
  

 

3. sz. melléklet 
 

LAKÁSBELSŐ FELSZERELTSÉG 
 

 
 
 
STANDARD KIALAKÍTÁS 

RIVIERA RESIDENCE – A jelű Épület 
 
 

A lakások belső kialakítását, úgymint burkolatok, szaniterek, csaptelepek, belső ajtók vásárlóink 
különböző, belsőépítészek által összehangolt anyagválasztékú és színvilágú berendezési kollekciókból 
választhatják ki. A ’Standard’ kategória részletezését jelen melléklet tartalmazza. (A listaár a ’Standard’ 
kategóriájú kialakítást tartalmazza.) 

 
Melegburkolat 

 
Általánosan I. oszt. laminált parketta, 7-8 mm vtg., 31-32 kopás állósággal. Eladó által megadott kollekcióból 
választható. 

 
Hidegburkolat 

 
I. oszt., 6-8 mm vtg., mázas vagy gress kerámia lapburkolat. Eladó által megadott kollekcióból választható. 

 
Belső ajtók 

 
Utólag szerelhető tokos, dekorfóliás vagy laminált felületű, furatolt faforgácslap vagy papírrács-betétes ajtólappal. 
Alueloxált modern vonalvezetésű, körcímkés ill. WC helyiségben WC-záras kilincs-rendszerrel. Eladó által 
megadott kollekcióból választható. 

 
Csaptelepek 

 
Hansgrohe, Grohe vagy ezzel egyenértékű gyártmányú egykaros csaptelep, mosdónál és kádnál automata 
leeresztővel, kádnál és zuhanynál zuhanyszettel (mely felszerelés nélkül kerül átadásra). 

 
Szaniterek 

 
Fehér színű, I. oszt. porcelán vagy kerámia mosdókagyló (55 vagy 60 cm-es), szifontakaróval, illetve kézmosó (36 
vagy 38 cm-es). 

Függesztett, mélyöblítésű, hátsókifolyású, fehér színű, I. oszt. porcelán vagy kerámia WC-csésze, műanyag fehér 
ülőkével. Geberit, Grohe vagy ezzel egyenértékű, rejtett WC tartály, kétfokozatú fehér nyomólappal. 

Fehér színű, I. oszt. acél kád, 170/70 cm méretben, automata le és túlfolyóval, előfalazással. 
Fehér színű, I. oszt. acryl zuhanytálca, 80/80 cm vagy 90/90 cm méretben, lábbal, előfalazással vagy előlappal, 
kabinnal (alaprajzon szereplő helyeken). 



  

Radiátorok 

 
A fürdőszobákban elektromos bekötésű, I. oszt., szinterezett fehér törülköző szárítós radiátor kerül. 

 
Elektromos szerelvények 

 
Legrand vagy ezzel egyenértékű gyártmányú elektromos szerelvények. 

 
Változtatás lehetőségének kérése 

 
A Vevő külön kérésére ,a Vevő által választott műszaki változtatási opciós csomag figyelembevételével lehetőség 
van arra, hogy saját lakásukra vonatkozóan módosítási javaslatot fogalmazzanak meg, az Eladó által megadott 
ütemterv szerint, ha: 

 

 az nem befolyásolja az épület külső megjelenését vagy a közös használatú területek megjelenését, 

 nem eredményez a megajánlottnál alacsonyabb minőségi színvonalat technikai jellemzők és megjelenés 
tekintetében, 

 nem jár hátrányos következményekkel a lakásszomszédok vagy harmadik fél számára, 

 nem befolyásolja a műszaki ütemtervet, a technológiai folyamatokat, illetve nem ellentétes a vonatkozó 
jogszabályokkal, szerződésekkel, és a jogerős építési engedély követelményeivel, 

 nem érinti az épület központi berendezéseit és hálózatait (pl. fűtési rendszer, elszívás, kaputelefon- 
rendszer, lefolyórendszer stb.). 

 
A Vevő külön kérésére sincs lehetőség olyan módosítási javaslatot kivitelezni, mely: 

 

 bármilyen építési engedély módosítással járna, 

 bármilyen változtatás, mely a vasbeton szerkezetek utólagos gépészeti és elektromos nyomvonalának 
besüllyesztésével járna, 

 bármilyen változtatás, mely a stangok méretének módosításával járna, 

 bármilyen változtatás, mely a lakás betervezett energia igényét, közmű csatlakozási adottságait kimeríti, 
 

A fentieknek megfelelően az épület homlokzatának és közös részeinek, valamint a kertnek a kialakítása teljes 
mértékben az Eladó kompetenciája, erre változtatási kérelmet az Eladó nem tud elfogadni. Közös résznek 
számítanak ebből a szempontból a lakások külső nyílászárói, lakásbejárati ajtók és szerelvényei, lépcsőházi-, 
közlekedő és lépcső burkolatok, erkély és terasz burkolatok, erkélykorlátok, teraszfalak és kültéri tárolódobozok, a 
lépcsőházban, a közlekedőkön és erkélyeken lévő elektromos és egyéb szerelvények (pl. ajtócsöngő), valamint a 
lámpatestek is. 

 
Anyagválasztás lehetősége 

 
A Vevő szabadon választhat az adott mintakollekciókból az alábbi anyagok és alternatívák tekintetében: 
hidegburkolat és parketták színválasztéka, és belső ajtók színválasztéka. 



  

Külön megrendelések 

 
A Vevő a ’Standard’ kialakítástól, illetve adott mintakollekcióktól mind mennyiségben, mind magasabb 
minőségben is kérhet eltérő kialakítást, Eladó külön jóváhagyásával, külön térítés ellenében. 

 
A vételi ár nem tartalmazza 

 
A hidegburkolat díszítő elemeit (középdekor, bordűr, stb.), fürdőszobai felszerelési tárgyakat (tükrök, 

szappantartó, WC papír tartó, stb.), lámpatesteket, karnisokat, videó kaputelefon lakáson belüli egységét, riasztó 

rendszer és szerelvény elhelyezéseket és kiépítéseket, okos otthon rendszer kiépítését, gépkocsi beálló 

helyenként egynél több garázs távnyitót, teraszokhoz automata öntözőrendszert, konyhabútort és egyéb 

beépített bútorokat. Pincei tárolókhoz erősáramú kiállást, elektromos almérőt, biztonsági ajtót. 

 
Az Eladó fenntartja jogát arra, hogy a lakások belső falainak (külön tekintettel a gépészeti és elektromos strangok 
falainak) anyagát, méretét és elhelyezkedését megváltoztassa, illetve a műszaki leírásban szereplő anyagokat, 
szerkezeteket, berendezéseket vagy technológiákat, a fentiekben meghatározottakkal legalább megegyező 
műszaki színvonalú termékkel vagy technológiával helyettesítése hatósági előírások, beszerzési nehézségek vagy 
egyéb műszakilag indokolt esetekben. 

 
 



  

 


