
Katalóg

Štandard bytov



Vytvárame miesto pre Váš domov...

Novostavby v Novej Palúdzke 2 
ponúknu budúcim majiteľom bezpečné 
zázemie a komfort prepojený
s prírodou. 
V ponuke je spolu 47 bytov v dvojizbovom 

a trojizbovom prevedení. Samozrejmosťou 
je balkón alebo terasa, bezproblémové 

parkovanie. Projekt vytvára novú štvrť, 
ktorá spája to najlepšie pre plnohodnotný 

mestský život.





Elegancia a dômyselnosť

Interiérové dvere v dizajnoch,
ktoré upútajú aj náročného
klienta. Ozvláštnia každú izbu
Vášho nového bytu. Oceníte
ich praktickosť a eleganciu.

www.novapaludzka2.sk                            INTERIEROVÉ DVERE katalóg štandardov
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Vzorkovník farieb





Laminátové podlahy

užšie čo
drážkou zväčšuje

takže vybrať

Dub Anderson

Ponúkané laminátové podlahy patria medzi najpredávanejšie 

kolekcie. Jednotlivé dosky sú užšie ako štandardné dosky,
čo spolu s V drážkou opticky zväčšuje interiér. 8 mm hrúbka 
podláh s triedou AC4/32 je dostupná v mnohých dekoroch, 

takže vybrať ten vhodný nebude problém.

Dub Doncaster Dub Bremen



Laminátové podlahy

bežový

Súčasťou podlahy je podlahová soklová lišta, 
ktorá môže byť biela, alebo vo farbe 

Súčasťou podlahy je podlahová soklová lišta, 
ktorá môže byť biela, alebo vo farbe podlahy.

Dub Grimmen Dub krémový Dub tmavý béžový





Predstenový modul wc Tlačítko
(farba matný chróm)

Závesné wc so sedátkom
(farba biela)



Umývadlo s priznaným sifónom
(farba biela)

Priznaný sifón 

(farba chróm)

Batéria umývadlová

(farba chróm)



Vanička sprchová
(farba biela)

Sprchový kút štvorec 
90x90x190cm

(farba strieborná) 



Batéria sprchová nadomietková
(farba chróm)

Sprchovací set
(farba chróm)

Radiátor AURA 120x50cm 
(farba chróm)



Vaňa akrylátová 170x70
(farba biela)

Sprchový set
(farba chróm)

Páková vaňová batéria
(farba chróm)





Rozmer 60x60
(farba grey)

Rozmer 60x60
(farba white)

Rozmer 30x60
(farba grey)

Rozmer 30x60
(farba white)

Rozmer 30x60
(farba brown)

Rozmer 30x60
(farba beige)
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