Štandard materiálov a zariadení
3-izbového bytu
Podlahové krytiny

•
•
•
•
•

Laminátové podlahy EGGER SOLUTION – pokládka Clic2Clic bez lepenia - dodávka
a montáž vrátane soklových líšt výšky 4cm skrutkované , + dodávka a
montáž kročajovej izolácie a ochrannej fólie pod laminátovou podlahou a
prechodových líšt v dekóre podlahy – lepené
Vstupná hala - Laminátové podlahy Dynamic EGGER SOLUTION
Kúpeľňa - PARADYZ CONCERT orange, verde, blue, bianco, beige, orcha, brown dlažba 33,3 x 33,3 cm, obklad 25 x 40 cm, listela 4,8 x 40 cm
WC - PARADYZ CONCERT orange, verde, blue, bianco, beige, orcha, brown - dlažba 33,3 x 33,3 cm,
obklad 25 x 40 cm, listela 4,8 x 40 cm
Balkón (mrazuvzdorná, protišmyková dlažba , rozmer 30 x 30 cm)

Obklady

•
•

kúpeľňa, (do výšky 2m ) obklad možnosť výberu z kolekcie PARADYZ CONCERT
WC (obklad do výšky 1,2 m) obklad 25x40 cm, rozmer listela 4,8x40 cm

Výplne otvorov

•

•
•
•

dvere vchodové bezpečnostné – 7 aktívnych bodov, s požiarnou odolnosťou, vnútorná strana
laminát javor, vonkajšia strana laminát – farba sivá, kovanie guľa - kľučka
typ dverí/rozmery/design: 1970/800 /BD 100 Kasto Lamint
bezpečnostná trieda ENV1627: 2
stupeň utajenia podľa NBU: dôverné
počet istiacich bodov: 7 zámok Hobes IK114
požiarna odolnosť ENV1634: Ei30/EW30 D3 zvuk: 37 db
kovanie: bezpečnostné Rostex T802 guľa chróm
vložka: FAB 2015
Westag & Getalit AGPortalit Nemecko - dvere interiérové hladké plné laminátové s melamínovým
povrchom v prevedení buk, dub, biela, čerešňa, orech, wenge do obložkovej polohranatej (jemný
oblúk) zárubne, kovanie nerez Swing kľučka – kľučka, obyčajný zámok
obložková zárubňa pre otvor 1400 mm v prevedení buk, dub, biela, čerešňa, orech, wenge.
okná a balk. dvere: plastové biele z vonkajšej strany vo farbe antracit (tmavošedá);
5-komorový systém s izolačným dvojsklom 4-16-4 U = 1,1, so systémovým kovaním Maco

Vybavenie kúpeľne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x umývadlo - Laufen Pro A, umývadlo 650x480 mm, biela, 8.1895.3.104.1,
s otvorom pre batériu uprostred
batéria páková umývadlová HG, 834433 umývadlová batéria TALIS S chróm
chromový umývadlový sifón HG 83141 sifon 5/4
ventil rohový T66 1/2“ vršok T13
vaňa (v bytoch podľa projektu) - vstavaná verzia - Laufen Pro, vaňa 170x75cm,
vstavaná verzia, 2.3195.0
batéria páková vaňová HG, 83087 TALIS S, vaňová batéria TALIS S chróm
vaňová súprava HG 83087 Talis S chróm
vaňový sifón HG, 58150000 FLEXAPIUS sifon
odtokový sifón na práčku HL 405
el. zásuvka pri zrkadle
el. zásuvka na práčku
ventilátor K160M, Decor 300 CZ, Decor 100 CRZ

Vybavenie WC

•
•
•

doska na sedenie Laufen sedatko 9195.0 Pro biele
WC Laufen Pro, produktové číslo 82095.0
ventilátor K160M, Decor 300 CZ, Decor 100 CRZ

Kúrenie

•
•
•

Teplovodné vykurovanie z centrálneho zdroja tepla
radiátory plechové Korad, Vogel Not, Korado, ....
v kúpeľni rebríkový radiátor

Silnoprúdové rozvody

•
•
•

káblové rozvody z medených káblov CYKY , CHKE-R,V
vypínače a zásuvky typ ABB Tango biele
svetelný vývod v izbách a pod kuchynskou linkou je ukončený svorkou, na balkónoch sú svietidlá
a jedna zásuvka

