RODINNÉ BYDLENÍ VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ
Splňte si svůj sen o klidném rodinném bydlení v těsné blízkosti centra města.
Představujeme vám nové bydlení v jedné z nejklidnějších částí Ostravy a přitom pár minut pěšky do centra.
Lokalita se nachází na ulici Keltičkova ve Slezské Ostravě s výbornou dostupností, nedaleko ostravské zoo
i proslulé haldy Ema. Oblast je vyhlášená také pro bohatou zeleň a nejkrásnější výhledy na celou Ostravu.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

MODERNÍ BYDLENÍ
NA DOHLED CENTRA OSTRAVY
Bytový dům se skládá ze tří 5podlažních budov a najdete v něm 41
bytů od velikosti 1+KK až po nadstandardní byty 4+KK s terasou.
Stavba a předprodej bytů byly zahájeny v září 2021.

Harmonogram projektu

Září
2021

Zahájení stavby
Po schválení finálních dokumentů zahájíme samotnou výstavbu, jejíž celková realizace je odhadována
na 17 měsíců.

Únor
2023

Březen
2023

Kolaudace stavby
Na měsíc únor 2023 je plánována kolaudace budovy,
po níž budou zahájeny finální přípravy bytů.

Předání bytu k užívání
Během března 2023 by mělo dojít k předání bytů
jednotlivým vlastníkům.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

TYPOVÉ BYTY

VZOROVÝ BYT 2+KK
K dispozici je celkem 12 bytových jednotek.
Byty jsou umístěny na patrech od 1. NP – 3. NP.
Součástí každého bytu je balkón.
Každý byt má k dispozici sklep v 1. PP nebo sdílený sklad na patře.
Pro každý byt je určeno 1 parkovací stání.
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TYPOVÉ BYTY

SKLAD
3,59 m2

VZOROVÝ BYT 3+KK
K dispozici je celkem 19 bytových jednotek.
Byty jsou umístěny na patrech od 1. NP – 5. NP.
Součástí každého bytu je balkón, lodžie nebo terasa.
Každý byt má k dispozici sklep v 1. PP nebo sdílený sklad na patře.
Byty mají k dispozici 1 nebo 2 parkovací stání.
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TYPOVÉ BYTY

VZOROVÝ BYT 4+KK
K dispozici je celkem 6 bytových jednotek.
Byty se nacházejí v nejvyšších podlažích domu s výhledem
na centrum Ostravy (4. NP a 5. NP).
Součástí každého bytu je balkón, lodžie nebo terasa.
Některé byty mají k dispozici sklep v 1. PP.
Byty mají k dispozici sdílený sklad na patře.
Každý byt této kategorie má k dispozici 2 garážová stání.
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LOKALITA

VEŠKERÁ OBČANSKÁ
VYBAVENOST NA DOSAH
Volný čas,
příroda a sport
Všehrdův sad – 335 m
Vyhlídková věž – 420 m
Tylův sad – 430 m
Basketbalový klub Hladnov – 820 m
Tréninkový areál Bazaly – 965 m
Halda Ema – 1,2 km
Trojické údolí – 1,3 km

Pošta a významné
budovy v okolí
Přírodovědecká fakulta – 400 m
Muzeum Keltičkova kovárna – 625 m
Radnice Slezská Ostrava – 685 m
Pobočka České pošty – 1,1 km

Hromadná doprava

Lékárny a zdravotnictví

Obchody a restaurace

Školky, školy a gymnázia

Všehrdův sad – 350 m

Lékárna Bazalka – 440 m

Penny market – 350 m

Mateřská školka – 450 m

Revírní bratrská pokladna – 450 m

Poliklinika Modrý Pavilon – 570 m

Restaurace Belveder – 580 m

ZŠ a ZUŠ – 650 m

Jaklovecká – 500 m

Moje Rehabilitiace – 1,1 km

Restaurace U Dvořáčků – 590 m

Gymnázium Hladnov

Restaurace Stará Elektrárna – 1,1 km

a jazyková škola – 930 m

Nám. J. Gagarina – 800 m

LOKALITA

STANDARDY BYTŮ

STANDARDY BYTŮ VYSOKÉ KVALITY
Spolupracujeme výhradně s dlouhodobými, osvědčenými partnery a vybíráme pouze kvalitní výrobky a materiál.
Jednotlivé položky vybavení si můžete přizpůsobit dle vlastních preferencí. Individuální úpravy na míru lze konzultovat s makléřem během prohlídky bytu.

Přehled standardů
DVEŘE VSTUPNÍ, BYTOVÉ

Dveře do jednotlivých bytů protipožární, plné, jednokřídlé do lakované kovové zárubně s požadavkem na bezpečnost tř. 3.

DVEŘE INTERIÉROVÉ

SAPELI, dveře plné CPL bílá hladká (Melaplast RAL 9016) (1), CPL třešeň struktur (2), CPL jasan struktur (H1298 ST11) (3), CPL teak struktur (4).

(1)

(2)

(3)

(4)

STANDARDY BYTŮ

Přehled standardů
PODLAHY			

Vinylová podlaha skládaná GERFLOR CREATION 30, tl. 3 mm: barva BROWNIE 0459 (1), BALLERINA 0347 (2),

				

MALUA BAY 0448 (3), BOSTONIAN OAK HONEY 0851 (4).
(1)

(2)

(3)

(4)

OBKLADY A DLAŽBY

keramický obklad MARAZZI 600 x 300 mm a keramická dlažba MARAZZI 600 x 600 mm,

				

rektifikované: barva antracite (1), grey (2), beige (3), taupe (4), white (5).
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

STANDARDY BYTŮ

Přehled standardů
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Umyvadlo hranaté CONNECT AIR 60 x 46 cm s otvorem E029801, bez polosloupu, barva bílá (1).

				

Umývátko větší hranaté CONNECT AIR 40 x 35 cm s otvorem E030701, bez polosloupu, barva bílá (2).

				

Umývátko menší hranaté TEMPO, bez přepadu 37 x 21 cm, bez polosloupu, barva bílá (3).

				

WC závěsné SENTO, Sedátko soft-close kovové panty 86-003-009, VITRA (4).

				

Vana smaltovaná SANIFORM PLUS 180 x 80 cm, KALDEWEI (5).

				

Sprchová vanička 90 x 90 cm, litý mramor XA03771101005, CONCEPT (6).

				

Sprchová zástěna HAMAR 2.0 Square, Rámové provedení, posuvné otevírání,

				

výška 2000 mm, Profil chrom, Sklo transparentní 6 mm s povrchovou úpravou, RIHO (7).

(7)

(1)

(4)
(5)

(6)

(2)
(3)

STANDARDY BYTŮ

Přehled standardů
VODOVODNÍ BATERIE

Baterie umyvadlová POLO, Bez odtokové soupravy 51522293, Výška 157 mm, HANSA (1).						

				

Baterie umývátková POLO, Bez odtokové soupravy 51422293, Výška 136 mm, HANSA.

				

Baterie vanová POLO, nástěnná 150 mm 51442193, HANSA; Vanový set CONCEPT100 NEW,

				

PM10048/CO, Hadice 125 cm, hlavice jednopolohová, držák, NDW (2).

				

Baterie sprchová POLO, Nástěnná 150 mm 51450163, HANSA; Sprchový set CONCEPT100,

				

PM10079/CO, Hlavice jednopolohová, tyč 70 cm,hadice 160 cm, NDW (3).

(3)

(1)
(2)

KUCHYNĚ 			
Dodávka a montáž kuchyňských linek není předmětem díla.
				 Příprava pro kuchyňskou linku zahrnuje: odtah vzduchotechniky pro digestoř ve zdi (bez dopojení k digestoři),
				

vývod teplé a studené vody, vývod kanalizace, vývody elektroinstalace.

STANDARDY BYTŮ

Přehled standardů
ELEKTROINSTALACE

Zásuvky a vypínače ABB Time bílá.

				

Součástí standardu je koupelnový otopný elektrický žebřík

				

KTKE šířka 600 mm, výška 1 340 mm, barva bílá, KORADO (1).

STĚNY A STROPY		

Sádrová omítka společně s bílou malbou.

(1)

STANDARDY BYTŮ

STANDARDY DOMU

STANDARDY DOMU
Přehled standardů
STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADY – Založení objektu na velkoprůměrových pilotách ze samozhutnitelného betonu.

				

Piloty jsou umístěny rovnoměrně pod železobetonovou základovou deskou.

				 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM – Svislé nosné konstrukce jsou řešeny samostatně v 1. PP z železobetonových zdí v kombinaci s železobetonovými sloupy.
				

Nadzemní podlaží 1. až 5. tvoří obvodovou nosnou zeď cihelný blok Porotherm 44 EKO, P10. Stropní konstrukce tvoří monolitické desky.

				 VNITŘNÍ NOSNÉ ZDI – Vnitřní nosné zdivo zděné z tvárnic Porotherm 30/P15. Mezibytové stěny z tvárnic Porotherm 30 AKU/P15.
				 OBVODOVÝ PLÁŠŤ – Obvodový plášť bude řešen z CIHELNÝCH BLOKŮ Porotherm 44 a bude na něm aplikován kontaktní zateplovací systém
				

z fasádních desek z minerální vaty, silikonové probarvené omítky v odstínech bílé, světle a tmavě šedé. Finální povrch stěny kolem teras v 5. NP

				

tvořen provětrávaným obkladem z hliníkových profilů ALUBKA na dřevěné, impregnované konstrukci.

				 VNITŘNÍ PŘÍČKY – Vnitřní příčky zděné z keramických tvárnic Porotherm.
				 STŘECHA – Jednoplášťová, nevětraná, spádovaná konstrukce s hydroizolací z PVC folie, odolná proti UV. Tepelná izolace včetně spádových klínů
				

je vyrobena ze stabilizovaného polystyrénu.

				
				
				
				

VNITŘNÍ OMITKA – Omítky hladké sádrové s výztužnou perlinkou zabraňující tvorbě trhlin, s konečnou výmalbou v barvě bílé.

				

konstrukcí z betonu C30/37 XC2.

OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE – Okna a balkónové dveře jsou plastové, s tepelně izolačními trojskly, Uw = 0,9 W/(m².K); Rw=32dB.
SCHODIŠTĚ – Tříramenné železobetonové monolitické schodiště s obkladem z keramických protiskluzných dlaždic.
VÝTAH – Od firmy OTIS s provedením bez strojovny pohání ploché polyurethanové pásy. Šachta výtahu je řešena železobetonovou

STANDARDY DOMU

Přehled standardů
BEZPEČNOST 		

Vstup a další společné prostory budou opatřeny čipovým systémem pro větší komfort a bezpečnost. Objekt je vybaven zvonkovým tablem

				

s audio panelem u hlavního vchodu a domácími telefony s tlačítkem elektrického otevírání v bytech.

PARKOVÁNÍ		

GARÁŽE – V 1. PP jsou z jihovýchodní strany umístěna sekční garážová vrata s elektropohonem ovládaná dálkovým ovládáním pro vjezd automobilů

				

do garáží. Počet garážových stání v 1. PP na jeden vchod: 8.

				 VENKOVNÍ STÁNÍ – Počet stání: 40.
				 ZÁVORA – Vjezd do areálu z jihovýchodní strany bude opatřen závorou. Vjezdová závora disponuje bezkontaktní čtečkou umístěnou u vjezdu.

HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Hlavní vstupní dveře do objektu v 1. NP hliníkové, prosklené s elektro zámkem.

PODLAHY			
BALKONY – Mrazuvzdorná keramická dlažba.
				 LODŽIE, TERASY – Mrazuvzdorná keramická dlažba na terčíkách.

ZÁBRADLÍ			

Kovové zábradlí na balkónech a terasách. Část zábradlí je pouze kovová a část v kombinaci kov a bezpečnostní sklo.

ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD – Zásuvky a vypínače ABB Time bílá.
				 SLABOPROUD – Do každého bytu bude přiveden 1x kabel UTP Cat 5e (domovní rozvod); 1x optické vlákno (poskytovatel PODA)
				

a 1x koaxialní kabel (poskytovatel VODAFONE).

				 SVĚTLA – Budou namontována ve společných prostorech. Uvnitř bytů pouze v koupelnách a toaletách.

STANDARDY DOMU

Přehled standardů
VYTÁPĚNÍ 			

Teplovodní podlahové, prostorový termostat umístěn v referenční místnosti bytové jednotky. Podlahové vytápění zajistí systém GABOTHERM

				

z Německa, který se vyznačuje vysokou kvalitou materiálu, zaručuje dlouhodobou životnost a maximální variabilitu.

				 Zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody – kaskáda dvou nástěnných kondenzačních plynových kotlů v sestavě se zásobníkovým ohřívačem
				

o objemu 750 l bude umístěna v technické místnosti.

				 V koupelnách budou nainstalovány elektrické topné rohože.

VZDUCHOTECHNIKA

KOUPELNY, WC – Radiální ventilátor, jehož součástmi jsou zpětné klapky a časové spínače s doběhem, vyústění nad střechu objektu,

				

ovládání ventilátorů je vypínačem z každé větrané místnosti.

				 KUCHYNĚ – Digestoř (není součástí dodávky) s odfukem nad střechu objektu.
				 1. PP – Odvětrání sklepních kójí a tech. místností; havarijní odvětrání garáží při zvětšeném obsahu CO2 v těchto prostorách.

STANDARDY DOMU

PARKOVÁNÍ

PARKOVÁNÍ

sekce C

sekce B
sekce A

PARKOVÁNÍ

Developer
Rezidence Keltičkova s.r.o.
28. října 2092/216, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Prodej a prohlídky bytů
Realitní servis zajišťuje Carroll & Dohnal s.r.o.

+420 601 368 358
keltickova@carrolldohnal.cz

