


V suterénu   objektu  je  situován  APS  -  automatický   parkovací  systém, 
pracující na principu regálového zakladače s  kapacitou 95 parkovacíh míst.

Obchodní a bytové centrum BALUSTRÁDA v Chrudimi

Obchodně bytové centrum BALUSTRÁDA je koncipováno jako moderní  multifunkční cetrum 
zaměřené především na velmi kvalitní bydlení v samém centru Chrudimi. Vzniká rekonstrukcí domu 
č.p.12  ( bývalý  katastrální  úřad ) a  přístavbou  nárožního  domu  s byty,  nebytovými  prostory  a 
podzemním parkingem. Tímto řešením dochází k vytvoření vnitrobloku s průchozí obchodní pasáží
osazenou zelení.

Umístění  OBC BALUSTRÁDA skýtá  nejen  bydlení v samém  centru města s 23tis. obyvateli, 
ale i  bydlení klidné, protože v  jeho  těsném  sousedství se nachází  menší  park a tzv. Kapucínské 
zahrady, které jsou významnou klidovou zónou města.

Nově  vzniklý  komplex  obsahuje   49 nadstandardních  bytových  jednotek  o velikosti  35 až 
180m2, více než  950 m2 obchodů a 95 parkovacích míst. Většina  bytů disponuje  balkonem, nebo 
terasou. Pro výstavbu a rekonstrukci jsou použity kvalitní materiály a domy jsou zděné.

Budoucí majitelé  jednotlivých bytů mohou zasahovat do dispozičních a materiálových řešení 
v souladu s jejich  požadavky  tak, aby  se ve svých  nových  domovech  cítili  co  možná  nejlépe.
Samotná  koncepce  bydlení  a  velkorysé  architektonické řešení  celého komplexu je významným 
předpokladem spokojenosti budoucích vlastníků jednotlivých bytů.

Ing. Milan Kušta
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č.obchodu  plocha m2

B001 39,7
B002 53,5
B003 33,2
B004 99,5
B005 91,3
B006 30,4

č.obchodu  plocha m2

A001 89,7
A002 80,2
A003 68,1

A004mez 249,4+113,9
363,5
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15,82 m2

3,05 m2

5,25 m2

4,83 m2

7,96 m2

2,93 m2

5,65 m2

4,21 m2

7,76 m2

13,12 m2

byt A108+ter.

byt A110+ter.

byt B101

byt B102

byt A104

byt B106

byt A103

byt A105+ter.

byt A106+ter.

byt A107+ter.

byt A101

byt B104+ter.

byt B105

byt B103+ter.

obchod A004mez

byt A109+ter.

byt A102+ter.
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č.bytu typ bytu plocha m2 terasa m2

A004mez obchod 249,4+113,9 -
363,5

A101 1+kk 44,5 -
A102 2+kk 56,5 5,3
A103 1+kk 37,2 -
A104 1+kk 35,0 -
A105 2+kk 66,9 13,1
A106 3+kk 91,6 4,8
A107 3+kk 97,7 11,0
A108 1+kk 51,1 7,8
A109 4+kk 92,1 5,7

A110 1+kk 39,2 4,2

č.bytu typ bytu plocha m2 terasa m2

B101 2+1 71,6 -
B102 2+kk 58,1 -
B103 3+1 109,5 3,1
B104 2+1 97,9 15,8
B105 2+kk 63,4 -
B106 1+kk 35,8 -
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/včetně terasy/

/včetně terasy/



7,92 m2

5,25 m2

4,83 m2

7,96 m2

2,93 m2

7,76 m2

4,21 m2

5,65 m2

9,23 m2

13,12 m2

byt B203

byt A209+ter.

byt B201+ter.

byt B202

byt B206

byt A207+ter.

byt A205+ter.

byt A204+ter.

byt A202+ter.

byt B205

byt A201

byt A206+ter.

byt B204+ter

byt B207

byt A208+ter.

schodi�t�

chodba,sch.

schodi�t�

byt A203

chodba,sch.

č.bytu typ bytu plocha m2 terasa m2

A201 1+kk 44,6 -
A202 3+kk 94,5 5,3
A203 1+kk 35,0 -
A204 2+kk 66,8 13,1
A205 3+kk 91,3 4,8
A206 3+kk 97,9 11,0
A207 1+kk 51,5 7,8
A208 4+kk 92,3 5,7
A209 1+kk 39,4 4,2

č.bytu typ bytu plocha m2 terasa m2

B201 3+kk 108,3 7,9
B202 1+kk 36,5 -
B203 3+1 106,7 -
B204 2+1 94,7 9,2
B205 2+kk 61,5 -
B206 1+kk 37,6 -
B207 1+kk 36,8 -
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30,91 m2

8,51 m2

9,93 m2

12,26 m2

13,09 m2

5,89 m2

19,01 m2

7,85 m2

7,81 m2

5,72 m2

7,45 m2

10,96 m2

byt B304+ter

byt A303+ter.

byt B305+mez

byt B301+mez+ter

byt B302+mez+ter

byt B306

byt A305+mez+ter.

byt A306+mez+ter.

byt A301+mez+ter.

byt B303+mez+ter

byt A302+mez+ter.

chodba,sch.

chodba,sch.

kotelna,su�
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su�árna

schodi�t�

byt A307+ter.

byt A308+mez+ter.

byt A304+ter.

č.bytu typ bytu plocha m2 terasa m2

A301 3+kk mez 45,9+46,9 5,9
95,8

A302 3+1 mez 92,6+46,3 30,2
138,9

A303 2+kk 66,8 13,1
A304 3+kk 121,8 19,0
A305 4+kk mez 79,1+64,8 15,4

143,9
A306 3+kk mez 51,0+65,8 7,8

116,8
A307 4+kk 92,3 5,7

A308 4+kk mez 38,7+106,2 26,5
144,9

č.bytu typ bytu plocha m2 terasa m2

B301 4+kk mez 108,6+45,5 15,8

154,1

B302 4+kk mez 63,0+57,0 3,6

120,0

B303 3+kk mez 147,8+36,7 11,3

184,5

B304 2+kk 109,2 9,9

B305 2+kk mez 38,0+29,5 -

67,5

B306 1+kk 42,3 -
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byt A305mez

1,77 m2

1,78 m2

1,77 m2

1,72 m2

1,08 m2

1,69 m2

31,14 m2

16,87 m2

27,25 m2

26,53 m2

v=1300mm

byt B305mez

byt A302mez

byt A403byt B302mez+ter

byt A401

byt A308mez

byt A301mez

byt B303mez+ter

byt B301mez+ter

schodi�t�,chodba

kotelna,su�

byt A402

byt A306mez

č.bytu typ bytu plocha m2 terasa m2

A401 1+kk 37,1 -

A402 1+kk 37,1 -
A403 1+kk 31,3 -
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Stavební řešení a standardní vybavení
- nosné konstrukce, obvodové zdivo zděné PD 440 Heluz
- příčky zděné
- střešní krytina keramická, střešní okna Velux, klempířské konstrukce Cu
- omítky vnitřní štukované
- malba základní, jeden nátěr bílý
- okna, balk. dveře dřevěná EURO s izolačním dvojsklem
- podlahové krytiny :   - koupelna, WC, předsíň, šatna -  keramická dlažba

- balkony a terasy -  pochůzná stěrka Degussa
- ostatní podlahové krytiny - laminátové

- vstupní dveře do bytu protipožární DPO 
- vnitřní dveře hladké s kováním, plné, nebo prosklené, provedení lamino, obložkové zárubně
- kuchyňská linka v provedení lamino, nerezový dřez, baterie páková

keramická varná deska, odsavač par, spížová skříň
- koupelna keramické obklady do výšky 200 cm,
- vana nebo sprchová vanička, umývadlo keramické, baterie pákové
- wc ker. sokl výška 8 cm, částečné obložení stěn do výše 2m keram. obklady, štuková omítka, závěsná WC
- elektroinstalace silnoproud - rozvody 230V/20A pod omítkou, Cu, zásuvky a vypínače - barva bílá
- elektroinstalace slaboproud - televizní rozvod pro společnou anténu a satelit, telefonní rozvod, rozvod 
- internetového napojení, elektrický vrátný ke hlavnímu vchodu do domu
- vytápění -centrální ústřední plynové topení a ohřev vody s měřiči spotřeby na jednotlivé jednotky, topná tělesa

Korado, centrální byt. programovatelný elektronický termostat v obývací místnosti, termostatické hlavice
- rozvod plynu - přívod plynu do kotelny
- společná kočárkárna a sušárna pro každou sekci
- možnost parkování v APS /automat.parkovací systém/ v suterénu objektu

Investor : K2 investiční s.r.o.               

Generální dodavatel : Ing.Milan Kušta - Omega plus

Architekt : ing.arch.Zdeněk Kozub

Info na tel.: 739 561 999 Miroslav Minář - ved.projektu
mail: balustrada@omegaplus.cz

Zahájení stavby: 09. 2006
Kolaudace stavby, předání bytu do užívání: 11. 2007
Zahájení prodeje: 1 .8. 2006
Zájemci   mohou  uzavřít   smlouvu o  budoucí  smlouvě a při podpisu  uhradí
zálohu ve výši  5% ceny bytu.  Kupní smlouva se bude uzavírat  až  v průběhu
výstavby po dokončení hrubé stavby a zanesení jednotlivých bytů do katastru
nemovitostí.  Následně  mohou noví vlastníci  bytu  tyto  použít  jako  zástavy
pro  čerpání hypotečních úvěru, jako jedné z možností  financování  následné
úhrady  kupní ceny.   Doplatek  ve   váši   10%   bude   hrazen  až  po  předání 
zkolaudovaného bytu. 


