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POPIS STAVEBNEJ REALIZÁCIE BYTOVÉHO DOMU, BYTOV, SPOLOČNÝCH PRIESTOROV A ICH ŠTANDARDNÝCH VYBAVENÍ

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM
STAVBY

DELIACE A INTERIÉROVÉ
PRIEČKY, STROP

STRECHA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
VNÚTORNÝCH STIEN
A STROPOV

Základová doska z monolitického železobétonu. Objekt pozostáva z troch dilatačných celkov založených na spoločnej základovej
železobetónovej doske. 

Murované steny a keramický stropný systém budú povrchovo upravené vápenno-cementovou jednovrstvovou omietkou s bielou
maľbou.

V rámci obytných podlaží sú deliace a interiérové priečky navrhnuté ako murované keramické priečky z keramických tehlových 
tvaroviek Porotherm.

INTERIÉROVÉ SCHODISKÁ Monolitické železobetónové schodisko v povrchovej úprave z keramickej dlažby s protišmykovou úpravou a zábradlím.

Plochá strecha je odvodnená do strešných vstupov. Strešná krytina je v podobe fóliovej hydroizolácie s tepelnou izoláciou.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ Na zateplenie obvodového plášťa bude použitá tepelná izolácia o hrúbke 200 mm. Povrchová úprava – tenkovrstvá fasádna 
omietka v kombinácii s dekoratívnym obkladom.

TECHNICKÉ KOBKY Umiestnené v 1. NP

PODLAHY A DLAŽBY V zmysle návrhu vybavenia bytu.

OBKLADY V zmysle návrhu vybavenia bytu.

VSTUPNÉ DVERE DO BYTU Protipožiarne v zmysle platných noriem odolné do 30 mint s označením napr. EI30 (EW30) D3 -C

INTERIÉROVÉ DVERE V zmysle návrhu vybavenia bytu.

LOGGIA A TERASY Železobetónové dosky. Podlaha navrhovaná z mrazuvzdornej, protišmykovej dlažby + oceľové zábradlie.

VÝPLNE OTVOROV, 
PARAPETY 

Okná a balkónové dvere sú s izolačným trojsklom s �xnými a otváravo-sklopnými časťami. Vstupy na loggiu so sklopno-posuvným 
systémom PSK. Farba rámov z exteriérovej strany vo farbe antracit a z interiérovej strany biela. Vnútorné parapety v plastovom 
vyhotovení bielej farby. Vonkajšie hliníkové parapety vo farbe antracit.

TIENIACA TECHNIKA Príprava na exteriérové žalúzie, elektricky ovládané.

VYKUROVANIE Ako zdroj tepla a teplej úžitkovej vody je navrhnuté tepelné čerpadlo umiestnené v 1. NP. Bytová časť bude vykurovaná teplovodným 
podlahovým sálavým vykurovaním s možnosťou regulácie teploty priestorovým termostatom.
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CHLADENIE Vo všetkých bytoch v bytovom dome bude zrealizovaná predpríprava na pripojenie do centrálnej klimatizácie.

VZDUCHOTECHNIKA Priestory WC a kúpeľní budú vetrané priamo do šachty tak ako aj digestor v kuchyni pre odvod pary zo sporáku.

ELEKTROINŠTALÁCIA Jednotlivé byty budú napájané z rozvádzačov s elektromermi. Súčasťou silnoprúdových rozvodov je aj elektroinštalácia spoločných 
priestorov, kobiek, zásuvkových a svetelných okruhov. Súčasťou projektu je aj bleskozvod a uzemňovacia sústava. 

Telefón a internetové pripojenie v každom byte. Komunikácia medzi bytom a vstupom je zabezpečená elektronickým vrátnikom 
s kamerou. 

ZDRAVOTECHNIKA Kanalizácia – rúry a tvarovky plastové PE-HD.  Vodovod – potrubie s tepelnou izoláciou. Rozvod pitnej vody v zemi. Každá bytová 
jednotka bude vybavená podružným meraním spotreby. 

PARKOVANIE Vonkajšie, nekryté parkovacie státie s automatickou parkovacou zábranou a diaľkovým ovládaním pre každé parkovacie státie 
zvlášť. Podlahová vrstva parkovania bude prevedená z betónovej zámkovej dlažby.

DOMOVÝ ODPAD Odpadové hospodárstvo bytového domu riešené v exteriéri.

OKOLIE OBJEKTU Vedľa objektu bude umiestnený park s oddychovými lavičkami, certi�kovaným detským ihriskom a chodníkom okolo bytového 
domu pre chodcov. Sadové úpravy areálu sú navrhnuté s výsadbou trávnika, drevín a kvetov. Chodníky navrhnuté z betónovej 
dlažby. Vonkajšie osvetlenie formou stĺpových LED lámp.

Poznámka: Budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých položiek tohto dokumentu a ich nahradenie položkami porovnateľnej kvality


