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

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM
STAVBY

DELIACE A INTERIÉROVÉ
PRIEČKY, STROP

STREŠNÝ PLÁŠŤ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
VNÚTORNÝCH STIEN
A STROPOV

Základová železobetónová doska, obvodové nosné steny z keramických tehlových tvaroviek, monolitický železobetónový stropný 
systém.

Steny: tehlové keramické tvarovky. Strop: monolitický, železobetónový. Finalizácia: vápenno-cementová jednovrstvová omietka, 
biela maľovka.

Deliace a interiérové priečky obytných podlaží: murované, z keramických tehlových tvaroviek. Použité akustické tehly vyhovujú 
zvýšeným nárokom na komfortnú zvukovú izoláciu.

INTERIÉROVÉ SCHODISKÁ Monolitické železobetónové schodisko s kovovým zábradlím. Finalizácia: keramická dlažba s protišmykovým povrchom.

Skladba strešného plášťa: spodná nosná konštrukcia, tepelnoizolačná vrstva, vrchná hydroizolačná vrstva.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ Skladba obvodového plášťa: tepelnoizolačná vrstva z fasádneho polystyrénu. Finalizácia: tenkovrstevná fasádna omietka 
s dekoratívnymi prvkami.

TECHNICKÉ KOBKY Individuálne, uzamykateľné. Umiestnené v 1. NP 

PODLAHY A DLAŽBY BYTU Podľa zvolenej úrovne �nalizácie.

OBKLADY V BYTE Podľa zvolenej úrovne �nalizácie.

VSTUPNÉ DVERE DO BYTU Jednokrídlové, protipožiarne podľa platných noriem.

INTERIÉROVÉ DVERE Podľa zvolenej úrovne �nalizácie.

TERASY Podľa zvolenej úrovne �nalizácie.

VÝPLNE OTVOROV, 
PARAPETY 

Okná a balkónové dvere: plastové. Výplň: izolačné trojsklo. Farebná úprava: interiér - biela, exteriér - antracit.
Parapety: interiér - plast/biela, exteriér - hliník/antracit.

TIENIACA TECHNIKA Predpríprava na exteriérové žalúzie s elektrickým ovládaním.

VYKUROVANIE Teplovodné, podlahové. Regulácia teploty bytovým priestorovým termostatom. Zdroj tepla a TÚV: tepelné čerpadlo.

LOGGIA Železobetónová doska, kovové zábradlie. Finalizácia: keramická dlažba s protišmykovým povrchom.
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CHLADENIE Predpríprava na inštaláciu bytovej chladiacej jednotky.

VZDUCHOTECHNIKA Priestory toaliet a kúpeľní ako i napojenia kuchynských digestorov s odvetraním cez šachtu.

ELEKTROINŠTALÁCIA Pripojenie bytového domu na verejnú rozvodnú sieť Západoslovenská distribučná. Meranie spotreby elektrickej energie každého 
bytu samostatne. Predpríprava na inštaláciu bytových audio/video telefónov (vrátnikov). Bytové prívody optických komunikačných 
káblov (internet).

ZDRAVOTECHNIKA Kanalizácia a vodovod - plastové rúry a tvarovky. Podružné meranie spotreby vody každej bytovej jednotky.

PARKOVANIE Parkovacie miesta - exteriérové, nekryté. Dispozícia individuálnych parkovacích miest a ich osadenie elektronickou parkovacou 
zábranou - podľa zvolenej úrovne �nalizácie.

DOMOVÝ ODPAD Exteriérové kontajnery na zber separovaného odpadu.

OKOLIE OBJEKTU Úprava okolia: oddychovo - rekreačná zeleň so vzrastlými drevinami, exteriérovými doplnkovými prvkami a modulovým detským 
ihriskom. Exteriérové pouličné osvetlenie: energeticky úsporné.

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


