ŠTANDARDY STAVBY

Radové rodinné domy A, B
Konštrukčný systém
- priečny stenový murovaný z akustických tvaroviek Porotherm akustic hr. 250 mm
Obvodové murivo
- tehly porotherm hr.250 mm + kontaktný zateplovací systém hr. 150 cm.
Stropy
- železobetónové monolitické dosky
Schodisko
- železobetónové
Priečky
- murované z keram. tvaroviek, alternatívne Ytong.
Strecha objektu je čiastočne riešená ako šikmá so sklonom 35 st., 40 st. tvorená dreveným krovom so zateplením a s
krytinou Bramac Tegalit. Časť strechy je plochá nepochôdzna, s povrchovou vrstvou z povlakových izolácií, tepelnou
izoláciou a spádovou vrstvou z ľahkých tepelnoizolačných polystyrénbetónov.
Vonkajšie povrchové úpravy
- obklad Gres (1.NP) - graﬁtovošedý
- kontaktný zateplovací systém + silikátová omietka
- obklad - drevo svetlý dub (radové rodinné domy A)
Zábradlia
- vonkajšie zábradlia - nerez matný + bezpečnostné sklo
- vnútorné zábradlia oceľové, farba šedá RAL 7001
Zasklené steny, okná
- plastové, z vonkajšej strany šedé RAL 7001, zvnútra biele, zasklené izolačným dvojsklom čírym - byty
– hliníkové, farba antracit - obchody

Polyfunkčný objekt C
Konštrukčný systém
– priečny stenový kombinovaný v 1.PP a 1.NP so stĺpovým nosným skeletom. V ostatných nadzemných podlažiach je
navrhnutá nosná konštrukcia zo stenových prvkov ako monolitických liatych stien hr. 250 mm.
Obvodové murivo
- tehly porotherm hr.250 mm + kontaktný zatepľovací systém hr. 150 cm.
Stropy
- železobetónové monolitické dosky
Schodisko
- železobetónové
Priečky
- murované z keram. tvaroviek, alternatívne Ytong.
Strecha objektu je plochá nepochôdzna, s povrchovou vrstvou z povlakových izolácií, tepelnou izoláciou a spádovou
vrstvou z ľahkých tepelnoizolačných polystyrénbetónov.
Výťah – osobný
Vonkajšie povrchové úpravy
- obklad Gres (1.NP) - graﬁtovošedý
- kontaktný zateplovací systém + silikátová omietka
Zábradlia
- vonkajšie zábradlia - nerez matný + bezpečnostné sklo
- vnútorné zábradlia oceľové, farba šedá RAL 7001
Zasklené steny, okná
- plastové, z vonkajšej strany šedé RAL 7001, zvnútra biele, zasklené izolačným dvojsklom čírym - byty
- hliníkové, farba antracit - obchody

