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Ponuka vybavenia bytu - interiérové dvere, sanitárne vybavenie a podlahy

 

Projekt: City Centrum Poprad, Ul. Francisciho
 

Časť 1:  interiérové dvere so zárubňami

 

Špecifikácia výrobku:  interiérové dvere, výplň voština

 

V štandardnej cene vybavenia bytu ponúkame dvere 

"dekoroch" dostupných pre všetky typy dverí aj zárubní. 

pobočkou v Polyfunkčnom objekte Javor v Poprade 

centre Limba. Do formulára klient napíše číslo miestnosti podľa 

dverí a dekor dverí. 

 

Kontaktná osoba: 

František Školníček  - mobil:+421

Ján Lopušek, Bc.  - 0905 126 999
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interiérové dvere, sanitárne vybavenie a podlahy

City Centrum Poprad, Ul. Francisciho 

zárubňami, prahom a kovaním 

interiérové dvere, výplň voština, fólia, výrobca Sapeli (Česká republika)

štandardnej cene vybavenia bytu ponúkame dvere typu STANDART v ôsmich

" dostupných pre všetky typy dverí aj zárubní. Dodávateľom je firma 

pobočkou v Polyfunkčnom objekte Javor v Poprade na sídlisku Západ, ul. Podtatranská, pri nákupnom 

Do formulára klient napíše číslo miestnosti podľa priloženého pôdorysu a požadovaný typ 

mobil:+421 905 329 996; tel.: +421 52 77 29 41; info@fmdesignplus.sk

0905 126 999; jan.lopusek@rainvestment.com 

Jégeho12 
821 08 Bratislava 

www.rainvestment.com 
tel.: +421 948 909 500 
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interiérové dvere, sanitárne vybavenie a podlahy 

(Česká republika). 

ôsmich farebných odtieňoch - 

Dodávateľom je firma FM Design PLUS, s.r.o., s 

na sídlisku Západ, ul. Podtatranská, pri nákupnom 

priloženého pôdorysu a požadovaný typ 

info@fmdesignplus.sk 
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Časť 2:  podlahy 

Špecifikácia výrobku:   COSMOFLOORITAN, rada 

    1292x192 mm, trieda 31/AC3. V balíku je 2,48 m2. Spoj 

 

Dodávateľom je rovnako ako pri dverách firma FM Design PLUS. 

jej pobočke. Vo formulári klient vypíše číslo miestnosti a kód podlahy

vybral: 
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COSMOFLOORITAN, rada HOME , výrobca Egger (Rakúsko)

1292x192 mm, trieda 31/AC3. V balíku je 2,48 m2. Spoj 

Dodávateľom je rovnako ako pri dverách firma FM Design PLUS. Vzorkovník  je dostupný k nahliadnutiu 

Vo formulári klient vypíše číslo miestnosti a kód podlahy (posledné štvorčíslie)

Jégeho12 
821 08 Bratislava 
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Egger (Rakúsko). rozmer lamely 

1292x192 mm, trieda 31/AC3. V balíku je 2,48 m2. Spoj – JUST clic. 

zorkovník  je dostupný k nahliadnutiu v 

(posledné štvorčíslie), ktorú si do nej 
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Časť 3:   sanitárne vybavenie -

 

Štandardné vybavenie obsahuje všetky nevyhnutné súčasti potrebné k pohodlnému využívaniu kúpeľne a 

WC. Kompletná dodávka kúpeľne a WC zahŕňa všetky súvisiace práce a materiál (lepidlá, hydroizolácie, 

rohové lišty, silikón, šróbenia, ventily, 

sú štyri alternatívy, z ktorých je možné si vybrať. Líšia sa len vo farebnom prevedení

obkladu - Concept Hnedý, Concept 

vyhotovenie závisí od konkrétneho rozmiestnenia kúpeľne a WC.

 

Zoznam položiek spoločných pre všetky alternatívy

� OPAL PLUS pravouhlá vaňa 160x70

sprchová sústava 

� Rekord umývadlo 60x cm + KLUDI LOGO

� Rekord WC závesné hlb. splach. 6l 

Samba, biela 

 

   

V prípade akýchkoľvek vlastných požiadaviek môže klient 

označiť aj možnosť "vlastné požiadavky

vybratí vlastných požiadaviek vo firme Aqua

vybraný artikel. Rozdielna suma sa následne vyfakturuje.

 

Kontaktná osoba:   
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- WC, kúpeľňa 

Štandardné vybavenie obsahuje všetky nevyhnutné súčasti potrebné k pohodlnému využívaniu kúpeľne a 

WC. Kompletná dodávka kúpeľne a WC zahŕňa všetky súvisiace práce a materiál (lepidlá, hydroizolácie, 

n, šróbenia, ventily, atď.), "sanitu" (WC, vaňa, umývadlo + sifóny, batérie, atď.) 

sú štyri alternatívy, z ktorých je možné si vybrať. Líšia sa len vo farebnom prevedení

 Sivý, Origo a Remix. Nižšie uvedené obrázky slúžia len na ilustráciu, 

rozmiestnenia kúpeľne a WC. 

spoločných pre všetky alternatívy:  

pravouhlá vaňa 160x70 cm +  KLUDI LOGO NEO  vaňová batéria chróm 

KLUDI LOGO NEO batéria + umýv. sifón, samočist., d 40, G5/4", 

Rekord WC závesné hlb. splach. 6l + IDOL WC sedadlo, termoplast, závesy z plastu

V prípade akýchkoľvek vlastných požiadaviek môže klient vo formulári v 2. časti okrem vybranej alternatívy 

vlastné požiadavky" a kontaktovať nášho dodávateľa (dohodnúť si s ním stretnutie

vybratí vlastných požiadaviek vo firme Aquaterm klientovi odrátajú cenu z našej ponuky a zarátajú 

Rozdielna suma sa následne vyfakturuje. 

    
     kúpeľňové štúdio AQUATERM

     Partizánska 683, 058 01 Poprad
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Štandardné vybavenie obsahuje všetky nevyhnutné súčasti potrebné k pohodlnému využívaniu kúpeľne a 

WC. Kompletná dodávka kúpeľne a WC zahŕňa všetky súvisiace práce a materiál (lepidlá, hydroizolácie, 

adlo + sifóny, batérie, atď.) V ponuke 

sú štyri alternatívy, z ktorých je možné si vybrať. Líšia sa len vo farebnom prevedení a v type dlažby a 

e uvedené obrázky slúžia len na ilustráciu, 

NEO  vaňová batéria chróm + LOGO IS vaňová 

umýv. sifón, samočist., d 40, G5/4", chróm 

IDOL WC sedadlo, termoplast, závesy z plastu + ovl. tlačidlo 

okrem vybranej alternatívy 

dohodnúť si s ním stretnutie). Po 

cenu z našej ponuky a zarátajú jeho 

  Marek Rontó 
kúpeľňové štúdio AQUATERM 

Partizánska 683, 058 01 Poprad 
 tel.: 052/788 4851 
 fax: 052/788 4852 

 mobil: 0917 652 275 
 Skype-Marek Ronto 

 ronto@aquaterm.sk 
 www.aquaterm.sk 
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Alternatíva  1 - Concept Hnedá 
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Alternatíva  2 - Concept šedá 
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Alternatíva  3 - Origo 
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Alternatíva  4 - Remix 
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