
6B 

Popis vybavenia a nadštandardu 
 
Projekt Petelen ponúka na predaj kompletne zariadený byt spolu s nábytkom vyrobeným na mieru. 
Interiér bytu je zariadený v nadštandarde o výmere 172,74 m2 disponuje nadrozmernou terasou 
o výmere 449,63 m2. 
Byt sa predáva spolu s 3 parkovacími miestami vedľa seba v podzemnej garáži objektu. 
 
Kvalita: 
+ 3 vrstvové olejované a kartáčované drevené parkety z masívu dub brown JASPER značky BOEN 
+ interiérové dvere a zárubne od značky SAPELI s magnetickým kovaním pre vyšší komfort 
+ hliníkové okná s 3-sklom 
+ sadrové stierky 
+ sadrokartónové garniže s LED podsvietením 
+ ovládačom ovládateľné exteriérové žalúzie 
+ video vrátnik 
+ závesy a záclony na mieru, svetlá, posteľ, sedacia súprava, jedálenský stôl so stoličkami, 
+ nábytok na mieru: šatníková skriňa, kuchynská linka + ostrov, záhlavie postele, knižnice. 
 
 
Vstupnú chodbu bytu tvorí vstavaná skriňa s obkladom z morenej dyhy BLACK. 
 
 
Vstupné wc v chodbe: 
Obklady 60 x 120 Lombarda bianco 
Umývadlo Kartell by LAUFEN 
Podomietková batéria Tres CUARDO 
Zrkadlo s LED posvietením 
WC Kartell by Lauffen značky Geberit 
 
Kúpeľňa 1: Priechodná kúpeľňa: 
Tres podomietkový systém (batérie, sprchové sústavy) 
Vaňa PRO biela matná 
Umývadlo INO SAPHIR keramic 
Závesné wc KARTELL s poklopom Slowclose 
Obklady vo všetkých kúpeľniach Lombarda Bianco 
 
Kúpeľňa 2: WC v spálni s kúpeľňou: 
Podomietková batéria a sprchová hlava Tres BLOK 
Sprchová zástena HUPPE Walkin 
Umývadlo murované z dlažby ATYP Lombarda Bianco 
 
Kuchynská linka s ostrovom: 
Vstavané spotrebiče značky Gorenje (varná doska, vstavaná rúra, vstavaná umývačka riadu 600, 
vstavaná chladnička) 
Priestorový digestor značky KLARSTEIN Beretta 
Ostrov, pracovná doska a zástena – Lombarde Bianco 
Drez SOLIS 500 uleštený nerez BLANCO 
Batéria mili chróm BLANCO 



Obývacia izba: 
Knižnica s LED podsvietením materiál dyha 
Sedacia súprava NESIA 3300x3800 
Jedálenské stoličky značky Mazz Boucle LEANNEFORT 
Jedálenský stôl ANDROGYNE 2100x1000  
Barové stoličky FEST Amsterdam 
 
Spálňa: 
Vstup do spálne tvorí šatník s denným svietením a svetlovodom 
Vstavaná skriňa na mieru z materiálu PFLEIDERER 
Čalúnená posteľ na mieru 
Záhlavie postele z materiálu dyha so zabudovaným osvetlením a nočnými stolíkmi 
Vstup na terasu lemujú knižnice z dubovej dyhy 
Toaletný stolík z dubovej dyhy 
Okrúhle zrkadlo R600 s LED podsvietením 
Vstavaná skriňa na mieru s výsuvmi – materiál pfleiderer 
 
Exteriér: 
Terasa o výmere 449,63 m2 
Vonkajšie vysoko odolné parkety z jaseňového termodreva značky BOEN 
Exteriérové hliníkové žalúzie na diaľkové ovládanie značky ALUCOVER 
Jacuzzi pre 6 ľudí s výhľadom na mesto 
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