
ŠTANDARD BUDOV

vysoká kvalita realizácie vychádzajúca z architektonického 
riešenia prvej etapy
obklady a dlažby z prírodných materiálov vo všetkých 
spoločných priestoroch
svetlotechnika, mikroklíma a klimatický koncept budov sú
navrhnuté a optimalizované na základe termodynamickej 
simulácie energií a vnútorného prostredia budov, simulácie 
priestorového prúdenia vzduchu a simulácie globálneho 
osvetlenia
časovo neobmedzený vstup do priestorov
24-hodinová strážna služba 7 dní v týždni
nepretržitá technická údržba
upratovacia a čistiaca služba

Bezpečnosť:
Inteligentný systém riadenia prostredia v budove (BMS)
Predpríprava na bezpečnostný a monitorovací systém celej 
budovy využívajúci čipové identifikačné karty so širokou škálou 
využitia s možnosťou prispôsobenia rôznym štandardom 
bezpečnosti jednotlivých nájomcov
Bezpečnostné kamery (CCTV) a plášťová ochrana
Elektronická protipožiarna signalizácia (EPS)
Možnosť inštalácie SHZ na základe individuálnych želaní
nájomcov

Kúrenie, chladenie a vzduchotechnika:
Vzduchotechnika – rozvody vzduchu zabezpečujúce čerstvý, 
vopred tepelne upravený vzduch vo všetkých administratívnych 
priestoroch
Chladenie systémom recirkulácie vzduchu cez podstropné
fancoily
Kúrenie samostatnými individuálne regulovateľnými telesami
Komplexný systém regulácie kúrenia a chladenia jedným 
ovládačom v ľubovoľne zvolených celkoch
Možnosť prirodzeného vetrania z fasády

Podhľady a osvetlenie:
Sadrokratónové priečky a kazetové stropné podhľady
Svietidlá kategórie II so 60° optikou prispôsobenou pre 
počítačové pracoviská
Zdvojené dutinkové podlahy vo všetkých kancelárskych 
priestoroch vo svetlej výške 70 mm a s nosnosťou podlahy 454 
kg/m2 (1 000 lb/m2)
Antistatické uzlíkové polypropylénové koberce

Napájanie a kabeláž:
Dátové rozvody – kabeláž kategórie 7, pasívne prvky kategórie 
6
Vertikálne rozvody silnoprúdu inštalované zbernicovým
systémom CANALIS, ktorý zabezpečuje rozvod elektrickej 
energie na poschodia bez kapacitného obmedzenia
Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody jednou podlahovou 
krabicou, na každých 10 m2 kancelárskeho priestoru so 4 
silnoprúdovými zásuvkami s predpäťovou ochranou a 4 
dátovými zásuvkami
Digitálna telefónna ústredňa
Prepojenie budovy na verejné dátové a telekomunikačné siete



Dvojitá fasáda s otváravými oknami a 
žaluziami

Vzduchotechnika čujú álty prívod 
čerstvého tepelne upraveveného vzduchu s výmenou  
50m 1  (9m ) 1 i u  

zabezpe ca neus

³ / osobu ² / hod n

Dvojitá podlaha výšky13cm/ 7cm dutina s dózami pre 
silnoprúdovú a slaboprúdovú kabeláž óza  / 2x2 Rj45 
kat 7 4 á 220V - na samostatnom istenom okruhu

. 1 d   10mna ²
; x z suvka 

Building Management System a 
moderné prvky ochrany života a 
zdravia

Širokorozponový skelet pre maximálnu flexibilitu 
vnútorného usporiadania

Separátne registre kúrenia v 
najchladnejšom bode

SPRINKER SYSTEM

HLBOKOPARABOLICKÉ SVIETILDLÁ
S ELEKTRONICKÝM PREDRADNÍKOM

ŽALUZIE

HVAC CONTOLER

ANEMOSTAT VZDUCHOTECHNIKY 

PRIVOD / ANEMOSTAT 
PODSTROPNÉHO CHLADENIAPOŽIARNE HLASIČE EPS

Chladenie podstropnými Fan-coilami 
riadené HVAC contorelrmi individuálnymi 
pre jednotlivé kancelárie



APOLLO BUSINESS CENTER II – WORKING ENVIRONMENT / HVAC

SUMMER

WINTER

TEMPERATURE COMFORDAIR-FLOW / SPEED


