ŠTANDARD
Byty sa predávajú v stave holobyt.
Nižšie ponúkaný štandard je za príplatok:
2 izbové byty

16.900 Eur

3, 4 a 5 izbové byty

27.890 Eur

DREVENÉ PODLAHY
Pocíťte teplo ozajstného dreva. Popredný belgický špecialista na drevené
parkety Parky vyrába všetky svoje produkty v súlade s obežnou ekonomikou,
100% recyklovateľnost’ou a minimalizáciu C02 so značkou kvality A+.
Prírodné drevo je natreté 8 vrstvovým super tvrdým lakom, ktorého póry sú
odolné voči vlhkosti a vode. Ultra fresh ochrana zabraňuje usadeniu baktérií.
Hygienická podlaha je teda zaručená. Všetky drevené podlahy sú ošetrené
lakmi na základe vody, lepidlami bez organický zlúčenín a farbami bez
rozpúštadiel. S drevenými podlahami Parky je vnútorná kvalita vzduchu
omnoho vyššia.

DVERE A ZÁRUBNE
Dvere a zárubne kvalitného
českého výrobcu dvier
Solodoor pridajú dávku štýlu
do každej miestnosti vo
vašom novom byte.
Bezfalcové prevedenie
s magnetickými zámkami
a odtieňmi vo farbe podláh
dodáva priestoru nádych
luxusu.

OBKLADY A DLAŽBY
Talianské dizajnové dlažby
a obklady Marazzi sú od
roku 1935 symbolom štýlu
a estetickosti talianskej
keramiky. Moderný štýl
a vysoká kvalita patri do
každého bytu v projekte
Drotárska 15.
Dôležitým faktorom je
ekologická a udržeteľná
výroba značky Marazzi.

VYBAVENIE KÚPEĽNÍ A WC
Pre príjemné bývanie sme pre Vás vybrali to najlepšie vybavenie. Značky Villeroy & Boch,
hansgrohe a Bette sú zárukou najvyššej kvality, funkčnosti a užívateľského komfortu.
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ZÁKLADY, ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
Monolitický nosný systém so stenami o hrúbke 180mm a stropnými doskami
o hrúbke 200 až 250mm vyhovujúce zvukovej nepriezvučnosti.
Murované interiérové deliace priečky z keramických priečkových tehál o hrúbke od 80 do 125mm

FASÁDA A EXTERIÉR
Zateplenie minerálnou vlnou o hrúbke 150 až 200mm
Veľkorysé - dlhé a široké - loggie s osvetlením, elektrickou zásuvkou
Exteriérové tienenie loggií formou posuvných hliníkových panelov s exkluzívnou výplňovou tkaninou
Predpríprava na osadenie exteriérových okenných žalúzií
Energetická trieda budovy A-1

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN, STROPOV INTERIÉRU
Vápenno-cementové omietky hrúbky 15mm a 2mm stierka proti oderu

VÝŤAH
Úsporný veľkokapacitný priestranný výťah.

TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA, KÚRENIE A CHLADENIE
Centrálne, nízko nákladové nezávislé kúrenie a chladenie v stropoch s tepelným čerpadlom.
Termostat v referenčnej miestnosti.
Rebríkové radiátory v kúpeľniach

VZDUCHOTECHNIKA
V izbách vetracie prieduchy do exteriéru, odsávanie vo WC a kúpeľniach podtlakovým ventilátorom s výfukom na strechu objektu.
Možnosťou inštalácie decentralizovaných rekuperačných jednotiek.
Vetranie kuchýň s možnosťou osadenia digestoru s odsávaním na strechu objektu.

PODLAHY, OBKLADY, SANITA A ZARIAĎOVACIE PREDMETY – VOLITEĽNÝ ŠTANDARD
Bezprahová podlaha s kročajovou izoláciou - drevené parkety, drevené obvodové lišty, prechodové lišty
(možnosť výberu typu a dekoru podľa ponúkaného štandardu)
Luxusné dizajnové obklady a dlažby (podľa zvoleného štandardu)
Kompletné vybavenie kúpeľní a WC – exkluzívna značková sanita a batérie
(umývadlá, vane, sprchovacie kúty – podľa dispozície bytu a zvoleného štandardu)

OKNÁ A DVERE
Kvalitné hliníkové okná (posuvné alebo otváracie podľa účelu miestnosti) s izolačným trojsklom.
Vchodové dvere bezpečnostné, proti požiarne, oceľové zárubne s viacbodovým zamykaním.
Interiérové dvere so skrytými pántami (bezfalcové) a zárubňami plynulo prechádzajúcimi do obvodových líšt
(možnosť výberu typu a dekoru podľa ponúkaného štandardu)

ELEKTROINŠTALÁCIA
Prívod dátových služieb od telekomunikačného poskytovateľa
Štruktúrovaná kabeláž vo dvoch izbách, predpríprava na rozvod slaboprúdu do každej izby
Zásuvky a vypínače v štandardne v celom byte
Audio alebo video vrátnik podľa zvoleného štandardu
Bezpečnostné tlačidlo vypnutia elektriky v celom byte (zásuvky, svietidlá), okrem nutných zásuviek pre elektrospotrebiče

SPOLOČNÉ PRIESTORY
Veľkorysý vstup s bezpečnostným systémom
Podzemné parkovacie garáže

VNÚTORNÉ VYBAVENIE BYTU
Kuchynská linka, spotrebiče, nábytok a elektrospotrebiče nie sú súčasťou štandardného vybavenia, ceny ani dodávky bytu.
Príprava vývodov ku kuchynskej linke podľa projektovej dokumentácie.

