VYBAVENIE APARTMÁNU

Vstupné dvere

bezpečnostné, protipožiarne, dyhované, v jednej farbe, povrchová úprava Thermo
drevo

Interiérové dvere

so zárubňou, povrchová úprava Thermo drevo - 2x

Podlaha

koberec, v kúpeľni keramická dlažba

Obklad

keramický obklad v kúpeľni , kamenný obklad v izbe, drevený obklad Thermo
drevo s úpravou

Sanita

závesné WC Geberit, závesný bidet, Turbo Plus Kaldewei masážna vaňa alebo
sprchovací kút so sklenenou zástenou a LED osvetlením (podľa typu apartmánu),
umývadlo

Batérie

chrómové pákové TRES

Kuchynská časť

drevená masív: príprava na chladničku, chladnička Whirlpool s mrazničkou,
štvorzásuvková skrinka, príborník plast, protišmyková vložka do

zásuviek 3x,

jednodverová skrinka na dres, odpadkový kôš 13l - nerez plast, vymedzovacie lišty
pre spodné skrinky, nastaviteľná soklová zostava so soklom, pracovná UMC doska
štandard, jedno-drez s odkvapom, sifón k drezu, vodovodná batéria FRANKE,
zadná lišta pracovnej dosky, celodrevená polica na stenu so zadnou lištou, úchytka
patinovaná čierna 7x, LED difúzer alu zapustený, LED vysokosvietivý pás
powerLED, LED transformátor, LED dotykový vypínač, varná doska MORA,
digestor MORA, polica na mikrovlnnú rúru, mikrovlnná rúra Whirlpool, stropné
dvojbodové svietidlo, svietidlo nad stôl, jedálenský stôl k baru, bar s policou, lavica,
opierka na stenu s čalúnením v ráme, stolička kuchynská 2x
Ostatné zariadenie a nábytok

svietidlo stropné

pri vstupe, šatníková skriňa otvorená pri vstupe, svietidlo

nástenné, zrkadlo, svetlá (bodové) v podhľade 12x, LED osvetlenie v podhľade (na
diaľkové ovládanie- podľa typu apartmánu) TV stolík, konferenčný stolík, sedačka
FLEXI ROH rozložiteľný s matracom, žalúzia okno, záclona 2x, záves 2x, garniža
2x, TV Samsung 2x, domáce kino s reprosústavou JAMO, YAMAHA, DVD
prehrávač SAMSUNG
WC a kúpeľňa

svietidlo stropné IP, zrkadlo v kúpeľni 2x, svietidlo nad zrkadlom IP, zrkadlo malé,
stolík pod umývadlo, doplnky do kúpeľne: háčik 2x, držiak WC papiera, stojan na
WC kefu, polica v sprchovacom kúte, drevený kryt meračov, Audio reproduktor
(podľa typu apartmánu)

Spálňa

masív drevo - posteľ atypická nízka 2x, nočný stolík 2x, nástenná lampa + tienidlo
2x, stolík pod TV, stolík na kufor, šatník vstavaný so zrkadlom, garniža 2x, záclona
2x, záves 2x, nástenné svietidlo 2x

Úpravy stien

biela stierka, kombinácia bielej stierky a škrabanej omietky

Úpravy stropov

kombinácia sadrokartónu, biela stierka, podhľad Thermo drevo (podľa typu
apartmánu)

Okná

drevené Eurookná, výklopne, otvárané

Lodžie / Terasy

masívne drevo, drevená podlaha (podľa typu apartmánu)

Kúrenie

Centrálna plynová kotolňa s rozvodom do každého apartmánu. Výmenník
Logotherm 44 kW na prípravu teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia.
Samostatné meranie každého bytu na spotrebu tepla a studenej vody, s možnosťou
nastavenia teploty.

Elektroinštalácie

telefónne, TV, SAT a internetové rozvody, značkové zástrčky a vypínače, domáci
telefón, el. vrátnik

Bezpečnosť

apartmán so samostatným zabezpečením, monitorovanie objektu kamerovým
systémom (parkovisko, vstup do objektu)

Parkovisko pre návštevníkov

Možnosť vonkajšieho státia pri objekte.

Vonkajšie parkovacie miesto

nie

Vnútorné parkovacie miesto

nie

