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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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Účelom katalógu štandardu a nadštandardov bytov a bytového domu projektu NUPPU THUJA 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.

V snahe splniť všetky individuálne požiadavky ponúkame aj možnosť výberu z nadštandardov vo výhodných cenách 
formou príplatkov. Tieto riešenia nájdete pod označením Nadštandard +1 až +4 (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, 
BYTOV A NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV
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ŠTANDARD BYTOVÉHO DOMU, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Popis štandardného stavebného vyhotovenia a vybavenia objektu vrátane bytov, nebytových priestorov 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 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, s hrúbkou  
v zmysle 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 2670 mm. Byty na  
7. poschodí (8.NP) majú svetlú výšku 2850 mm, 
lokálne zníženú na 2650 mm.

Svetlá výška na prízemí (1.NP) je 2800 až 3670 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 Pro Allround Classic hr.  
8 mm, dezén jednolamelový. Možný výber 
z viacerých 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 Extra 450x450 mm  
a keramický obklad Rako Extra 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.

OKNÁ
Okenné konštrukcie v bytoch sú z plastových 
profilov bielej farby z interiérovej strany a sivej 
farby z exteriérovej strany, resp. 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 na 8.NP). Okná s parapetom sú 
osadené prevažne vo výške 860 mm nad podlahou 
miestnosti. Interiérová parapetná doska je plastová, 

exteriérová parapetná doska je z hliníkového plechu.
Nad každým okenným otvorom v byte je 
zrealizovaná príprava 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 pastelovej 
tyrkysovej 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) je riešená 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 s polodrážkou. Na výber je viacero 
farebných dekorov. Kovanie dverí je rozetové 
nerezové s kľučkou na oboch stranách, WC rozeta 
v miestnosti kúpeľne a WC, rozeta BB s otvorom 
pre kľúč v ostatných miestnostiach.
Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné 
protipožiarne značky Sherlock - ASSA ABLOY, 
bezpečnostnej triedy 2, v oceľovej zárubni, 
výšky 1970 mm, laminované, s panoramatickým 

priezorníkom a bezpečnostným kovaním 
certifikovaným v 3. bezpečnostnej triede.
Vstupné dvere do bytových sekcií sú z hliníkových 
profilov s prerušeným tepelným mostom, 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 Kaldewei zo série 
Saniform.
Pákové zmiešavacie batérie značky Grohe  
v chrómovom prevedení sú takisto súčasťou 
štandardu vybavenia bytov.

ELEKTROINŠTALÁCIA
Bytový silnoprúdový podomietkový rozvádzač 
s bielymi plastovými dvierkami je napojený na 
fakturačný elektromer v inštalačnej šachte prístupnej 
zo spoločných priestorov (chodby) na každom 
podlaží. Fakturačný elektromer nie je súčasťou 
dodávky bytu (zabezpečuje klient po odovzdaní 
bytu do užívania).
Vývody pre stropné a nástenné svietidlá v každej 
miestnosti sú ukončené svorkami, zásuvky 220 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 380 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 na 8.NP je osadené minimálne 
1 exteriérové prisadené svietidlo ovládané z obytnej 
miestnosti, a 1 vonkajšia zásuvka s krytom.

SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIA
Slaboprúdová plastová podomietková rozvodná 
skrinka 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 alebo telefónu.
Byt je ďalej vybavený domácim 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 



+1

+2

+3

+4

ŠTANDARD

ŠTANDARD PLUS

NADŠTANDARD 1

NADŠTANDARD 2

NADŠTANDARD 3

NADŠTANDARD 4

NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 1312

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 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 alebo 
v plánovanej polohe drezu.

PIVNIČNÉ KOBKY
Pivničná kobka je štandardne pridelená každému 

bytu. Kobky sú navzájom oddelené priečkami 
zo systémovej lamelovej kovovej konštrukcie, zo 
strany chodby a medzi kobkami nepriehľadné 
do výšky 2200 mm, 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 doplnené štandardným aj núdzovým 
osvetlením a vnútorným orientačným systémom.

PARKOVACIE MIESTO A GARÁŽ
Vjazd do garážového domu je na prízemí a je 
chránený diaľkovo 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, z 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.

LEGENDA OZNAČENIA
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TYPY KLIENTSKYCH ZMIEN TYPY KLIENTSKYCH ZMIEN

SYSTÉM KLIENTSKYCH ZMIEN A VÝBERU ŠTANDARDU / NADŠTANDARDU

Klientske zmeny a výber štandardu / nadštandardu sú rozdelené podľa charakteru a zložitosti zmien do 3 kategórií, označených KLZ 0 – KLZ 2 .
Jednotlivé kategórie majú stanovenú výšku nevratnej finančnej úhrady v podobe poplatku za spracovanie. Poplatok zahŕňa úpravu projektovej dokumentácie a spracovanie cenových ponúk 
nad rámec štandardného rozsahu.

KLZ 0

Bez poplatku za spracovanie.

• Možnosť ľubovoľnej farebnej kombinácie predvoleného štandardu + výberu predvolenej ponuky prvkov nadštandardu (parkety, interiérové dvere, sanita, batérie)
• Možnosť výberu farebnej kombinácie obkladu v kúpeľni z predvolených skladieb obkladov (štandard / nadštandard)
• Zachovanie polohy a počtu zariaďovacích predmetov, koncových prvkov TZB, elektroinštalácie (vypínače, zásuvky) a vývodov na svetlá
• Zachovanie dispozície bytu

• Na výber nadštandardu bude spracovaná cenová ponuka

KLZ 1

Poplatok za spracovanie 300 € s DPH

• KLZ 0
• Možnosť ľubovoľnej farebnej kombinácie obkladov a dlažieb v kúpeľni v zmysle predvolenej ponuky materiálov. (Ak je potrebná návšteva v kúpeľňovom štúdiu, je nutné ju uskutočniť  

do 7 dní od stretnutia so špecialistom klientskych zmien.)
• Možnosť zmeny rozsahu obkladu v kúpeľni / miestnosti wc
• Možnosť zmeny typu podlahy (zmena parkiet na dlažbu)
• Zachovanie polohy a počtu zariaďovacích predmetov, koncových prvkov TZB, elektroinštalácie (vypínače, zásuvky) a vývodov na svetlá
• Zachovanie dispozície bytu

• Zmena je podmienená úpravou realizačného projektu a termínom v zmysle ZoBKZ
• Na výber nadštandardu bude spracovaná cenová ponuka

KLZ 2

Poplatok za spracovanie 600 € s DPH

• KLZ 1
• Možnosť zmeny polohy a počtu zariaďovacích predmetov, koncových prvkov TZB, elektroinštalácie a vývodov na svetlá. Všetky úpravy musia byť v súlade s akustickými požiadavkami  

a nesmú zasahovať do statiky bytového domu.
• Zachovanie dispozície bytu

• Zmena je podmienená úpravou realizačného projektu a termínom v zmysle ZoBKZ
• Na výber nadštandardu a predmetné zmeny bude spracovaná cenová ponuka
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vybavenia bytov

PODLAHY

3



Š +1
LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EGGER Pro Allround Classic - 8/31

laminátové parkety v 7-mich farebných prevedeniach dekorov, jednolamela bez fázy, montáž systémom JUST clic bez lepenia, 
povrch s antistatickými vlastnosťami.

Rozmery: 1292 x 192 x 8 mm

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EGGER Pro Allround Classic - 8/32
EGGER Pro Allround Plus Classic - 8/32 WV4

laminátové parkety v 7-mich farebných prevedeniach dekorov, jednolamela bez fázy (montáž systémom JUST clic bez lepenia) 
alebo s mikrofázou po celom obvode (montáž systémom UNI fit bez lepenia), povrch s antistatickými vlastnosťami.

Rozmery: 1292 x 192 x 8 mm

Príplatok: 4,- € s DPH / m2

Soklová lišta Egger 60mm  
EGGER Pro Allround Classic - dekor Dub Western svetlý

V cene štandardu sú zahrnuté:

• soklové lišty EGGER Classic výšky 60 mm, s 
nosnou časťou z MDF, fóliovou povrchovou úpravou 
vo farebných dekoroch zodpovedajúcich dekorom 
podlahy alebo v prevedení biela

• parketová podložka hrúbky 2 mm
• hliníkové prechodové lišty EUROFINAL šírky 32 mm, 

vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii, v rôznych 
farebných prevedeniach.

Vzorky sú k dispozícii u špecialistu klientských zmien.

V cene nadštandardu sú zahrnuté:

• soklové lišty EGGER Classic výšky 60 mm, s 
nosnou časťou z MDF, fóliovou povrchovou úpravou 
vo farebných dekoroch zodpovedajúcich dekorom 
podlahy alebo v prevedení biela

• parketová podložka hrúbky 2 mm
• hliníkové prechodové lišty EUROFINAL šírky 32 mm, 

vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii, v rôznych 
farebných prevedeniach.

Vzorky sú k dispozícii u špecialistu klientských zmien.

Dub Grove 
EPL089

Dub Zermatt pieskovo béžový
EPL092

Orech Mansonia
EPL109 EPL174

EPL190
Dub Kriedový
EPL038

Dub Western svetlý
EPL026

Dub Lasken
EPL136

Soklová lišta Egger 60mm   EGGER Pro Allround Plus Classic - dekor Borovica Inverey biela

Dub Bardolino šedý
EPL036

Dub Bardolino 
EPL035

Dub Grayson prírodný (WV4)
EPL096

Dub Nord svetlý (WV4)
EPL080

Borovica Inverey biela (WV4)
EPL028

Dub Olchon tmavý (WV4)
EPL147

PODLAHY PODLAHY

NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 2120



+2
VINYLOVÁ PODLAHA

Cavalio LOC 0.55

vinylové parkety v 8-mich farebných prevedeniach, jednolamela s mikrodrážkou po celom obvode, montáž zámkovým 
systémom bez lepenia (patentovaný LOC spoj), s redukciou hluku až do 19 dB. Vysoko odolná podlaha vhodná aj do 
namáhaných priestorov.

Rozmery:    1212,4 x 177,4 x 4,5 mm (drevené dekory)
     602,8 x 298 x 4,5 mm (betónové dekory)

Príplatok: 45,- € s DPH / m2

  (bez použitia nivelizačného poteru; výškový rozdiel medzi rôznymi typmi podláh cca 3 mm, skrytý v prechodovej lište) 

Dub Winter svetlý
9103

Borovica dymová
9113

Dub pure rustikálny
9107

Dub Winter tmavý
9114

Dub svetlý
9117

Betón „silver grey“
9121

Betón „dark grey“
9123

Dub Elegant kartáčovaný 
9106

V cene nadštandardu sú zahrnuté:

• soklové lišty Döllken EP60 výšky 60 mm, s nosnou 
časťou z HDF, opláštené Polyblendom vo farebných 
dekoroch zodpovedajúcich dekorom podlahy alebo v 
prevedení biela

• podložka pod vinylové parkety hrúbky 1,5 mm
• hliníkové prechodové lišty EUROFINAL šírky 32 mm, 

vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii, v rôznych 
farebných prevedeniach.

Vzorky sú k dispozícii u špecialistu klientských zmien.

Upozornenie:   ponuka dekorov je predbežná. Z dôvodu aktualizácie výrobného programu dodávateľa budú nové dekory k dispozícii v priebehu 01/2021.

PODLAHY

NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 22 23NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 
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NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 2726

Š
INTERIÉROVÉ DVERE

LIPBLED Topline / Visioline 

jednokrídlové otváravé interiérové dvere s výplňou z voštiny. Plné, falcové dverné krídlo, s priznanými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v rôznych 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

KOVANIE DVERÍ  

TUPAI Favorit

Kovanie dverí v prevedení kľučka / kľučka, s povrchovou úpra-
vou brúsená nerez. BB rozeta okrúhlého tvaru s otvorom pre 
kľúč, WC zámok v kúpeľni a WC. 

VÝPLŇ DVERÍ

Dub bielený - L3

Agát - L1

Agát

Voštinová výplň (v cene dverí)

Výplň z perforovanej drevotriesky
Príplatok:  46,50 € s DPH / ksJaseň biely Biela Šedá

Palisander biely 
priečna 3D kresba

Dub grafit 
priečna 3D kresba

Snehovo biela
priečna 3D kresba

Čerešňa marabela
priečna 3D kresba WC rozeta

INTERIÉROVÉ DVERE

+1
INTERIÉROVÉ DVERE

LIPBLED Topline 

jednokrídlové otváravé interiérové dvere s výplňou z perforovanej drevotriesky. Plné dverné krídlo v bezpolodrážkovom pre-
vedení so skrytými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v rôznych 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

Príplatok: 284,50 € s DPH / ks

KOVANIE DVERÍ  

TUPAI Favorit
Kovanie dverí v prevedení kľučka / kľučka, s magnetickým zámkom a povrchovou úpravou brúsená nerez. BB rozeta 
okrúhlého tvaru s otvorom pre kľúč, WC zámok v kúpeľni a WC. 

Palisander biely 
priečna 3D kresba

Dub grafit 
priečna 3D kresba

Snehovo biela
priečna 3D kresba

Čerešňa marabela
priečna 3D kresba

Skryté závesy

INTERIÉROVÉ DVERE



NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 2928

Š

VSTUPNÉ DVERE

900mm

19
70

m
m

VSTUPNÉ DVERE

SHERLOCK Classic +

Bezpečnostné protipožiarne dvere, certifikované v 2. bezpečnostnej triede (7 istiacich bodov), vybavené bezpečnostným kovaním ROSTEX EL1 s trojbodovým zámkom, s panoramatickým 
priezorníkom; osadené v oceľovej zárubni.
Vonkajšia strana dverného krídla s laminátovou povrchovou úpravou v šedom farebnom prevedení, vnútorná strana dverného krídla s laminátovou povrchovou úpravou s možnosťou výberu 
farebného dekoru. 

Rozmery: 900 x 1970 mm

Lexington

Dub Lucky Strieborná

Biela

Aktuálna ponuka platných dekorov je k nahliadnutiu u špecialistu 
klientskych zmien.

Možnosť výberu doplnkov k vstupným dverám - viď kapitola 10 - Inteligentné bývanie.

KOVANIE DVERÍ

ROSTEX EL1
bezpečnostné kovane certifikované v 3. bezpečnostnej triede, 
madlo / kľučka, zámok s prekrytím, povrchová úprava - prírodný 
elox.



Štandard a nadštandard 
vybavenia bytov

OBKLADY A DLAŽBY

5A
VZOROVÉ VIZUALIZÁCIE PRE BYTY:

1.poschodie / 2.NP:    H122, 123, 222, 223, 224, 225, 322, 323 
2.poschodie / 3.NP:    H132, 133, 134, 135, 232, 233, 234, 235, 332, 333
3.poschodie / 4.NP:    H142, 143, 144, 145, 242, 243, 244, 245, 342, 343
4.poschodie / 5.NP:    H152, 153, 154, 155, 252, 253, 254, 255, 352, 353
5.poschodie / 6.NP:    H162, 163, 164, 165, 262, 263, 264, 265, 362, 363
6.poschodie / 7.NP:      H172, 173, 174, 175, 272, 273, 274, 275, 372, 373

Výber obkladov, dlažieb a kladačských plánov je v cene bytu (KLZ 0) možný iba z prezentovaných variantov vizualizácií 
pre jednotlivé štandardy a nadštandardy. Rozsah farebného obkladu je možný iba na plochách podľa prezentovaných 
vizualizácií. Vizualizácie kúpeľní budú upresnené podľa konkrétnych dispozícií kúpeľní vyššie uvedených bytov.   

V cene štandardu je zahrnutá škárovacia hmota MAPEI (farebne prispôsobená farbe obkladu alebo dlažby), eloxovaná hliníková 
rohová lišta tvaru L na zvislých a vodorovných hranách vonkajších rohov. Štandard nezahŕňa lištu na horné ukončenie obkladu.
Revízne dvierka do inštalačnej šachty sú v štandarde biele, plastové.
 
Výška obkladov stien v kúpeľni je 2,2 m (pri nadštandardoch +2, +3, +4 je výška obkladov 2,1m). 

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.



NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 3332

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Štandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

Š

hnedo-šedý
WADMB721

slonová kosť
DAR44720

KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Extra
rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej 
glazúre, v 6-tich farebných prevedeniach.

Rozmery:   198 x 398 x 7 mm

slonová kosť
WADMB720

bielo-béžový
WADMB719

biela
DAR44722

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Extra
rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači  
a špeciálnej glazúre, s protišmykovosťou R10/B, v 6-tich farebných prevedeniach 

Rozmery:   445 x 445 x 10 mm

hnedo-šedá
DAR44721

svetlo-šedý
WADMB723

tmavo-šedý
WADMB724

bielo-šedý
WADMB722

tmavo-šedá
DAR44724

svetlo-šedá
DAR44723

Š

čierna
DAR44725



NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 3534

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   bez príplatku.

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

Š+

slonová kosť
DAR44720

KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Extra

rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej 
glazúre, v 6-tich farebných prevedeniach.

Rozmery:   198 x 398 x 7 mm

bielo-béžový
WADMB719

biela
DAR44722

GRESOVÝ OBKLAD / DLAŽBA

RAKO Extra

rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači  
a špeciálnej glazúre, s protišmykovosťou R10/B, v 6-tich farebných prevedeniach 

Rozmery:   445 x 445 x 10 mm

hnedo-šedá
DAR44721

bielo-šedý
WADMB722

tmavo-šedá
DAR44724

čierna
DAR44725

svetlo-šedá
DAR44723

Š+
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svetlohnedá
DARSU717

béžovo-šedá
DARSU715

béžová
DARSU716

šedo-biela
DARSU719

hnedá
DARSU718

+1 +1

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   od 195 do 220 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu.

Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne.

KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Extra

rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej 
glazúre, v 2-och farebných prevedeniach.

Rozmery:   198 x 398 x 7 mm

bielo-béžový
WADMB719

bielo-šedý
WADMB722

GRESOVÝ OBKLAD / DLAŽBA

RAKO Faro

rektifikovaná dlažba, s reliéfnym matným glazovaným povrchom, s protišmykovosťou R9/A, 
v 5-tich farebných prevedeniach 

Rozmery:   148 x 598 x 10 mm

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY
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+2 +2

hnedý   
DAKSE669

svetlošedý   
DAKSE666

šedá
DAK63667

béžový   
DAKSE668

béžová
DAK63668

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   od 490 do 555 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu.

Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne.

GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones

rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných 
prevedeniach.

Rozmery:   298 x 598 x 10 mm

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones

rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, s protišmykovosťou 
R10/A, v 3-och farebných prevedeniach 

Rozmery:   598 x 598 x 10 mm

hnedá
DAK63669
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+3 +3

šedý   
DDPSE667

béžový   
DDPSE668

hnedý   
DDPSE669

hnedý   
DAKSE669

svetlošedý   
DAKSE666

šedá
DAK63667

béžový   
DAKSE668

GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones

rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných 
prevedeniach.

Rozmery:   298 x 598 x 10 mm

GRESOVÝ MOZAIKOVÝ SET

RAKO Stones

rektifikovaný dekor, s kombinovaným hladko-reliéfnym a matno-lapovaným povrchom 
imitujúcim kameň, v 3-och farebných prevedeniach, lepený na sieťke.

Rozmery:   298 x 598 x 10 mm

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones

rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, s protišmykovosťou 
R10/A, v 3-och farebných prevedeniach 

Rozmery:   598 x 598 x 10 mm

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   od 650 do 705 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu.

Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne.

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

béžová
DAK63668

hnedá
DAK63669
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fossena
1058973

colorado
1058971

daino
1058972

daino
1058960

colorado
1058959

fossena
1058961

black mirror
1058970

black mirror
1058958

breccia cenere
1060464

breccia cenere
1060041

+4 +4

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   od 630 do 720 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu.

Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne.

GRESOVÝ OBKLAD

CIR Gemme

rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim mramor, v 5-ich farebných 
prevedeniach.

Rozmery:   297 x 597 x 10 mm

GRESOVÁ DLAŽBA

CIR Gemme

rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim mramor, s protišmykovosťou 
R10/B, v 5-Ich farebných prevedeniach 

Rozmery:   597 x 597 x 10 mm

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY



Štandard a nadštandard 
vybavenia bytov

OBKLADY A DLAŽBY

5B
VZOROVÉ VIZUALIZÁCIE PRE BYTY:

1.poschodie / 2.NP:    H121, 124, 221, 226, 321, 324 
2.poschodie / 3.NP:    H131, 136, 231, 236, 331, 334
3.poschodie / 4.NP:    H141, 146, 241, 246, 341, 344
4.poschodie / 5.NP:    H151, 156, 251, 256, 351, 354
5.poschodie / 6.NP:    H161, 166, 261, 266, 361, 364
6.poschodie / 7.NP:      H171, 176, 271, 276, 371, 374
7.poschodie / 8.NP:    H381, 382, 383, 384 

Výber obkladov, dlažieb a kladačských plánov je v cene bytu (KLZ 0) možný iba z prezentovaných variantov vizualizácií 
pre jednotlivé štandardy a nadštandardy. Rozsah farebného obkladu je možný iba na plochách podľa prezentovaných 
vizualizácií. Vizualizácie kúpeľní a  WC budú upresnené podľa konkrétnych dispozícií kúpeľní a WC vyššie uvedených bytov.   

V cene štandardu je zahrnutá škárovacia hmota MAPEI (farebne prispôsobená farbe obkladu alebo dlažby), eloxovaná hliníková rohová lišta 
tvaru L na zvislých a vodorovných hranách vonkajších rohov. Štandard nezahŕňa lištu na horné ukončenie obkladu.
Revízne dvierka do inštalačnej šachty sú v štandarde biele, plastové.
 
Výška obkladov stien v kúpeľni je 2,2 m (pri nadštandardoch +2, +3, +4 je výška obkladov 2,1m). V samostatnej miestnosti WC je výška 
obkladov stien 1,2 m. 

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.



NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 4746

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Štandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

Š

hnedo-šedý   WADMB721

slonová kosť   DAR44720

KERAMICKÝ OBKLAD - RAKO Extra:

rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej 
glazúre, v 6-tich farebných prevedeniach.
Rozmery:   198 x 398 x 7 mm

slonová kosť   WADMB720bielo-béžový   WADMB719

biela   DAR44722

GRESOVÁ DLAŽBA - RAKO Extra:

rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači  
a špeciálnej glazúre, s protišmykovosťou R10/B, v 6-tich farebných prevedeniach.
Rozmery:   445 x 445 x 10 mm

hnedo-šedá   DAR44721

svetlo-šedý   WADMB723 tmavo-šedý   WADMB724bielo-šedý   WADMB722

tmavo-šedá  DAR44724svetlo-šedá   DAR44723

Š

čierna   DAR44725
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POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   bez príplatku.

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

Š+ KERAMICKÝ OBKLAD - RAKO Extra:

rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej 
glazúre, v 2-och farebných prevedeniach.
Rozmery:   198 x 398 x 7 mm

bielo-béžový   WADMB719 bielo-šedý   WADMB722

Š+

slonová kosť   DAR44720biela   DAR44722 hnedo-šedá   DAR44721

tmavo-šedá  DAR44724svetlo-šedá   DAR44723

GRESOVÁ DLAŽBA - RAKO Extra:

rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači  
a špeciálnej glazúre, s protišmykovosťou R10/B, v 6-tich farebných prevedeniach.
Rozmery:   445 x 445 x 10 mm

čierna   DAR44725
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svetlohnedá   DARSU717

béžovo-šedá   DARSU715 béžová   DARSU716

šedo-biela   DARSU719

hnedá   DARSU718

+1 +1

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   od 270 do 390 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC.

Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a WC.

GRESOVÝ OBKLAD / DLAŽBA

RAKO Faro:
rektifikovaná dlažba, s reliéfnym matným glazovaným povrchom, s protišmykovosťou R9/A, 
v 5-tich farebných prevedeniach. 

Rozmery:   148 x 598 x 10 mm

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Extra:
rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej 
glazúre, v 2-och farebných prevedeniach.

Rozmery:   198 x 398 x 7 mm

bielo-béžový   WADMB719 bielo-šedý   WADMB722
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+2 +2

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   od 700 do 865 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC.

Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a WC.

GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones:
rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných 
prevedeniach.

Rozmery:   298 x 598 x 10 mm

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones:
rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, s protišmykovosťou 
R10/A, v 3-och farebných prevedeniach.

Rozmery:   598 x 598 x 10 mm

hnedý   DAKSE669 svetlošedý   DAKSE666béžový   DAKSE668

šedá   DAK63667hnedá   DAK63669béžová   DAK63668
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+3 +3

šedý   DDPSE667hnedý   DDPSE669

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   od 835 do 1030 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC.

Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a WC.

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY

svetlošedý   DAKSE666

šedá   DAK63667

béžový   DAKSE668

hnedá   DAK63669

GRESOVÝ OBKLAD + MOZAIKOVÝ SET

RAKO Stones:
• rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och 

farebných prevedeniach;
• rektifikovaný dekor, s kombinovaným hladko-reliéfnym a matno-lapovaným povrchom 

imitujúcim kameň, v 3-och farebných prevedeniach, lepený na sieťke.
Rozmery:   298 x 598 x 10 mm

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones:
rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, s protišmykovosťou 
R10/A, v 3-och farebných prevedeniach.
Rozmery:   598 x 598 x 10 mm

hnedý   DAKSE669

béžový   DDPSE668

béžová   DAK63668
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daino   1058960colorado   1058959

fossena   1058961 black mirror   1058958

fossena   1058973

colorado   1058971 daino   1058972

black mirror   058970

breccia cenere   1060464

breccia cenere   1060041

+4 +4

POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

Príplatok:   od 910 do 1115 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC.

Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a WC.

GRESOVÝ OBKLAD - CIR Gemme:

rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim mramor, v 5-ich farebných 
prevedeniach.
Rozmery:   297 x 597 x 10 mm

GRESOVÁ DLAŽBA - CIR Gemme:

rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim mramor, s protišmykovosťou 
R10/B, v 5-Ich farebných prevedeniach 
Rozmery:   597 x 597 x 10 mm

OBKLADY A DLAŽBY OBKLADY A DLAŽBY
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SANITA A DOPLNKY SANITA A DOPLNKY

Š +1
UMÝVADIELKO (samostatné toalety)

LAUFEN Pro S - 815954.000.1041 / 815955.000.1041

Biele keramické asymetrické umývadlo (pravé / ľavé) s glazovanou spodnou hranou,  
s 1 otvorom pre batériu vpravo / vľavo, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 480 x 280 x 85 mm

UMÝVADLO 

LAUFEN Pro A - 818952.000.1041

Biele keramické umývadlo s hladkou spodnou hranou, s prepadom a 1 otvorom pre batériu, 
vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 600 x 480 x 115 mm

 WC TLAČIDLO 

GROHE  Skate Cosmopolitan -  38 732 SH0

Ovládacie tlačidlo pre 2-činné splachovanie, v bielom farebnom prevedení.

Rozmery: 156 x 197 x 10 mm

 WC TLAČIDLO 

GROHE  Skate Cosmopolitan -  38 732 000

Ovládacie tlačidlo pre 2-činné splachovanie, v chrómovom farebnom prevedení.

Rozmery: 156 x 197 x 10 mm

Príplatok: 22,50 € s DPH / ks

WC 

LAUFEN Pro  - 820956.000.0001 + 896950.300.0001

Biely keramický závesný klozet s hlbokým splachovaním, vrátane dosky na sedenie s po-
klopom.

Rozmery: 360 x 530 x 430 mm

WC DOSKA so spomaľovacím mechanizmom 

LAUFEN Pro - 896951.300.0001

Doska na sedenie s poklopom, so spomaľovacím sklápacím systémom.

Príplatok: 45 € s DPH / ks

VAŇA

KALDEWEI Saniform - 373-1 (112600010001)

Vstavaná oceľová smaltovaná vaňa s protihlukovými podložkami, v bielom farebnom preve-
dení. Súčasťou vane sú nožičky a sifón s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 1700 x 750 x 400 mm; hrúbka ocele 3,5 mm

UMÝVADLO 

LAUFEN Pro S - 810963.000.1041

Biele keramické umývadlo s glazovanou spodnou hranou, s prepadom a 1 otvorom pre 
batériu, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 600 x 465 x 95 mm

Príplatok: 18 € s DPH / ks

VAŇA

KALDEWEI Cayono - 750 (275000010001)

Vstavaná oceľová smaltovaná vaňa s protihlukovými podložkami, v bielom farebnom preve-
dení. Súčasťou vane sú nožičky a sifón s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 1700 x 750 x 400 mm; hrúbka ocele 3,5 mm

Príplatok: 171,50 € s DPH / ks

WC 

LAUFEN Pro S - 820962.000.0001 + 891961.000.0001

Biely keramický závesný rimless klozet, s hlbokým splachovaním, vrátane dosky na sedenie 
so spomaľovacím sklápacím mechanizmom.

Rozmery: 360 x 530 x 430 mm

Príplatok: 188 € s DPH / ks
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UMÝVADLOVÁ BATÉRIA 

GROHE Eurosmart - 23 322 001

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, veľkosť M. Kovová ovláda-
cia páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor  
EcoJoy pre úsporu vody.

Rozmery: výška 169 mm, vyloženie 110 mm

VAŇOVÁ BATÉRIA 

GROHE Eurosmart - 33 300 002

Páková nástenná batéria s kovovou ovládacou pákou a keramickou kartušou s technológiou 
GROHE SilkMove. Chrómový povrch, automatické prepínanie vaňa/sprcha.

Rozmery: vyloženie 161 mm

VAŇOVÁ SÚPRAVA

GROHE Tempesta 100 - 27 803 10E

Sada ručnej sprchy s 2 prúdmi, pevného držiaka sprchy a sprchovej hadice dĺžky 1500 mm. 
Priemer sprchovej hlavice 100 mm.

VAŇOVÁ SÚPRAVA

GROHE Tempesta 100 - 27 849 001

Sada ručnej sprchy s 3 prúdmi, pevného držiaka sprchy a sprchovej hadice dĺžky 1750 mm. 
Priemer sprchovej hlavice 100 mm.

Príplatok: 9,50 € s DPH / ks

UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA 

GROHE Eurosmart - 33 265 002

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, veľkosť S. Kovová ovláda-
cia páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor  
EcoJoy pre úsporu vody.

Rozmery: výška 146 mm, vyloženie 104 mm

VODOVODNÉ BATÉRIE VODOVODNÉ BATÉRIE

Š
UMÝVADLOVÁ BATÉRIA 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 23 325 000

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, veľkosť M. Kovová ovláda-
cia páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor  
EcoJoy pre úsporu vody.

Rozmery: výška 168 mm, vyloženie 123 mm

Príplatok: 17 € s DPH / ks

VAŇOVÁ BATÉRIA 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 32 831 000

Páková nástenná batéria s kovovou ovládacou pákou a keramickou kartušou s technológiou 
GROHE SilkMove. Chrómový povrch, automatické prepínanie vaňa/sprcha.

Rozmery: vyloženie 163 mm

Príplatok: 27,50 € s DPH / ks

UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 32 825 00E

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, veľkosť S. Kovová ovládacia 
páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor pre 
úsporu vody.

Rozmery: výška 148 mm, vyloženie 92 mm

Príplatok: 22 € s DPH / ks

+1
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UMÝVADLOVÁ BATÉRIA 

GROHE Concetto - 32 629 002

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, veľkosť L. Kovová ovládacia 
páka, otočná výpusť (uhol otočenia 90°), keramická kartuša s technológiou GROHE 
SilkMove, chrómový povrch. Technológia GROHE Zero pre dokonale pitnú vodu bez obsahu 
olova a niklu. 

Rozmery: výška 300 mm, vyloženie 153 mm

Príplatok: 94 € s DPH / ks

UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA 

GROHE Concetto - 32 204 10E

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, veľkosť S. Kovová ovládacia 
páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor 
EcoJoy pre úsporu vody.

Rozmery: výška 155 mm, vyloženie 101 mm

Príplatok: 49,50 € s DPH / ks

+2

VODOVODNÉ BATÉRIE

VAŇOVÁ BATÉRIA S VAŇOVOU SÚPRAVOU

GROHE Concetto - 32 212 001

Páková nástenná batéria s kovovou ovládacou pákou a keramickou kartušou s technológiou 
GROHE SilkMove. Chrómový povrch, automatické prepínanie vaňa/sprcha. Integrovaná 
súprava ručnej sprchy s technológiou GROHE EcoJoy, pevného nástenného držiaka sprchy 
a sprchovej hadice dĺžky 1500 mm.

Rozmery: vyloženie 156 mm

Príplatok: 63,50 € s DPH / ks
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VYPÍNAČE A ZÁSUVKY BYTOVÝ TELEFÓN

Š Š
AUDIOTELEFÓN

bticino CLASSE 100 HANDSFREE AUDIO - 344282

Audiotelefón v bielom farebnom prevedení, s hands free ovládaním. Možnosť regulovania hlasitosti 
a voľby vyzváňacej melódie.

Rozmery: 102 x 155 x 18,5 mm

VIDEOTELEFÓN

bticino CLASSE 100 VIDEO BASIC - 344652

Videotelefón v bielom farebnom prevedení, s hands free ovládaním a farebným 5“ LCD displejom. 
Možnosť regulovania hlasitosti a voľby vyzváňacej melódie.

Rozmery: 164,5 x 165 x 20,5 mm

Príplatok: 176,- € s DPH / ks

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY 

LEGRAND Valena life - biela neutrál

Jednoduchý alebo viacnásobný rámik v zmysle platnej projektovej dokumentácie.

Rozmery: 86 - 370 x 86 mm

+1
jednoduchý spínač dvojitý spínač dátová zásuvkajednoduchá zásuvka

viacnásobný rámik
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EXTERIÉROVÉ TIENENIE SIETE PROTI HMYZU

Š
PRÍPRAVA PRE EXTERIÉROVÉ TIENENIE

Príprava pre exteriérové žalúzie

Príprava pre montáž diaľkovo ovládaných exteriérových žalúzií podľa platnej projektovej dokumentácie (kastlík pre žalúzie, kabeláž).

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

Žalúzie s hliníkovými lamelami tvaru Z s termoregulačným účinkom, odolné voči vetru, vo farebnom prevedení podľa platnej 
projektovej dokumentácie, 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 dokumentácie.

Cena:   bude presne stanovená na základe rozmerov jednotlivých okien podľa platnej projektovej dokumentácie.

SIETE PROTI HMYZU

Sieť proti hmyzu ponúka efektívnu a bezpečnú ochranu pred dotieravým hmyzom, a zároveň umožňuje pohodlné vetranie cez okná.
Inštalácia je možná na všetky okná a balkónové dvere.

Cena:   bude presne stanovená na základe rozmerov jednotlivých okien podľa platnej projektovej dokumentácie.

Obrázok je ilustračný.
Konkrétny typ sieťky je k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.

+1

+1



Štandard a nadštandard 
vybavenia bytov

INTELIGENTNÉ BÝVANIE

10



NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov NUPPU THUJA Štandard a nadštandard vybavenia bytov 7978

+1

IoT - Internet of Things

alebo aj Internet vecí sú bezdrôtové zariadenia, ktoré vedia vysielať cez sieť informácie a majú svoju 
vlastnú batériu. Vo YIT Slovakia sme sa rozhodli priniesť Vám cez tento systém kvalitnejšie bývanie a 
v rámci štandardu sme pre Vás vytvorili balíček pozostávajúci z nasledovných zariadení. 

• Pohybový senzor na kobku – senzor Vás cez akcelerometer upozorní na manipuláciu, prípadne 
otvorenie dverí na Vašej pivničnej kobke.  

• Dverový senzor na vstupné dvere do bytu - senzor Vás cez magnetické čidlo bude informovať 
o otvorení dverí na Vašom byte a vytvorí Vám tak pocit bezpečia.

• Senzor poštovej schránky – senzor Vás informuje o pošte vo Vašej poštovej schránke.

IoT PPPP

Inteligentná

POŠTA

Alarmy

Dverový senzor

Bezpečnosť

Pohybový senzor

na kobke

schránka
Inteligentná

schránka
Inteligentná

Š

INTELIGENTNÉ BÝVANIE INTELIGENTNÉ BÝVANIE

Vlastnosti:

• programovanie a kontrola cez protokol ZigBee
• jednoduchá inštalácia a ovládanie - manuálne alebo cez aplikáciu (nastavenie teplotných zón, režimov a pod.)
• energeticky úsporná hlavica
• funkcia detekcie otvoreného okna
• adaptívne učenie
• detská poistka
• tichý chod

*vzdialené ovládanie zariadenia je možné len po pripojení na internet

Aplikácia pre smartphone dostupná zdarma pre Android 
a iOS.

Zosilňovač Danfoss Zigbee

Rozširuje dosah medzi zariadeniami Zigbee 
a rieši tak prípadné problémy v systémoch s 
objektmi, ktoré bránia signálu.
Zariadenie je potrebné zapojiť priamo do zá-
suvky. Nutnosť použitia v závislosti na dis-
pozícii bytu (odporúčame pre väčšie byty).

DIGITÁLNA TERMOSTATICKÁ HLAVICA

Danfoss AllyTM

Inteligentná programovateľná termostatická hlavica určená na reguláciu vykurovania v byte. Umiestnenie na radiátor, napájanie batériami, kompaktný vzhľad s jednoduchým ovládaním.
Možnosť diaľkového ovládania prostredníctvom aplikácie na smartphone alebo tablete* (hlavica je certifikovaná na komunikáciu cez protokol ZigBee, pripojenie cez centrálnu jednotku).
Zabezpečenie spoľahlivej a presnej regulácie tepla v rámci inteligentnej domácnosti.

Príplatok:   55 €  s DPH / ks (termostatická hlavica)
  115 €  s DPH / ks (centrálna jednotka)
  120 €  s DPH / ks (zosilňovač)
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Zámok Mul-T-Lock ENTR®

Bezkáblový prístupový systém napájaný pomocou vstavanej batérie. Bezpečnosť zaručená vďaka použitiu patentovaných cylindrických vložiek Mul-T-Lock 
MT5+ alebo Interactive+. Zámok je certifikovaný v 4. bezpečnostnej triede. Komunikácia medzi mobilným telefónom alebo ENTR® príslušenstvom prebieha 
za pomoci 128 bitovej šifrovanej komunikácie.
Možnosť ovládania zámku pomocou klasického mechanického kľúča a to bez ohľadu na to, či je zámok ENTR zapnutý.

Rozmery: 48 x 156 x 55,5 mm

Príplatok: 730 € s DPH / ks (vrátane vložky MUL-T-LOCK Interactive + 4BT s pohyblivým stavítkom a kľúčom)

Výdrž batérie pri 4 člennej rodine a bežnej prevádzke je cca 3 mesiace; automatická signalizácia pri vybití batérie.
Súčasťou balenia je nabíjačka pre zapojenie do elektrickej siete.

Ovládanie cez SMARTPHONE

Jednoduchá aplikácia na kontrolu a riadenie prístupu do Vášho domova:
• zamknutie / odomknutie dverí prejdením prsta po obrazovke telefónu
• vytváranie / mazanie digitálnych kľúčov
• kompletný prehľad o zámku (zamykanie, nastavenie, stav batérie)
• kryptovaná Bluetooth technológia bez závislosti na pokrytí bezdrôtovou sieťou

Aplikácia pre smartphone dostupná zadarmo pre Android a iOS.

INTELIGENTNÉ BÝVANIE INTELIGENTNÉ BÝVANIE

Široká ponuka možností:
• ovládanie videosystému priamo na prístroji, pohodlne cez aplikáciu kdekoľvek z bytu, 

alebo odtiaľ, kde sa práve nachádzate (kdekoľvek na svete)
• volanie z aplikácie priamo domov
• otváranie dverí na diaľku
• odkazová schránka + videozáznamník
• rôzne iné funkcie

Aplikácia pre smartphone 
dostupná zdarma pre An-
droid a iOS.

VIDEOTELEFÓN

bticino CLASSE 300X Wi-Fi - 344642

Videotelefón kombinujúci moderný vzhľad s inovatívnymi funkciami. Pomocou integrovanej Wi-Fi a aplikácie môže byť pripojený k smartphonu alebo tabletu. Všetky základné funkcie, ktoré je 
možné nájsť na 7“ dotykovom displeji sú tiež k dispozícii prostredníctvom aplikácie na smartphone alebo tablete. Zariadenie je v bielom farebnom prevedení.

Rozmery: 194 x 162 x 22 mm

Príplatok: 350 € s DPH / ks
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DIGITÁLNY PRIEZORNÍK NA VSTUPNÉ DVERE

Digitálny priezorník Mul-T-Lock so zvončekom GotU+ 5140

Digitálne dverné kukátko (priezorník) so zabudovaným zvončekom, infračervenou kamerou a pohybovým senzorom umož-
ňuje zhotoviť videozáznam alebo fotografie osôb pohybujúcich sa vo vzdialenosti 0,5 – 1m od kukátka. Pohybový senzor 
aktivuje automatické fotenie alebo zhotovenie videozáznamu s uvedením dátumu a času zhotovenia. Fotografie a video sa 
ukladá do internej pamäte.
Obsah balenia: digitálne dverové kukátko, monitor, 4x batéria AA, 2GB microSDkarta.

Rozmery: 136 x 80 x 19,8 mm

Príplatok: 300 € s DPH / ks

Digitálny online priezorník Mul-T-Lock

Inteligentné digitálné dverné kukátko so zabudovaným zvončekom, integrovanou kamerou s detekciou pohybu a funkciou 
automatického nahrávania či zhotovenia fotografie. Po spárovaní s mobilným telefónom je možné pomocou mobilnej aplikácie 
sledovať priestor pred vašimi dverami alebo sa pozrieť do histórie zhotovených záznamov a fotografií.

Aplikácia pre smartphone dostupná zadarmo pre Android a iOS (aplikácia je len v angličtine).

Rozmery: 79 x 110 x 20 mm (displej)
  60 x 60 x 12,5 mm (kamera)

Príplatok: 390 € s DPH / ks

INTELIGENTNÝ ZÁMOK - PRÍSLUŠENSTVO

Bezdrôtová klávesnica

Odomknutie vstupných dverí pomocou PIN kódu. Jednoduchá 
inštalácia, napájanie pomocou 2x AA batérií:
• nastavenie až 20 rôznych užívateľských prístupových kódov
• zadávanie kódov na základe časového harmonogramu
• bezdrôtová komunikácia s jednotkou (šifrovanie podľa AES 

128 šifrovacieho štandardu)
• stupeň krytia IP55
• signalizácia stavu batérie

Rozmery: 50 x 140 x 40 mm

Cena: 210 € s DPH / ks

Snímač odtlačkov prstov

Odomknutie vstupných dverí pomocou odtlačku prsta. Jedno-
duchá montáž a programovanie vďaka OLED displeju, napájanie 
pomocou 2x AA batérií:
• načítanie odtlačkov 2 rôznych prstov jedného používateľa
• naprogramovanie až 20 rôznych užívateľov
• nastavenie časových okien
• bezdrôtová komunikácia s jednotkou (šifrovanie podľa AES 

128 šifrovacieho štandardu)
• stupeň krytia IP 55
• signalizácia stavu batérie

Rozmery: 50 x 140 x 40 mm

Cena: 345 € s DPH / ks

Diaľkové ovládanie

Odomknutie vstupných dverí z diaľky (zvonku aj zvnútra):
• možnosť pridať až 20 rôznych diaľkových ovládačov
• bezdrôtová komunikácia s jednotkou (šifrovanie podľa AES 

128 šifrovacieho štandardu)
• stupeň krytia IP 55
• výdrž batérie - 10 000 cyklov

Rozmery: 33 x 59 x 11,5 mm

Cena: 75 € s DPH / ks

ENTR Komfortkit

Zvýhodnený set zámku a príslušenstva - ENTR jednotka s vložkou, snímač odtlačkov prstov, diaľkové ovládanie a bezdrôtova nabíjačka.

Cena: 1070 € s DPH / ks

Bezdrôtová nabíjačka

Nabíjanie inteligentného zámku bez káblov:
• doba nabíjania 4 hodiny alebo menej
• LED indikátor stavu nabitia
• zámok je počas dobíjania stále aktívny
• stupeň krytia IP 55

Rozmery: 30 x 60 x 10 mm

Cena: 95 € s DPH / ks
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Zoznam zdrojov použitej
obrazovej prílohy a fotografií

www.grohe.com

www.legrand.sk

www.lip-bled.si

www.atvyn.sk

www.rako.cz

www.egger.com

Obrazová príloha a fotografie v tomto katalógu majú 
ilustračný 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 predchádzajúceho 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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INTELIGENTNÉ BÝVANIE

Štartovací balíček:

Smart zásuvka s bránou - pripojená na internet cez wi-fi; 
umožňuje ovládanie svietidiel, spotrebičov a žalúzií cez ap-
likáciu na smartfóne alebo pomocou hlasového asistenta. 
Zapojená ako klasická zásuvka, odporúčané umiestnenie v 
blízkosti wifi-routra.

Hlavný spínač (bezdrôtový) - ovláda zapínanie a vypínanie 
svietidiel a smart zásuviek pomocou scenárov Doma/Mimo 
domu. Scenáre je možné upraviť v aplikácii Home + Control.

Smart zásuvka 16A:
náhrada klasickej zásuvky, umožňuje ovládať elektrické 
spotrebiče na diaľku, sledovať ich spotrebu a byť notifik-
ovaný cez aplikáciu Home + Control.

Smart spínač:
náhrada klasického spínača, umožňuje ovládať svietidlá 
lokálne alebo na diaľku. V prípade stmievateľného svietidla 
plní aj funkciu stmievača.

Bezdrôtový spínač zobudenie/spánok:
ovláda scenáre Spánok/Zobudenie, ktoré je možné upraviť 
v aplikácii Home + Control.

Smart mikromodul:
umožňuje ovládanie exterirérových žalúzií cez aplikáciu 
Home + Control.

SMART VYPÍNAČE A ZÁSUVKY - Legrand ValenaTM Life s Netatmo

Smart domácnosť - bezpečnejší domov, šetrenie energie, hlasové ovládanie alebo ovládanie na diaľku. Jednoduchá inštalácia bez nutnosti ďalšej kabeláže či dodatočných otvorov, pohodlné 
ovládanie cez aplikáciu App Home + Control. 

Zariadenia sú v ponuke v bielom farebnom prevedení; ich jednotlivé vhodné kombinácie ako aj cena budú určené individuálne v závislosti na konkrétnom type bytu.
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