
KATALÓG ŠTANDARDOV



REŠTAURÁCIE

LEKÁREŇ

BANKOMATY

VEREJNÉ INŠTITÚCIE

OBCHODY

ŠPORT A REKREÁCIA

MHD

VOLKSWAGEN 
13 MIN

BORY MALL
16 MIN

ŽEL. STANICA LAMAČ
16 MIN

CENTRUM
25 MIN

LETISKO 
35 MIN



BENEFITY PROJEKTU

VÝNIMOČNÝ ŠTANDARD BÝVANIA UMOCNENÝ SKVELÝMI BENEFITMI

Bezbariérový objekt, ktorý Vám uľahčí pohyb v priestoroch 
bytového domu

Oddychová súkromná zóna, ktorá umožní dokonalý relax
v kruhu rodiny a priateľov

Obchodné prevádzky na prízemí, ideálne pre komfortné
nákupy v blízkosti domova

Veľké množstvo  parkovacích miest, pre bezproblémový prístup k objektu vždy, 
keď potrebujete

Krásny zelený park a dostupnosť lesov, pre chvíle s Vašimi 
blízkymi a priateľmi

Bezproblémové napojenie na hlavné dopravné ťahy

NOEMIS Stupava sa vyznačuje unikátnym dizajnom biblickej Noemovej archy. Vo svojich 
priestoroch ponúka pre každého dostupné moderné byty s dôrazom na profesionálne 
spracovanie a vysoké kritériá kvality bývania. Splňte si Vaše predstavy o bývaní s vysokým 
štandardom.





 1.    Vyberte si obklady vo farbách, ktoré sa Vám páčia  

2.    Vyberte si parkety a interiérové dvere podľa Vašich predstáv

3.    Vzorky budú dostupné v predajnom mieste projektu NOEMIS Jarovce

       - budova Aircraft Ivanská cesta 30/B

4.    Svoj výber potvrdíte maklérovi e-mailom

5.    Dostanete vizualizáciu Vami vybratej kúpeľne a toalety

6.    Po schválení vizualizácie sa stáva Vaša objednávka záväznou

7.    V prípade, že ste si štandard nevybrali, môžete si vybrať čokoľvek priamo 

     u sprostredkovateľa: Kúpeľne Ptáček

KROKY K VÝBERU ŠTANDARDU



FRESCO VERDE
600 x 1200 mm

Lesklá



OBKLADY A DLAŽBY

D.G. W
HITE

600 x 1200 m
m

LeskláFRESCO VERDE
600 x 1200 mm

Lesklá



OBKLADY A DLAŽBY

MAGIC SATVARIO
600 x 1200 mm

Lesklá

D.G
. W

HITE

600 x 
12

00 m
m

Lesk
lá



MAGIC SATVARIO
600 x 1200 mm

Lesklá



CARLO GREY
600 x 1200 mm

Lesklá



OBKLADY A DLAŽBY

CARLO GREY
600 x 1200 mm

Lesklá

D.G. W
HITE

600 x 1200 m
m

Lesklá



Laminátová podlaha EGGER - 21 -Classic - JC - 7 mm

LAMINÁTOVÉ PODLAHY A LIŠTY





INTERIEROVÉ DVERE A KOVANIA

Plné hladké dvere s fóliou Enduro.

INTERIÉROVÉ DVERE A KOVANIA

Plné hladké dvere POLSKLNE s povrchom fólia Inter Amber





UMÝVADLO, UMÝVADIELKO A WC



Avento -60 x 47 cm

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch GROHE

Villeroy & Boch

BauLoop

Memento - 40 x 26 cm

Architectura 37x 53 cm



VAŇA A SPRCHOVÝ KÚT



Avento 
170 x 70 cm

BauLoop
Vaňová batéria

Tempesta Cosmopolitan
Vaňový set

Villeroy & BochGROHE GROHE

V prípade záujmu o sprchový kút, tento nieje v štandarde, bude nacenený individuálne.



Pri výbere štandardu je nutné dodržiavať developerom zadané termíny.

Vami vybratý odtieň laminátovej podlahy bude položený v celej 
interiérovej časti bytu s výnimkou kúpeľne a toalety, olemovaný soklovou lištou vo farbe 
laminátovej podlahy. Nie je možné si vybrať kombináciu farieb laminátovej podlahy.

Prechody jednotlivých miestností budú prekryté prechodovou lištou podľa Vášho výberu.

Interiérové dvere v byte budú rovnakej farby podľa Vášho výberu, pričom oblôžková zárubňa 
bude nositeľom identického odtieňu. K dverám je dodávané kovanie podľa Vášho výberu.

Otváravosť dverí môže byť menená oproti pôvodnému zakresleniu len písomne.

Z ponúkaných obkladov a dlažby si môžete vybrať akúkoľvek kombináciu, uloženie obkladov 
a dlažby bude riešené priamo s dodávateľom, ktorý pripraví vizualizácie podľa Vašich pred-
stáv. Špárovacia hmota bude vhodne vybratá k odtieňu obkladu a dlažby.

Vaňa podľa dizajn manuálu, obmurovaná s vaňovým automatom a sifónom, pričom prístup 
k sifónu bude zabezpečený obkladovými magnetmi. Vaňa bude doplnená vaňovou batériou  
a setom pozostávajúcim z hadice, ružice a držiaku na set.

Toaleta je zavesená na podomietkovom splachovacom systéme, 
doplnená ovládacím dvojčinným tlačítkom a sedátkom.

Umývadlo riešené podľa dizajn manuálu spolu s batériou a sifónom upevnené na stene bez 
skrinky.  Rovnako bude riešené umývadielko na toalete.  Umývadlové batérie budú mať svoje 
rohové ventily.

Súčasťou je príprava na práčku v podobe práčkového ventilu. 
V štandarde nie je možné vykonávať zmeny oproti dizajn manuálu.





KONTAKTY

WWW.NOEMIS.SK


