MŰSZAKI LEÍRÁS
- MyCity Residence Lakópark –

ÉPÜLET SZERKEZET
1.

Teherhordó szerkezet:
×
Alapozás: Statikai tervek szerint.
×
Földszinttől – tetőig: Monolit vasbeton szerkezet.
×
Födémek: Monolit vasbeton.
×
Lépcsők, lépcsőházak és liftaknák: Monolit vasbeton.

2.

Nem teherhordó szerkezetek:
×
Lakások közötti elválasztó falak: Mészhomok (YTONG-Silka) akusztikus falazat 25 cm vastagsággal.
×
Lakásokon belüli Válaszfalak: 10 cm YTONG falazóelemek.
×
Aljzat: ESTRICH Beton.

3.

Szigetelés:
× Homlokzati szigetelés: 10 cm-es grafit EPS az Ytong falakon és 15 cm grafit szigetelés a vasbeton
szerkezeteknél kiviteli terv szerint.
× Aljzatbetonban hang lépésálló szigetelés.

4.

Közös területek szerkezetei és befejező anyagok:
×
Teremgarázs padló: Beton padló.
×
Gépkocsi-beálló: Térkő.
×
Falak: Festett fehér.
×
Mennyezet: Festett fehér, beton.
Lépcsőházak:
×
×
×

Padló: Kerámia lap, beruházó választása alapján.
Falak: Glettelt felület, kétrétegű diszperzió festés, fehér.
Mennyezet: Glettelt felület, kétrétegű diszperzió festés, fehér.

Folyosók:
×
×
×

Padló: Kerámia lap, beruházó választása alapján.
Falak: Glettelt felület, kétrétegű diszperzió festés.
Mennyezet: Glettelt felület, kétrétegű diszperzió festés.

Udvar és Kertek:
×
×
5.

Burkolat: térkő, illetve burkolóbeton elem külön terv alapján.
Zöld területek: Fű és telepített növényzet külön kertrendezési terv alapján.

Belső szerkezetek, illetve befejező anyagok:
Ajtók és ablakok:
×
Lakás bejárati ajtók: beruházó által választott egységes mintázatú, küszöbbel ellátott, három ponton
záródó biztonsági zárral felszerelt, kémlelőnyílással.
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×
×

×

Lakás belső ajtók: utólag szerelt, papírrács betétes MDF tokkal.
Homlokzati nyílászárók: a Hunor utcai épületben és a Vörösvári utcai épület udvar felöli oldalán
fehér műanyag nyílászárók résszellőzővel, a Vörösvári út felöl szürke alumínium nyílászárók
résszellőzővel kerülnek beépítésre az építési engedélynek megfelelően. A nyílászárók 3 rétegű
üvegezéssel készülnek, nyíló, bukó/nyíló funkcióval (terv szerint). Beépített redőnytokok, a redőny
beépítése nélkül. (Redőnyökhöz elektromos kiállás nem készül, kézi gurtni működtetésül redőny
építhető be)
Padlóburkolatok:
- Szobák: Laminált parketta minimum kopásállóság 12.500, szegélyléccel; kopogás elleni
hangalátéttel.
- Lakás előterek: Kerámia lapburkolat, I. osztályú minőségben magyar vagy import anyagból.
- Fürdőszobák és WC-k: Kerámia lapburkolat, I. osztályú minőségben magyar vagy import
anyagból.
- Konyhák: Kerámia padló lapburkolat magyar vagy import anyagból, konyha fal burkolatlan,
fehér festett.
- Teraszok: Fagyálló kerámia lapburkolat, I. osztályú minőségben magyar vagy import anyagból.

× Falburkolatok:
Falak: Glettelt felület, kétrétegű diszperzió festés. Fehér Szín, nem választható.
Mennyezetek: Glettelt felület, kétrétegű diszperzió festés. Fehér Szín, nem választható.
Fürdőszobák: Mázas kerámia csempe 210 cm / vagy ajtótok magasságig, I. osztályú
minőségben magyar vagy import anyagból. Csempeburkolat felett fehér festés, mint a falak.
6.

Gépészet:
× Gáz szolgáltatás: az épületbe gáz szolgáltatás kizárólag a központi fűtés részére lesz biztosítva. Az
egyedi lakásokhoz gáz szolgáltatás nem lehetséges.
× Fűtés: az épületegyüttes központi fűtéssel rendelkezik. A központi kazánház a Hunor utcai épületében
a B épület 4. szintjén, a Vörösvári utcai kazán a pinceszinten kerül kialakításra. Vízszintes fűtéscsövezés
az aljzatbetonban lesz elhelyezve, míg a függőleges csövezés az erre kialakított gépészeti aknákban lesz
helyezve. Fűtést fehér lemezradiátorok biztosítják. Minden lakás fűtőenergia fogyasztásának mérését
egyedi hőmennyiségmérők biztosítják, a fűtésszabályozás a radiátorokon található termosztatikus
szelepekkel szabályozható.
× Víz és csatorna ellátás: használati meleg vizet a kazánházban elhelyezett központi kazán biztosítja.
Hideg/meleg víz használat mennyiségének mérését lakásonkénti egyedi mérők biztosítják. Vízhálózat
az épületben horganyzott acélcsövezés, míg a lakásokon belül, műanyag bevonatú, flexibilis csövezés
készül. Szennyvíz csatornacsövezés PVC és KG PVC.
× Hűtés: a lakások nappali helyiségében kialakításra kerül a légkondicionálásához szükséges előkészítés:
nappali klíma csövezése, kondenzvíz-elvezetése, kommunikációs kábelezése, illetve az ehhez tartozó
elektromos kiállás. A beltéri-és kültéri egység nem része a lakás felszereltségének. A kültéri egység az
alsóbb szintek esetében a mélygarázsban, a felsőbb szintek esetében a tetőn kerül elhelyezésre.
× Szaniterek:
-

Konyhai mosogató: rákötési lehetőség a mosogatónak, illetve mosogatógépnek készül.
Mosdókagylók: fehér porcelán.
Fürdőkád: beépített fehér akrilkád.
WC: fehér porcelán, konzolos WC. kagyló. Öblítőtartály a WC mögött, beépített nyomólap
működtetővel.
Mosdó csaptelepek: króm bevonatú egykarú, keverőszelep, kerámia betéttel (KLUDI,
GROHE, vagy azonos minőségű).
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-

7.

Kád és zuhany kombinált szelep: króm bevonatú egykarú, keverőszelep, kerámia betéttel.
Króm, flexibilis zuhany tömlő és falra szerelhető zuhanyozófej (KLUDI, GROHE, vagy
azonos minőségű). A zuhanyfej és a tömlő, nem kerül felszerelésre, azt vevőnek kell majd
felszerelni az ingatlan birtokba adását követően.
Mosógép csatlakozó: mosógép csatlakozó lehetőség, víz és lefolyó készül lakásonként.
Szellőzés: ablak nélküli fürdőszobák, WC-k, egyedi szellőző ventilátorral rendelkeznek.

Elektromos rendszer:
Elektromos energiaellátást az ELMŰ transzformátorállomásáról biztosítjuk. Minden lakás saját
villanyórával rendelkezik, melyeket az épület emeletein, lépcsőházanként központi helyen helyezünk el.
A lakásokon belüli elosztó táblák lesznek elhelyezve. Minden lakás 1x32A energiaellátással készül. Az
energiaellátás számításainál figyelembe vettük a konyhai elektromos főzőlap teljesítményét. Lehetőség a
kapacitás növelésére biztosítva van 3x20A-ig. A lakás különböző funkcióit külön elektromos áramkörre
terveztük. Az elektromos sütő/főzőlap részére a megfelelő csatlakozó kialakítását biztosítottuk. Minden
elektromos szerelés megfelel a vonatkozó magyar szabványoknak. Minden erősáramú csatlakozó központi
földelő rendszerhez csatlakozik.
×
×
×
×
×

8.

Szobák: a lakóterekben elektromos készülékek csatlakozására minden megkezdett 15 m2-nyi
területhez egy csatlakozó kerül. Egyéb szobákban 1 külön csatlakozó TV részére, minden szobában
mennyezeti lámpa csatlakozás osztott kapcsolóval.
Konyhák: 1 db dupla csatlakozó a munkalapok felett. Egy csatlakozó a hűtő/mélyhűtő és egy az elszívó
részére. Sütő/főzőlap bekötési lehetőség. Csatlakozó a munkalap alatt a mosogatógép részére,
mennyezetvilágítás fali kapcsolóval.
Fürdőszoba: 2 db csatlakozó egyéb használatra a tükör mellett, egy a mosógép részére, csatlakozási
lehetőség tükörvilágításra kapcsolóval, mennyezetvilágítás kapcsolóval, mely működteti az elszívó
ventilátort is.
Terasz: külső falra szerelt világítótest belső kapcsolóval kerül kiépítésre.
Elektromos tartozékok: fehér "SCHNEIDER" típus, vagy azzal hasonló minőségű.
Kisfeszültségű elektromos rendszer:
Minden
lakás
kétirányú
kaputelefon
ajtónyitó
rendszerrel
rendelkezik.
Telefon védőcsövezés minden lakószobába ki lesz építve. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel,
illetve a szolgáltatás megrendelés a vevő feladata. Minden lakáson belül a TV kábel védőcsövezés, kábellel
minden lakószobába ki lesz építve. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel, illetve a szolgáltatás
megrendelés a vevő feladata.
Az eladó fenntartja a jogot, hogy az építkezés során bármikor szabadon megváltoztathassa a
fentiekben leírt műszaki tartalmat, és a fentiekben megjelöltek helyett azonos vagy magasabb
minőségű más anyagok és komponensek kerüljenek felhasználásra.

9.

Kiválasztás:
A hideg-és melegburkolatok, szaniterek, csaptelepek, illetve a belső ajtók nem választhatók.

10.

Vevői módosítások:
A fenti műszaki tartalmon változtatási lehetőség nincs.
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