vo farbe obkladu.
Výška obkladu v kúpeľni je 2100 mm a výška obkladu samostatného WC je 1200 mm.
V každom byte je prístup k meračom vody riešený formou bielych plastových dvierok.
V štandardnom prevedení nie je zahrnutý súlad špárorezu dlažby so špárorezom obkladu.
Všetky rohy budú ukončené hliníkovou rohovou lištou. Horná hrana obkladu bude ukončená tmelením bez lišty.
Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.
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Dlažba

Variant B: ŠEDO-BÉŽOVÁ

RAKO CEMENTO - Variant A, šedá
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Obrázky sú ilustračné

VARIANT A, ŠEDÁ

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.

Obrázky sú ilustračné

19

RAKO CEMENTO - Variant A, šedá
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VARIANT B, ŠEDO-BÉŽOVÁ

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.

Obrázky sú ilustračné
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Obrázky sú ilustračné
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Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.

ostatné
Koncové zariadenia elektroinštalácií
Výrobca: LEGRAND

Revízne dvierka

Produktová séria LEGRAND NILOE predstavuje jednoduché a čiste
riešenie pre domacnosti. Jeho prednosťou je okrem jednoduchej
inštalácie aj vysoká variabilita a možnosť využitia okrem jednoduchého
rámika aj združenie koncových zariadení do dvoj až päť rámika pre
vodorovnú alebo zvislú inštaláciu.

Výrobca: HACO

DVOJITÝ STRIEDAVÝ
PREPÍNAČ

ZÁSUVKA 2P + T

Vykurovacie telesá

Rebríkový radiátor

Výrobca: KORADO

Výrobca: KORADO
Popis: Radiátory so 6-bodovým
pripojením
s
integrovanou
ventilovou vložkou. Prednostne
je ventilová garnitura umiestnená
na pravej strane. Všetky radiátory
v objekte sú dodávané v bielej
farbe. Veľkosť a výška radiátora je
stanovená kurenárom v projekte
ústredného kúrenia.

Popis: Trúbkové výhrevné teleso je
vyrobené z uzatvorených oceľových
proﬁlov so spodným stredovým
pripojením. Výhrevné teleso je
dodávané so sadou pre upevnenie
na stenu vrátane odvzdušňovacej
a zaslepovacej zátky.

Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materialy porovnateľnej kvality.
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SPÍNAČ Č. 1

Popis: Tieto pevné revízne dvierka
s rozmerom 60 x 60 cm je možné
použiť ako otvárací kryt rôznych
stavebných otvorov, prestupov
a šácht. Dvierka sú vyrobené z plastu
ASA s vysokou odolnosťou voči UV
žiareniu.

ŠTANDARD PROJEKTU
nosná konštrukcia
• suterén - železobetónový monolitický skelet
• nadzemné podlažia - nosná železobetónová konštrukcia v kombinácii s murovanou nosnou konštrukciou
• železobetónové stropné dosky, tehlové bytové priečky
obvodové steny
• monolitické železobetónové steny + zateplenie
fasáda
• zateplenie - fasádny polystyrén v kombinácii s minerálnou vlnou
• povrchová vrstva - tenkovrstvá exteriérová omietka
balkóny
• zábradlie - oceľové tyčové, a/alebo plné Trespa panely
• dlažba - mrazuvzdorná gresová dlažba, alebo betónová dlažba na terčoch
povrchové úpravy stien a stropov
• murované steny - sádrová omietka, biela maľba
• železobetónové steny - sádrová omietka, biela maľba
• stropy - sádrová omietka, biela maľba
• steny v kúpeľni - keramický obklad do výšky 2100 mm, zvyšná časť sádrová omietka s bielou maľbou
• steny vo WC - keramický obklad do výšky 1200 mm, zvyšná časť sádrová omietka s bielou maľbou
okná a balkónové dvere
• plastové 6-komorové, tepelno-izolačné trojsklo, číre sklo
• okenné parapety vo farbe okenných rámov - exteriérové plechové (farba antracit), interiérové plastové (farba biela), plastové kľučky
• v každej obytnej miestnosti je minimálne jedno okenné krídlo otváravo-sklopné
• v každej obytnej miestnosi je minimálne v jenom okne zabudovaná regulovateľná hluk tlmiaca vetracia mriežka, zabezpečujúca prívod čerstvého
vzduchu do bytu aj v prípade zavretých okien.
teplá úžitková voda a kúrenie
• Blok A - teplovodné vykurovanie, centrálna plynová kotolňa
• Blok B a C - výmenníkové stanice napojené z centrálnej plynovej kotolne situovanej v bloku A
• meranie spotreby tepla pre jednotlivé byty
• vykurovacie telesá oceľové doskové s termostatickou hlavicou
• v kúpeľniach rebríkové vykurovacie teleso

24

Investor si vyhradzuje právo na úpravu štandardného vybavenia.

ŠTANDARD PROJEKTU
elektroinštalácia
• elektromery - meranie elektrickej energie pre jednotlivé jednotky je zabezpečené elektromermi umiestnenými vo vyhradenom priestore
• rozvádzač silnoprúdu - každý byt má samostatný elektrický rozvádzač silnoprúdu s hlavným ističom a zásuvkou 380 V pre kuchyňu
• v kuchyniach bytov je pripravený elektrický vývod pre cirkulačný digestor s uhlíkovým ﬁltrom
• svietidlá - v každej miestnosti budú vývody pre svietidlá ukončené v zmysle platnej STN (dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou
štandardu)
• zásuvky a vypínače - plastové, biela farba, umiestnenie v zmysle projektovej dokumentácie
• ventilátor v kúpeľni / WC
• slaboprúd - audiovrátnik s možnosťou otvárania vstupných dverí, 2x možnosť dátového pripojenia v obývačke (Orange + UPC), 1x možnosť
dátového pripojenia v každej obytnej izbe (UPC)
rozvody vody a kanalizácie
• inštalácie pre kúpelňu a WC sú zrealizované kompletne, vrátane napojenia zariaďovacích predmetov, ktoré sú súčasťou štandardu
• meranie spotreby teplej a studenej vody pre jednotlivé byty, merače a uzávery umiestnené v instalačných šachtách bytu s prístupom cez revízny
otvor, alebo dvierka
• rozvody vody a kanalizácie v bytoch – plastové potrubie
• odpadové potrubie kuchynskej linky vedené popred stenu bez zasekávania z dôvodu zabezpečenia normou stanovenej zvukovej
nepriezvučnosti
spoločné priestory
• chodby - gresová dlažba
• schodisko - železobetónové schodisko, oceľové zábradlie s náterom
• výťah - osobný, v každom bloku bytového domu obsluhujúci všetky nadzemné a spoločné podzemné podlažia blokov/budovy
štandard bytu
• podlahy obytných miestností - laminátové parkety vrátane líšt (možnosť výberu z viacerých farebných dekorov)
• vstupné dvere - bezpečnostné (trieda bezpečnosti 3, plné, fóliované biele, š=900 mm, bezpečnostná zárubňa, bezpečnostný zámok
• interiérové dvere - plné, fóliované s obložkovou zárubňou, š=600,700,800 mm, kovanie
• podlahy kúpeľňa a WC - gresová/keramická dlažba
• steny kúpeľňa a WC - keramický interiérový obklad
• závesné WC so zabudovanou splachovacou nádržkou a podomietkový systém s dvojtlačítkom
• smaltovaná vaňa s vaňovou pákovou batériou
• sprchový kút so sprchovou vaničkou a sprchovou zástenou, nástenná sprchová batéria vrátane sprchového setu
• keramické umývadlo so stojankovou batériou

POZN.: zariadenie bytu ako vstavané skrine, vstavané šatníky, kuchynská linka, elektrospotrebiče atď., nie sú súčasťou bytu / apartmánu.
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Investor si vyhradzuje právo na úpravu štandardného vybavenia.
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