ZÁKLADY

- monolitické železobetónové základové pásy v nezámrznej hĺbke
- debniace tvárnice s železobetónovou výplňou
- monolitická železobetónová základová doska, dvakrát armovaná pri spodnom a hornom povrchu

HYDROIZOLÁCIE

- asfaltové pásy hydrobit

VODOROVNÉ
KONŠTRUKCIE

- monolitická železobetónová doska nad 1. NP a 2. NP
- schodisko monolitické železobetónové
- svetlá výška miestností minimálne 2650 mm

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

- keramické tehly pálené 250 mm

PRIEČKY

- keramické tehly POROTHERM 11,5 cm

OKNÁ A ZASKLENÉ
STENY

-

VCHODOVÉ DVERE

- hliníkové presklenné, izolačné trojsklo

STRECHA

- betónová strešná krytina
- väzníkový krov
- zateplenie minerálna vlna
- parozábrana
- osb dosky
- sadrokartónové podhľady

TEPELNÉ IZOLÁCIE

-

FASÁDA

- biela silikónová exteriérová omietka BAUMIT

PODLAHY

- cementový poter 60 mm
- stavebná pripravenosť 15 mm na finálne vrstvy podlahy

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- dvojvrstvová omietka vápennocementová
- 1 x biely interiérový náter

PODHĽADY

- sádrokartónový podhľad na 2. NP

ELEKTROINŠTALÁCIA

farebnosť zvonku antracit, zvnútra biele
plastové, zasklenie izolačné trojsklo Ug=0,6
parapety exteriér hliníkové, interiér plastové
za príplatok možnosť obojstrannej laminácie, hliníkových okien alebo drevohliníkových okien

sokel zateplenie extrudovaný polystyrén XPS 120 mm
podlaha 2 vrstvy podlahový polystyrén EPS 80 mm a 100 mm
fasáda polystyrén EPS hrúbka 150 mm
ostenia extrudovaný polystyrén XPS 30 mm

- rozvody medené vodiče pod omietkou
- vypínače, zásuvky LEGRAND séria NILOE
- v každej miestnosti osadená 1 objímka so žiarovkou
- rozvody PC + TV RACK skrinka dovedené rozvody PC +TV, prívod optický kábel
- rozvádzač
- optika dovedená do domu, vyvedená k napojeniu na jednom mieste na 1. NP a aj na 2.NP
- optika, co-ax káble, HDMI káble vyvedené v obývačke pri schodisku

- príprava na videovrátnika
- exteriérová elektrická zásuvka na terase a pri parkovacích miestach
- stavebná pripravenosť pre exteriérové osvetlenie - privedená elektroinštalácia na terasu, k
vchodovým dverám

ZDRAVOTECHNIKA

- rozvody vody plasthliníkové potrubie
- vývod vody nezámrzný ventil na fasáde na terase

VYKUROVANIE

-

TERASA

- zhutnený podklad + obrubníky, stavebná pripravenosť pre decking – drevoplast

TERÉNNE ÚPRAVY

- hrubé terénne úpravy

PARKOVACIE MIESTA

- 3 x parkovacie miesto povrch zámková dlažba hr. 60 mm

OPLOTENIE

- oplotenie domov, záhrad, parkovacích miest, plot jestvujúci doplnený spevnenými plotovými
dielcami pletivo + podhrabová doska
- elektromery osadené pri vstupe do areálu, vodomery v združenej vodomernej šachte
- posuvná brána, príprava na elektrický motor
- za príplatok možnosť elektricky posuvnej brány s motorom

elektrické podlahové vykurovanie s termostatom v každej izbe
elektrický ohrievač vody so zásobníkom
príprava na teplovodný rebríkový radiátor v kúpeľniach na 2. NP
za príplatok možnosť rekuperácie, tepelného čerpadla, príp. kombinácie

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

