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Technický stav vyhotovenia bytov

Špecifikácia BASIC (holodom shopný kolaudácie) ŠTANDARD (štandardné prevedie bez klientských zmien)

Podlahy (okrem WC a kúpeľne) bez nášlapných vrstiev EGGER BASIC 31/7 laminátový povrch v 8 farebných dekoroch, 
odolný, oderuvzdorný povrch; UniFit bez lepenia;Rozmery: 1292 x 192 x 7 mm; podložka pod parkety 2 mm 

   EASY SILENZIO 
Rozmery: 1292 x 192 x 7 mm;
AL prechodové lišty šírky 32 mm eloxované alebo fóliované, 20 farieb;
soklové lišty výška 60 mm, MDF, povrch fólia 8 farieb, nastrelované

Dvere interiérové bez LIPBLED Visoline - jednokrídlové, otváravé interiérové dvere s výpňou z voštiny. Plné, falcové dverné krídlo, s 
priznanými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v 7 farebných prevedeniach. Obložková zárubňa v 
rovnakom farebnom prevedení ako dverené krídlo, 
Rozmery: 600 - 800 x 1970 mm
KOVANIE DVERÍ
LUXOR  - kovanie dverí v prevedení kľučka/kľučka, s BB (otvor pre kľúč) rozetou okrúhleho tvaru, s povrchovou 
úpravou  eloxovaný hliník v troch farebných prevedeniach.

Dvere vstupné Dvere- jednokrídlové, protipožiarne dvere,  laminovaný povrch s úpravou vo farbe podľa návrhu 
architekta, panoramatický priezorník, drevený prah, oceľová zárubňa vo farebnom vyhotovení 
podľa návrhu architekta
Rozmery: 900 x 1970 mm
KOVANIE DVERÍ
madlo/ kľučka, bez prekrytia, povrchová úprava - prírodný hliník

Dvere- jednokrídlové, protipožiarne dvere,  laminovaný povrch s úpravou vo farbe podľa návrhu architekta, 
panoramatický priezorník, drevený prah,, oceľová zárubňa vo farebnom vyhotovení podľa návrhu architekta
Rozmery: 900 x 1970 mm
KOVANIE DVERÍ
madlo/ kľučka, bez prekrytia, povrchová úprava - prírodný hliník

Obklady a dlažby WC a kúpeľňa bez FINEZA  MODERN keramický obklad;
4 farebné prevedenia s hladkou matnou povrchovou úpravou,1 farebné prevedenie s hladkou lesklou 
povrchovou úpravou, rektifikované                                                                                                                                          
kúpeľňa: výška obkladu 2100mm,                                                                                                                                       
wc: výška obkladu 1200mm, obklad je iba na stenách v styku s vodou
Rozmery: 297 x 595 x 9 mm.
SINTESI LANDS dlažba,                                                                                                                                                        
5 farebných prevedení s hladkou matnou povrchovou úpravou,rektifikované
Rozmery: 595 x 595 x 9,2 mm alebo 296 x 595 x 8,5mm                                                                                                                     
GEOTILES MANISES dlažba,                                                                                                                                                    
2 farebné prevedenía s hladkou matnou povrchovou úpravou,patchwork
Rozmery: 600 x 600 x 11 mm.

Batéria umývadlová/
umývadielková

bez GROHE Edge - 23328000 - páková stojanková batéria, s automatickou zátkou, chróm, Rozmery: výška 147 
mm, vyloženie 90 mm.

Batéria vaňová + set bez GROHE Edge - 23334000 - páková nástenná batéria, automatické
prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová úprava - chróm, bez
sprchovej sady;
GROHE New Tempesta  - 27799001 - sada ručnej sprchy s dvomi sprchovými prúdmi, držiak sprchy a 
sprchovej hadice;             

Umývadlo bez Kolo Nova Pro, keramická umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane plastového sifónu,otvor 
pre batériu uprostred                                                                                                                                              
rozmer 55x44cm

Umývadielko - iba samostatné WC bez Kolo Nova Pro, keramická umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane plastového sifónu,otvor 
pre batériu uprostred                                                                                                                                              
rozmer 36x28cm

Vaňa bez Laguna Idea Plus - - vstavaná, plastová vaňa, v bielom farebnom prevední,  vrátane plastového sifónu s 
pochrómovanou krytkou.
Rozmery:1600-1700 x 750

WC + WC doska
 + ovládacie tlačítko

bez Kolo Nova Pro -  závesná, keramická WC misa s hĺbkovým splachovaním, so sedacou doskou s poklopom s 
antibakteriálnou úpravou, v bielom farebnom prevedení, zadný odpad
Rozmery: 530mm
Kolo Nova Pro Duroplast - sedacia doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, so sklápacím systémom, v 
bielom farebnom prevedení.
Tlačítko

Vypínače a zásuvky biela farba biela farba
Bytový telefón Audiotelefón

biele prevedenie, s tlačítkami a slúchadlom
Audiotelefón
biele prevedenie, s tlačítkami a slúchadlom

Osvetlenie /stropné svietidlo len káblový vývod ako príprava žiarovka

Exter.osvetlenie exteriérové svietidlo, IP 44 exteriérové svietidlo, IP 44

Digestor príprava elektro pre uhlíkový digestor, digestor nie je súčasťou,  bez rozvodov VZT príprava elektro pre uhlíkový digestor,  digestor nie je súčasťou štandardu,  bez rozvodov VZT

Úprava stien  a stropov vápenno-cementová omietka bez maľby vápenno-cementová omietka s dvojnásobnou bielou maľbou, SDK sú opatrené dvojitým náterom bielej farby

Vetranie WC a kúpeľní riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s odvodom nad strechu, v prípade prirodzeného 
vetrania bez ventilátora

riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s odvodom nad strechu, v prípade prirodzeného vetrania bez 
ventilátora

Okná Okenné konštrukcie sú z plastových profilov, farebné prevedenie biela. Okenné výplne sú 
zasklenné izolačným dvojsklom/trojsklom. Na všetkých oknách je použité celoobvodové kovanie. 
Vnútorný parapet je z plastovej parapetnej dosky - bielej, vonkajší parapet hliníkový

Okenné konštrukcie sú z plastových profilov, farebné prevedenie biela. Okenné výplne sú zasklenné izolačným 
trojsklom. Na všetkých oknách je použité celoobvodové kovanie. Vnútorný parapet je z plastovej parapetnej 
dosky - bielej, vonkajší parapet hliníkový

Terasa 1NP                                      
zámková dlažba hr. 4cm, osvetlenie, zásuvka, nezámrzný ventil zámková dlažba hr. 4cm, osvetlenie, zásuvka, nezámrzný ventil

Terasa 2NP                                      hydroizolácia bez nášlapnej vrstvy, tzn.klient si musí dokončiť finálnu úpravu (dlažba na terče, 
palubovka, resp.iné), zábradlie podľa PD, osvetlenie, zásuvka,

hydroizolácia bez nášlapnej vrstvy, tzn.klient si musí dokončiť finálnu úpravu (dlažba na terče, 
palubovka,resp.iné),  zábradlie podľa PD, osvetlenie, zásuvka,

Balkóny hydroizolácia, zábradlie podľa PD hydroizolácia, mrazuvzdorná dlažba, zábradlie podľa PD

Vykurovanie a príprava teplej 
úžitkovej vody

plynovový kotol so zásobníkom TUV,radiátory v zmysle dokumentácie UK plynovový kotol so zásobníkom TUV,radiátory v zmysle dokumentácie UK

Voda a kanalizácia Kanalizácia je vedená gravitačne do verejnej kanalizácie s odvetraním stúpacieho potrubia. 
Inštalácie pre kúpelňu a WC sú realizované bez napojenia zariaď.predmetov ukončené zátkou. V 
mieste KL sú pripravené zaslepené rozvody bez ventilov.

Kanalizácia je vedená gravitačne do verejnej kanalizácie s odvetraním stúpacieho. Inštalácie pre kúpelňu a WC 
sú realizované kompletne vrátane napojenia zariaďovacích predmetov zdravotechniky. V mieste KL sú 
pripravené zaslepené rozvody bez ventilov

Silnoprúdová elektroinštalácia Bytový rozvádzač; Elektromer mimo priestoru bytu; Zásuvky 230V vo všetkých obytných 
miestnostiach a kúpeľni;  vývody pre osvetlenie sú vyvedené zo stropu v každej miestnosti; na 
terasách je exteriérové svietidlo vyvedene na fasade + exteriérová zásuvka

Bytový rozvádzač; Elektromer mimo priestoru bytu; Zásuvky 230V vo všetkých obytných miestnostiach a 
kúpeľni;  vývody pre osvetlenie sú vyvedené zo stropu v každej miestnosti; na terasách je exteriérové svietidlo 
vyvedene na fasade + exteriérová zásuvka

Slaboprúdová elektroinštalácia v obývacej miestnosti je umiestnená zostava TV zásuvky a zásuvky na pripojenie internetu a 
telefónu; elektrický audiovrátnik na komunikáciu medzi bytom a vstupnými dverami do domu.  
Sateliný rozvod pre TV.

v obývacej miestnosti je umiestnená zostava TV zásuvky a zásuvky na pripojenie internetu a telefónu; 
elektrický audiovrátnik na komunikáciu medzi bytom a vstupnými dverami do domu.  Sateliný rozvod pre TV.

Kuchynská linka KL nie je súčasťou štandardného vyhotovenia. V kuchyniach je predpokladaná individuálna 
inštalácia uhlíkových digestorov. Digestor nie je súčasťou štandardu

KL nie je súčasťou štandardného vyhotovenia. V kuchyniach je predpokladaná individuálna inštalácia 
uhlíkových digestorov. Digestor nie je súčasťou štandardu

Oplotenie pozemku oplotenie pozemku výšky 150cm bez podhrabových dosiek a bránok oplotenie pozemku výšky 150cm bez podhrabových dosiek a bránok

Garáž garážová brána s elektrickým ovládaním, príprava na svetlo - káblový vývod, zásuvka, betónová 
doska bez finálnej úpravy

garážová brána s elektrickým ovládaním, príprava na svetlo - káblový vývod, zásuvka, betónová doska bez 
finálnej úpravy

Budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu technického riešenia, ako aj použitých materiálov, uvedených v tomto dokumente a ich nahradenie za technické riešenia a materiály adekvátneho druhu a kvality.



Kľud výslnia  a komfort mesta 
Znak projektu

Platné od 1.7.2019
Technický stav vyhotovenia bytov

Špecifikácia BASIC (holodom shopný kolaudácie) ŠTANDARD (štandardné prevedie bez klientských zmien)
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4 farebné prevedenia s hladkou matnou povrchovou úpravou,1 farebné prevedenie s hladkou lesklou 
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kúpeľňa: výška obkladu 2100mm,                                                                                                                                       
wc: výška obkladu 1200mm, obklad je iba na stenách v styku s vodou
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Batéria umývadlová/
umývadielková

bez GROHE Edge - 23328000 - páková stojanková batéria, s automatickou zátkou, chróm, Rozmery: výška 147 
mm, vyloženie 90 mm.

Batéria vaňová + set bez GROHE Edge - 23334000 - páková nástenná batéria, automatické
prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová úprava - chróm, bez
sprchovej sady;
GROHE New Tempesta  - 27799001 - sada ručnej sprchy s dvomi sprchovými prúdmi, držiak sprchy a 
sprchovej hadice;             

Umývadlo bez Kolo Nova Pro, keramická umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane plastového sifónu,otvor 
pre batériu uprostred                                                                                                                                              
rozmer 55x44cm

Umývadielko - iba samostatné WC bez Kolo Nova Pro, keramická umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane plastového sifónu,otvor 
pre batériu uprostred                                                                                                                                              
rozmer 36x28cm

Vaňa bez Laguna Idea Plus - - vstavaná, plastová vaňa, v bielom farebnom prevední,  vrátane plastového sifónu s 
pochrómovanou krytkou.
Rozmery:1600-1700 x 750

WC + WC doska
 + ovládacie tlačítko

bez Kolo Nova Pro -  závesná, keramická WC misa s hĺbkovým splachovaním, so sedacou doskou s poklopom s 
antibakteriálnou úpravou, v bielom farebnom prevedení, zadný odpad
Rozmery: 530mm
Kolo Nova Pro Duroplast - sedacia doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, so sklápacím systémom, v 
bielom farebnom prevedení.
Tlačítko

Vypínače a zásuvky biela farba biela farba
Bytový telefón Audiotelefón

biele prevedenie, s tlačítkami a slúchadlom
Audiotelefón
biele prevedenie, s tlačítkami a slúchadlom

Osvetlenie /stropné svietidlo len káblový vývod ako príprava žiarovka

Exter.osvetlenie exteriérové svietidlo, IP 44 exteriérové svietidlo, IP 44

Digestor príprava elektro pre uhlíkový digestor, digestor nie je súčasťou,  bez rozvodov VZT príprava elektro pre uhlíkový digestor,  digestor nie je súčasťou štandardu,  bez rozvodov VZT

Úprava stien  a stropov vápenno-cementová omietka bez maľby vápenno-cementová omietka s dvojnásobnou bielou maľbou, SDK sú opatrené dvojitým náterom bielej farby

Vetranie WC a kúpeľní riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s odvodom nad strechu, v prípade prirodzeného 
vetrania bez ventilátora

riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s odvodom nad strechu, v prípade prirodzeného vetrania bez 
ventilátora

Okná Okenné konštrukcie sú z plastových profilov, farebné prevedenie biela. Okenné výplne sú 
zasklenné izolačným dvojsklom/trojsklom. Na všetkých oknách je použité celoobvodové kovanie. 
Vnútorný parapet je z plastovej parapetnej dosky - bielej, vonkajší parapet hliníkový

Okenné konštrukcie sú z plastových profilov, farebné prevedenie biela. Okenné výplne sú zasklenné izolačným 
trojsklom. Na všetkých oknách je použité celoobvodové kovanie. Vnútorný parapet je z plastovej parapetnej 
dosky - bielej, vonkajší parapet hliníkový

Terasa 1NP                                      
zámková dlažba hr. 4cm, osvetlenie, zásuvka, nezámrzný ventil zámková dlažba hr. 4cm, osvetlenie, zásuvka, nezámrzný ventil

Terasa 2NP                                      hydroizolácia bez nášlapnej vrstvy, tzn.klient si musí dokončiť finálnu úpravu (dlažba na terče, 
palubovka, resp.iné), zábradlie podľa PD, osvetlenie, zásuvka,

hydroizolácia bez nášlapnej vrstvy, tzn.klient si musí dokončiť finálnu úpravu (dlažba na terče, 
palubovka,resp.iné),  zábradlie podľa PD, osvetlenie, zásuvka,

Balkóny hydroizolácia, zábradlie podľa PD hydroizolácia, mrazuvzdorná dlažba, zábradlie podľa PD

Vykurovanie a príprava teplej 
úžitkovej vody

plynovový kotol so zásobníkom TUV,radiátory v zmysle dokumentácie UK plynovový kotol so zásobníkom TUV,radiátory v zmysle dokumentácie UK

Voda a kanalizácia Kanalizácia je vedená gravitačne do verejnej kanalizácie s odvetraním stúpacieho potrubia. 
Inštalácie pre kúpelňu a WC sú realizované bez napojenia zariaď.predmetov ukončené zátkou. V 
mieste KL sú pripravené zaslepené rozvody bez ventilov.

Kanalizácia je vedená gravitačne do verejnej kanalizácie s odvetraním stúpacieho. Inštalácie pre kúpelňu a WC 
sú realizované kompletne vrátane napojenia zariaďovacích predmetov zdravotechniky. V mieste KL sú 
pripravené zaslepené rozvody bez ventilov

Silnoprúdová elektroinštalácia Bytový rozvádzač; Elektromer mimo priestoru bytu; Zásuvky 230V vo všetkých obytných 
miestnostiach a kúpeľni;  vývody pre osvetlenie sú vyvedené zo stropu v každej miestnosti; na 
terasách je exteriérové svietidlo vyvedene na fasade + exteriérová zásuvka

Bytový rozvádzač; Elektromer mimo priestoru bytu; Zásuvky 230V vo všetkých obytných miestnostiach a 
kúpeľni;  vývody pre osvetlenie sú vyvedené zo stropu v každej miestnosti; na terasách je exteriérové svietidlo 
vyvedene na fasade + exteriérová zásuvka

Slaboprúdová elektroinštalácia v obývacej miestnosti je umiestnená zostava TV zásuvky a zásuvky na pripojenie internetu a 
telefónu; elektrický audiovrátnik na komunikáciu medzi bytom a vstupnými dverami do domu.  
Sateliný rozvod pre TV.

v obývacej miestnosti je umiestnená zostava TV zásuvky a zásuvky na pripojenie internetu a telefónu; 
elektrický audiovrátnik na komunikáciu medzi bytom a vstupnými dverami do domu.  Sateliný rozvod pre TV.

Kuchynská linka KL nie je súčasťou štandardného vyhotovenia. V kuchyniach je predpokladaná individuálna 
inštalácia uhlíkových digestorov. Digestor nie je súčasťou štandardu

KL nie je súčasťou štandardného vyhotovenia. V kuchyniach je predpokladaná individuálna inštalácia 
uhlíkových digestorov. Digestor nie je súčasťou štandardu

Oplotenie pozemku oplotenie pozemku výšky 150cm bez podhrabových dosiek a bránok oplotenie pozemku výšky 150cm bez podhrabových dosiek a bránok

Garáž garážová brána s elektrickým ovládaním, príprava na svetlo - káblový vývod, zásuvka, betónová 
doska bez finálnej úpravy

garážová brána s elektrickým ovládaním, príprava na svetlo - káblový vývod, zásuvka, betónová doska bez 
finálnej úpravy

Budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu technického riešenia, ako aj použitých materiálov, uvedených v tomto dokumente a ich nahradenie za technické riešenia a materiály adekvátneho druhu a kvality.
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   EASY SILENZIO 
Rozmery: 1292 x 192 x 7 mm;
AL prechodové lišty šírky 32 mm eloxované alebo fóliované, 20 farieb;
soklové lišty výška 60 mm, MDF, povrch fólia 8 farieb, nastrelované

Dvere interiérové bez LIPBLED Visoline - jednokrídlové, otváravé interiérové dvere s výpňou z voštiny. Plné, falcové dverné krídlo, s 
priznanými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v 7 farebných prevedeniach. Obložková zárubňa v 
rovnakom farebnom prevedení ako dverené krídlo, 
Rozmery: 600 - 800 x 1970 mm
KOVANIE DVERÍ
LUXOR  - kovanie dverí v prevedení kľučka/kľučka, s BB (otvor pre kľúč) rozetou okrúhleho tvaru, s povrchovou 
úpravou  eloxovaný hliník v troch farebných prevedeniach.

Dvere vstupné Dvere- jednokrídlové, protipožiarne dvere,  laminovaný povrch s úpravou vo farbe podľa návrhu 
architekta, panoramatický priezorník, drevený prah, oceľová zárubňa vo farebnom vyhotovení 
podľa návrhu architekta
Rozmery: 900 x 1970 mm
KOVANIE DVERÍ
madlo/ kľučka, bez prekrytia, povrchová úprava - prírodný hliník

Dvere- jednokrídlové, protipožiarne dvere,  laminovaný povrch s úpravou vo farbe podľa návrhu architekta, 
panoramatický priezorník, drevený prah,, oceľová zárubňa vo farebnom vyhotovení podľa návrhu architekta
Rozmery: 900 x 1970 mm
KOVANIE DVERÍ
madlo/ kľučka, bez prekrytia, povrchová úprava - prírodný hliník

Obklady a dlažby WC a kúpeľňa bez FINEZA  MODERN keramický obklad;
4 farebné prevedenia s hladkou matnou povrchovou úpravou,1 farebné prevedenie s hladkou lesklou 
povrchovou úpravou, rektifikované                                                                                                                                          
kúpeľňa: výška obkladu 2100mm,                                                                                                                                       
wc: výška obkladu 1200mm, obklad je iba na stenách v styku s vodou
Rozmery: 297 x 595 x 9 mm.
SINTESI LANDS dlažba,                                                                                                                                                        
5 farebných prevedení s hladkou matnou povrchovou úpravou,rektifikované
Rozmery: 595 x 595 x 9,2 mm alebo 296 x 595 x 8,5mm                                                                                                                     
GEOTILES MANISES dlažba,                                                                                                                                                    
2 farebné prevedenía s hladkou matnou povrchovou úpravou,patchwork
Rozmery: 600 x 600 x 11 mm.

Batéria umývadlová/
umývadielková

bez GROHE Edge - 23328000 - páková stojanková batéria, s automatickou zátkou, chróm, Rozmery: výška 147 
mm, vyloženie 90 mm.

Batéria vaňová + set bez GROHE Edge - 23334000 - páková nástenná batéria, automatické
prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová úprava - chróm, bez
sprchovej sady;
GROHE New Tempesta  - 27799001 - sada ručnej sprchy s dvomi sprchovými prúdmi, držiak sprchy a 
sprchovej hadice;             

Umývadlo bez Kolo Nova Pro, keramická umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane plastového sifónu,otvor 
pre batériu uprostred                                                                                                                                              
rozmer 55x44cm

Umývadielko - iba samostatné WC bez Kolo Nova Pro, keramická umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane plastového sifónu,otvor 
pre batériu uprostred                                                                                                                                              
rozmer 36x28cm

Vaňa bez Laguna Idea Plus - - vstavaná, plastová vaňa, v bielom farebnom prevední,  vrátane plastového sifónu s 
pochrómovanou krytkou.
Rozmery:1600-1700 x 750

WC + WC doska
 + ovládacie tlačítko

bez Kolo Nova Pro -  závesná, keramická WC misa s hĺbkovým splachovaním, so sedacou doskou s poklopom s 
antibakteriálnou úpravou, v bielom farebnom prevedení, zadný odpad
Rozmery: 530mm
Kolo Nova Pro Duroplast - sedacia doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, so sklápacím systémom, v 
bielom farebnom prevedení.
Tlačítko

Vypínače a zásuvky biela farba biela farba
Bytový telefón Audiotelefón

biele prevedenie, s tlačítkami a slúchadlom
Audiotelefón
biele prevedenie, s tlačítkami a slúchadlom

Osvetlenie /stropné svietidlo len káblový vývod ako príprava žiarovka

Exter.osvetlenie exteriérové svietidlo, IP 44 exteriérové svietidlo, IP 44

Digestor príprava elektro pre uhlíkový digestor, digestor nie je súčasťou,  bez rozvodov VZT príprava elektro pre uhlíkový digestor,  digestor nie je súčasťou štandardu,  bez rozvodov VZT

Úprava stien  a stropov vápenno-cementová omietka bez maľby vápenno-cementová omietka s dvojnásobnou bielou maľbou, SDK sú opatrené dvojitým náterom bielej farby

Vetranie WC a kúpeľní riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s odvodom nad strechu, v prípade prirodzeného 
vetrania bez ventilátora

riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s odvodom nad strechu, v prípade prirodzeného vetrania bez 
ventilátora

Okná Okenné konštrukcie sú z plastových profilov, farebné prevedenie biela. Okenné výplne sú 
zasklenné izolačným dvojsklom/trojsklom. Na všetkých oknách je použité celoobvodové kovanie. 
Vnútorný parapet je z plastovej parapetnej dosky - bielej, vonkajší parapet hliníkový

Okenné konštrukcie sú z plastových profilov, farebné prevedenie biela. Okenné výplne sú zasklenné izolačným 
trojsklom. Na všetkých oknách je použité celoobvodové kovanie. Vnútorný parapet je z plastovej parapetnej 
dosky - bielej, vonkajší parapet hliníkový

Terasa 1NP                                      
zámková dlažba hr. 4cm, osvetlenie, zásuvka, nezámrzný ventil zámková dlažba hr. 4cm, osvetlenie, zásuvka, nezámrzný ventil

Terasa 2NP                                      hydroizolácia bez nášlapnej vrstvy, tzn.klient si musí dokončiť finálnu úpravu (dlažba na terče, 
palubovka, resp.iné), zábradlie podľa PD, osvetlenie, zásuvka,

hydroizolácia bez nášlapnej vrstvy, tzn.klient si musí dokončiť finálnu úpravu (dlažba na terče, 
palubovka,resp.iné),  zábradlie podľa PD, osvetlenie, zásuvka,

Balkóny hydroizolácia, zábradlie podľa PD hydroizolácia, mrazuvzdorná dlažba, zábradlie podľa PD

Vykurovanie a príprava teplej 
úžitkovej vody

plynovový kotol so zásobníkom TUV,radiátory v zmysle dokumentácie UK plynovový kotol so zásobníkom TUV,radiátory v zmysle dokumentácie UK

Voda a kanalizácia Kanalizácia je vedená gravitačne do verejnej kanalizácie s odvetraním stúpacieho potrubia. 
Inštalácie pre kúpelňu a WC sú realizované bez napojenia zariaď.predmetov ukončené zátkou. V 
mieste KL sú pripravené zaslepené rozvody bez ventilov.

Kanalizácia je vedená gravitačne do verejnej kanalizácie s odvetraním stúpacieho. Inštalácie pre kúpelňu a WC 
sú realizované kompletne vrátane napojenia zariaďovacích predmetov zdravotechniky. V mieste KL sú 
pripravené zaslepené rozvody bez ventilov

Silnoprúdová elektroinštalácia Bytový rozvádzač; Elektromer mimo priestoru bytu; Zásuvky 230V vo všetkých obytných 
miestnostiach a kúpeľni;  vývody pre osvetlenie sú vyvedené zo stropu v každej miestnosti; na 
terasách je exteriérové svietidlo vyvedene na fasade + exteriérová zásuvka

Bytový rozvádzač; Elektromer mimo priestoru bytu; Zásuvky 230V vo všetkých obytných miestnostiach a 
kúpeľni;  vývody pre osvetlenie sú vyvedené zo stropu v každej miestnosti; na terasách je exteriérové svietidlo 
vyvedene na fasade + exteriérová zásuvka

Slaboprúdová elektroinštalácia v obývacej miestnosti je umiestnená zostava TV zásuvky a zásuvky na pripojenie internetu a 
telefónu; elektrický audiovrátnik na komunikáciu medzi bytom a vstupnými dverami do domu.  
Sateliný rozvod pre TV.

v obývacej miestnosti je umiestnená zostava TV zásuvky a zásuvky na pripojenie internetu a telefónu; 
elektrický audiovrátnik na komunikáciu medzi bytom a vstupnými dverami do domu.  Sateliný rozvod pre TV.

Kuchynská linka KL nie je súčasťou štandardného vyhotovenia. V kuchyniach je predpokladaná individuálna 
inštalácia uhlíkových digestorov. Digestor nie je súčasťou štandardu

KL nie je súčasťou štandardného vyhotovenia. V kuchyniach je predpokladaná individuálna inštalácia 
uhlíkových digestorov. Digestor nie je súčasťou štandardu

Oplotenie pozemku oplotenie pozemku výšky 150cm bez podhrabových dosiek a bránok oplotenie pozemku výšky 150cm bez podhrabových dosiek a bránok

Garáž garážová brána s elektrickým ovládaním, príprava na svetlo - káblový vývod, zásuvka, betónová 
doska bez finálnej úpravy

garážová brána s elektrickým ovládaním, príprava na svetlo - káblový vývod, zásuvka, betónová doska bez 
finálnej úpravy

Budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu technického riešenia, ako aj použitých materiálov, uvedených v tomto dokumente a ich nahradenie za technické riešenia a materiály adekvátneho druhu a kvality.
Budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu technického riešenia, ako aj použitých materiálov, uvedených v tomto dokumente a ich nahradenie za technické riešenia a ma-
teriály adekvátneho druhu a kvality.


