Mājas OZOLS un LIEPA – dzelzsbetona pāļi ar režģogu
Mājas PRIEDE un BĒRZS – dzelzsbetona lentveida pamati
Siltināti dzelzsbetona trīsslāņu paneļi
Dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi
Saliekami dzelzsbetona kāpņu laidu elementi
Metāla rāmja karkass ar betona grīdu
Māja OZOLS – koka siju siltināti paneļi ar jumta hidroizolācijas membrānu.
Māja LIEPA - dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi ar kritumu veidojošu siltumizolāciju
un jumta hidroizolācijas membrānu.
Māja PRIEDE - dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi ar kritumu veidojošu siltumizolāciju
un jumta hidroizolācijas membrānu vai koka kopņu konstrukcija ar skārda valcprofila jumta
lokšņu segumu.
Māja BĒRZS - koka kopņu konstrukcija ar skārda valcprofila jumta lokšņu segumu.
Dzelzsbetona vai vieglbetona mūra ar skaņas izolāciju un ģipškartona apdari no vienas
puses
Ugunsdroša dubulta ģipškartona karkasa siena ar skaānas izolāciju
Energoefektīvi, plastikāta ar trīs stiklu paketi
Alumīnija durvis ar drošības stiklojumu
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Melnas, lakoniskas metāla plākšņu profila ar koka rokturi
Teritorija labiekārtota ar autostāvvietām, ietvēm un apstādījumiem. Pie ēku pirmajiem
stāviem veidoti privāti piemājas dārzi, bet ēku pagalms veidots kā plašs koplietošanas
parks
Ēkas energoefektivitātes klase: B
“Rīgas ūdens” pieslēgums un uzskaite katrai mājai. Katam dzīvoklim veidots siltā
un aukstā ūdens pievads ar uzskaiti.
Mājas OZOLS un LIEPA – koplietošanas gāzes apkures iekārta mājas tehniskajā telpā ar
patērētā siltuma uzskaiti katram dzīvoklim. Dzīvoklī apkures sitēma veidota ar radiatoriem.
Papildus komfortam paredzēta elektriska siltā grīda vannasistabā.
Mājas PRIEDE un BĒRZS – individuāla gāzes apkures iekārta katrā dzīvoklī (mājas sekcijā). Ēkas pirmajā stāvā paredzēta apsilde ar siltajām grīdām visās telpās. Otrajā stāvā
apsilde ar radiatoriem. Papildus komfortam paredzēta elektriska siltā grīda vannasistabā.
Mājas OZOLS un LIEPA – AS “Sadales tīkls” individuāli 16A pieslēgumi katram dzīvoklim
Mājas PRIEDE un BĒRZS – AS “Sadales tīkls” individuāli 20A pieslēgumi katram dzīvoklim
ar elektrosadales uzskaiti ārā uz zemesgabala robežas. Teritorijā paredzētas 3 elektroauto uzlādes stacijas. Teritorijai paredzēts apgaismojums ar LED gaismekļiem.
Nosūces ventilācija vannasistabās un virtuvē, gaisa pieplūdes vārsti sienās katrā dzīvojamajā istabā.
TET optiskā tīkla pieslēgums katrā dzīvoklī
Māja OZOLS – Kone lifts ar kabīnes izmēru 1,1 x 1,4m
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