
 

                                                                                            

 

СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СГРАДАТА 

 

1. Конструкция- монолитна стоманобетонова, изпълнена както следва : 

а) външни стени – тухла 25см Wienerberger, цялостна система за топлоизолация, включваща 

експандиран пенополистирол EPS - 10 см.  

б) фасада - изцяло завършена с минерална мазилка  и изолация под нея, в цветове по избор на 

проектанта; 

в) покрив – Покривът на сградата е плосък  изпълнен от стоманобетонна плоча, покрита с два слоя 

хидроизолация с посипка, като са предвидени всички необходими изолационни слоеве. Покривът 

ще се отводнява чрез воронки и вътрешни водосточни тръби. 

 

 г) вертикална планировка - изцяло завършена по проект. 

 

2. Завършеност на отделните обекти в сградата: 

  2.1. Жилища: 

a) вътрешни стени и тавани на апартаменти – гипсова - машинна мазилка с алуминиеви ъгли по 

всички външни ъгли; 

б) подове – циментова изравнителна замазка; 

в) баня и санитарни възли: стени и тавани – варово-циментова мазилка; под – циментова замазка, 

тавани – стоманобетонна плоча; 

г) балкони, лоджии и тераси – завършени с под от гранитогрес, парапет по проект; 

д) външна дограма – ПВЦ профил, троен стъкопакет  

е) входна врата – метална; 

 ж) без радиатори ; 

з) без вътрешни интериорни врати; 

и) общи части - изцяло завършени стълбища, площадки и фоайета с под от гранотогрес, парапет 

с ръкохватка, стени с латекс, осветление – по проект; 



 

                                                                                            

й) гаражи – под - шлайфан бетон, стени и тавани –машинна мазилка, гаражни врати – тип летящо 

крило; 

к) складове : под-гранитогрес; стени и тавани- машинна мазилка; врати- метални. 

 

2.2. Инсталации, изпълнени както следва: 

а) елeктрическа инсталация - завършена, окомплектована съгласно българските стандарти, с 

ключове и контакти, изградено апартаментно табло с автоматични предпазители и 

дефектнотокова защита; 

б) изводи за климатици във всички стаи, монтирани стойки на терасите. 

в) монтиран видео-домофон, инсталация с възможност за отваряне на електрическа брава на 

входна врата; система за контрол на достъпа на входни врати на сградата; 

г) телевизионна инсталация – окабеляване по проект, без розетките; 

д) инсталация за интернет – прекарана празна тръба до излаз за розетка в дневна и спалня. 

е) ВиК инсталация - завършена „на тапи”, изпълнена с полипропиленови тръби и цялостна 

изолация и  водомери за студена вода; 

ж) газова инсталация – завършена „на тапа“, изпълнена с полипропиленови и медни тръби; 

з) асансьор – пътнически с електрическо задвижване - THYSSENKRUPP; 

и) външно захранване на сградата с електрическа енергия, вода, газ; 

 


