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umývadlo - toaleta
Villeroy & boch O.novo
360 x 250 mm

Splachovacia platňa
Villeroy & boch
253 x 145 mm

batéria umývadlová 
Grohe bauLoop 23337000

batéria vaňová 
Grohe bauLoop 23341000

umývadlo - kúpeľňa
Villeroy & boch O.novo
600 x 460 mm

toaleta 370 x 530 mm a doska 
s pomalým sklápaním 
Villeroy & boch 

KaLdEWEI EurOWa
1700 x 700 mm plech

Sprchový kút
Concept 
900x900 mm

štandard „a“ štandard „b“ 
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 bytu
dvere - plné dvere - presklené

EKO EKO

Zariadenie kúpeľne a toalety

rozmer: 597 x 597 x 10 mm

rozmer: 297 x 597 x 10 mm rozmer: 297 x 597 x 10 mm 

rozmer: 597 x 597 x 10 mm 

Egger EPL 35 dub bardolino

dvere - plné dvere - presklené

Silver Silver

Egger EPL 154 dub asgil svetlý

Villeroy & boch Lobby 
Farba: Creme 
Povrchová úprava: matt

Villeroy & boch Lobby 
Farba: Greige 
Povrchová úprava: matt

Villeroy & boch X-Plane 
Farba: White 
Povrchová úprava: matt

Villeroy & boch X-Plane 
Farba: anthracite 
Povrchová úprava: matt

Uvedené obrázky majú ilustračný charakter Uvedené obrázky majú ilustračný charakter



Hmotné a urbanistické členenie objektu

architektonický návrh bytových domov sa
svojou architektúrou začleňuje do okolitej 
krajiny a do novonavrhovanej štvrte rodi-
nných domov. Komplex výstavby bytových do-
mov tvorí 6 bytových domov. architektonický 
dôraz je kladený na pultovú strechu a rytmické
usporiadanie opakujúcich sa 2 bytových do-
mov. návrh je charakteristický príjemnou 
mierkou s nízkopodlažnou zástavbou 2nP a 
tretím ustúpeným podlažím. bytové domy 
ponúkajú aj záhrady a veľkorysé balkóny s 
výhľadom na hory. 

Konštrukčný systém stavby

1. nosný systém budovy
Založenie je navrhnuté na pásoch a pätkách 
pod stĺpami. nosný systém objektu je tvorený 
obvodovými nosnými stĺpmi hr. 250 mm a 
vnútornými stĺpmi hr. 250 mm a stenami. 
Obvodovú stenu hr. 450 mm tvoria keram-
ické tvárnice hr. 300 mm a tepelná izolácia z 
polystyrénu hr. 150 a silikátová omietka extra 
jemná - veľkosť zrna 1,5 mm. 

2. Vnútorné medzibytové priečky
Medzibytové steny a steny medzi komunikač-
nou chodbou sú navrhnuté z akustickej tehly 
o hrúbke 250 mm, ktorá spĺňa normu Stn o 
vzduchovej nepriezvučnosti.

3. Vnútorné priečky
Vnútorné deliace steny sú navrhnuté zo 
SdK priečok o hrúbke 125 mm a spĺňajú  
Stn normu o vzduchovej nepriezvučnosti.

4. Svetlá výška v bytoch
Svetlá výška obytných miestností bude min. 
2600 -2630 mm. 

5. Zatepľovací systém 
Z hľadiska tepelno-izolačných vlastností ob-
vodového plášťa bude použitý zatepľovací 
systém z fasádneho polystyrénu o hrúbke 

150 mm. tepelná izolácia strechy je o celkovej 
hrúbke 300 mm. Zatepľovací systém odpovedá 
požiadavkám odporu prestupu tepla.

Stavebné prvky

1. Vstupné dvere do bytov
bezpečnostné protipožiarne s požiarnou odol-
nosťou EI30 d3 s rozmermi 900/2030mm, 
viacbodové uzamykanie osadené do oceľovej 
zárubne. 

2. Interiérové dvere v byte
Súčasťou vybavenia sú bytové interiérové 
dvere.

3. Keramické dlažby a obklady
Finálne nášľapné vrstvy sú súčasťou vybave-
nia bytov (vstupná chodba, kúpeľňa, WC, 
balkón). Spoločné priestory sú vybavené 
keramickou dlažbou.

4. Laminátové podlahy
V  obytných miestnostiach je betónový poter 
s finálnou povrchovou úpravou. Finálnu povr-
chovú úpravu v obytných miestnostiach tvorí 
laminátová podlaha aC4, 8 mm.

5.  Zariaďovacie predmety a vybavenie kuchyne 
Prívod studenej vody je realizovaný pripojo-
vacím potrubím zo spoločnej stupačky pri-
vedený do priestoru kúpeľne, WC a kuchyne 
konkrétneho bytu. ukončený bude podružným 
meraním v konkrétnom byte. Individuálne 
meranie spotreby studenej vody bude usku-
točnené meračmi umiestnenými v byte v in-
štalačných šachtách.

6. Kuchynská linka
Kuchynská linka a zabudované spotrebiče nie 
sú súčasťou vybavenia. rozvody studenej, 
teplej úžitkovej vody a kanalizácie sú prive-
dené do priestoru kuchyne konkrétneho bytu. 
V mieste prípravy pre kuchynskú linku sú vyve-
dené zásuvky 230 V a prívod 400 V pre pripoje-
nie kuchynských elektrospotrebičov.

štandard bytu a bytového domu 
Stočice - Podhorany

7. Okenné konštrukcie, zasklené steny
Výplne otvorov - plastový 6-komorový profil. 
Zasklenie: tepelno-izolačné trojsklo. Farba: an-
tracitový odtieň z exteriéru a biely z interiéru. 

8. Povrchové úpravy vnútorných stien a stro-
pov, Úprava povrchu stien bytov:
- Steny WC budú obložené keramickým 
obkladom do výšky 1500 mm a  v  kúpeľni 
do výšky 2100 mm a  sadrovou omie-
tkou. Miesta, kde sa neuvažuje s ob-
kladom budú 2x nabielo vymaľované.
- Ostatné obytné miestnosti bytu a  stropy sú 
omietnuté sadrovou omietkou + 2x interiérová 
biela maľba.

9. balkóny
nášľapná vrstva balkónov je riešená mrazu-
vzdornou protišmykovou dlažbou.

10. Vykurovací systém
Vykurovací systém v bytových domoch bude  
zabezpečovať podlahové elektrické vykuro-
vanie. regulácia teploty bude riešená progra-
movateľnými termostatmi umiestnenými v 
každej miestnosti bytu. Ohrev tÚV je rieše-
ný pomocou elektrického zásobníka pre každý 
byt samostatne.

11. Silnoprúdové inštalácie
bytový dom bude napojený z  novovybu-
dovaných rozvodových skríň. Jednotlivé 
byty budú napájané z elektromerových roz-
vádzačov pomocou káblov,  ktoré budú ve-
dené cez stupačku. Elektrické rozvody v byte 
budú zhotovené káblami CyKy pod omiet-
kou. Súčasťou silnoprúdových   rozvodov je aj 
elektroinštalácia spoločných priestorov,  osve-
tlenie parkovísk, VZt zariadení a zásuvkových 
a svetelných okruhov. 

12. Slaboprúdové rozvody
V  jednotlivých bytoch bude v  obývacej izbe
optická zásuvka. Komunikáciu medzi by-
tom a vstupnými vchodovými dverami
mi bude umožňovať  domáci video vrátnik, 
ktorý bude umiestnený pri vstupných dverách 
bytu. Otváranie vstupných dverí do bd bude po-
mocou tohto domového vrátnika alebo čipom.
 
13. Parkovanie
Celkovo je navrhnutých 15 exteriévých parko-
vacích miest pre jeden bytový dom  s  kolmým   

radením. Vonkajšie parkovacie miesta pri by-
tovom dome budú v súkromnom vlastníctve 
daného majiteľa, zhotovené zo zámkovej 
dlažby. Príjazdová komunikácia bude 
betónová.

14. Vzduchotechnika
Odvetranie priestorov kúpeľní a WC je za-
bezpečené odsávacími nástennými ven-
tilátormi do vzduchotechnického potrubia. 
V kuchyni je možné osadiť digestor s vývodom 
do vzduchotechnického potrubia. 

15. Zdravotechnika
Závesné WC, umývadlo so stojankovou batéri-
ou a sifónom.
bytové jadro je kompletne zariadené, čo 
zahŕňa: dlažby, obklady, sanitu (vaňa alebo 
sprcha, umývadlo, wc a vodovodné batérie). 
Vybrať si môžete z prevedení kúpeľňového 
štúdia, ktoré vyberie predávajúci. 

16.Spoločné priestory na bytových podlažiach. 
Podlaha na chodbách a schodiskách v preve-
dení finálnej povrchovej úpravy (dlažba). na 
stenách omietka a biela maľba. na stropoch 
budú umiestnené svietidlá a núdzové osvetle-
nie.

17. Vstup
Hliníkové vstupné  dvere s  izolačným troj-
sklom a čistiacou rohožou. Poštové schránky a 
video vrátnik pre byty budú pri vstupe do ob-
jektu.

18. Záhrady
Súčasťou bytov so záhradami je oplotenie 
danej záhrady pletivovým plotom.

Úpravy projektu sú vyhradené. Pri týchto 
zmenách budú dodržané všetky požiadavky na
kvalitu a technické alebo technologické rieše-
nia v súlade s príslušnými normami Stn.

2-3 nadzemné 
podlažia

6 x 10 bytov vlastné parkovacie 
miesto

pokojná
lokalita

nová
štvrť

energeticky úsporné 
bývanie

www.stosice-podhorany.sk
+ 421 903 743 011

štandard bytu

Opis štandardnej stavebnej realizácie bytového domu, bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome a prehľad ich vybavenia v stave - dokončený byt.

Partneri

prémiová keramika a dlažby kúpeľňové štúdio


