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SPRIEVODKA ŠTANDARDU

Klient: Spracoval:

Číslo bytu/RDB: Telefón:

Objekt: Dátum:

Kontakt:

QUEBEC 33x33

ANTRACITE

DARK GREY

GREY

SOFT GREY

BEIGE

TARKETT

731_527

731_308

731_311

731_523

731_313

Lišta soklová SLK 50; 2,5m 25x50x2500 mm

Prechodová lišta samolepiaca 40x5x2700 mm

Podložka XPS3 1000x500 mm

hr. 3mm

5m2/bal

Parozábrana LDPE 2x50mx0,2mm

Dlažby Poznámky

Parkety + doplnky Poznámky



Svojim podpisom súhlasím s hore uvedeným výberom. Na stretnutí bola spomenutá aj výška obkladu
pre kúpeľňu (2100 mm) a WC (1500 mm) a tež systém zmien oproti štandardu a vzájomného odpočtu
štandardu a nadštandardu.

Zástupca investora CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. bude koordinovať výber, pôdorys, skutkové zameranie kúpeľne (WC)  
a zabezpečí podklady pre grafické spracovanie vizualizácie v Siku. O priebehu bude informovať developera CERE Invest. 
Sokolbau má vo vzťahu ku všetkým stranám má na starosti realizáciu interiéru, nie stavebné úpravy samotného pôdorysu bytu 
či domu. Po stretnutí bude informovať odborného predajcu v Siku o klientovi a ten ho bude kontaktovať ohľadne stretnutia 
pre výber obkladov, dlažieb, sanity.

dátum podpis klienta

SPRIEVODKA ŠTANDARDU

Klient: Spracoval:

Číslo bytu/RDB: Telefón:

Objekt: Dátum:

Kontakt:

QUEBEC 33x33

ANTRACITE

DARK GREY

GREY

SOFT GREY

BEIGE

TARKETT

731_527

731_308

731_311

731_523

731_313

Lišta soklová SLK 50; 2,5m 25x50x2500 mm

Prechodová lišta samolepiaca 40x5x2700 mm

Podložka XPS3 1000x500 mm

hr. 3mm

5m2/bal

Parozábrana LDPE 2x50mx0,2mm

Dlažby Poznámky

Parkety + doplnky Poznámky

VESTO Interiérové dvere plné, voština, foliové

obložková zárubňa BASIC

700, 800/1970

Kovanie, interiérové dvere GI-LUXOR-R

elox hliník BB zámok

rozetové WC zámok

Kovanie, interiérové dvere GI-LUXOR

elox hliník BB zámok

štítové WC zámok

Tlačítko k WC biele plastové Sigma01 biele

Obrázky majú len informatívny charakter, nemusia zobrazovať skutočnú konfiguráciu

Investor si vyhradzuje právo na zmenu tovarov do záväzného podpisu

cenovej ponuky štandardu, resp. Nadštandardu NA VÝSLNÍ klientom.

Zástupca investora CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. 

bude koordinovať výber, pôdorys, skutkové zameranie kúpeľne (WC) a zabezpečí podklady pre grafické

spracovanie vizualizácie v Siku.

O priebehu bude informovať developera CERE Invest.

Broers, s.r.o.  má vo vzťahu ku všetkým stranám má na starosti realizáciu interiéru, nie stavebné úpravy 

samotného pôdorysu bytu či domu. Po stretnutí bude informovať odborného predajcu v Siku o klientovi 

a ten ho bude kontaktovať ohľadne stretnutia pre výber obkladov, dlažieb, sanity

Svojim podpisom súhlasím s hore uvedeným výberom. Na stretnutí bola spomenutá aj výška obkladu

pre kúpeľňu (2100 mm) a WC 1500 mm) a tež systém zmien oproti štandardu a vzájomného odpočtu

štandardu a nadštandardu.

podpis klientadátum

Dvere + kľučky Poznámky

Obrázky majú len informatívny charakter, nemusia zobrazovať skutočnú konfiguráciu.
Investor si vyhradzuje právo na zmenu tovarov do záväzného podpisu
cenovej ponuky štandardu, resp. Nadštandardu NA VÝSLNÍ klientom.

Farebnosť môže byť ovplyvnená zariadeniami (PC, tablet,...).


