
Nosný systém     železobetónový skelet vytvorený stenovými nosnými stĺpmi v suterénoch resp. 
     na prízemí,stenový systém vo vyšších podlažiach

Steny      obvodové a nosné steny zo železobetónu a muriva,  priečky z murív a  
     sadrokartónu,predstenový systém z pórobetónu

Stropy      železobetónové monolitické dosky

Schodisko     nosná konštrukcia – železobetón nášľapná vrstva – keramická dlažba  
     (gletovaný betónový povrch)

Plochá strecha    železobetónová doska, jednoplášťová plochá strecha s izolačnými vrstvami

Pochôdzna terasa    strecha s obráteným poradím vrstiev, betónová dlažba

Vonkajšie fasády    zatepľovací systém – penový polystyrén, omietka fasádna silikátová / 
     akrylátová

Vnútorné povrchy stien   sadrové hladké omietky Kúpeľňa a WC –keramický obklad     
     do výšky 120 / 200 cm

Vnútorné podlahy    izby, kuchyňa, vstupné priestory – laminátové plávajúce 
     podlahy spájané nasucho so soklovými lištami

Kúpeľňa a WC    keramická dlažba

Okná      plastové okná a balkónové dvere s izolačným trojsklom, krídla 
     otváravo-sklopné, farba – antracit, vonkajšie parapety plechové, vnútorné 
     plastové

Dvere      vstupné dvere protipožiarne – bezpečnostné povrchová úprava – drevená fólia, 
     v oceľovej zárubni vnútorné bytové dvere – drevené v drevených obložkových  
     zárubniach
 
Kúrenie a príprava teplej vody  teplo z výmenníkovej stanice tepla (vo vlastníctve      
     teplárne), panelové oceľové doskové telesá, v kúpeľniach     
     nástenné rebríkové vykurovacie telesá + podlahové kúrenie

Odvetranie     prirodzené odvetránie oknami, nástenné ventilátory v kúpeľniach a WC, na 
     vybraných fasádach vetracie mriežky

Elektrické zariadenia    bytová rozvodnica, elektrické rozvody samostatne pre sporák, umývačku riadu 
     a práčku, zásuvky, vývody na inštaláciu osvetlenia, osvetlenie balkónu

Zariaďovacie predmety   keramická WC misa, sklolaminátová vaňa, biele keramické umývadlo so 
hygienických priestorov  stojankovou batériou, ventil studenej vody a odtokový sifón pre práčku

Kuchyňa     rozvod pre elektrický sporák, digestor, samostatná zásuvka pre chladničku, 
     drez a umývačku riadu – prívod studenej a teplej vody, vývod odpadu

Garáž      betónová podlaha

Výťah      6 / 8 miestny

Vonkajšie spevnené plochy   chodníky, parkovacie miesta – betónová zámková dlažba

Vonkajšie nespevnené plochy  siaty trávnik, výsadba stromov

Ostatné vybavenie    audiovrátnik a poštová schránka

BYTOVÝ ŠTANDARD


