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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Všetky navrhnuté materiály a riešenia spĺňajú požiadavky uvedené v STN-EU a to v častiach záväzných i smerných a rešpektujú
platné vyhlášky. V tejto časti uvedené štandardy platia pre realizáciu celej stavby. Súčasťou štandardu nie je dodávka vstavaného
či mobilného nábytku, zariaďovacích predmetov, nášľapných vrstiev podláh, interiérových dverí alebo kuchynských liniek a
spotrebičov.

HMOTNÉ A URBANISTICKÉ ČLENENIE OBJEKTU
Urbanisticko – technické riešenie osadenia navrhovaného objektu vychádza z primárnych požiadaviek na efektívne využitie
dotknutej časti územia. Riešený bytový dom je navrhnutý ako samostatne stojaci, tvoriaci jeden dilatačný celok. Zo severnej strany
tento bezprostredne susedí s iným bytovým domom s vybavenosťou, ktorý je v súčastnosti vo výstavbe.

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM
Zvislý konštrukčný systém riešeného bytového domu je navrhnutý prevažne ako stenový, pozostávajúci z monolitických železobetonových
stien rôznych hrúbok, v niektorých miestach kombinovaných so železobetónovými stĺpmi a železobetónovými stenovými piliermi
rôznych priemerov. Z monolitického železobetónu sú navrhnuté aj obvodové nosné steny suterénu a časť obvodových nosných stien
1.NP. Keramické murivá sa nachádzajú najmä v jeho obvodových stenách, kde tvoria výplň medzi železobetónovými piliermi, ktoré
spolu s monolitickými železobetónovými prievlakmi jednotlivých stropov plnia hlavnú nosnú funkciu tohto objektu ako vo zvislom,
tak aj v horizontálnom smere.

VNÚTORNÉ MEDZIBYTOVÉ STENY

Obvodové výplňové murivá medzi železobetónovými stenovými piliermi na 2. až 5. NP sú navrhnuté v hrúbke 250 mm, z keramických
tvárnic Porotherm 25. Medzibytové keramické murivá, ako aj murivá medzi bytmi a komunikačnou chodbou nadvädzujúcou na
centrálny schodiskový trakt, sú navrhnuté v hrúbke 250 mm z tvárnic Porotherm 25 AKU Z, ktorá spĺňa normu STN o zvukovej
nepriezvučnosti.

VÝŤAHY

Osobný výťah sa nachádza v komunikačnom jadre bytového domu. Výťahová šachta je monolitická železobetónová, rozmerovo a
tvarovo prispôsobená podľa technických požiadaviek dodavateľa výťahu.

VNÚTORNÉ PRIEČKY

Vnútorné deliace steny sú navrhnuté z keramických tvaroviek Porotherm 11,5.

TEPELNÉ IZOLÁCIE

Tepelná izolácia strechy je navrhnutá z minerálnej vlny a je v celom priereze hydrofobizovaná. Je navrhnutá z dvoch vrstiev z dôvodu
eliminácie tepelných mostov, celkovej hrúbky 260 mm. Celý objekt bude zateplený kontaktným zateplovacím systémom z minerálnych
dosiek hr. 160 mm.

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

Na všetkých oknách v bytoch bude zrealizovaná príprava pre exterierové žalúzie, ktoré budú ovládane elektricky. Príprava bude
súčasťou zateplovacieho systému.

KLIMATIZÁCIA

Vo všetkých bytoch v bytovom dome bude zrealizovaná príprava pre klimatizáciu, to znamená, že bude prepojená pozícia vnútornej
a vonkajšiej jednotky s medeným potrubím a pripravený bude aj odvod kondenzu. Pozícia vonkajšej jednotky je na balkóne.
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STAVEBNÉ PRVKY
VSTUPNÉ DVERE DO BYTOV

Bezpečnostné protipožiarne s požiarnou odolnosťou EI 30 s rozmermi 900/1970mm. Bezpečnostná trieda 2 so sedembodovým
uzamykaním osadené do ocelovej zárubne. Bezpečnostné kovanie v prevedení eloxovaný hliník. Panoramatický priezor s krytkou.

INTERIEROVÉ DVERE V BYTE

Súčasťou vybavenia nie sú žiadne bytové interiérové dvere.

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

Finálne nášľapné vrstvy nie sú súčasťou vybavenia bytov. Hrubá podlaha z cementového poteru je realizovaná do úrovne, ktorá
zohľadňuje celkovú hrúbku nášľapnej vrstvy. Betónový poter je realizovaný tak, aby umožnil majiteľovi realizovať finálnu povrchovú
vrstvu podlahy.

LAMINÁTOVE PODLAHY, KOBERCE

Finálne nášľapné vrstvy nie sú súčasťou vybavenia bytov. Hrubá podlaha z cementového poteru je realizovaná do úrovne, ktorá
zohľadňuje celkovú hrúbku nášľapnej vrstvy. Betónový poter je realizovaný tak, aby umožnil majiteľovi realizovať finálnu povrchovú
vrstvu podlahy.

ZARIAĎOVACIE PREDMETY A VYBAVENIE KÚPEĽNÍ

Súčasťou vybavenia nie sú zariaďovacie predmety. Prívod studenej a teplej vody je zrealizovaný pripojovacím potrubím zo
spoločnej stupačky privedené do priestoru kúpeľne a WC konkrétneho bytu. Ukončený bude podružným meraním v konkrétnom
byte.

KUCHYNSKÁ LINKA

Kuchynská linka ani zabudované spotrebiče nie sú súčasťou vybavenia. Rozvody studenej, teplej úžitkovej vody a kanalizácie sú
privedené do priestoru kuchyne konkrétneho bytu.

OKENNÉ KONŠTRUKCIE, ZASKLENNÉ STENY

Výplne otvorov, plastové profily. Zasklenie: tepelno izolačne trojsklo. Farba: antracit.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNÚTORNÝCH STIEN A STROPOV

Úprava povrchu všetkých stien bytov je nasledovná: Steny WC a kúpeľne sú omietnuté vápenno-sádrovou omietkou + 2x biela
interiérova maľba v miestach, kde sa neuvažuje s obkladom. Ostatné obytné miestosti bytu a stropy sú omietnuté vápennosádrovou omietkou + 2x biela interiérová maľba.

BALKÓNY, TERASY

Nášľapná vrstva balkónov je riešená mrazuvzdornou dlažbou. Na terasách sú riešené betónové platne, kladené na retifikované
terče. V skladbe podláh sú tepelné izolácie použité podľa konštrukcie stropnej dosky balkónov a terás.

VYKUROVACÍ SYSTÉM

Ako zdroj tepla a teplej úžitkovej vody je navrhnutá výmeniková stanica, ktorá bude umiestnená v 1.PP. Bytová čast bude
vykurovaná podlahovým sálavým vykurovaním a majiteľ bytu si bude môcť sám regulovať teplotu na priestorovom termostate.
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SILNOPRÚDOVE INŠTALÁCIE

Bytový dom bude napojený z novovybudovanej rozvodnej skrine SR, umiestnenej na vonkajšej stene bytového domu.
Jednotlivé byty budú napájané z elektromerového rozvádzača pomocou káblov CYKY, ktoré budú vedené cez stupačku a ukončené
budú na hlavných vypínačoch. Súčasťou silnoprúdových rozvodov je aj elektroinštalácia spoločných priestorov, VZT zariadení
výmenikovej stanice, garáží a zásuvkových a svetelných okruhov.

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

V jednotlivých bytoch je navrhnutá štruktúrová kabeláž pomocou vodičov FTP, ktoré budú vyústené do slaboprúdového rozvádzača
RACK.

PARKOVANIE

Celkovo je navrhnutých 22 parkovacích miest, státí v 1.PP a 1.NP. Dopravu mezi spomínanými podlažiami zabezpečuje autoplošina.
Z krycích parkovísk budú majitelia vychádzať do jednotlivých podlaží bytového domu cez výťah.

Investor, resp. budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých materiálov technickej špecifikácie a zároveň
garantuje ich náhradu materiálmi porovnateľnej kvality.

04

