
štandard bytov



NUPPU
Orkidea
Už začiatkom 20. storočia sa o Ružinove hovorí ako o ružovom
ostrove. Jeho typickou črtou bola vždy zeleň s množstvom kvetov
a aj preto sa stal obľúbeným miestom na bývanie v hlavnom 
meste. Nie nadarmo sú mnohé jeho ulice pomenované  
po kvetoch.
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úvOd

účelom katalógu štandardu a nadštandardov bytov a bytového domu projektu NUPPU oRkidea je umožniť 
prispôsobenie bytu tak, aby presne vyhovoval vašim požiadavkám.

v katalógu nájdete zoznam a popis štandardného vyhotovenia bytov a spoločných priestorov bytového domu. 
Štandard bytu s označením ŠtaNdaRd Š (viď legenda) je bez príplatkov – jednoducho si vyberiete,  
aká farebná kombinácia parkiet, dverí a obkladov vám vyhovuje.

Pre prípad, že si vybrať neviete, nechcete alebo nemôžete, finálne riešenie bytu môžete samozrejme ponechať 
na nás. Štandard Š označený symbolom trojuholníka (viď legenda) predstavuje nami odporúčané riešenie,  
v ktorom priestory vyhotovíme v prípade, že si nevyberiete.

v snahe splniť všetky individuálne požiadavky ponúkame aj možnosť výberu z nadštandardov vo výhodných 
cenách formou príplatkov. tieto riešenia nájdete pod označením NadŠtaNdaRd Š1 až Š4 (viď legenda).  
Pri obkladoch a dlažbách ponúkame možnosť výberu z niekoľkých variant farebných kombinácii,  
a to pri štandardoch aj nadštandardoch.

Celým procesom výberu a špecifikácie štandardov a prípadných ďalších požiadaviek vás prevedie špecialista 
klientskych zmien, ktorý vám veľmi rád pomôže so všetkým, čo budete potrebovať. výber štandardu je časovo 
obmedzený míľnikmi výstavby, o ktorých vás bude informovať špecialista klientskych zmien.

Presná kalkulácia cien vám bude predložená na základe výberu Štandardu a Nadštandardov podľa  
príplatkov uvedených v katalógu. Použité fotografie sú ilustračné. farebné zobrazenie nemusí zodpovedať  
realite. spoločnosť yit slovakia a.s. si vyhradzuje právo na úpravu Štandardu a Nadštandardov v prípade 
zmeny produktov výrobcov, alebo vyradenia produktov z výroby.

Ďakujeme za vašu dôveru.
yit slovakia a.s.
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Štandard bytového domu



ŠTANdARd BYTOvÉHO dOMU
Popis štandardného stavebného vyhotovenia a vybavenia objektu vrátane bytov a spoločných priestorov bytového domu.

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM
Nosný systém polyfunkčného bytového domu 
predstavujú nosné železobetónové steny 
dopĺňané pozdĺžnymi stužujúcimi  
železobetónovými stenami a železobetónovými 
stropnými doskami. Nosný systém garážového 
domu v podzemnom podlaží a prízemie (1.NP) 
má kombinovaný stenový a skeletový nosný 
systém z monolitického železobetónu,  
so železobetónovými stropnými doskami.
Nosný systém budovy je nesený  
železobetónovou základovou doskou.
izolácia spodnej stavby proti podzemnej vode 
a vzlínajúcej zemnej vlhkosti je riešená  
systémom bentonitových rohoží.

STENY, MURIVO, PRIEČKY
obvodové steny budovy sú železobetónové 
so zateplením z minerálnej vlny, hrúbky izolácie 
podľa platnej projektovej dokumentácie.
vnútorné nosné a stužujúce steny  
sú železobetónové podľa platnej projektovej 
dokumentácie. Priečky v bytovom dome sú  
z keramických tvárnic, obmurovky a inštalačné 
predsteny z ľahkých pórobetónových tvaroviek 
alebo sadrokartónových konštrukcií.

SVETLÉ VÝŠKY PRIESTOROV
všetky byty od 1. poschodia (2.NP) po 6. 
poschodie (7.NP) majú svetlú výšku 2650 mm. 

byty na 7. poschodí (8.NP) majú svetlú výšku  
v rozmedzí 2650 až 2850 mm. svetlá výška  
na prízemí (1.NP) je 2735 až 3620 mm  
v závislosti od typu priestoru.
svetlá výška stavebnej časti garážového domu 
je premenlivá, výška v najnižšom mieste  
je 2400 mm. Podchodná výška priestorov  
je dodržaná podľa slovenskej technickej normy 
(stN) a to minimálne 2100 mm v polohách 
potrubných rozvodov pod stropmi.

PODLAHY A OBKLADY
v obytných miestnostiach bytu vrátane 
kuchyne, predsiene, chodby a šatníka  
je štandardne laminátová podlaha egger 
euroclic hr. 7 mm, dezén jednolamelový alebo 
trojlamelový. možný výber z deviatich  
povrchových dekorov prezentovaných v tejto 
brožúre. obvodové soklové lišty  
sú nastreľovacie, výšky 60 mm, prechodové 
lišty sú vo farbe a štruktúre podľa farebných 
riešení daných výrobcom.

Pre kúpeľne a toalety bytov je štandardne 
použitá keramická dlažba Rako Concept 
450x450 mm a keramický obklad Rako  
Concept 200x400 mm. obklad je v kúpeľni  
do výšky 2200 mm, v samostatnom  
WC do výšky 1200 mm. Pri výbere  
nadštandardného obkladu s rozmerom 

300x600 mm je výška obkladu v kúpeľni 2100 
mm. vonkajšie hrany (rohy) sú ukončené 
eloxovanými hliníkovými lištami. Rôzne farebné 
kombinácie keramických obkladov a dlažieb 
štandardu a nadštandardu sú prezentované  
v tejto brožúre.

v spoločných priestoroch bytového domu 
(chodby, vstupná hala, schodiská) je použitá 
gresová dlažba s protišmykovou úpravou. 

terasy sú s mrazuvzdornou betónovou 
dlažbou uloženou na rektifikačných terčoch, 
balkóny sú ošetrené polyuretanovým  
Uv odolným náterom alebo dlažbou.  
samotné betónové konštrukcie balkónov  
sú vyspádované. Priestory garáže a pivničných 
kobiek s betónovou podlahou sú opatrené 
protiprašným náterom.

POVRCHY STIEN
betónové steny, stropy a murované steny 
všetkých priestorov (okrem garáží, technických 
priestorov a pivničných kobiek) sú opatrené  
interiérovými omietkami, na ktoré  
je štandardne aplikovaný dvojitý náter bielej 
farby. steny a stropy garáží, technických 
priestorov a pivničných kobiek sú ošetrené 
náterom.
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OKNÁ
okenné konštrukcie v bytoch  
sú z plastových profilov bielej farby  
z interiérovej strany a šedej farby  
z exteriérovej strany, resp. podľa  
výberu architekta projektu (v zmysle 
platnej projektovej dokumentácie)  
s výplňou z izolačného 3-skla. 
balkónové zasklené steny a dvere  
na balkón / terasu sú zo strany  
miestnosti bez parapetu (okrem terás 
8.np). okná s parapetom  
sú štandardne osadené prevažne  
vo výške 920 mm nad podlahou  
miestnosti. interiérová parapetná doska 
je plastová, exteriérová parapetná  
doska je z hliníkového plechu.  
Nad každým okenným otvorom  
je osadená predpríprava  
pre exteriérové tienenie.

FASÁDA
Na fasádach je aplikovaný kontaktný 
fasádny zatepľovací systém  
so zabezpečeným tepelným odporom 
podľa stN. finálna vrstva systému  
je jemnozrnná omietka.  
všetky povrchové úpravy fasády  
sú bielej, sivej, antracitovej a modrej 
farby. zábradlia balkónov sú riešené 
ako oceľová pozinkovaná konštrukcia  
z uzavretých profilov, výplň z pásoviny 
a kompaktných dosiek. 
 

STRECHA 
strecha bytového domu  
je nepochôdzna so zabezpečeným 
tepelným odporom podľa stN,  
s aplikáciou PvC povlakovej krytiny.  
Na terasách je betónová dlažba  
na rektifikovateľných terčoch. strecha 
nad podzemnou garážou (na úrovni 
terénu) ako vegetačná strecha  
so sadovými úpravami a chodníkmi.     

DVERE
v bytoch sú interiérové dvere plné, 
laminátové značky lipbled, kolekcie  
visioline a topline. svetlá výška 
dverného prechodu je 1970 mm, 
zárubňa je obložková. vybrať si môžete 
z jedenástich rôznych dekorov. kovanie 
dverí je rozetové nerezové s kľučkou  
na oboch stranách, rozeta bb  
s otvorom pre kľúč vo všetkých  
miestnostiach.

vstupné dvere do bytu  
sú bezpečnostné protipožiarne značky 
sherlock - assa abloy,  
bezpečnostnej triedy 2, 7-bodové  
v oceľovej zárubni, výšky 1970 mm, 
laminované, s panoramatickým  
priezorníkom, kovanie bezpečnostné  
s trojbodovým zámkom, madlom  
a kľučkou.

vstupné dvere do bytových sekcií  
sú z hliníkových profilov s prerušeným 

tepelným mostom. dvere sú riešené 
ako bezprahové. garážový dom  
je prístupný automatickou sekciovou 
bránou na diaľkové ovládanie,  
bez prerušeného tepelného mosta.

SANITÁRNE ZARIADENIA
byty sú štandardne vybavené  
sanitárnym zariadením značky laufen 
kolekcie Pro. Umývadlo je šírky 600 
mm s pokovovaným sifónom, závesný 
klozet so zabudovanou nádržkou  
a bielym plastovým tlačidlom  
splachovania a bielym duroplastovým 
sedadlom. v samostatnej miestnosti 
WC je osadené aj malé umývadlo. 
v kúpeľniach je osadená oceľová 
smaltovaná obmurovaná vaňa  
od výrobcu laufen zo série  
modernaplus. Pákové zmiešavacie 
batérie v chrómovom prevedení sú 
takisto štandardným vybavením bytov.

ELEKTROINŠTALÁCIA 
bytový silnoprúdový plastový  
podomietkový rozvádzač v bielom  
prevedení je napojený na fakturačný  
elektromer v inštalačnej šachte 
prístupnej zo spoločných priestorov 
(chodby) na každom podlaží.  
fakturačný elektromer nie je súčasťou  
dodávky (zabezpečuje klient).

vývody pre stropné a nástenné  
svietidlá v každej miestnosti  

sú ukončené svorkami, zásuvky 230 v 
sú umiestnené vo všetkých obytných 
miestnostiach a príslušenstve bytu  
v počte a polohe podľa projektovej 
dokumentácie. Štandard obsahuje  
vypínače a zásuvky legrand valena 
life bielej neutrálnej farby.  
v priestore určenom pre kuchynskú 
linku sú minimálne tri zásuvky  
(chladnička s mrazničkou, umývačka 
riadu, elektrická rúra) a minimálne tri 
zásuvky pre pripojenie voľne uložených 
kuchynských spotrebičov. Priestor tiež 
obsahuje prípravu (vývod 400 v  
so samostatným istením)  
pre pripojenie elektrickej varnej platne, 
vývod pre napojenie odsávač pár  
a vývod pre osvetlenie nad pracovnou 
doskou (bez spínača). 

Na terasách bytov 8.NP (podľa platnej 
projektovej dokumentácie) je osadené 
exteriérové prisadené svietidlo  
ovládané z obytnej miestnosti.

SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIA
slaboprúdová plastová podomietková 
rozvodná skriňa v bielom prevedení  
je umiestnená pri vstupe do bytu  
a je napojená na domový rozvod 
dátových káblov. v byte je rozvod  
s dátovými káblami do každej obývacej 
izby, detskej izby a spálne pre  
pripojenie tv, internetu a telefónu. 
byt je ďalej vybavený domácim  
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audiotelefónom, ktorý je napojený  
na tlačidlové tablo pri vstupných 
dverách do budovy.

VYKUROVANIE A PRÍPRAVA 
TEPLEJ VODY
dodávka tepla je zabezpečená  
potrubnými rozvodmi (samostatná 
vetva a meranie) z tlakovo nezávislej 
odovzdávacej stanice tepla v suteréne 
bytového domu. stúpacie potrubia  
sú vedené v šachtách,  
ktoré sú prístupné z chodby 
príslušného podlažia, a v ktorých  
sú umiestnené rozdeľovače tepla.  
z rozdeľovača tepla je pre každý byt 
vedená samostatná prípojka teplej 
vody a vykurovania, na ktorej  
je osadený bytový kompaktný merač 
spotreby tepla s diaľkovým odpočtom.

byty sú vykurované oceľovými  
panelovými telesami bielej farby  
s napájaním zo steny alebo  
z podlahy podľa platnej projektovej  
dokumentácie. v kúpeľniach  
sú rebríkové vykurovacie telesá.  
Reguláciu teploty v jednotlivých  
miestnostiach umožňujú termostatické 
hlavice na vykurovacích telesách.

VZDUCHOTECHNIKA 
odvetrávanie priestorov garáže,  
bytových skladov a pivničných  
kobiek v suteréne zabezpečuje  

systém núteného podtlakového  
vetrania potrubnými ventilátormi  
a stropnými posuvnými ventilátormi. 
technické miestnosti a pivničné kobky 
na prízemí sú prevetrávané núteným 
vetraním potrubnými ventilátormi.
Na rovnakom princípe je zabezpečené 
nútené vetranie schodiskových  
priestorov v suteréne.

okrem možnosti vetrania obytných 
miestností prirodzene je zabezpečené 
odsávanie vzduchu priestorov kúpeľní 
a WC dvojotáčkovými ventilátormi.

v kuchynskom kúte vo všetkých 
bytoch je príprava pre napojenie 
odsávača pár (ukončené na stene 
inštalačnej šachty) s odvodom 
znečisteného vzduchu nad strechu 
budovy. samotné rozvody odvetrania  
v priestore kuchynského kútu ako  
aj odsávač pár nie sú súčasťou  
štandardného vybavenia bytov.

VODOVOD A KANALIZÁCIA
inštalácie kúpeľne a WC  
sú kompletnou realizáciou vrátane 
napojenia zariaďovacích predmetov, 
okrem práčky. Rozvody v kuchynskom 
kúte na napojenie drezu a umývačky 
riadu sú ukončené zaslepením zátkou 
na stene inštalačného jadra.  

PIVNIČNÉ KOBKY
Pivničná kobka je štandardne pridelená 
každému bytu. kobky sú navzájom 
oddelené priečkami zo systémovej 
lamelovej kovovej konštrukcie,  
zo strany chodby nepriehľadné,  
medzi kobkami nepriehľadné do výšky 
2200mm, zvyšný priestor po strop 
doplnený zváranou sieťovinou,  
uzamykateľné lamelové dvere.  
osvetlenie kobiek je iba v spoločnej 
chodbe. kobky sú situované  
v uzavretej kobkovej miestnosti  
v podzemnom garážovom dome  
a na 1.NP. Štrnásť pivničných kobiek  
v garážovom dome je vyhotovených 
ako murované sklady. Podlaha  
je betónová s bezprašným náterom.

SPOLOČNÉ PRIESTORY
vo vstupnej hale pred vstupnými  
dverami je čistiaca rohož, poštové 
schránky sú umiestnené v obvodovej 
stene vstupnej haly s prístupom  
pre doručovateľa z exteriéru.  
Podlahy spoločných priestorov  
sú z protišmykovej dlažby,  
omietky vápennocementové.  
Priestory sú vhodne doplnené  
časťami sadrokartónového podhľadu,  
svietidlami a núdzovým osvetlením.

PARKOVACIE MIESTO A GARÁŽ
vjazd do garážového domu  
je na prízemí a je chránený diaľkovo 
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ovládanou garážovou bránou.  
garáž je vybavená elektrickým  
požiarnym systémom, sledovaním 
úrovne Co v priestoroch s ovládaním 
núteného vetrania garážového domu, 
štandardným aj núdzovým osvetlením. 
Podlahy sú betónové s protiprašným 
náterom. každé parkovacie miesto  
je identifikovateľné vlastným 
označením. z podlažia hromadnej 
garáže (suterén) je priamy vstup  
do všetkých troch schodiskových  
priestorov a k výťahom bytového 
domu, zo štrnástich parkovacích miest 
na prízemí je priamy vstup do jedného 
schodiskového priestoru a výťahu.

VÝŤAHY
komunikačné jadrá všetkých troch 
vchodov sú vybavené jedným osobným 
výťahom s nosnosťou 8 osôb alebo 
630 kg. výťahy sú značky koNe.

VNÚTROBLOK
Postupnou výstavbou jednotlivých 
bytových domov projektu NUPPU  
sa vybuduje atraktívny vnútroblok 
vybavený zeleňou, zónami určenými 
na športové aktivity, oddychovými 
plochami a detským ihriskom určeným 
obyvateľom bytov v projekte.  
spolu so službami poskytnú príjemné 
prostredie a podporia komunitný život  
v susedstve. spolu so službami 
poskytnú príjemné prostredie  
a podporia komunitný život  
v susedstve.
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legeNdA OzNAčeNiA

ŠtaNdaRd - základné odporúčané riešenie

ŠtaNdaRd

NadŠtaNdaRd 1

NadŠtaNdaRd 2

NadŠtaNdaRd 3

NadŠtaNdaRd 4

Š

Š1

Š2

Š3

Š4



2 Podlahy
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd 
vybaveNia bytov
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Š

Podlahy
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

LAMINÁTOVÁ PODLAHA 

EGGER EURoclic 31/7 - v 9 farebných prevedeniach dekorov, 1-lamela alebo 
3-lamela, odolný, oderuvzdorný povrch; montáž systémom Unifit bez lepenia.

Rozmery: 1292 x 192 x 7 mm

soklová lišta egger 60 mm

Štandardné zhotovenie zahŕňa soklové lišty - výška 60 mm,         
s fóliovou povrchovou úpravou, vo farebných dekoroch odpove-
dajúcich dekorom podlahy + biela.

eggeR eURoclic - dekor  dub achensee                        

v cene štandardu sú zahrnuté prechodové lišty EURoFINal, 
šírky 32 mm, vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii. dos-
tupné sú v 20 farebných prevedeniach, vzorky sú k dispozícii u 
špecialistu klientských zmien. v základnom doporučenom riešení 
sú prechodové lišty  v odtieni 07 - šampanský matný.dub achensee 

ebl006

dub krems
ebl009

borovica kanadská
ebl011

Javor Premium
ebl033

dub Windsor prírodný
ebl018

dub belfort strieborný
ebl020

Javor 1-lam.
ebl032

buk stangl
ebl002

dub trilogy mliečny
ebl005
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Š1

Podlahy
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

v cene nadštandardu sú zahrnuté prechodové lišty 
EURoFINal, šírky 32 mm, vyhotovené v eloxovanej 
a fóliovanej verzii. dostupné sú v 20 farebných pre-
vedeniach, vzorky sú k dispozícii u špecialistu klient-
ských zmien. soklová lišta egger 60 mm

     

eggeR eURoclic - dekor dub groove sivo-hnedý                               

dub Cortina
ebl 027

dub luberon
ebl 004

dub shelby sivý 
ebl 028

dub Chalet svetlý
ebl 034

dub groove sivo-hnedý
ebl 019

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EURoclic 31-4V/8 - v 6 farebných prevedeniach dekorov. dekory s mikrofázou 4v (mikrodrážka po celom obvode lamely)

Rozmery: 1292 x 192 x 8 mm 

Príplatok: 3,50 € s dPh / m2 vrátane soklových líšt
  

Nadštandardné zhotovenie zahŕňa soklové lišty - 
výška 60 mm, s fóliovou povrchovou úpravou, vo 
farebných dekoroch odpovedajúcich dekorom pod-
lahy + biela.

dub knoxville
ebl 001
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Š2

Podlahy
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EGGER PRo Classic - 32/8 - v 10 farebných prevedeniach dekorov, montáž systémom Unifit bez lepenia. 

Rozmery: 1292 mm x 192 x 8 mm

Príplatok: 4,00 € s dPh / m2 vrátane soklových líšt
  

eggeR PRo Classic - dekor dub olchon biely

dub Cortina oak biely
ePl 034

dub Parketový tmavý 
ePl 019

tarragonský kameň
ePl 008 

dub admington tmavý
ePl 056

ashcroft Wood
ePl 039

dub kriedový
ePl 038 soklová lišta egger 60 mm

dub olchon biely
ePl 141

v cene nadštandardu sú zahrnuté prechodové 
lišty EURoFINal, šírky 32 mm, vyhotovené v 
eloxovanej a fóliovanej verzii. dostupné sú v 20 
farebných prevedeniach, vzorky sú k dispozícii u 
špecialistu klientských zmien. 

Nadštandardné zhotovenie zahŕňa soklové lišty 
- výška 60 mm, s  fóliovou povrchovou úpravou, 
vo farebných dekoroch odpovedajúcich dekorom 
podlahy + biela.

dub asgil medový
ePl 156

dub bardolino   
ePl 035

orech langley tmavý
ePl 067



3 interiérové  
a vstupné dvere
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd 
vybaveNia bytov
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Š

INtERIéRoVé dVERE
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

INTERIÉROVÉ DVERE S LAMINÁTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

lIPBlEd Visioline/topline - jednokrídlové, otváravé interiérové dvere s výpňou z voštiny. Plné, falcové dverné krídlo, s priznanými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v 11 farebných 
prevedeniach. obložková zárubňa v rovnakom farebnom prevedení ako dverné krídlo, s rohovým spojom pod uhlom 45 stupňov a so zaoblenými hranami obložiek.

Rozmery: 700 - 800 x 1970 mm

 

dub hrčový

KOVANIE DVERÍ  

tUPaI - Favorit - kovanie dverí v prevedení kľučka / kľučka, s bb rozetou 
okrúhlého tvaru (otvor pre kľúč, WC zámok v kúpeľni a WC), s povrchovou 
úpravou - brúsená nerez.  

 

dub bielený agát - l1

sivá

agát

Palisander biely 
priečna 3d kresba

biela

favorit
Jaseň biely

alpská borovica 
priečna 3d kresba

snehovo biela
priečna 3d kresba

čerešňa marabela
priečna 3d kresba
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Š1

INtERIéRoVé dVERE
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

INTERIÉROVÉ DVERE S LAMINÁTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

lIPBlEd Visioline/topline - jednokrídlové, otváravé interiérové dvere s výplňou z voštiny. Plné dverné krídlo, s bezfalcovou úpravou a skrytými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v 11 
farebných prevedeniach, s magnetickým zámkom. obložková zárubňa v rovnakom farebnom prevedení ako dverné krídlo, s rohovým spojom pod uhlom 45 stupňov, so zaoblenými hranami obložiek. 
 
Rozmery: 700 - 800 x 1970 mm

Príplatok: 277,50 € s dPh / ks

dvere plné

favorit

dub hrčovýdub bielený agát l1

sivá

agát

Palisander - l1
priečna 3d kresba

biela

Jaseň biely

alpská borovica
priečna 3d kresba

snehovo biela 
priečna 3d kresba

KOVANIE DVERÍ  

tUPaI - Favorit - kovanie dverí v prevedení kľučka / kľučka, s bb rozetou 
okrúhlého tvaru pre WC zámok v kúpeľni a WC, s povrchovou úpravou - 
brúsená nerez.  

 

obložková zárubňa skryté závesy magnetický zámok

čerešňa marabela 
priečna 3d kresba
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ŠŠ

VstUPNé dVERE
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

shERloCK Praktik Plus dP90 K330/2 assa aBloy - jednokrídlové, 7-bodové bezpečnostné, protipožiarne dvere, certifikované v 2. bezpečnostnej triede, vybavené 
bezpečnostným kovaním RostEX El1 s trojbodovým zámkom, s panoramatickým priezorníkom. vonkajšia strana dverného krídla s šedou laminátovou povrchovou úpravou. 
vnútorná strana dverného krídla s laminátovou povrchovou úpravou vo viacerých farebných dekoroch, oceľová zárubňa. 

Rozmery: 900 x 1970 mm

 

VSTUPNÉ DVERE

KoVaNIE dVERÍ

RostEX El1 - certifikované v 3. 
bezpečnostnej triede, madlo / kľuč-
ka, zámok s prekrytím, povrchová 
úprava - prírodný elox. 

900 mm 

19
70

 m
m

 

Ďalšie farebné dekory pre laminátovú povrchovú úpravu vnútornej strany dverného krídla sú dostupné u špecialistu klientských zmien. 

farebné dekory vnútornej strany dverného krídla 

dW - dub WotaN st - striebornáUNi - biela

aktuálna ponuka platných dekorov pre vstupné dvere bude k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien. 



4
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Obklady  
a dlažby
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd 
vybaveNia bytov

VZoRoVé VIZUalIZÁCIE PRE Byty:

f 122, 132, 142, 152, 162, 172, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 134, 144, 154, 164, 174, 135, 145, 
155, 165, 175, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 224, 234, 244, 254, 
264, 274, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 322, 332, 342, 352, 362, 372, 323, 333, 343, 353, 363, 
373

Výber obkladov, dlažieb a kladačských plánov je možný iba z prezentovaných variantov vizualizácií pre jednotlivé 
štandardy a nadštandardy. Možnosť výberu obkladu a dlažieb z farebného sortimentu jednotlivých štandardov a 
nadštandardov, rozsah farebného obkladu iba na plochách podľa prezentovaných vizualizácií. Vizualizácie kúpeľní a   
WC budú upresnené podľa konkrétnych dispozícií kúpeľní a WC vyššie uvedených bytov.   

Škárovacia hmota na obklady a dlažbu - MaPEI, výber z farebnej škály biela, mesačná biela, manhattan, šedá, čierna, jasmín, béžová, striebornošedá - v 
závislostiod zvoleného výberu štandardu alebo naštandardu.
Revízne dvierka do inštalačnej šachty biele, plastové.
 
Výška obkladov stien v kúpeľni je 2,2m (pri nadštandardoch Š3, Š4 je výška obkladov 2,1m). V samostatnej miestnosti WC je výška obkladov stien 1,2m. 

Farebné vyobrazenie obkladov a dlažieb v katalógu je ilustračné a nemusí presne zodpovedať reálnym farebným 
odtieňom. Reálne vzorky obkladov a dlažieb sú k dispozícii k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.    
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Š

oBKlady a dlaŽBy / ŠtaNdaRd Š - VaRIaNt a
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Štandard vybavenia bytu nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.
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Š

oBKlady a dlaŽBy / ŠtaNdaRd Š - VaRIaNt a
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Štandard vybavenia bytu nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

obklad
šedý
Waamb110 - matný

dlažba
šedá
daa44602

KERAMICKÝ OBKLAD

RaKo Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm

obklad
svetlobéžový
Waamb107 - matný

obklad
biely
Waamb104 - matný

dlažba 
béžová
daa44600

GREsoVÁ dlaŽBa

RaKo Concept - s hladkou matnou protišmykovou povrchovou 
úpravou R9.
Rozmery: 448 x 448 x 10 mm

dlažba 
čierna
daa44603

obklad
béžový
Waamb108 - matný

obklad
tmavošedý
Waamb111 - matný

obklad
hnedý
Waamb109 - matný

dlažba
hnedá
daa44601

dlažba 
biela
daa44599
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Š

oBKlady a dlaŽBy / ŠtaNdaRd Š - VaRIaNt B
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Štandard vybavenia bytu nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.
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Š

oBKlady a dlaŽBy / ŠtaNdaRd Š - VaRIaNt B
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Štandard vybavenia bytu nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

obklad
biely
Waamb104 - matný

KERAMICKÝ OBKLAD

RaKo Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm

GREsoVÁ dlaŽBa

RaKo Concept - s hladkou matnou protišmykovou povrchovou úpravou R9.
Rozmery: 448 x 448 x 10 mm

dlažba
šedá
daa44602

dlažba 
béžová
daa44600

dlažba 
čierna
daa44603

dlažba
hnedá
daa44601

dlažba 
biela
daa44599



28 oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š1
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Príplatok: od 160 do 200 € s dPh / obklad + dlažba pre kúpeľňu
konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, 
zrkadlo, svietidlá a práčku.

Š1



29oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š1
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

obklad
biely
Waamb104 - matný

dlažba / obklad
svetlohnedá
daRsU717

KERAMICKÝ OBKLAD

RaKo Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA

RaKo Faro - s matnou reliéfnou povrchovou úpravou. 
Rozmery: 148 x 598 x 10 mm 

dlažba / obklad
béžovo - šedá
daRsU715

dlažba / obklad
béžová, matná
daRsU716

dlažba / obklad
šedo - biela, matná
daRsU719

dlažba / obklad
hnedá, matná
daRsU718

Š1
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Š2

oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š2
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Príplatok: od 465 do 525 € s dPh / obklad + dlažba pre kúpeľňu
konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, 
zrkadlo, svietidlá a práčku.
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Š2

oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š2
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

obklad
svetlošedý   
dakse666

dlažba
šedá
dak63667

GRESOVÝ OBKLAD 

RaKo stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm

obklad
béžový   
dakse668

dlažba
hnedá
dak63669

GRESOVÁ DLAŽBA 

RaKo stones - rektifikovaná s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 598 x 598 x 10 mm



32 oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š3
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Š3

Príplatok: od 545 do 595 € s dPh / obklad + dlažba pre kúpeľňu
konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, 
zrkadlo, svietidlá a práčku.



33oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š3
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Š3
GRESOVÝ OBKLAD 

RaKo stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm

GRESOVÁ DLAŽBA 

RaKo stones - rektifikovaná s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 598 x 598 x 10 mm

obklad/set
šedý   
ddPse667

obklad/set
hnedý   
ddPse669

GRESOVÝ MOZAIKOVÝ SET 

RaKo stones - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm

dlažba
šedá
dak63667

dlažba
hnedá
dak63669obklad

svetlošedý   
dakse666

obklad
béžový   
dakse668



34 oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š4
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Š4

Príplatok: od 625 do 720 € s dPh / obklad + dlažba pre kúpeľňu
konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa 
doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.



35oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š4
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Š4
GRESOVÝ OBKLAD 

CIR Gemme - s hladkou lesklou povrchovou úpravou a rektifikáciou.
Rozmery: 297 x 597 x 10 mm

obklad
gemme fossena
1058973

obklad
gemme colorado
1058971

obklad
gemme daino
1058972

GRESOVÁ DLAŽBA 

CIR Gemme - s hladkou matnou povrchovou úpravou a rektifikáciou.
Rozmery: 597 x 597 x 10 mm

dlažba
gemme daino
1058960

dlažba
gemme colorado
1058959

dlažba
gemme fossena 
1058961

obklad
gemme black mirror
1058970

dlažba
gemme black mirror 
1058958

obklad
gemme breccia cenere
1060464

dlažba
gemme breccia cenere
1060041



36
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Obklady  
a dlažby
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd 
vybaveNia bytov

VZoRoVé VIZUalIZÁCIE PRE Byty:

f 121, 131, 141, 151, 161, 171, 124, 136, 146, 156, 166, 176, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 226, 
236, 246, 256, 266, 276, 321, 331, 341, 351, 361, 371, 381, 324, 334, 344, 354, 364, 374, 382, 
383, 384 

Výber obkladov, dlažieb a kladačských plánov je možný iba z prezentovaných variantov vizualizácií pre jednotlivé 
štandardy a nadštandardy. Možnosť výberu obkladu a dlažieb z farebného sortimentu jednotlivých štandardov a 
nadštandardov, rozsah farebného obkladu iba na plochách podľa prezentovaných vizualizácií. Vizualizácie kúpeľní a   
WC budú upresnené podľa konkrétnych dispozícií kúpeľní a WC vyššie uvedených bytov.   

Škárovacia hmota na obklady a dlažbu - MaPEI, výber z farebnej škály biela, mesačná biela, manhattan, šedá, čierna, jasmín, béžová, striebornošedá - v 
závislostiod zvoleného výberu štandardu alebo naštandardu.
Revízne dvierka do inštalačnej šachty biele, plastové.
 
Výška obkladov stien v kúpeľni je 2,2m (pri nadštandardoch Š3, Š4 je výška obkladov 2,1m). V samostatnej miestnosti WC je výška obkladov stien 1,2m. 

Farebné vyobrazenie obkladov a dlažieb v katalógu je ilustračné a nemusí presne zodpovedať reálnym farebným 
odtieňom. Reálne vzorky obkladov a dlažieb sú k dispozícii k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.    
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Š

oBKlady a dlaŽBy / ŠtaNdaRd Š - VaRIaNt a
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov
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Š

oBKlady a dlaŽBy / ŠtaNdaRd Š - VaRIaNt a
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Štandard vybavenia bytu nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

obklad
svetlobéžový
Waamb107 - matný

obklad
biely
Waamb104 - matný

dlažba 
béžová
daa44600

KERAMICKÝ OBKLAD

RaKo Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm

GREsoVÁ dlaŽBa

RaKo Concept - s hladkou matnou protišmykovou povrchovou úpravou R9.
Rozmery: 448 x 448 x 10 mm

obklad
šedý
Waamb110 - matný

obklad
béžový
Waamb108 - matný

obklad
tmavošedý
Waamb111 - matný

obklad
hnedý
Waamb109- matný

dlažba
šedá
daa44602

dlažba 
čierna
daa44603

dlažba
hnedá
daa44601

dlažba 
biela
daa44599
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Š

oBKlady a dlaŽBy / ŠtaNdaRd Š - VaRIaNt B
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov
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Š

oBKlady a dlaŽBy / ŠtaNdaRd Š - VaRIaNt B
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Štandard vybavenia bytu nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

obklad
biely
Waamb104 - matný

KERAMICKÝ OBKLAD

RaKo Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm

GREsoVÁ dlaŽBa / OBKLAD

RaKo Concept - s hladkou matnou protišmykovou povrchovou úpravou R9.
Rozmery: 448 x 448 x 10 mm

dlažba 
béžová
daa44600

dlažba
šedá
daa44602

dlažba 
čierna
daa44603

dlažba
hnedá
daa44601

dlažba 
biela
daa44599
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Š1

oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š1
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov
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Š1

oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š1
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

obklad
biely
Waamb104 - matný

KERAMICKÝ OBKLAD

RaKo Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.

Rozmery: 198 x 398 x 7 mm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA

RaKo Faro - s matnou reliéfnou povrchovou úpravou. 

Rozmery: 148 x 598 x 10 mm 

dlažba / obklad
svetlohnedá
daRsU717

dlažba / obklad
béžovo - šedá
daRsU715

dlažba / obklad
béžová, matná
daRsU716

dlažba / obklad
šedo - biela, matná
daRsU719

dlažba / obklad
hnedá, matná
daRsU718

Príplatok: od 240 do 355 € s dPh / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC 
konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, 
zrkadlo, svietidlá a práčku.
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Š2

oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š2
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov
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Š2

oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š2
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Príplatok: od 645 do 815 € s dPh / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC 
konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, 
zrkadlo, svietidlá a práčku.

obklad
svetlošedý   
dakse666

GRESOVÝ OBKLAD 

RaKo stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm

dlažba
šedá
dak63667

GRESOVÁ DLAŽBA

 RaKo stones - rektifikovaná s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 598 x 598 x 10 mm

obklad
béžový   
dakse668

dlažba
hnedá
dak63669



46 oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š3
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

Š3

GRESOVÝ OBKLAD 

RaKo stones - rektifikovaný s hladkou matnou 
povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm obklad

béžový   
dakse668

obklad
svetlošedý   
dakse666



47oBKlady a dlaŽBy / NadŠtaNdaRd Š3
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Š3

Príplatok: od 695 do 875 € s dPh / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC 
konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, 
zrkadlo, svietidlá a práčku.

dlažba
hnedá
dak63669

dlažba
šedá
dak63667

obklad/set
šedý   
ddPse667

obklad/set
hnedý   
ddPse669

GRESOVÝ MOZAIKOVÝ SET 

RaKo stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm

GRESOVÁ DLAŽBA

 RaKo stones - rektifikovaná s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 598 x 598 x 10 mm
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Š4

GRESOVÝ OBKLAD / DLAŽBA 

CIR Gemme - s hladkou matnou povrchovou úpravou a rektifikáciou.
Rozmery: 297 x 597 x 10 mm a 597 x 597 x 10 mm
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Š4

Príplatok: od 890 do 1100 € s dPh / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC 
konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, 
zrkadlo, svietidlá a práčku.

GRESOVÝ OBKLAD 

CIR Gemme - s hladkou matnou povrchovou úpravou a rektifikáciou.
Rozmery: 297 x 597 x 10 mm

obklad
gemme colorado
1058971

obklad
gemme fossena
1058973

obklad
gemme daino
1058972

obklad
gemme black mirror
1058970

obklad
gemme breccia cenere
1060464
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GRESOVÁ DLAŽBA 

CIR Gemme - s hladkou matnou povrchovou úpravou a rektifikáciou.

Rozmery: 597 x 597 x 10 mm

dlažba
gemme colorado
1058959

dlažba
gemme black mirror 
1058958

dlažba
gemme breccia cenere  
1060041

dlažba
gemme daino 
1058960

dlažba
gemme fossena 
1058961
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UMÝVADIELKO

laUFEN Pro s - 8159540001041 / 8159550001041 - keramická, 
asymetrická (pravá / ľavá) umývadlová misa, v bielom farebnom preve-
dení, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou.
Rozmery: 480 x 280 x 150 mm 
  

wC 

laUFEN Pro  - 8209560000001 + 8969503000001  -  závesná, 
keramická WC misa s hĺbkovým splachovaním, so sedacou 
doskou s poklopom, v bielom farebnom prevedení.
Rozmery: 360 x 530 x 430 mm

UMÝVADLO 

laUFEN Pro a - 8189520001041 - keramická umývadlová misa, v 
bielom farebnom prevedení, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou. 
Rozmery: 600 x 480 x 170 mm

VAňA

laUFEN Modernaplus - 2251300000401 - vstavaná, oceľová, 
smaltovaná vaňa s protihlukovými podložkami, v bielom farebnom  
prevední, hrúbka ocele 3,5 mm. 
Rozmery: 1700 x 750 x 410 mm

wC DOSKA 

laUFEN Pro - 8969513000001 - sedacia doska s poklopom, so 
spomaľovacím sklápacím systémom, v bielom farebnom prevedení.  

príplatok: 45,00 € s dPh / ks

séria laUfeN Pro a  
 

séria laUfeN Pro a  
 

OVLÁDACIE  wC TLAČIDLO 

GRohE Cosmo G - g38732sh0 - ovládacie tlačítko pre WC  
s možnosťou dvojitého splachovania, v bielom farebnom prevedení.
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OVLÁDACIE  wC TLAČIDLO 

GRohE Cosmo G - g38732000 - ovládacie tlačítko pre WC 
s možnosťou dvojitého splachovania, v chrómovom prevedení.

chróm (38 732 000)

Príplatok: 22,50 € s dPh / ks 

séria laUfeN Pro s  
 

séria laUfeN Pro s  

wC 

laUFEN Pro s Rimless - 8209620000001 + 8919600000001 - 
závesná, keramická WC misa s hĺbkovým splachovaním, bez oplacho-
vého kruhu, so sedacou doskou s poklopom, v bielom farebnom pre-
vedení.
Rozmery: 360 x 530 x 430 mm

Príplatok: 133,00 € s dPh / ks

UMÝVADLO 

laUFEN Pro s - 8109630001041 - keramická umývadlová misa, v 
bielom farebnom prevedení, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou. 
Rozmery: 600 x 465 x 175 mm

Príplatok: 18,00 € s dPh / ks

wC DOSKA 

laUFEN Pro s - 8919610000001 - sedacia doska s poklopom, so 
spomaľovacím sklápacím systémom, v bielom farebnom prevedení.
  príplatok: 52,00 € s dPh / ks 

WC laUfeN Pro s Rimless  
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UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

GRohE Eurosmart - 23322001 - veľkosť m, páková umývadlová 
batéria, s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm. 

Rozmery: výška 169 mm, vyloženie: 106 mm

GRohE New tempesta 100 - 2780310e - sada ručnej sprchy 
s dvomi sprchovými prúdmi, držiaka sprchy a sprchová hadica 
dĺžky 150 cm; veľkosť sprchovej hlavice 100 mm 

VAňOVÁ BATÉRIA

GRohE Eurosmart - 33300002 - páková nástenná batéria, 
automatické prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová 
úprava - chróm, bez sprchovej sady. 

Š

VodoVodNé BatéRIE
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

VAňOVÝ SET 

UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA  

GRohE Eurosmart - 23788002 - veľkosť s, páková 
umývadlová batéria, s odtokovou súpravou, povrchová 
úprava - chróm.

Rozmery: výška 146 mm, vyloženie: 103 mm
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UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

GRohE Eurosmart Cosmopolitan - 23325000 - veľkosť m, páková 
umývadlová batéria, s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm. 

Rozmery: výška 168 mm, vyloženie:122 mm

Príplatok: 17,00 € s dPh / ks

UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA  

GRohE Eurosmart Cosmopolitan - 32825000 - veľkosť 
s, páková umývadlová, s odtokovou súpravou, povrchová 
úprava - chróm.

Rozmery: výška 148 mm, vyloženie: 90 mm

Príplatok: 22,00 € s dPh / ks

VAňOVÁ BATÉRIA

GRohE Eurosmart Cosmopolitan - 32831000 - páková nástenná 
batéria, automatické prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová 
úprava - chróm, bez sprchovej sady. 

Príplatok: 27,50 € s dPh / ks

VAňOVÝ SET 

GRohE New tempesta 100 - 27849001 - sada ručnej 
sprchy s tromi sprchovými prúdmi, nástenný držiak sprchy 
a hadica Relexaflex dĺžky 175 cm; veľkosť sprchovej hlav-
ice 100 mm. 

Príplatok: 9,50 € s dPh / ks
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VAňOVÁ BATÉRIA + VAňOVÝ SET

GRohE Concetto - 32212001 - páková nástenná batéria, automatické 
prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová úprava - chróm.
sada ručnej sprchy Euphoria Cosmopolitan, nástenný držiak sprchy a 
hadica Relaxaflex dĺžky 150 cm. 

Príplatok: 62,50 € s dPh / ks

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA 

GRohE Concetto - 32629001 - páková umývadlová batéria, otočná 
výpust s nastaviteľným otáčaním ramienka, s odtokovou súpravou, 
povrchová úprava - chróm.
 
Rozmery: výška 301 mm, vyloženie 153 mm

Príplatok: 94,00 € s dPh / ks

UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA

GRohE Concetto - 3220410e - veľkosť s, páková umývadlová batéria 
s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm. 

Rozmery: 155 mm, vyloženie: 101 mm

Príplatok: 48,00 € s dPh/ ks
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Š

VyPÍNačE a ZÁsUVKy
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY 

legrand Valena life - biela neutrál 

Rozmery: 86 x 86 mm 

jednoduchý spínač  dvojitý spínač  dátová dvojportová zásuvka  jednoduchá zásuvka viacnásobný rámik
prevedenie biela neutrál



61

audiotelefón BtICINo classe 100 344252 - zariadenie je v bielom prevedení, s hands-free ovládaním. možnosť regulovania hlasitosti a voľby vyzváňacej melódie. Š

Š1

BytoVý tElEFóN
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

AUDIOTELEFÓN

VIDEOTELEFÓN

Videotelefón BtICINo classe 100 344502 - zariadenie je v bielom prevedení s farebnou 3,5´´ obrazovkou a s hands-free ovládaním. možnosť regulovania hlasitosti a voľby vyzváňacej melódie.
 
Príplatok: 155,00 € s dPh / ks
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Š

EXtERIéRoVé tIENENIE
ŠtaNdaRd a NadŠtaNdaRd vybaveNia bytov

PRÍPRAVA PRE ExTERIÉROVÉ TIENENIE  

Príprava pre exteriérové žalúzie 
Príprava pre montáž diaľkovo ovládaných exteriérových žalúzií podľa platnej projektovej dokumentácie. 

ExTERIÉROVÉ ŽALÚZIE  

Exteriérové žalúzie s hliníkovými lamelami tvaru z s termoregulačným účinkom, odolné voči vetru, v šedom 
prevedení, s priznanými vodiacimi lištami, s motorickým pohonom na diaľkové ovládanie. inštalácia exteriérových 
žalúzií je možná iba v miestach, kde je realizovaná príprava pre inštáláciu žalúzií podľa platnej projektovej doku-
mentácie. 
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Š

Iot - Internet of things alebo aj internet vecí sú bezdrôtové zariadenia ktoré 
vedia vysielať cez sieť informácie a majú svoju vlastnú batériu. my ako yIt sme sa 
rozhodli pre vás cez tento systém prinášať kvalitnejšie bývanie a preto sme pre vás 
vytvorili balíček pozostávajúcich z týchto nasledovných zariadení. 

Pohybový senzor na kobku. – senzor pivničnej kobky, ktorý vás cez akcelerom-
eter bude informovať o manipulácii, prípadne otvorení dverí na vašej kobke.  

dverový senzor na vstupné dvere do bytu. – senzor vstupných dverí, ktorý vás 
cez magnetické čidlo bude informovať o otvorení dverí na vašom byte a zabezpečí 
vám tak pocit bezpečia.

senzor poštovej schránky. – tento schránkový senzor vás jednoducho informuje 
o pošte vo vašej schránke.

        

IoT PPPP

Inteligentná

POŠTA

Alarmy

Dverový senzor

Bezpečnosť

Pohybový senzor

na kobke

schránka
Inteligentná

schránka
Inteligentná
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wI-FI VIDEOTELEFÓN

VIdEotElEFóN BtICINo - Classe 300x - myhome_UP 
        vnútorná jednotka Classe300 x s pripojením na - Wi-fi a komunikáciou so smartfónom. zariadenie je v bielom prevedení. 

 
Príplatok: 350,00 € s dPh / ks

Videotelefón ponúka možnosť príjmať a odpovedať na hovor 
pohodlne cez mobil odkiaľkoľvek a aj z vnútornej jednotky. 

možnosť zavolať z aplikácie priamo domov odkiaľkoľvek .
možnosť kontroly hlavných vstupov cez panel a prídavné kamery.
možnosť zanechať odkaz, ak ste mimo domu + videozáznamník.
možnosť aktivovať ďalšie funkcie. 

        

aplikácia pre smartfón dostupná zadarmo pre android a ios
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TERMOSTATICKÁ HLAVICA

PRoGRaMoVatEĽNÁ tERMostatICKÁ hlaVICa - honeywell theraPro hR90ee

Príplatok: 55,00 € s dPh / ks        

termostatická hlavica ponúka možnosť funkcie pre špeciálne 
dni a príležitosti (dovolenka,večierok) - samostatný časový pro-
gram pre špeciálne dni. 

doplnkové funkcie pre úsporu energie - eCo režim, detekcia 
otvoreného okna a optimalizácia vykurovania.

možnosť nastavenia časového programu. funkcia nastavenia 
teploty min/max. 

Jednoduchá inštalácia / výmena hlavice. 

možnosť zaistiť hlavicu na telese skrutkou.
(ochrana pred odcudzením, detská poistka)
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SMART VYPÍNAČE A ZÁSUVKY  

legrand Valena life - with Netatmo  

smart ovládanie domácnosti. ovládanie spínačov a zásuviek mobilom. 
ovládanie hlasom a kontrola spotrebovanej enrgie. 

Rozmery: 86 x 86 x (172) mm

smart spínač  
Príplatok: 42,00 € s dPh/ks

vypnutie/zapnutie = krátke stalčenie.
stmievanie = dlhé stlačenie. 
orientačné led osvetlenie.  

Štartovací balík: smart zásuvka s bránou + hlavný spínač 
        
Príplatok: 138,00 € s dPh 

Poloha smaRt zásuvky s bránou sa odporúča umiestniť v dosta-
točnom dosahu signálu Wi-fi. Jej poloha bude v blízkosti el. roz-
vádzača.

hlavný bezdrôtový spínač ovláda otváranie sytému Príchod/odchod. 

smart zásuvka  
Príplatok: 50,00 € s dPh/ks

funkcia - vypnutie/zapnutie
Štatistiky spotreby v aplikácii.
orientačné led osvetlenie.  
  

Mikromodul  
Príplatok: osobitné nacenenie k žalúziám

ovládanie exteriérovej žalúzie mobilom.
led indikátor.  
  

smart spínač Zobudenie/spánok 
Príplatok: 54,00 € s dPh/ks

scenár zobudenie a scenár spá-
nok, ktoré je možné presne nakon-
figurovať v aplikácii.
orientačné led osvetlenie.  
  





zoznam zdrojov použitej
obrazovej prílohy a fotografií

www.grohe.com

www.legrand.sk

www.daikin.sk

www.lip-bled.si

www.atvyn.sk

www.rako.cz

www.egger.com

www.par-ky.com

obrazová príloha a fotografie v tomto katalógu majú ilus-
tračný charakter a nemusia v plnej miere zodpovedať realite. 
spoločnosť yit slovakia a.s. si vyhradzuje právo na zmenu 
parametrov výrobkov, rozsahu a podmienok služieb, cien 
a príplatkov uvedených v tomto katalógu bez predchádza-
júceho upozornenia a neručí za prípadné tlačové chyby.

www.jika.cz

www.laufen.com

www.kaldewei.de

www.hueppe.de

www.sherlock.sk

www.mpkatalogy.sk

www.richtersro.cz
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