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Železobetónové základové dosky

Prevažne železobetónové nosné stenové a stĺpové prvky v nadzemných podlažiach 
doplnené o stenové murované nosné prvky, v podzemných podlažiach železobetónový 
stenový a stĺpový  nosný systém.

Železobetónové monolitické dosky hrúbky 200 a 250 mm doplnené stĺpovými hlavicami a 
prievlakmi.

Akustické murované alebo železobetónové steny medzi bytovým jednotkami v hrúbke 
250 až 300 mm spĺňajúce normu STN o zvukovej nepriezvučnosti, interiérové priečky 
murované z tehál hrúbky 115 až 140 mm.

Nosná konštrukcia schodísk je železobetónová s oceľovým zábradlím. Úprava schodiska 
a podesty z gresu. Vnútorný povrch stien a stropu je vápenno cementová omietka, oteru 
vzdorná biela maľba.

Tehlové murované obvodové steny so zatepľovacím systémom z minerálnej vlny alebo 
XPS alebo EPS, resp. železobetónové obvodové múry so zatepľovacím systémom 
z minerálnej vlny alebo XPS alebo EPS, povrchová úprava obkladom z lícových tehál 
imitujúci režné murivo, resp. tenkovrstvová silikátová omietka.

Plochá strecha s izolačnými vrstvami z EPS a fóliovou hydroizoláciou priťažená štrkovým 
zásypom. Strecha nad suterénom v časti vnútrobloku pojazdná, povrch zo zámkovej 
dlažby.

Vnútorné povrchy stien - vápenno cementová omietka, oteru vzdorná maľba.
Vstupy - vstupné zádverie s čistiacou rohožou, hliníkové vchodové dvere so sklenenými 
výplňami, poštové schránky, video vrátnik s kódovou klávesnicou, osvetlenie, podlahy 
z gresu, vnútorné povrchy stien - vápenno cementová omietka, oteru vzdorná biela 
maľba.

Gresová dlažba, sivá atracitová.

Oceľové s oceľovým zábradlím.

Spoločné priestory bytového domu, 
garáže, pivničné kobky



VÝŤAHY

GARÁŽE

Bytové jednotky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
VNÚTORNÝCH STIEN 
A STROPOV

PODLAHY A DLAŽBY

OBKLADY

VSTUPNÉ DVERE  
DO BYTU Z PAVLAČE

VSTUPNÉ DVERE  
DO BYTU Z CHODBY

Energeticky úsporné osobné výťahy vhodné aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu.
Pre blok „A“ je navrhnutý osobný výťah s nosnosťou 800 kg pre 10 osôb, druhý 
s nosnosťou 1125 kg pre 15 osôb. Pre blok „B“ sú navrhnuté dva osobné výťahy, jeden 
s nosnosťou 535kg pre 7 osôb a druhý s nosnosťou 1050 kg pre 14 osôb. 

Betónová podlaha, osvetlenie na pohybový senzor, sekčná vstupná brána na diaľkové 
ovládanie, vodorovné dopravné značenie, vyhradené parkovacie miesta pre osoby so 
zníženou možnosťou pohybu a privátnej zóny. Privátna zóna je oddelená rampami.

Predsieň, chodba, obývacia izba, izby, kuchyňa - vápenno cementová omietka s bielou 
maľbou. 
WC a kúpeľňa -  obklady a dlažby podľa výberu z ponuky (vzorkovníka) štandardov alebo 
nadštandardov.

Cementový poter alebo anhydrid, Nášľapné vrstvy podľa výberu z ponuky (vzorkovníka) 
štandardov: Štandardom sú laminátové plávajúce podlahy typu 4V a dlažby z gresu alebo 
nášľapné vrstvy podľa výberu z ponuky (vzorkovníka) nadštandardov: nadštandardom sú 
veľkoformátové drevené plávajúce alebo lepené parkety a dlažby z gresu alebo dlažby 
z prírodného kameňa. Štandardná hrúbka vynechaná pre finálnu podlahu je 15 mm.

Gresové alebo keramické podľa výberu z ponuky (vzorkovníka) štandardov alebo 
nadštandardov.

Bezpečnostné s požiarnou odolnosťou v bezpečnostnej triede 3, vrátane bezpečnostné 
kovanie, farba - RAL9004 matná (signal black).

Bezpečnostné s požiarnou odolnosťou v bezpečnostnej triede 3, vrátane bezpečnostné 
kovanie, farba biela matná.

INTERIÉROVÉ DVERE Zárubne obložkované bezpoldrážkové, dvere plné hladké, farba podľa výberu z ponuky 
(vzorkovníka) štandardov.

SANITÁRNE 
ZARIADENIA

Kúpeľňa:
Umývadlo, závesné WC, na podmietkovom telese Geberit, sprcha, vývody pre práčku 
alebo umývadlo, vaňa, vývody pre práčku, alebo umývadlo, sprcha, vývody pre práčku
alebo umývadlo, vaňa

Toaleta:
Závesné WC na podomietkovom telese Geberit, umývadielko.



OKENNÉ KONŠTRUKCIE

PODLAHA LOGGIÍ, 
BALKÓNOV A TERÁS

VYKUROVANIE, 
PRÍPRAVA 
TEPLEJ 
ÚŽITKOVEJ VODY

CHLADENIE

Hliníkové a plastové okná s parapetom a bez parapetu s izolačným trojsklom, krídla 
otváravo sklopné, vnútorná farba rámu - RAL 9004 (signal black), vonkajšia farba rámu: 
RAL9004 (signal black), vonkajšie parapety hliníkové vo farbe okien, vnútorné biele.

Trvácna, ľahko udržiavateľná, mrazuvzdorná dlažba s dreveným vizuálnym povrchom 
uložená a vyspárovaná v spáde.

Zdrojom tepla je teplovodný plynový kotol pre každý byt samostatne (poznámka: spôsob 
vykurovania sa môže zmeniť, nakoľko schvaľovanie technického riešenia pripojenia bytových 
domov a bytov správcami inžinierskych sietí je v procese). Vykurovací systém je navrhnutý 
ako teplovodný dvojrúrkový s núteným obehom s doskovými vykurovacími telesami.  
Doskové radiátory budú vybavené termoregulačnými hlavicami. Zásobník teplej úžitkovej 
vody s nepriamym ohrevom v objeme 120-150l (podľa veľkosti bytu) a  je umiestnený pod 
vykurovacím kotlom.

Prípravu na možnosť realizácie chladenia v byte majú byty na 2., 3. a 4. NP. Príprava v byte zahŕňa 
rúrku na odvod kondenzátu ukončenú záslepkou pod miestom predpokladaného umiestnenia 
splitovej jednotky (v obývacej izbe a v spálni) a napájacím káblom ukončeným v mieste 
predpokladaného umiestnenia vonkajšej chladiacej splitovej jednotky na streche bytov.
Zariadenie, rozvody a prívodný kábel chladenia nie sú súčasťou štandardu.
Byty na 1.NP nemajú žiadnu prípravu pre VZT, pretože nepredpokladáme potrebu chladenia 
týchto priestorov. Tu je možné si doplniť chladenie v nadštandarde s umiestnením vonkajšej 
jednotky v logii daného bytu.

Technologické zariadenia bytov

VZDUCHOTECHNIKA Príprava pre napojenie kuchynského digestora, nútené vetranie kúpeľne ventilátorom 
ovládaným samostatným vypínačom.
Pre potreby hygienického vetrania izieb pri dodržaní hygienických a akustických noriem 
sú v okenných konštrukciách alebo mimo nich inštalované akustické prívodné mriežky. 
Odvod vzduchu zabezpečujú  ventilátory vo WC a kúpeľni.

ELEKTROINŠTALÁCIA Silnoprúdové inštalácie
Meranie spotreby energie je zabezpečené bytovým elektromerom, zásuvkové a svetelné 
okruhy vrátane zásuviek a spínačov, bez dodávky svietidiel, predpríprava stropného 
osvetlenia a predpríprava pre kuchynské elektrospotrebiče (varnú dosku, teplovzdušnú 
rúru, chladničku, digestor, umývačku riadu), svietidlo na loggii/terase/balkóne, exteriérová 
zásuvka.

Slaboprúdové inštalácie
Zabudované slaboprúdové hlasové a dátové prípojky, domáci videotelefón na kontrolu vstupu 
do objektu, pripojenie bytov k vybraným operátorom je cez predprípravu v connectivity boxe 
bytu (nutné prekáblovanie medzi operátorom a connectivity boxom bytu).

www.dvesypky.sk

Budúci predávajúci si vyhradzuje právo zmeny jednotlivých položiek ich náhradu položkami porovnateľnej kvality.


