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Konštrukčné riešenie:
* založenie na základových pásoch v nezámrznej hĺbke
* zvislé nosné konštrukcie: murivo tradičné
* vodorovné nosné konštrukcie: železobetónová doska
* obvodový plášť: obvodové murivo zateplenie  
 polystyrénom hr.100 mm, štrukturovaná ušľachtilá  
 silikátová omietka
* vnútorné deliace priečky medzi izbami, vápenno  
 cementová omietka
* strecha: pultová plochá, trámová s tepelnou  
 izoláciou 250 mm a krytinou 

Povrchy stien:
* Vonkajšie omietky: štruktúrovaná ušľachtilá omietka  
 v odtieňoch podľa farebného riešenia
* Vnútorné omietky a stropy: vápenno-cementové, jemné
* Vnútorné maľby: biela farba  (podkladový náter)  
 útorné maľby: biela farba (podkladný náter)

Povrchy podláh:
* Podlahy v byte: cementový poter 
* Podlahy na terasách 1NP: zámková dlažba 
* Podlahy na terasách 2NP + na balkónoch:  
 mrazuvzdorná dlažba resp. izolačná fólia

Klampiarske a zámočnícke konštrukcie:
* Žľaby: materiál pozinkovaný plech + povrchová úprava  
 v odtieňoch RAL
* Odkvapové rúry: materiál pozinkovaný plech

Okná, dvere:
* Vchodové dvere: protipožiarne - byty, plastové - domy
* Okná: plastové s izolačným dvojsklom 
* Parapety vonkajšie: Plast - plechové + povrchová  
 úprava odtieňoch RAL
* Parapety vnútorné: Plast 

Technické vybavenie, inštalácie:
* elektroinštalácie: samostatný elektromer v prípade  
 RD umiestnený na hranici pozemku; domový rozvádzač  
 na chodbe, vývody pre svietidlá, vypínače a zásuvky,  
 vývod pre elektrický sporák a digestor, vývody pre  
 základné vonkajšie osvetlenie s lampou, vonkajšia  
 zásuvka na 220V
* inštalácie slaboprúd: príprava pre TV, internet;  
 domový vrátnik / v byte /
* plynomer - plyn je dovedený do kotolne, merač  
 sa nachádza pred objektom
* vodomer - meranie TUV, SUV a tepla pre jednotlivé byty
* bleskozvod
* vykurovanie: výrobu tepla pre rodinný dom  
 zabezpečuje plynový závesný kotol umiestnený  
 v objekte / byty vo viladome majú spoločnú kotolňu  
 a meranie pre každý byt je samostatné; vykurovanie  
 je pomocou radiátorov, na radiátoroch konvekčné  
 termostatické hlavice
* zdravotechnika: rozvody vody a kanalizácie  
 pre kúpeľňu, WC a kuchyňu, splachovacie zariadenie  
 typu Geberit, samostatný vývod pre napojenie  
 práčky - príprava
* vsakovacia šachta na dažďovú vodu na pozemku

*Investor si vyhradzuje právo na zmenu.
*Prípadné zmeny, ktoré nenarušia vlastnosti/statiku domu môžu byť zmenené.


