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ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЖК «КОНЦЕПТ»
Комплектація квартир:
Перегородки виконуються згідно проекту
Штукатурка стін і укосів вікон - маячна на основі гіпсу
виконується в повному обсязі, за винятком санвузлів і
міжкімнатних перегородок
Стяжка напівсуха цементно-піщана 80 мм, по
теплозвукоизолюючуму шару
Вікна та балконні двері - продукція Rehau з енергозберігаючим
склопакетом
Опалення виконується в повному обсязі з установкою
радіаторів і двоконтурних котлів Bosch (18 кВт)
Введення труб холодної та гарячої води, рециркуляції
Установка водомірів в холі
Каналізація в кухні і санвузлах (Ø100 мм)
Введення в квартиру мідна 3-х жильних проводка, установка
електронних лічильників в холі сходових клітин
Введення кабелів TV, Internet, телефону, домофону
Вхідні двері квартир - броньовані, утеплені, звукоізольовані з
замковими системами.

Специфікація світлопрозорих конструкцій:

Профільна система: Rehau Ecosol-Design 60 (Німеччина)

Монтажна ширина (глибина системи): 60 мм

Коефіцієнт теплопередачі: Uf = 1.6Bт / м2К (Rf = 0,65м2K / Вт)

Звукоізоляція: Rw, P = 41 дБ

Ущільнювальна гума Rehau (Німеччина)

Енергоефективний склопакет, однокамерний з аргоном 4-16ar

4І (Glas Trösch)

Фурнітура Siegenia пов-ВТК (Німеччина)

Ручки віконні Hoppe (Німеччина).

Про комплекс

Підлога - чистова цементна стяжка

Стеля - ж / б плити

Висота до стелі: 1 поверх (під комерцію) - 3м

Висота до стелі: 2-9 поверхи - 2.7 м

Стіни - оштукатурені

Вікна - панорамні, з енергозберігаючим склопакетом

Ліфти - швидкісні, безшумні, нового покоління, пасажирські

вантажопідйомністю 600 кг

Вхідні двері квартир - броньовані

утеплені, звукоізольовані

Покрівля - рулонна, плоска,готова до експлуатування;

Інженерне забезпечення квартир:

Електропостачання - мідна 3-х жильних проводка; лічильники

встановлюються в холах сходових клітин

Газопостачання - введення в квартиру з установкою

лічильника

Опалення - поквартирне, 2-х контурні котли фірми BOSCH 18

кВт; виконується в повному обсязі з установкою радіаторів

Водопровід - від міських мереж, введення з установкою

лічильника, з розводкою по квартирі

Каналізація - пластмасові труби, вводи без розводки по

квартирі

Сантехнічні прилади не встановлюються

Введення кабелів TV, Internet, телефону, домофону.

