
Vgrajeni materiali in rešitve  
Hiše so zgrajene skladno z načrtom iz kvalitetnih materialov. Zgrajene so iz 20 cm debele 
Wienenberger opeke, z zunanje strani obložene z 10 cm toplotno izolacijo iz stiropora, ter ometom, 
ki je izdelan iz nanosov fasadne mase, da so se dosegle neravnine in večslojnega barvanja s fasadnimi 
barvami. 
Zunanje stene so v notranjosti obdelane s klasičnim grobim in finim ometom , ali pa obložene z gips 
kartonsko (Knauf) oblogo,ki je bila lepljena ali pa pričvrščena na kovinsko podkonstrukcijo. 
Predelne stene v nadstropjih so izdelane iz gips kartonskih dvojno položenih plošč na ojačano 
kovinsko konstrukcijo, z vmesno zvočno-toplotno izolacijo. 
Zidovi so z maso obdelani, da bi se dosegel neravni rustikalni izgled, nato pa barvani v osnovni ton. 
Naknadno je možno s še enim dodanim slojem barve doseči lisasti izgled, ali spremeniti ton osnovne 
barve. 
  
Strešna konstrukcija je izvedena iz vidne lesene smrekove konstrukcije ( Na vilah D, E in F je izvedena 
iz lepljenih smrekovih gred), barvana z zaščitnim premazom, nato pa barvana z več premazi, da bi se 
dosegel več slojni barvni efekt. Vidni del strehe v notranjosti je izveden z po naročilu izdelanimi 
tavelicami italijanskega proizvajalca, ki so bile poleg površinske neravne obdelave tudi barvno 
usklajene z barvo lesa za vsako hišo posebej. Nad tavelicami je vgrajena folija in toplotna izolacija 
debeline 15 cm, zračni kanal, nato pa krovna opeka v staranem izgledu proizvajalca Goriške 
opekarne. 
Žlebovi , zaključki in odtoki so izdelani iz pocinkane pločevine. 
 
Fasadni okenski okenski okviri, talne obrobe in drugi kamniti detalji na fasadi so izdelani po naročilu 
iz lokalnega Istrskega kamna. Vsi spoji na fasadi so izvedeni tako, da ne dopuščajo toplotnih mostov. 
 
  

Infrastruktura 
Hiša ima svojo biološko čistilno napravo proizvajalca Graf, Nemčija. Priključena je na redno 
električno 17,25 kW in vodovodno omrežje.  
Od glavne ceste do hiše vodi še cevna povezava za eventueni telefonski ali kakšen drugi telefonski 
priključek. 

 

Zidne in talne obloge 
Tla v vseh prostorih so obložena z keramičnimi ploščicami višjega cenovnega razreda Italijanskega 
proizvajalca Rex. 
V kopalnicah so na stenah nameščene ročno izdelane keramične ploščice proizvajalca  Cottoantiqua 
iz Italije, najvišjega cenovnega razreda. Sanitarna keramika je izdelek proivajalca  Conneect in Ideal 
standard, Italija, pokrovi wc školjk so leseni, izdelani po naročilu, enako tudi kovinska kovana polica, 
z masivnim lesom in kamnitim umivalnikom. 
Stopnice so obložene v lokalnem Istrskem kamnu, ograja in držala so izdelek ročnega 
kovaštva Šinkovec, Slovenija 
 

 

 

 



Stavbno pohištvo 
Okna in polkna so v leseni izvedbi iz lesa Meranti barvanega po željenem barvnem RAL-u, oz. pri vili 
Ljubavi in Vili mladosti iz macesna, ki omogoča vidno strukturo lesa. Polkna pri Romantični vili so 
aluminijasta. Na vseh oknih so nameščeni tudi izvlečni komarniki. Proizvajalec in monter Inles 
Ribnica, Slovenija.  
Notranja vrata so iz masivnega smrekovega lesa, krtačena in patinirana. Proizvajalec Sora, Slovenija. 
Kljuke, panti in kljuke na oknih so rustikalne, proizvajalca Ghidini, Italija. 
 
  

Ogrevanje in hlajenje 
V notranjosti hiš je na tleh izvedena talna toplotna in zvočna izolacija, nameščena čepasta folija na 
katero so nameščene cevi talnega gretja. Talno gretje je nameščeno v vseh prostorih hiše, razen v 
shrambi. Talno gretje napaja toplotna črpalka zrak/voda proizvajalca  Daikin, moči 11kW, ki spada v 
A razred toplotnih črpalk. Talno gretje ima možnost daljinskega upravljanja s telefonom, vsak prostor 
v hiši pa ima tudi svoj termostat za uravnavanje temperature. 
V kopalnicah je poleg cevnega talnega gretja nameščeno še električno talno gretje za gretje tal v 
času, ko glavno talno gretje ni vključeno. Poleg navedenega je v vsaki kopalnici nameščen še stenski 
cevni radiator. 
Vsi prostori hiš razen kopalnic in wc-jev so opremljeni z avtomatskimi klima napravami proizvajalca 
Daikin, ki imajo poleg hladilne in grelne funkcije tudi možnost razvlaževanja, kar je pomembno v 
zimskem obdobju. Upravljanje je možno tudi na daljavo s pomočjo telefona tako, da je hiša ob 
prihodu že lahko ohlajena ali dodatno ogreta. Zalogovnik tople vode, vezan na toplotno črpalko je 
nameščen v shrambi.  
V dnevnem prostoru vsake hiše je vgrajen kamin proizvajalca  Palazzetti, Italija, z dodatnim 
električnim ventilatorjem. Prezračevanje kamina je izvedeno na fasado. Priključen Schiedel dimnik. 
Zunanjost kamina je obložena z kamnito oblogo Kamen Pazin. 
 
 

Elektronska oprema 
Vse sobe in dnevni prostori so opremljeni z inštalacijo za TV. Inštalacija dopušča tudi računalniško 
povezavo vseh TV v skupni center v nizkonapetostni omarici v shrambi. Satelitski krožnik je 
nameščen na fasadi in dopušča hratno gledanje različnih tv programov na različnih televizorjih. 
 
Proizvajalec stikal in vtičnic je Vimar, Italija. 
 
Okolica hiše je nadzorovana z video kamerami, njihov snemalnik pa preko interneta dopušča 
možnost vpogled z vašega računalnika ali telefona. 
 
Hiše so opremljenje tudi z alarmnim sistemom z gsm prenosom signala do eventuelnega centra, 
možnostjo sporočila o larmu na izbrane telefonske številke in alarmno sireno na fasadi. Senzorji 
pokrivajo prostore v hiši in nadstrešek. 
  
V hišah so nameščeni tudi senzorji za prisotnost monoksida v zraku, lahko pa se doda tudi 
protipoarni alarmni sistem. 
  
V hiši je pri vhodu nameščen domofon z barvno kamero, ki komunicira z glavnim vhodom na dovozni 
cesti. 
  



Dostop do interneta je urejen preko 6G ruterja. Zemeljska povezava po dodatnem kablu, optični 
kabel ali link zveza , za enkrat niso možni. Cevi za dovod inštalacije do hiše v prihodnosti so 
pripravljene.  
 
 

Zunanjost 
Vsaka hiša ima parkirni prostor za dve vozili. Nad parkirnim prostorom je nameščena pergola iz 
kovanega železa, ki je bilo za zaščito vroče cinkano in nato dvakrat barvano. Po pergoli naj bi se 
sčasoma razrasle okoli posjene plezalke, ki bi nudile senco vozilom. 
 
Iz kovanega na enak način obdelanega železa so izdelane tudi vrtne ograje in vrata. 
 
Hiša ima tudi poletno kuhinjo z zunanjim kamnitim žarom, kamnitim delovnim pultom in 
umivalnikom. Po umivalnikom je pripravljena tudi inštalacija za namestitev ledomata. 
 
Zalivanje zelenice in rastlin na vrtu je cevno-avtomatsko. Senzor vlage tudi nadzira vlažnost v zraku in 
zemlji. 
 
Rastline mediteranskega tipa, so posajene v večji velikosti tako, da bodo hitreje dosegle želene 
velikost in gostosto. Veliko rastlin je cvetoćih in dišavnic tako, da bo občutje Mediterana tudi zaradi 
njih čim bolj doživeto. 
  
Mejni zidovi so zgrajeni v tehniki suhozida iz lokalnega Istrskega kamna. 
 
 

Bazen in terasa za sončenje 
Bazen je izdelan iz armirano betonske konstrukcije in obloženi s steklenim mozaikom znamke Ezarri. 
Imaja led osvetlitev(prižiganje v hiši), ter filtrirni sistem v strojnici ob bazenu. Bazen ima možnost 
naknadne vgradnje izmenjevalca toplote in povezave na toplotno črpalko hiše, za potrebe gretja 
vode v prehodnem obdobju. Vsa obloga ob bazenu in okoli hiše je iz lokalnega Istrskega kamna- 
Kamen Pazin. 
 
Cevi za povezavo do toplotne črpalke so že vgrajene. Ob bazenu je zgrajen tuš, ter stranska 
vodovodna pipa. 
 
 

Skupni deli 
Cesta znotraj naselja in vhodna vrtna vrata na njej, ter osvetlitev ceste so v skupni lasti. Enako tudi 
prostor za smeti. 
  
Stoški odvoza smeti, vzdrževanja ceste, vhodnih vrat, elektrike za njihov pogon in osvetlitve ceste na 
vsako hišo znašajo 1/6 stoškov. Cesta je v skupni lasti vseh hiš. 
  
  
 


