
TECHNICKÝ STAV VYHOTOVENIA BYTOV
8. 11. 2018

Technický stav vyhotovenia bytov - 18.5.2016

Technický stav vyhotovenia bytov je vždy pre konkrétny byt špecifikovaný v pôdoryse, ktorý je uverejnený na www.navyslni.sk v čase podpisu rezervačnej zmluvy.

Protipožiarne dvere laminát s  priezorom + 

oceľová zárubňa

Protipožiarne dvere laminát s  priezorom + 

oceľová zárubňa

Bez Keram. dlažba 

Osvetlenie Stropné svietidlo Príprava /len káblový vývod/ Áno, žiarovka

Bez maľby Biela maľba

Zvonček,poštová schránka pri vstupe do viladomu Zvonček,poštová schránka pri vstupe do viladomu

Bez povrchových úprav Plávajúca podlaha – Lamino

Príprava /len káblový vývod/ Áno, žiarovka

Digestor, odsávanie Príprava Príprava

Bez maľby Biela maľba

Príprava na osadenie (voda, odpad, elektrina) Príprava na osadenie kuch. spotrebičov

Bez Fóliované vrátane obložkových zárubní

Bez Keram. dlažba

Bez

Keram. obklad - výška obkladu v kúpeľni 2100 

mm, výška obkladu vo WC 1200 mm

WC misa
Príprava, bez zariaďovacích predmetov

WC závesný systém vrátane bieleho plastového 

tlačítka

Umývadlo Príprava, bez zariaďovacích predmetov Áno

Vaňa Príprava, bez zariaďovacích predmetov Áno

Umývadlová batéria Príprava, bez zariaďovacích predmetov Áno

Vaňová batéria + vaňový set Príprava, bez zariaďovacích predmetov Áno

Osvetlenie Stropné svietidlo Príprava /len káblový vývod/ Áno, žiarovka

Nástenné svietidlo Príprava /len káblový vývod/ Príprava, bez svietidla

Príprava /len káblový vývod/ Áno - ventilátor

Bez maľby Biela maľba

Bez Fóliované vrátane obložkových zárubní

Bez povrchových úprav Plávajúca podlaha – Lamino

Áno, plastové s izolačným dvojskom s parapetmi Áno, plastové s izolačným dvojskom s parapetmi

Príprava /len káblový vývod/ Áno, žiarovka

Bez maľby Biela maľba

zámková dlažba 8m2 zámková dlažba 8m2

Osvetlenie Nástenné svietidlo – exteriérové Lampa Lampa

Otváravo-sklopné dvere Otváravo-sklopné dvere

Zásuvka 220V Zásuvka 220V

Hydroizolácia + zábradlie* Hydroizolácia + zábradlie*

Osvetlenie Nástenné svietidlo – exteriérové Lampa Lampa

Otváravo-sklopné dvere Otváravo-sklopné dvere

Zásuvka 220V Zásuvka 220V

Hydroizolácia + zábradlie Mrazuvzdorná dlažba +  zábradlie

Osvetlenie Nástenné svietidlo – exteriérové Lampa Lampa

Otváravo-sklopné dvere Otváravo-sklopné dvere

Zásuvka 220V Zásuvka 220V

Vydláždená plocha Vydláždená plocha

Garážová brána s elektrickým otváraním Garážová brána s elektrickým otváraním 

Osvetlenie Nástenné svietidlo – exteriérové Príprava, bez Áno

Zásuvka 220V Zásuvka 220V

Poznámky pre internych

Technický stav  vyhotovenia RD znamená:

    Basic = kolaudácieschopný holodom

    Štandard = štandardné vyhotovenie s príslušenstvom v cene,avšak bez klientskych zmien

    Exkluziv = nadštandard obsiahnutý v cene

    Basic+klientske zmeny dohodnuté s kupujúcim a projektantom s ocenením zahrnutým do ceny domu s pozemkom

Dlažba

Steny + strop

Ostatné

Steny + strop

Kuchyňa

Podlaha

Názov miestnosti / Predmet
BASIC

(kolaudácieschopný holodom)

ŠTANDARD

(štandardné vyhotovenie s príslušenstvom v cene, 

avšak bez klientských zmien)

Vstupné dvere do bytu + Zárubňa

Vstup do bytu

Ostatné

Podlaha

Osvetlenie

Osvetlenie

Terasa 1NP

Dvere + Zárubne

Steny + strop

Dlažba

Obklad

Kúpeľňa a WC

Zariaďovacie 

predmety:

Vetranie

Obytné miestnosti

Dvere + Zárubne

Podlaha

Steny + strop

Ostatné

Garážové vráta

Okno 

Podlaha

Terasa 2NP

Garáž /ak je v kúpnej cene započítaná/

Východ na terasu resp. balkón

Východ na terasu 

Parkovacie státie /ak je v kúpnej cene započítané/

Parkovacie státie 

Balkón

Podlaha

Východ na terasu resp. balkón

Ostatné

Ostatné

Ostatné

Investor si vyhradzuje právo na zmenu do záväzného podpisu Sprievodky štandardu resp. Rozpočtu štandardu klientom.

*Nie je finálna úprava terasy. Odporúča sa položiť dlažba na terče.



TECHNICKÝ STAV VYHOTOVENIA DOMOV typu RD2 BREDA
8. 11. 2018

Technický stav vyhotovenia bytov - 18.5.2016

Technický stav vyhotovenia bytov je vždy pre konkrétny byt špecifikovaný v pôdoryse, ktorý je uverejnený na www.navyslni.sk v čase podpisu rezervačnej zmluvy.

Protipožiarne dvere laminát s  priezorom + 

oceľová zárubňa

Protipožiarne dvere laminát s  priezorom + 

oceľová zárubňa

Bez Keram. dlažba 

Osvetlenie Stropné svietidlo Príprava /len káblový vývod/ Áno, žiarovka

Bez maľby Biela maľba

Zvonček,poštová schránka pri vstupe do viladomu Zvonček,poštová schránka pri vstupe do viladomu

Bez povrchových úprav Plávajúca podlaha – Lamino

Príprava /len káblový vývod/ Áno, žiarovka

Digestor, odsávanie Príprava Príprava

Bez maľby Biela maľba

Príprava na osadenie (voda, odpad, elektrina) Príprava na osadenie kuch. spotrebičov

Bez Fóliované vrátane obložkových zárubní

Bez Keram. dlažba

Bez

Keram. obklad - výška obkladu v kúpeľni 2100 

mm, výška obkladu vo WC 1200 mm

WC misa
Príprava, bez zariaďovacích predmetov

WC závesný systém vrátane bieleho plastového 

tlačítka

Umývadlo Príprava, bez zariaďovacích predmetov Áno

Vaňa Príprava, bez zariaďovacích predmetov Áno

Umývadlová batéria Príprava, bez zariaďovacích predmetov Áno

Vaňová batéria + vaňový set Príprava, bez zariaďovacích predmetov Áno

Osvetlenie Stropné svietidlo Príprava /len káblový vývod/ Áno, žiarovka

Nástenné svietidlo Príprava /len káblový vývod/ Príprava, bez svietidla

Príprava /len káblový vývod/ Áno - ventilátor

Bez maľby Biela maľba

Bez Fóliované vrátane obložkových zárubní

Bez povrchových úprav Plávajúca podlaha – Lamino

Áno, plastové s izolačným dvojskom s parapetmi Áno, plastové s izolačným dvojskom s parapetmi

Príprava /len káblový vývod/ Áno, žiarovka

Bez maľby Biela maľba

zámková dlažba 8m2 zámková dlažba 8m2

Osvetlenie Nástenné svietidlo – exteriérové Lampa Lampa

Otváravo-sklopné dvere Otváravo-sklopné dvere

Zásuvka 220V Zásuvka 220V

Hydroizolácia + zábradlie* Hydroizolácia + zábradlie*

Osvetlenie Nástenné svietidlo – exteriérové Lampa Lampa

Otváravo-sklopné dvere Otváravo-sklopné dvere

Zásuvka 220V Zásuvka 220V

Hydroizolácia + zábradlie Mrazuvzdorná dlažba +  zábradlie

Osvetlenie Nástenné svietidlo – exteriérové Lampa Lampa

Otváravo-sklopné dvere Otváravo-sklopné dvere

Zásuvka 220V Zásuvka 220V

Vydláždená plocha Vydláždená plocha

Garážová brána s elektrickým otváraním Garážová brána s elektrickým otváraním 

Zárubňa + dvere + kľučka Zárubňa + dvere + kľučka

Osvetlenie Nástenné svietidlo – exteriérové Príprava, bez Áno

Zásuvka 220V Zásuvka 220V

Poznámky pre internych

Technický stav  vyhotovenia RD znamená:

    Basic = kolaudácieschopný holodom

    Štandard = štandardné vyhotovenie s príslušenstvom v cene,avšak bez klientskych zmien

    Exkluziv = nadštandard obsiahnutý v cene

Steny + strop

Názov miestnosti / Predmet
BASIC

(kolaudácieschopný holodom)

ŠTANDARD

(štandardné vyhotovenie s príslušenstvom v cene, 

avšak bez klientských zmien)

Vstup do bytu

Vstupné dvere do bytu + Zárubňa

Dlažba

Steny + strop

Ostatné

Kuchyňa

Podlaha

Osvetlenie

Okno 

Ostatné

Kúpeľňa a WC

Dvere + Zárubne

Dlažba

Obklad

Zariaďovacie 

predmety:

Vetranie

Steny + strop

Obytné miestnosti

Dvere + Zárubne

Podlaha

Podlaha

Osvetlenie

Steny + strop

Terasa 1NP

Podlaha

Východ na terasu 

Ostatné

Terasa 2NP

Podlaha

Východ na terasu resp. balkón

Ostatné

Balkón

Ostatné

Dvere v garáži na pozemok

Východ na terasu resp. balkón

Ostatné

Parkovacie státie /ak je v kúpnej cene započítané/

Parkovacie státie 

Garáž /ak je v kúpnej cene započítaná/

Garážové vráta

Investor si vyhradzuje právo na zmenu do záväzného podpisu Sprievodky štandardu resp. Rozpočtu štandardu klientom.

*Nie je finálna úprava terasy. Odporúča sa položiť dlažba na terče.


