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FASSAAD Hoonete fassaadidel kasutatakse värvitud betooni, parklahoone fassaadiks  on metallist 
lamellid.

HOONE KONSTRUKTSIOONID Hoone kandeseinad rajatakse monteeritavast raudbetoonist ning betoon- plokkidest. 

KATUS 

SISESEINAD 

PANIPAIGAD 

RÕDUD 

AKNAD 

UKSED 

KÜTE 

Parkimismaja rajatakse raudbetoon konstruktsioonidest. Hoone  põrandad ja vahelaed on 
raudbetoon õõnespaneelidest.

Lamekatused on kaetud kahekordse SBS rullkattematerjalist katusekattega.

Korterite vahelised seinad on raudbetoonelementidest või laotud betoonplokkidest. Osade 
äripindade vahelised seinad on helikindlad kergvaheseinad. Siseseinad on projekteeritud 
metallkarkassil kipsseintena.

Panipaikade seinad on kivist. Panipaikade uksed on metallist. Panipaigad ei ole köetud.

Osadel korteritel ja äripindadel alates 2. korrusest on rõdud. Rõdupiirded on metallist.  
Rõdudel on PVC kate.

Esimese korruse kaubanduspindadel on alumiiniumraami ja kolmekordse  klaaspaketiga 
sissepoole avanevad aknad. 2. korrusel ja kõrgemal paiknevatele  korteritele ja 
äripindadele paigaldatakse kolmekordse klaaspaketiga  pvc-raamiga aknad. 

Korterite välisuksed on soojustatud ja tulekindlad.  Siseuksed on vastavalt 
siseviimistluspaketile.

Korteritesse on kavandatud põrandaküte kaugkütte baasil. Vannitoas on  
elektripõrandaküte.

VENTILATSIOON JA JAHUTUS Korteritesse ja äripindadesse on projekteeritud korteripõhine soojustagastusega 
 ventilatsioon. Köökide väljatõmbekubud on ettenähtud paigaldada ostja poolt. 
 Äripindadesse on projekteeritud jahutuse valmidus ja lisatasu eest on võimalik 
 paigaldada jahutusseadmed.

VEEVARUSTUS  Hoone ühendatakse Tallinna vee- ja kanalisatsioonivõrku. Sanitaarseadmed
JA KANALISATSIOON  paigaldatakse vastavalt siseviimistluspakettidele. Korterites on kaugloetavad  veearvestid.
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ELEKTER 

NÕRKVOOL  

ENERGIAMÄRGIS

TREPIKOJAD JA ÜLDRUUMID 

1. KORRUSE ÄRIPINDADE
SISEVIIMISTLUS 

Korteritesse on paigaldatud pistikupesad ja lülitid vastavalt siseviimistluspakettidele. 
 Elektrienergia arvestus toimub korruse kilpi paigaldatud kaugloetavate  elektriarvestite 
kaudu. 

Korterites ja äripindades rajatakse TV ja interneti kaabeldus ning paigaldatakse  
videofono süsteem.

B-energiaklass

Äri-büroohoone mahul on üks trepikoda ja lift. Parkimishoonel on eraldi trepikoda. 
Hoone esimesel korrusel paikneb jalgrattaruum. Prügikonteinerid paiknevad parkla 1. 
korruse tasandil.

Hoone 1. korrusel paiknevate äripindade põrandad on kaetud keraamilise plaadiga. 
Ruumide seinad on värvitud valgeks. Sanitaarruumid on lahendatud vastavalt Standard  1 
siseviimistluspaketile. Äripindade lagi on osaliselt värvitud õõnespaneel ja  osaliselt kipsist 
ripplagi.

KORTERITE JA 2.-5. KORRUSE  Siseviimistluse osas on võimalik valida kahe siseviimistluspaketi vahel (2 standard 
ÄRIPINDADE SISEVIIMISTLUS paketti). Tubade seinad ja laed on värvitud vastavalt siseviimistluspaketile  heledates 

toonides. Korteri lagi on osaliselt värvitud õõnespaneel ja osaliselt  kipsist ripplagi. 
Sanitaarruumide põrand on plaaditud. Sanitaarruumides on kaks  seina plaaditud ning 
ülejäänud kaks seina on värvitud vastavalt siseviimistlus- paketile. Standard pakettides on 
eluruumide põrandad kaetud laminaatparketiga.  Lisatasu eest on võimalik juurde valida 
põrandale naturaalne 1-lipiline parkett.

ÜLDALADE SISEVIIMISTLUS  Koridoride ja trepikodade seinad ja laed on värvitud heledates toonides.  Fuajee ja 
koridoride põrandad on plaaditud. Treppide, tehnoruumide ja parkla  põrand on puhas 
betoonpind. Hoones on nutipostkastid.

LAGEDE KÕRGUS 1. korruse kaubanduspindade lae kõrgus on kuni 3,3 meetrit, ülejäänud korterite ja 
 äripindade lae kõrgus on kuni 2,63 meetrit.

PARKIMINE Parkimiskohad asuvad põhihoonega ühenduses olevas parkimishoones  neljal korrusel.




