TEHNISKAIS
APRAKSTS
Namu kompleksam ir 3 korpusi - divi no tiem
jaunbūves, trešais - rekonstruēta 19. gadsimta ēka.
Dzīvokļu skaits: 41 dzīvokļi ar istabu skaitu no 2 līdz 4.
Dzīvokļu platība: 44 m2 - 185 m2.
Dzīvokļi ir gaiši, ar lieliem logiem.
Lielākajai daļai dzīvokļu ir balkoni vai terases.
Komplekss ir slēgta tipa un tajā darbojas 24h
video novērošana un apkalpošanas serviss.

APDARE
BALKONI
Laminēta stikla balkonu margas ar dekoratīvu ornamentu,
nerūsējošā tērauda margu rokturiem un PVC dekinga segumu.
Katram balkonam atsevišķs elektrības pievads (EL rozete).
FASĀDES APGAISMOJUMS
Fasādēm LED apgaismojums.
VIDEO NAMRUŅI
COMMAX video namruņi.
IEKŠPAGALMS
Mājīgs, apzaļumots, slēgta tipa iekšpagalms ar videonovērošanu.
Ieeja iekšpagalmā izmantojot namruni, vai Master Key atslēgu.

TERASES
Grīdas segums no PVC kompozītmateriāla dēļu klājuma. Terasēm
atsevišķi elektrības un ūdens pievadi.
STARPSTĀVU PĀRSEGUMI
Monolīta dzelzsbetona starpstāvu pārsegumi ar peldošo ESTRICH
betona plātni, kas nodrošina lielisku skaņas izolāciju.
JUMTS
WOLFIN Tectoﬁn PVC membrānas hidroizolācija ar SPU un
ekstrudēta putupolistirola stiltinājumu, kas būtiski samazina ēkas
sakaršanu vasarā.
FASĀŽU APDARE
VANDERSANDEN (Beļģija) ķieģeļﬂīzes ZWART MANGAAN tonī,
kombinētas ar minerālapmetuma apdares plaknēm. Korpusam 1 –
restaurētas fasādes.
FASĀDE
Fasāžu ārpuse siltināta ar ROCKWOOL Front Max akmens vati.
Papildu siltinājums iekšējās sienās - ISOVER akmens vate un
ISOVER Vario KM Duplex UV tvaika barjera, kas samazina izmaksas par dzīvokļa apkuri.
ĀRSIENAS
6.- 8. stāvs
Augšējo stāvu fasāžu un rekonstruētās ēkas jumta segums no
RHEINZINK PrePATINA titāncinka, kas veido interesantu tradicionālā un modernā dizaina kombināciju.
LOGI
Koka logi ar alumīnija uzlikām fasādē. Logiem trīskāršs stiklojums, kas lieliski saglabā siltumu un maksimāli slāpē ielas
trokšņus. Tiem paredzēts ventilēšanas režīms.

KOPLIETOŠANAS TELPAS
DZĪVOKĻU DURVIS
Pēc īpaša dizaina izgatavotas, ugunsdrošas Līva AB Nord
(Latvija) dzīvokļu ieejas durvis ar lielisku skaņas izolāciju,
BRIT Security ZA sērijas ārdurvju drošības rokturiem un
nerūsējošā tērauda furnitūru.
DURVJU SLĒDZENES
Durvju slēdzenes ar WILKA Master Key sistēmas (Vācija)
cilindriem..
LIFTI
SCHINDLER liﬅi ar stikla durvīm un individuāla dizaina apdari.
Stiklotas liﬅa šahtas.
GRĪDA
TOPCER (Portugāle) grīdas segums ar OCTAGON rakstu. Flīzes
izgatavotas no pilnās akmens masas un sausi presētas, kas
pagarina to kalpošanas mūžu līdz 200 gadiem. Pakāpienu apdare
ar STÖHER (Vācija) keramiskām neslidošam ﬂīzem.

DZĪVOKĻI
GRĪDA
Eļļoti divslāņu ozolkoka parketa dēļi.
LED APGAISMJUMS
Iebūvējami, LED gaismekļi ar intensitātes regulēšanas iespējām.
LOGI
Balti koka un alumīnija logi ar JNF nerūsējošā tērauda furnitūru.
Logiem trīskāršs stiklojums.
RADIATORI
Cauruļveida dizaina radiatori ZEHNDER CHARLESTON ar termostatu.

VANNAS ISTABA
ŪDENS MAISĪTĀJI
Minimālisma dizaina HANSGROHE Metris.
IZLIETNES
PAA (Latvija) izlietnes no akmens masas un Silkstone kolekcijām.
DUŠAS SISTĒMAS
HANSGROHE dušas sistēmas un jaucējkrāni.
VENTILĀCIJA
Automātiskā ventilācija - gaisa spiediena kontroles devējs.
SKAPĪŠI
KLOZETPODI UN BIDĒ
DURAVIT DURASTYLE kolekcijas piekārtie klozetpodi un bidē.
VANNA
Ekskluzīvas PAA (Latvija) SILKSTONE vannas VARIO GRANDE.
DUŠAS SIENAS
HUEPPE AURA Elegance WALK IN dušas.
SLĒDŽI
JUNG LS Design balti dizaina slēdži.
SILTĀS GRĪDAS
GRĪDAS FLĪZES
KERABEN RESIDENCE KERAMICA baltas, matētas ﬂīzes, izmērs
60 x 60 cm.
SIENAS FLĪZES
KERABEN RESIDENCE KERAMICA baltas, pulētas ﬂīzes, izmērs
60 x 30 cm.

