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HLAVNÉ KONŠTRUKCIE
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NOSNý SYSTÉM, FASÁDA, STRECHA
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VSTUPNÉ DOMOVÉ DVERE

Hliníkové exteriérové celopresklené dvere, zasklené izolačným 
trojsklom s bezpečnostnou fóliou.

FASÁDA

Povrchová úprava fasády typických podlaží bude silikónovou omietkou.

STRECHA

Strecha objektu bude plochá so štandardnou jednoplášťovou skladbou.
Hydroizolácia strechy bude realizovaná zváranou UV-stabilnou PVC - fóliou.
Tepelná izolácia bude prevedená EPS polystyrénom.

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Obvodové a medzibytové steny a stĺpy sú monolitické, železobetónové.
Obvodové steny sú dodatočne zateplené kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160 a 200 mm.
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Obrázok je len ilustračný.

Obrázok je len ilustračný.



ŠTANDARD DOMU

OKNÁ

Plastové s hliníkovým klipom s celoobvodovým kovaním.
Farba rámov z exteriéru: antracit grey RAL 7016, z interiéru biela
Zasklenie - izolačné trojsklo
Okná v styku s terénom budú opatrené bezpečnostnou fóliou

PARAPETY

Vonkajšie parapety hliníkové - antracitová farba
Vnútorné parapety plastové - farba biela

PREDPRÍPRAVA NA VONKAJŠÍ TIENIACÍ SYSTÉM

V štandarde bude vyhotovená predpríprava žalúziovým kastlíkom s prívodom pre 
napájanie motora žalúzie, samotné tienenie žalúziami je nadštandardom. 

BALKÓNY

Balkóny budú vyhotovené zo  železobetónu. Budú previazané s doskou cez izokorby pre 
zamedzenie tepelného mosta. 
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OKNÁ,  TIENENIE, BALKÓNY



ŠTANDARD DOMU

4

PODLAHA V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH

Bude vytvorená z luxusnej gressovej rektifikovanej dlažby IMOLA - WALK DG / BG 
hrúbky 9 mm s rozmerom 600 x 300 mm. 
Schodisko bude obložené schodovkami IMOLA - WALK DG / BG hrúbky 9 mm 
s rozmerom 600 x 300mm. 

VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE

V štandarde budú do bytov osádzané 
bezpečnostné vstupné dvere splňajúce triedu 
bezpečnosti 2 , EI 30 D3.

Osádzané budú do oceľovej zárubne s 
povrchovou farebnou v bielej farbe RAL 9016. 
Dvere budú povrchovo upravené v dubovom 
dekore zo strany spoločných priestorov, z 
vnútornej strany bytu budú biele RAL 9016.

OMIETKY A NÁTERY

V interiéri spoločných priestorov a bytov 
budú použité sádrové omietky na stenách a 
stropoch.

V štandarde budú tieto omietky upravené na 
stenách a stropoch bielym oteruvzdorným 
náterom. 

SPOLOČné priestory

Osvetlenie spoločných priestorov bude 
riešené stropnými svietidlami OSMONT 
Delia

Obrázok prevedenia spoločných priestorov je len ilustračný.



ŠTANDARD BYTU
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TERASY A BALKÓNY

Na terasách a balkónoch budú použité terasové dosky z hĺbkovo impregnovanej 
borovice.

ZÁBRADLIA

Zábradlie na schodiskách v spoločných priestoroch domu bude vytvorené z oceľového 
madla.

Zábradlie na balkónoch a terasách bytov bude z pásovej ocele.
Všetky zábradlia budú ošetrené antracitovým práškovým nástrekom RAL 7016, ktorý 
zvýši jeho životnosť.

VYKUROVANIE OBJEKTU

Byty budú vykurované centrálnou kotolňou umiestnenou v podzemnom podlaží 
bytového domu. Každý byt bude samostatne meraný.

technické zariadenie, terasy

Obrázok prevedenia terasy je len ilustračný.

Obrázok prevedenia terasy je len ilustračný.
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ŠTANDARD BYTU

KOVANIE DVERÍ

kovanie dverí klasické záves 80/10
kľučka MP FAVORIT R nerez, zámok magnetický, do WC a kúpeľne tzv. WC sada

priečky a interiérové dvere

INTERIÉROVÉ DVERE

V bytoch budú osadené luxusné bezfalcové interiérové dvere PORTA CPL hladké s laminátovým povrchom 
vo farbe BIELA RAL 9003, so skrytými závesmi, osadené do drevenej obložkovej zárubne PORTA SYSTEM 
ELEGANCE. Vnútro dvier tvorí ľahčená drevotriesková doska.

BIELA RAL 9003

BYTOVÉ PRIEČKY

priečky sú vytvorené z keramických tvárnic brúdených 11,5 P+D

PODHĽADY

lokálne znížené sadrokartónové podhľady v kúpelniach pre zakrytie rozvodov
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ŠTANDARD BYTU

V obytných miestnostiach v bytoch budú v štandarde použité luxusné drevené jednolamelové podlahy s V špárou DUB Cinnamon Grande 
značky BARLINEK, povrchová úprava NATURAL OIL, hrúbka 14 mm, trieda vzhľadu COUNTRY. Drevená podlaha je pokladaná na podložku. Po 
obvode podlahy bude osadená soklová lišta v bielom prevedení (výška 40 mm).

DREVENÉ parkety

Obrázok prevedenia je len ilustračný. DUB Cinnamon Grande
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ŠTANDARD BYTU obklady a dlažby

V štandarde kúpelní, wc a vstupných hál budú použité luxusné rektifikované 
gressové obklady a dlažby SAIME NEUTRA.

Štandard ponúka na výber zo šiestich druhov obkladov a dlažieb. 
Bez individuálneho výberu bude použitá dlažba PIOMBO RT a obklad BIANCO 
RT. 

Dlažba rozmer 600 x 600 mm, hrúbka 10 mm
Obklad rozmer 600 x 300 mm, hrúbka 9 mm

Obklad v priestore wc a kúpeľne bude realizovaný do výšky 2100 mm.

rozmer: 600 x 600 mm rozmer: 600 x 600 mm rozmer: 600 x 600 mm rozmer: 600 x 600 mm rozmer: 600 x 600 mm rozmer: 600 x 600 mm

rozmer: 600 x 300 mm rozmer: 600 x 300 mm rozmer: 600 x 300 mm rozmer: 600 x 300 mm rozmer: 600 x 300 mm rozmer: 600 x 300 mm

BIANCO RT
dlažba

BIANCO RT
obklad

TORTORA RT
dlažba

TORTORA RT
obklad

AVORIO RT
dlažba

AVORIO RT
obklad

ECRÚ RT
dlažba

MARRONE RT
dlažba

ECRÚ RT
obklad

MARRONE RT
obklad

PIOMBO
dlažba

PIOMBO RT
obklad

Obrázok prevedenia kúpeľne je len ilustračný.
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ŠTANDARD BYTU

Odvetrávanie WC a kúpelní 
je riešené ventilátorom

V sprchách bude použitý sprchový set 
CONCEPT 100 New s batériou HANSGROHE 
LOGIS

Sprchy budú riešené bez vaničiek spádovaním dlažby k sprchovému žľabu alebo s vaničkou,
zástena sprchy bude vytvorená formou systému walk-in / otočných dverí / posuvných dverí / sprchového kútu v závislosti od dispozície 
(platí len pre byty so sprchovým kútom v štandarde)

ZARIADENIE WC A KÚPEĽNÍ

Sprchové vaničky budú IDEAL STANDARD, ROTH, rôzne rozmery Štandardný typ roštu do podlahového žľabu ALCADRAIN

Sprchová zástena ROTH Walk In Line G, 
rôzne rozmery

Posuvné sprchové dvere Roth sklo 
TCN 1/900-00-02 900
rôzne rozmery

Sprchové dvere Roth sklo TDO1/
1100-00-02 1100
rôzne rozmery

Posuvné sprchové dvere Roth sklo 
ECD2P 1400x2050 mm 
rôzne rozmery
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ŠTANDARD BYTU

Umývadlá budú vybavené 
umývadlovým sifónom 
značky ALCADRAIN s click-clack 
zátou umývadla

Umývadlá budú vybavené 
umývadlovou batériou značky 
HANSGROHE LOGIS 70

WC budú vybavené umývadlom 
IDEAL STANDARD i.Life S 45 cm

Kúpeľne budú vybavené vaňami značky CONCEPT 100 
1700x750 mm, s vaňovým sifónom značky ALCADRAIN

zariadenie wc a kúpElNÍ

Obrázok prevedenia kúpeľne je len ilustračný.

Na splachovanie sa bude používať 
ovládacie tlačítko IDEAL STANDARD 
OLEAS M2 pre predstenové inštalačné 
systémy 

Nádržky WC budú tvorené predstenovým 
podomietkovým inštalačným systémom 
IDEAL STANDARD so závesným WC Ideal 
Standard i.Life B so soft close

Kúpeľne budú vybavené umývadlom 
IDEAL STANDARD Connect Air  60 / vo vybraných bytoch 84 / 104 / 124
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ŠTANDARD BYTU

Kúrenie bytov bude kombináciou podlahového vykurovania v obývacej izbe, jedálni, 
kuchyni a kúpeľni a nástenných panelových vykurovacích telies značky KORADO 
v izbách. V kúpelniach budú tiež umiestnené rebríkové radiátory značky KORALUX  
typ LINEAR CLASIC.

VYKUROVANIE

Obrázok prevedenia je len ilustračný.
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ŠTANDARD BYTU elektroinštalácie

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

V spoločných priestoroch a bytoch typ NILOÉ od spoločnosti LEGRAND.
Zásuvky budú umiestnené 300 mm nad úrovňou podlahy.
Vypínače budú umiestnené 1200 mm nad podlahou pri vstupe do miestnosti.

OPTICKÉ INŠTALÁCIE

Štrukturovaná kabeláž v byte, FTP kabeláž do každej miestnosti + coax UPC pre Tv 
do obývacej izby.
Možnosť výberu pripojenia dvoch operátorov 3- play: ORANGE Fibernet / UPC 
broadband.
Domáci videovrátnik, zvončeková signalizácia, elektrické ovládanie vstupných dverí.

PRIPOJENIE VARNEJ DOSKY

V kuchyni bude umiestnený vývod pre varnú dosku 380 V.

Obrázok prevedenia je len ilustračný.

Domáci videovrátnikVypínač  / zásuvka LEGRAND Niloé
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VONKAJŠIE A SPOLOČNÉ PRIESTORY exteriérové spevnené plochy, Pivnice, garáŽ

Na úpravu exteriérových chodníkov bude použitá tmavošedá 
betónová zámková dlažba osadená do štrkového lôžka.

GARÁŽE

Sú umiestnené v podzemí pod objektami
V podzemnej garáži bude použitá liata epoxidová podlaha.

Prízemné byty s veľkými predzáhradkami ponúkajú výhody rodinného domu. Obrázok je len ilustračný.

Obrázok je len ilustračný.

Obrázok je len ilustračný.



Prvá a druhá fáza objektu s maximom zelene vďaka podzemným parkoviskám.
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Obrázok je len ilustračný.



Ing. arch. Rastislav Navrátil
+421 911 414 899
navratil@vavrica.sk

Mgr. arch. Georg Bliznakov
+421 905 749 237
bliznakov@vavrica.sk

VAVRICA ARCHITEKTI, s.r.o.
Zámocká 36
811 01 Bratislava

SANITA
Ptáček - kúpeľňové štúdio
pobočka OC Korzo
Pestovateľská 13
821 04 Bratislava
Ivana Jasencová
+421 905 966 677
ivana.jasencova@ptacek.sk

DLAŽBY, OBKLADY
VEST s.r.o.

Vajnorská 98/F
831 04 Bratislava
Matej Cíger
+421 905 515 536
m.ciger@vest.sk

TERASOVÉ DOSKY
INEX-PRO s.r.o.

Turbínova 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
Juraj Jurkovič
+421 917 709 273
jurkovic@inexpro.sk

DVERE
WOODCOTE - interiérové štúdio
pobočka R1 Centrum
Rožňavská 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
Ing. Katarína Molnárová
+421 911 096 627
katarina.molnarova@woodcote.sk
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