
ZÁKLADY 
železobetónové pilóty a železobetónová základová 
doska

ZVISLÝ NOSNÝ SYSTÉM 
železobetónové steny, stĺpy so stužujúcimi stenami, 
monolitické železobetónové šachty

VODOROVNÝ NOSNÝ SYSTÉM 
železobetónové stropné dosky

SCHODISKO 
monolitické železobetónové

OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
steny s kontaktným zatepľovacím systémom 
z minerálnej vlny, hrubozrnná exteriérová omietka  
v antigrafitovej úprave, v spodných podlažiach  
predsadený obklad z vláknocementových platní 
so zabudovanými kvetináčmi

STREŠNÝ PLÁŠŤ 
plochá strecha; pochôdzna vrstva – exteriérová 
drevená podlaha na rošte, resp. veľkoplošná 
betónová dlažba na terčoch; časti pobytových terás 
sú riešené ako vegetačná strecha

OKNÁ 
systém z hliníkových profilov, otváravo-sklopné, 
zasklené steny s pevnými a otváravými časťami, 
východná fasáda – akustické vetracie štrbiny

VCHODOVÉ DVERE DO OBJEKTU 
celozasklený systém z hliníkových profilov, vybavené 
videovrátnikom a zasklenou stenou oddeľu-
júcou vstupnú halu so zabudovanými poštovými 
schránkami

VCHODOVÉ DVERE DO BYTOV 
bezpečnostné, protipožiarne, s tepelno-zvukovou 
izolačnou výplňou, osadené v oceľovej zárubni

INTERIÉROVÉ DVERE 
plné hladké, povrchová úprava – drevená 
dyha - odtieň dub, osadené v obložkovej zárubni, 
pivnica - plné ováravé dvere v oceľovej zárubni,

MEDZIBYTOVÉ DELIACE KONŠTRUKCIE 
akustické keramické tvarovky; v mieste nosných 
stužujúcich stien je použitý železobetón

BYTOVÉ DELIACE KONŠTRUKCIE 
keramické tvarovky; inštalačné prímurovky na báze 
pórobetónu,  pivnica – keramické tvarovky, 

PODLAHY V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH 
garáž – železobetónová konštrukcia s povrchovou 
úpravou; rampa – vyhrievaná, protišmyková povrcho-
vá úprava; pivnice – bezprašný náter;
kotolňa – bezprašný hydroizolačný náter; komu-
nikácie – veľkoformátová gresová/kamenná dlažba, 
farebné odlíšený prvý a posledný stupeň; zádverie – 
zabudovaná rohož na čistenie obuvi

PODLAHY V BYTOCH 
obytné miestnosti, chodby, kuchyňa 
a zádverie – veľkoplošná parketová podlaha 
hygienické zariadenia – keramická dlažba 
loggia/balkón – drevená podlaha z termodreva  
na drevenom rošte

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
murované steny – jemná sadrová omietka, farba biela
obklad – keramický, v kúpeľni do výšky 220cm, vo 
WC a práčovni do výšky 120cm v zmysle projektovej 
dokumentácie, v mieste sprchového kúta/vane je 
podklad s náterovou hydroizoláciou
stropy – tenkovrstvá sadrová stierka, farba biela; 
v hyg. zariadeniach hladký podhľad z impregno-
vaného sadrokartónu

VÝŤAH 
bezbariérový výťah s kapacitou 8 osôb v nerezovom 
prevedení

VYBAVENIE KUCHÝŇ 
príprava pre osadenie digestora, príprava rozvodov 
vody a kanalizácie pre kuchynskú linku, príprava 
pre zásuvky pre kuchynské spotrebiče, príprava 
pre elektrickú varnú platňu a rúru, príprava pre 
osadenie digestora

ZARIAĎOVACIE PREDMETY 
sanitárne zariaďovacie predmety v kúpeľni  
a WC – závesné WC, sanitárna keramika,  
akrylátová vaňa/sprchový kút, vanička, pákové 
batérie, prívod studenej vody pre práčku  
ukončený uzatváracím ventilom

VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY  
príprava tepla a TÚV v spoločnej kotolni
obytné miestnosti – oceľové doskové radiátory
pri zasklených stenách – podlahové konvektory 
kúpeľňa – rebríkové vykurovacie telesá

VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE 
obytné miestnosti vetrané priamo oknami
byty na východnej fasáde – nútené vetranie cez  
akustické vetracie štrbiny na fasáde, odťah 
pomocou ventilátora s automatickou reguláciou, 
zachovaná možnosť otvárania okien
hyg. zariadenia – nútené podtlakové vetranie 
ventilátorom do potrubia, ovládanie vypínačom

ELEKTROINŠTALÁCIA 
zásobovanie z verejnej siete vlastnou trafostanicou 
na pozemku; elektromery v oplotení; rozvádzače 
(podružné NN, slaboprúdové) vo vstupných prie-
storoch bytov; príprava na montáž svietidiel  
a zásuviek; exteriérové osvetlenie a zásuvky;  
rozvody – TV, telefónne a dátové; videovrátnik

OSTATNÉ VYBAVENIE 
parkovacie státie v hromadnej garáži
separovaný zber odpadu

SPEVNENÉ PLOCHY A TERÉNNE ÚPRAVY 
vjazd do garáží – vyhrievaná rampa s protišmykovou 
povrchovou úpravou
verejná zeleň – trávnik, okrasná zeleň, za-
zelenenie terás, oporných múrov
predzáhradky – vybrané byty majú súkromné 
predzáhradky vysadené trávnikom a okrasnou 
zeleňou
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