
ŠTANDARDY
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 
VNÚTORNÉ PRIEČKY 
Sadrokartónové, murované alebo železobetónové
MEDZIBYTOVÉ PRIEČKY 
Železobetónové alebo murované
NOSNÝ SYSTÉM 
Železobetónový skelet a stužujúce steny
OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Železobetónový s fasádnym zatepľovacím systémom
STROPY 
Železobetónová stropná doska

BEZPEČNOSŤ 
VSTUPY A VJAZDY DO OBJEKTU 
Čipový systém pri vstupe do objektu a v spoločných priestoroch domu
Vjazdová garážová brána ovládaná diaľkovo, bezpečnostný kamerový systém
VSTUPY DO OBJEKTU 
Zvončekové tablo s audio panelom pri hlavnom vstupe do objektu a domácimi telefónmi s tlačítkom 
elektronického otvárania v bytoch

PARKOVANIE 
GARÁŽOVÉ STOJISKA 
Umiestnené pod domom v spoločných parkovacích priestoroch  
Ohraničené obvodovou stenou či perforovaným plechom
GARÁŽE 
Samostatné státia s vlastnou garážovou bránou

OKNÁ 
BYTY 
Plastové, viackomorové, vnútorná farba – biela, vonkajšia strana – antracit

DVERE 
VNÚTORNÉ BYTOVÉ 
Falcové, výška 2100 mm, povrch CPL laminát v niekoľkých dekoroch, obložkové zárubne, dvojkrídlové 
dvere alebo posuvné podľa dispozície bytu, od českého výrobcu Sapeli
VSTUPNÉ BYTOVÉ 
Protipožiarne, bezpečnostné kovanie, lakované kovové zárubne

VYKUROVANIE 
ÚSTREDNÉ KÚRENIE 
Ústredné kúrenie spoločné pre celý objekt
OBYTNÉ MIESTNOSTI 
Radiátory s termostatickou hlavicou
KÚPEĽŇA 
Rebríkový radiátor – biela farba, Rebríkový radiátor – pochrómovaný (pri 5 izb. bytoch)

ELEKTROINŠTALÁCIA 
SILNOPRÚD 
Dizajnové vypínače a zásuvky
SLABOPRÚD 
Rozvody pre dátové služby a televíziu vo všetkých obytných miestnostiach

KUCHYŇA 
Centrálna príprava pre napojenie rozvodov kuchynskej linky

PODLAHY 
OBÝVAČKA, SPÁLŇA, IZBY, KOMORA, CHODBA 
Podlahová krytina od spoločnosti Koratex
KÚPEĽŇA, WC, KOMORA, CHODBA 
Moderná keramická dlažba od spoločnosti SIKO
TERASY, BALKÓNY, LODŽIE 
Keramická mrazuvzdorná dlažba

VYBAVENIE KÚPEĽNÍ A WC 
OBKLADY 
Moderné keramické obklady od spoločnosti SIKO
UMÝVADLO 
Dizajnové keramické umývadlo
UMÝVADIELKO 
Dizajnové keramické umývadielko 
WC  
Závesný toaletný klozet, sedátko plastové biele 
Ovládacie tlačítko splachovania v chrómovej farbe
BATÉRIE 
Kvalitné chromované batérie
Umývadlové pákové stojančekové, vaňové a sprchové pákové nástenné batérie,  
vaňové a sprchové sety
Pri 5 izbových bytoch podomietkové batérie
VAŇA 
Podmurovaná oceľová smaltovaná vaňa
SPRCHOVÁ VANIČKA 
Z liatého mramoru
SPRCHOVÁ ZÁSTENA 
Sprchové posuvné dvere 
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