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Descrierea proiectului

Tâmplăria exterioară

Regimul de înălțime al imobilului este D+P+9E+
Er și dispune de următoarele: locuri de parcare
subterane și supraterane, iar la demisol de
locuri de pacare și spații tehnice. La parterul
clădirii se găsesc spații comerciale, iar la
nivelurile superioare, apartamente premium cu
3 și 4 camere și penthouse-uri. Apartamentele
sunt deservite de un nod de circulație verticală
și două ascensoare.

Tâmplăria exterioară este proiectată să fie pe
întreaga înălțime a camerelor, cu suprafețe
vitrate mari, astfel încât apartamentele să
capteze cât mai multă lumină naturală.
Profilele tâmplăriei sunt tip PVC SALAMANDER
Bluevolution 82 de culoare gri, asortată cu
arhitectura clădirii. Aceasta este prevăzută cu
un sistem de 6 camere cu pachet de geam
termoizolant tripan (format din trei foi de
sticlă), care asigură un confort termic
superior. Se folosesc baghete warm edge
pentru eficiență termică ridicată și profile de
rigidizare cu armături metalice cu grosimea
de 2 mm și feronerie ROTO NX.

Structura de rezistență
Fundațiile sunt din beton armat, tip radier
care conferă stabilitate crescută construcției,
mai ales pe termen lung. Suprastructura este
formată din cadre cu stâlpi, grinzi și planșee
de beton armat, realizată în conformitate cu
normele și standardele europene.

Acoperiș
Acoperișul este tip terasă, cu termoizolație de
20 cm și hidroizolație tip membrană.

Închideri şi compartimentări
Pereții exteriori și între apartamente sunt
executați
din
cărămidă Wienerberger
Porotherm Profi 30 cm cu goluri verticale.
Pereții dintre apartamente și spațiile comune
sunt din BCA cu grosimea de 20 cm, iar cei de
compartimentare din apartamente din BCA
cu grosimea de 15 cm. Blocurile ceramice de
cărămidă sunt montate cu adeziv, fără punți
termice, peste care este aplicat un
termosistem Baumit cu grosimea de 10 cm.
Închiderile perimetrale și compartimentările
sunt realizate cu materiale de construcție
durabile, oferind astfel o izolare acustică de
cea mai înaltă calitate.

Lifturi
Imobilul este prevăzut cu 2 ascensoare marca
SCHINDLER, cu eficiență energetică, care
asigură maximum de confort pasagerilor, cu
vibrații și nivel de zgomot reduse. În situația în
care se întâmplă o pană de curent când
ascensorul se află între etaje, o baterie de
rezervă alimentează un motor auxiliar de mici
dimensiuni, care permite cabinei să se
deplaseze la următorul etaj, iar ușile se vor
debloca și vor permite astfel pasagerilor
deschiderea cu mâna.

Finisaje interioare apartamente
Imobilul este prevăzut cu 2 ascensoare marca
SCHINDLER, cu eficiență energetică, care
asigură maximum de confort pasagerilor, cu
vibrații și nivel de zgomot reduse. În situația în
care se întâmplă o pană de curent când
ascensorul se află între etaje, o baterie de
rezervă alimentează un motor auxiliar de mici
dimensiuni, care permite cabinei să se
deplaseze la următorul etaj, iar ușile se vor
debloca și vor permite astfel pasagerilor
deschiderea cu mâna.

Anvelopa clădirii
Anvelopa clădirii este realizată cu polistiren cu
grosimea de 10 cm, ignifugat, peste care se
aplică tencuiala decorativă texturată.

Balcoane și terase
În balcoanele și terasele apartamentelor sunt
folosite finisaje realizate din plăci ceramice
porțelanate, rezistente la îngheț, iar
balustradele sunt realizate din sticlă securizată laminată.

Instalații
Instalații electrice
Toate apartamentele vor avea branșament la
rețeaua națională de furnizare a energiei
electrice. Cablajul din interiorul acestora este
realizat din conductori de cupru și sunt
prevăzute circuite separate pentru principalii
consumatori. Aparatajele sunt de tip modular
din gama Gewiss/Scame. Apartamentele vor
avea posibilitatea racordării la principalii
furnizori de Internet și televiziune, cablarea cu
fibră optică fiind realizată încă din perioada
execuției. La accesul în bloc este prevăzut
acces-control cu instalație de interfon și card
de proximitate.

Instalații sanitare
Distribuția apei reci și a apei calde este
realizată pentru fiecare obiect în parte, direct
din distribuitor, fără îmbinări în pardoseli cu
conducte de calitate tip PEX multistrat import Italia. Apa caldă se produce în cadrul
punctului termic propriu, prin intermediul unui
modul termic performant, racordat la rețeaua
nouă de termoficare.
Instalații termice
Încălzirea apartamentelor este realizată cu
ajutorul sistemului de încălzire în pardoseală,
iar avantajul principal se reflectă în costurile
reduse cu încălzirea în timpul sezonului rece,
ca urmare a eficienței termice. Acest sistem de
încălzire a fost ales pentru a asigura un
confort sporit, căldura fiind distribuită uniform
pe toată suprafața apartamentului și pentru
un design interior mai bun, odată cu
eliminarea
radiatoarelor din
oțel
și
posibilitatea realizării ferestrelor exterioare
pe toată înălțimea camerelor. Furnizarea
agentului termic pentru încălzire este
asigurată în cadrul punctului termic propriu.
Controlul temperaturii se realizează cu
ajutorul termostatelor inteligente amplasate
în fiecare apartament, conectate la
smartphone, tabletă sau calculator.
Sistemul de ventilație
În băi, instalația de ventilație este de tip
mecanizat, cu ventilatoare dispuse în ghenă,
cu clapetă anti-retur pentru a împiedica
apariția mirosurilor neplăcute.
Climatizare
Toate apartamentele sunt dotate cu aparat
de climatizare cu INVERTER.
Smart Home
Toate apartamentele sunt echipate cu
pachetul standard Smart Home, care poate fi
upgradat
oricând
cu
alte
modele
compatibile. Acesta dau posibilitatea de
control de la distanță a sistemului de încălzire
din fiecare apartament, prin intermediul
aplicațiilor instalate pe telefoanele mobile.
Modulul de control general permite
instalarea de module suplimentare pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
altor funcțiuni ale apartamentului, prin
intermediul aplicației dedicate: controlul
iluminatului, alarma și senzori antiefracție,
rulouri interioare, detectoare de fum și senzori
de inundație, etc.
Stații de încărcare pentru mașini electrice și
hibrid în proximitate.

Terase/Balcoane
Terasele și balcoanele apartamentelor sunt
generoase, finisate cu gresie porțelanată și
protejate de o balustradă din sticlă
laminată/securizată sau paraplet plin, după
caz și de asemenea iluminat ambiental.

Spații comune
Spațiile comune sunt prevăzute cu instalații
electrice contorizate eficient, coridoarele și
holurile sunt iluminate cu corpuri de iluminat
LED, acționate cu senzori de mișcare pentru
reducerea consumului de energie electrică.
Holul de intrare este generos, pereți decorativi
și iluminat ambiental, cutii poștale moderne,
pardoseli finisate cu placări ceramice și pereți
zugrăviți cu vopsea lavabilă. Designul tuturor
apartamentelor este unul modern, propus de
specialiști cu vastă experiență.

Parcare subterană
Pardoseala este din beton elicopterizat finisat
cu quartz și beneficiază de instalație automată
de stingere a incendiului și desfumare. Accesul
se va face direct din garaj la etajul cu locuințe
cu ajutorul ascensorului, iar accesul mașinilor în
garaj se face printr-o ușă motorizată
automată, cu cartelă de control invididuală și
telecomandă. Pentru mai multă siguranță, se
va instala supraveghere video la intrarea în
garaj.

Spații exterioare și sisteme
de securitate
Se va asigura monitorizarea cu sistem de
camere video atât pentru accesul în ansamblul
rezidențial, cât și la parcaje. Imobilul este dotat
cu sisteme antiefracție și sistem de securitate la
incediu, iluminat de siguranță pentru evacuare
și instalație paratrăsnet. La exterior vor fi
prevăzute spații verzi amenajate, accese
pietonale și un acces carosabil către parcajul
subteran.

