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BATÉRIE
Vynikajúci dizajn a nemecká 
technológia zaručujú NEMECKÚ 
KVALITU. Spoločnosť KLUDI 
sídli v meste Menden, ktoré leží 
v nemeckej spolkovej krajine 
Severné Porýnie – Vestfálsko. 
Viac ako 1.000 zamestnancov 
sa stará o to, aby produkty 
spĺňali najvyššie normy pre 
kvalitu, bezpečnosť a životné 
prostredie.
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Skupina Geberit je lídrom na 
európskom trhu sanitárnych 
výrobkov s globálnou 
pôsobnosťou. Výrobky 
značky KOLO ponúkajú 
výnimočne široký sortiment 
keramiky, nábytku, vaní a 
sprchovacích kútov. Vďaka 
rozmanitým tvarom a 
vyhotoveniu je možné si 
zariadiť kúpeľňu podľa 
vlastných predstáv.

Rodinná společnosť
pôsobiaca na trhu od roku 
1991. Značka SAPHO 
v kúpeľňovom vybavení 
predstavuje tradiciu, kvalitu, 
spokojených zákazníkov. 
Moderní a elegantný 
sortiment pre kupeľňu. 
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Skupina Geberit je lídrom na 
európskom trhu sanitárnych 
výrobkov s globálnou 
pôsobnosťou. Poskytuje
prvotriednu kvalitu v oblasti 
sanitárnych technológii a 
kúpeľňovej keramiky. Geberit
sú najpredávanejšie moduly 
podomietkových nádržiek. 
Splachovacie tlačidlo Geberit
SIGMA 01 biele.

Výrobky série AQUALINE 
poskytujú funkčnosť a kvalitu. 
NERA WC závesné 35,5x50 
cm, biela.
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Laminátové podlahy EGGER 
ponúkajú nemeckú kvalitu a 
komfort. Egger Basic, je podlaha 
hrubá 7 mm, rozmery lamely 
1292 x 192 mm, ktorá se
vyznačuje dobrou 
oderuvzdornosťou a triedou 
záťaže AC3 / 31.

Egger double click, je podladha
hrubá 7 mm,

Podlahová soklová lišta 2400 x 
20 x 60 mm v dekoru podlahy 
alebo biela.

PARKETY
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Borovica Limba DC7401 Smrek Polár DC7069 Dub Belfort EBL020
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Domino – Aspen grey STD

Cerrad – FELIZ Dust

Domino je súčasťou Tubadzin
Groupu, renomovaného 
výrobcu a inovačného lídra 
kvalitných obkladov a dlažieb, 

Výrobca porcelánových a 
klasických obkladov a dlažieb 
s vysokou kvalitou a 
dizajnového prevedenia s 
viac ako 20 ročnou históriou. 
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DÝHA GREKO 

Dyha GREKO má vysoko kvalitný 

povrch s efektom prírodného dreva 

(3D efekt). Dekory sú veľmi podobné 

prírodnému drevu. Neobsahuje: 

formaldehyd ani iné škodlivé látky. 

DVERE ALTAMURA 1

Falcové krídlo rám z dosky MDF 

pokrytý dvoma doskami 

HDF stabilizačná voštinová výplň. Tri 

závesy.

Biela GREKO

Brest GRECO

Dub šedý GRECO
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NAVARA
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ZELANDIA



OKNÁ A 
VCHODOVÉ DVERE
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VCHODOVÉ DVERE

Salamander Streamline 130, 

kovanie MACO multimatik I.

Bezpečnostný stupeň 5-bodový, 

Farebné prevedenie z vonkajšej 

strany RAL7016 antracit, z 

vnútornej strany biele

OKNÁ

Okná nemeckého profilu 

Salamander s izolačným 

trojsklom, balkónové dvere 

plastové otváravo-sklopné 

s izolačným trojsklom, farebné 

prevedenie z vonkajšej strany 

RAL7016 antracit a z vnútornej 

strany biele. Vstupné 

bezpečnostné dvere 5 bodové 

Salmander streamline 130mm s 

kovaním MACO multimatic I., 

výplň GAVA 24mm, farebné 

prevedenie RAL7016 antracit. 

Interiérové dvere s obložkovou

zárubňou.

RAL7016 antacit

Odtieň bielyOkenný profil STREAMLINE® Dverný profil STREAMLINE® 130



STREŠNÁ KRYTINA 
A FASÁDA
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STREŠNÁ KRYTINAA OBKLAD FASÁDY

TERRAN | DANUBIA - ANTRACIT

STEGU | RUSTIK 568

Tehlový obklad – imitácia

Mrazuvzdorné obklady RUSTIK 

imitujúce starú holandskú tehlu 

sú ideálnym fasádnym 

materiálom. Ručne 

modelované, umožňujú 

prevedenie príjemných 

fasádnych úprav budov, 

oplotenia alebo elementov 

interiéru.

Betónové krytiny prémiovej 

kategórie

Výroba betónovej strešnej 

krytiny a doplnkového 

sortimentu prémiovej kvality na 

Slovensku od roku 2000. 

Produktová línia Danubia 

svojimi krivkami organicky 

zapadá do každého prostredia.
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VYKUROVANIE

Moderné elektrické podlahové 

vykurovanie dánskej kvality od 

výrobcu DEVI. Súčasné 

elektrické podlahové 

vykurovanie od DEVI je nielen 

pohodlné, ale aj energeticky 

úsporné a šetrné k životnému 

prostrediu.

KLIMATIZÁCIA

Predpríprava na klimatizáciu
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Základy

• železobetonový základový pás z monolitického železobetónu

Zvyslé konštrukcie

• nosné steny hrúbky min 250mm z keramických tehál 

• fasádna izolácia EPS hrúbky 150mm

Vodorovné konštrukcie

• podkladový betón hrúbky 150mm z monolitického železobetónu vystužený KARI sieťovinou.

• nosná stropná konštrukcia nad prízemím železobetónová

Schodisko

• železobetonové schodisko s gresovou dlažbou

Strecha 

• valbová strecha 

• betónová krytina Terran

Výplne otvorov

Farebné prevedenie, vnútorná časť biela, vonkajšia čast RAL7016 antracit

• okná – plastové, profil Salamander s izolačným trojsklom

• dvere interiérové – Interiérové dvere plné s obložkovou zárubňou

• dvere balkónové – plastové, profil Salamander otváravo-sklopné s izolačným trojsklom

• dvere balkónové – vstupné bezpečnostné dvere 5 bodové Salamander Streamline 130mm s kovaním MACO multimatic I., výplň GAVA 24mm

Povrchové úpravy stien a stropov

• vnútorné steny - vápenno-cementová omietka s bielou maľbou 

• vonkajšia fasáda – fasádna omietka BAUMIT open silikátová, 2mm štruktúra. 

• vonkajšia fasáda dekorácia – na vybrané časti bude použitý dekoračný obklad. 

Povrch stien v kúpeľni

• keramický obklad 
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Teplá voda

• príprava teplej vody v elektrickom ohriavači vody (boiler) 

Vykurovanie

• Elektrické podlahové vykurovanie  DEVI

Chladenie

• Predpríprava na klimatizáciu 

Inžinierske site

• pitná voda z verejného vodovodu.

• príprava pre kuchynskú linku – prívod teplej a studenej vody, kanalizačný odpad, prívod pre práčku, umývačku riadu.

• Objekt bude napojený samostatne na izolovanú žumpu.

Elektroinštalácia 

• elektromery umiestnené v bytoch

• svietidlá - v každej miestnosti budú vývody pro svietidlá ukončené v zmysle platnej STN (dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nieje súčasťou štandardu)

• zásuvky a vypínače - budú realizováné kompletne vo všetkých proiestoroch vrátane dátových

• rozvádzač silnoprúdu - každý byt má samostatný elektrický rozvadzač silnoprúdu s hlavním ističom a 380 V 

Spevnené plochy

• Spevnené plochy pred domami, pri zadnej terase a pri vchodoch do bytov na prízemí budú zo zámkovej dlažby.

Oplotenie

• Murované z betónových tvárnic s kovovými bránami

• Medzi záhradami dvojdomu pletivo poplastované

• Výplň vstupnej brány kovová konštrukcia 

Parkovanie

• Ku každému bytu patria dve vonkajšie parkovacie státia 

• K bytom na prízemí prislúchajú parkovacie státia v dvore

• K bytom na poschodí pred vchodom do budovy

Záhrada

K bytom na prízemí prislúcha záhrada. Predpríprava na závlahu.



KRÁSNE BÝVANIE

Tím Nové byty Baka +421 948 244 031

novebytybaka@gmail.com

http://novebytybaka.sk
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+421 948 759 382

Developer si vyhradzuje právo zmeny tu uvedených materiálov a prevedenia bez predchádzajúceho upozornenia. Vizualizácie sú iba ilustračné a slúžia ako marketingový podklad.


