Technologia:
Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej – o ścianach nośnych murowanych, stropach i fundamentach żelbetowych oraz z
dachem wielospadowym płaską dachówką firmy Brass.
Ściany:
- ściany fundamentowe żelbetowe
- ściany konstrukcyjne wykonane z bloczków silikatowych o podwyższonych parametrach akustycznych
- ścianki działowe murowane
Stropy, schody, podciągi i nadproża:
- stropy żelbetowe typu „filigran”,
- schody żelbetowe
- podciągi żelbetowe,
- nadproża żelbetowe,
- wieńce żelbetowe wylewane wraz ze stropem
Elewacja i wykończenie zewnętrzne:
- tynk typu „baranek”
- drewno pokryte najwyższej klasy impregnatem firmy Tikkurilla
- kamień naturalny firmy Stegu
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk,
- balkony: płyta żelbetowa prefabrykowana, isokorby, szkło, aluminium,
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne:
- izolacja przeciwwodna ścian w gruncie – najwyższej klasy preparaty firmy Remmers
- izolacja posadzek w wc wykonana za pomocą preparatów firmy Mapei
- izolacja ścian zewnętrznych styropian grubości 20cm
- izolacja poddasza wełną mineralna grubości 30 cm
Dach:
- wielospadowy, kryty dachówką betonową firmy Brass
- kominy murowane, obłożone łupkiem
Wykończenie apartamentów
- ściany pokryte tynkiem gipsowym, pomalowane według indywidualnego projektu wnętrz
- sufity wykończone tynkiem gipsowym, pomalowane na biało
- posadzki cementowe, przykryte najwyższej jakości wykładziną wełnianą firmy AxPro Carpets
- każdy m2 apartamentu został dokładnie przemyślamy przez projektanta wnętrz zarówno w zakresie umeblowania
Wykończenie klatki schodowej:
- okładziny schodów na poziomie parteru oraz poziomie -1 za pomocą płytek ceramicznych
- okładziny schodów na pozostałych poziomach pokryte zostały najwyższej jakości wykładziną wełnianą
- ściany pokryte tynkiem gipsowym oraz tynkiem cementowo-wapiennym
- balustrada szklana samonośna
- liczne wstawki z naturalnego drewna sosnowego
Stolarka:
- drzwi wejściowe do obiektu wykonane z ciepłego aluminium
- parapety zewnętrzne wykonane z betonu architektonicznego
- parapety wewnętrzne wykonane z naturalnego drewna dębowego barwionego pod kolo stolarki
- najwyższej klasy drzwi akustyczne firmy Porta z zamontowanym zamkiem elektronicznym w indywidualnym kolorze
- stolarka okienna PCV w kolorze orzech z szybą o współczynniku przenikalności termicznej U=0,5 W/m2K, spełniająca współczynniki
przenikania ciepła na rok 2021
- drzwi wewnętrzne w lokalach firmy Porta wykonane w indywidualnej kolorystyce
instalacje:
- instalacje c.o. i wod-kan zgodnie z projektem, systemowe plastikowe niskoszumowe, dodatkowo zaizolowane wełną mineralną
- grzejniki w lokalach firmy CosmoNova typu Plan
- instalacja gazowa zgodnie z projektem,
- instalacje elektryczne w lokalach rozprowadzone oraz zakończone gniazdkami wg indywidualnego projektu wnętrz
- instalacja domofonowa i telefoniczna/tv/internetowa (wewnątrz budynku),
- wentylacja hybrydowa, higrosterowana firmy Aereco
- w częściach wspólnych wentylacja mechaniczna, w restauracji dodatkowo klimatyzacja
- instalacja basenowa wykonana w technologi bezchlorowej
- budynek wyposażony jest w system ogrzewania rynien
- wszystkie punkty świetlne są energooszczędne
11. Zagospodarowanie terenu:
- kostka betonowa firmy PolBruk
- oświetlenie wraz z monitoringiem według indywidualnego projektu
- taras przy basenie zewnętrznych wykonany z najwyższej klasy deski kompozytowej
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