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Zóna Viladomy S16–S20

Katalóg 
interiérového 
štandardu
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Upozornenie:
Farebnosť jednotlivých materiálov a prvkov 
na fotografiách sa môže v skutočnosti odlišovať 
od reálnych produktov.   

Legenda
Štandard

Premium
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Pre náš ateliér sú Slnečnice 
špeciálnym projektom. 
Lokalite Južného mesta sa 
venujeme už bezmála 15 rokov 
a dá sa povedať, že na tomto 
projekte sme vyrástli.
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Pre náš ateliér sú Slnečnice špeciálnym projektom. 
Lokalite Južného Mesta sa venujeme už bezmála 
15 rokov a dá sa povedať, že na tomto projekte 
sme vyrástli. Prvá etapa Slnečníc bola úspešná u 
klientov a zároveň mala ohlas u odbornej verejnosti 
– architektov, a to nielen v podobe ocenení. Niekoľko 
našich kolegov architektov si v Slnečniciach kúpilo 
byt, respektíve dom, a to nás špeciálne teší. 
Prvá etapa oslovila tým, že je hneď pri lese. Charak-
terizuje ju nižšia intenzita zástavby, viac zelene a prí-
mestský typ bývania. V druhej etape Slnečníc sme 
plynulo nadviazali na prvú etapu s dôrazom na ve-
rejný priestor, čistú architektúru a kvalitu materiálov. 
Momentálne sa dostavuje tretia etapa Viladomov. Do 
architektúry sme v nej vrátili paravany, ktoré sú veľ-
mi obľúbeným prvkom z prvej etapy. Spolu s treťou 
etapou už rastie v Slnečniciach aj veľký mestský park, 
ktorý ponúkne nové možnosti trávenia voľného času. 
V poslednej - štvrtej etape Viladomov sme dostali ako 
architekti veľkú slobodu. Ide o poslednú etapu zóny 
Viladomy, na ktorú sme skutočne hrdí, a veľmi sa na 

ňu tešíme. Veríme, že to bude jedna z výstavných etáp 
celého projektu.
Hlavným architektonickým prvkom je zalamovaný 
priebežný balkón, ktorý vytvára zaujímavú dynamic-
kú kompozíciu. Južná strana objektov má kaskádový 
tvar, takže tu vznikajú fantastické byty s veľkými pre-
svetlenými terasami.
Vzhľadom na to, že ide o poslednú etapu zóny Vila-
domy, pokúsili sme sa tu aplikovať všetky skúsenosti, 
ktoré sme za roky práce na Slnečniciach nadobudli 
a posunúť Slnečnice ešte o kúsok bližšie našim pred-
stavám o ideálnom rezidenčnom projekte.
Veríme, že tu nájde domov každý, kto hľadá priestor pre 
svoj aktívny životný štýl. Sadnúť ráno na bicykel a ísť 
po hrádzi do práce, kedykoľvek vybehnúť do lužných 
lesov a k Dunaju alebo si ísť zaplávať na Draždiak.
To všetko prinášajú Slnečnice a v tom sú medzi nový-
mi projektami unikátne.

Za tím ateliéru Compass  
Juraj Benetin

|  JURAJ BENETIN

|  COMPASS ARCHITEKTI

Ing. arch. Juraj Benetin
Ing. arch. Matej Grébert
Ing. arch. Miroslav Čatloš
Ing. arch. Juraj Česelský
Ing. arch. Miroslava Gašparová
Ing. arch. Matúš Grega-Jakub
Ing. Roman Čambal
Mgr. art. Ing. Juraj Kurpaš
Ing. arch. Kristína Danišová
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laminátové podlahy
EPL 144 Dub olchon medový

soklové lišty
biele

prechodové lišty
Dub robur

podlaha
MT14 Czarny natura
špárovacia hmota
Graphite

obklady stien
MT01 Bialy Natura
špárovacia hmota
Bahama

interierové dvere
Weisslack – biele lakované, plné, hladké
kľučky
Nero WB 002, brúsená nerez
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V spolupráci s našimi dvornými architektmi z ateliéru Compass
a odborníkmi pre interiéry sme pre vás vybrali štandard v štýle UNIQ. 

Kombináciu materiálov a dekorov, ktoré spolu ladia a vytvárajú  
hrejivý pocit domova s nádychom unikátna.

Využite príležitosť vytvoriť si domov od skúsených profesionálov.  
Nech vám ostane viac času na unikátne zážitky.

Poraďte sa so svojím manažérom klientskych zmien.
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Interiérové  
podlahy
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Dub Nord Hnedý
EPL 081

Dub Olchon tmavý
EPL 147

INTERIÉROVÉ PODLAHY

Dub Greyson prírodný
EPL 096

Dub Elton biely
EPL 137

Dub Olchon medový
EPL 144

Dub Murom
EPL 139

Dub Amiens svetlý
EPL 102

8 mmŠtandard
Parkety EGGER PRO, laminátová podlaha 1291 × 193mm, 8 mm, trieda záťaže 32, Classic V4.
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Dub Starwell prírodný
EPL115 

INTERIÉROVÉ PODLAHY

Dub Dunnington svetlý
EPL074 

Dub Corton prírodný
EPL049 

Dub Hunton tmavý R10
EPL044 

Dub Hunton svetlý R10
EPL043 

Dub Corton biely
EPL051 

10 mmPremium 1
Parkety EGGER PRO 32 MEDIUM, laminátová podlaha 1291 × 135mm, 10 mm, trieda záťaže 32, V4.
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Chocolate Oak
PB108

INTERIÉROVÉ PODLAHY

Manhattan Oak
PB113

Antique Oak
PB106

Ivory Oak
PB102

European Oak
PB101

Milk Oak
PB103

7,2 mm

Parkety PARKY PRO 06, drevená dyhovaná podlaha 1203 × 190mm, 7,2 mm, trieda záťaže 31, V4.

Premium 2
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Interiérové  
dvere
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Dub bielený L3
(vodorný/zvislý)

Easy Weisslack
(biele, hladké)

INTERIÉROVÉ DVERE

Jaseň biely P1
(zvislý)

Dub sukatý 3D L1Biely P1 Dub sukatý 
s prasklinami L1
(vodorovný)

VISIOline
laminované CPL,  
dverné krídlo plné 600-900/1970, 
nastaviteľné zárubne SMO v dekore dverí

TOPline – DYNAMIC
laminované HG CPL,  
dverné krídlo plné 600-900/1970

COLORline
striekané CPL,  
dverné krídlo  
plné 600-900/1970

Agát P1 
(zvislý)

Štandard
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265 Wenge263 Orech premium641

242 Brest šedý V240 Brest bielený V640

Dvere lamistone IMPULS 
bez falca DTD výplň zárubeň DIN DUO skryté pánty s magnetickým zámkom

Dvere lamistone HAPTIC
bez falca DTD výplň zárubeň DIN DUO skryté pánty  
s magnetickým zámkom

Premium 1
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RAL 9003

334 Dub európsky

390 Prírodný orech

340 Eben

424 Teak

INTERIÉROVÉ DVERE

Striekané interiérové dvere
Simply 00 dvere s 5 ryhami vodorovne

Dýhované dvere 
s výplňou akustickou DTD v dekore 

Premium 2
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Dverné  
kovania
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Swing 013-R EPR 
brúsená nerez

Nero WB 012
brúsená nerez, zámka BB/WC

Favorit WB 002
brúsená nerez, zámka BB/WC

®

DVERNÉ KOVANIA

Štandard
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Dverné  
kovania
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Seco-HR 1964 5S 
chróm lesklý 

DVERNÉ KOVANIA

Maya-HR 3033 Q
titán 

FO-Solis R 
čierna 

Premium ®
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Obklady  
a dlažby
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MT 01 Bialy Natura

White Biela lesklá Biela matnáIvory

MT 10 Opal Natura

Beige Brown

MT 14 Czarny Natura

Light Grey Dust Graphite

Nowa Gala Monotec
Obklad/dlažba 597 × 597 mm

Tubadzin Industria
Obklad 308 × 608 mm

Ceramica Limone  
Navi
Obklad 298 × 598 mm

Obklad v kúpeľni/WC do výšky 2 100 mm
Variant 1: Dlažba + Obklad Nowa Gala MONOTEC/CONCEPT 597 × 597 mm
Variant 2: Dlažba Nowa Gala MONOTEC/CONCEPT + obklad Tubadzin INDUSTRIA alebo Ceramica Limone NAVI 
Rohová ukončovacia lišta: hliníková
Špárovacia hmota značky Ceresit.

Štandard

CN 99 Naturalna CN 13 NaturalnaCN 12 Naturalna

Nowa Gala Concept
Obklad/dlažba 597 × 597 mm

Štandard
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Obklady  
a dlažby
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10,4 mm

Colour

Dlažba 448 × 448 mm ret.

Dlažba 598 × 598 mm ret.

Houston Beige STR Houston White STR

Vampa Black Karelia White

Houston Grey STR Houston Blue STR

Obklad 148 × 148 mm

Colour Mint 2Colour Mint 1 Colour Grey 1 Colour Grey 2

OBKLADY A DLAŽBY

Premium 1

Obklad 298 × 748 mm Obklad 98 × 748 mm

Colour BlackEssent White

D-Colour 3

Colour Pink D-Colour 4Colour Mint



24

Obklady  
a dlažby
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Marvel stone

9 mm 9,5 mm
DlažbaObklad

Dlažba/Obklad 
300 × 600 mm ret.
600 × 600 mm ret. 
450 × 900 mm ret.

Bianco Dolomite

Desert Beige 
(mat.) 

Nero Marquina

Cardoso Elegant
(mat.)

Bardiglio Grey

Basaltina Volcano
(mat.)

Cream Prestige

Carrara Pure
matt / honed

Clauzetto White
(mat.)

OBKLADY A DLAŽBY

Premium 2
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WC
a umývadlá



27WC A UMÝVADLÁ

Umývadlo Laufen Pro 
600, 550

WC umývadielko Laufen / Laufen Pro 
S36 

Sifón Alcaplast 
A400 

Podomietkový systém AlcaplastWC misa Laufen Pro + sedátko duroplast Dvojtlačidlo Alcaplast 
aluchróm lesklý

Štandard
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WC
a umývadlá



29WC A UMÝVADLÁ

Umývadlo Venticello  
60 × 50, 50 × 42

Umývadlo keramické INO s otvorom 
(bez skrinky), 56 × 45

Umývadielko Venticello  
40 × 26

Umývadielko VAL s otvorom vpravo 
34 × 22

WC závesné Venticello Direc Flush 
+ doska na sedenie Slim Wrapover
56 × 37,5

WC závesné Palace rimless
+ doska na sedenie Soft close
56 × 36

Premium 1

Premium 2
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Vane a  
sprchovacie  
kúty



31VANE A SPRCHOVACIE KÚTY

Vaňa Solutions akrylát
170 × 75

Vaňa Oberon 2.0, material Quaryl 
170 × 75

Vaňa akrylátová Laufen Pro
170 × 75

Sprchovací kút Cadura aluchróm  
výška 2000 zasúv.štv.  
800 × 800 mm, 900 × 900 mm,

Sprchovací kút SanSwiss Top-Line 
800 × 800 mm, štvorec

Sprchový žľab + rošt
Alcaplast APZ104 Flexible Low + rošt 
Line

Ukončovacia lišta do sprchovacieho kúta

Štandard Premium 1 Premium 2
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Batérie



33BATÉRIE

Vaňová batéria nástenná
so sprchovou súpravou
Hansgrohe Talis E 7174000
Crometta 1 jet s držiakom Porte

Umývadlová batéria
Hansgrohe E7170000 Comfort zone

Sprchová nástenná batéria
so sprchovou súpravou
Hansgrohe Talis E 7176000
Crometta 1 jet s držiakom Unica 900

Štandard
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Batérie
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Umývadlová batéria LAURIN

Umývadlová batéria VAL

Sprchová nástenná batéria LAURIN
so sprchovou tyčou 600mm

Sprchová nástenná batéria VAL
so sprchovým príslušenstvom a tyčou 1100 mm

Vaňová nástenná batéria LAURIN
so sprchovým príslušenstvom

Vaňová nástenná batéria VAL
so sprchovým príslušenstvom

Premium 1

Premium 2



36 MANUÁL KLIENTSKYCH ZMIEN

Klientska zmena 1 

Štandard
(v cene bytu)

Klientska zmena 2 

Premium

Možnosti výberu predvolených variantov povrchových úprav, resp. farebných odtieňov:

| Laminátových podláh | Kľučiek
| Interiérových dverí | Obkladov a dlažieb

Zachovanie úrovne štandardu materiálov.

Zachovanie polohy a počtu zariaďovacích predmetov, elektroinštalačných koncových prvkov 
(vypínače, zásuvky) a svietidiel.

Možnosť výberu z predvolenej ponuky nadštandardov, resp. farebných odtieňov:

| Laminátových podláh | Sanity
| Interiérových dverí | Umývadiel a vaní
| Kľučiek  | Sprchovacích kútov
| Obkladov a dlažieb | Batérií

Zachovanie polohy a počtu zariaďovacích predmetov, elektroinštalačných koncových prvkov 
(vypínače, zásuvky) a svietidiel.

Prílohu k Formuláru klientskej zmeny bude tvoriť kladačský plán a vizualizácia kúpeľne, 
spracovaná interiérovým štúdiom podľa pokynov klienta, cenová ponuka bude spracovaná 
interiérovým štúdiom.

Kategorizácia klientskych zmien
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Možnosť zmeny polohy a počtov:

| Zariaďovacích predmetov - sanita
| Elektroinštalačných koncových prvkov (vypínače, zásuvky, vývody osvetlenia)

 Tieto zmeny sú podmienené úpravou realizačného projektu v časti 
 architektonicko-stavebného riešenia.

Prílohu k Dodatku k Zmluve o uzavretí Budúcej zmluvy bude tvoriť projekt klientskej zmeny, 
cenová ponuka bude spracovaná generálnym dodávateľom stavby.

Klientska zmena 3 



Dokonalosť formy a funkcie – to bol a je štandard spoločnosti Hansgrohe. Od roku 
1901 sú Hans Grohe, priekopníkom v oblasti kúpeľní, a jeho potomkovia už tradič-
ne o krok vpred pred dobou. Či už vtedy, keď vynašli prvú ručnú sprchu (1928) 
alebo keď zahájili novú éru sprchovania s Raindance (2003). Aj po 110 rokoch od 
založenia spoločnosti je priam puntičkársky dôraz na detaily hnacou silou spo-
ločnosti z Čierneho lesa. V popredí pritom samozrejme stojí: úžitok a potešenie 
zákazníkov.

Základným stavebným kameňom spoločnosti Laufen sú skúsenosti vo výrobe kerami-
ky. V meste Laufen ležiacom vo švajčiarskom kantóne Basel-Land sa už viac než 110 
rokov spracováva najstarší umelý materiál v histórii ľudstva... To, čo robí dizajnérske 
umenie spoločnosti LAUFEN takým výnimočným, je originálny prístup švajčiarskeho 
výrobcu, ktorý švajčiarsky dizajn vníma ako symbiózu dvoch dôležitých škôl dizajnu: 
talianskeho dizajnu z juhu a modernistického štýlu à la Bauhaus zo severu. Pretavené 
do výnimočnej švajčiarskej kvality. 

Skupina Tubądzin je jedným z popredných poľských výrobcov keramických ob-
kladov a dlažieb a dominuje na trhu v oblasti inovácií. Každý výrobok spĺňa naj-
prísnejšie európske normy. Bohatý sortiment skupiny Tubądzin je v súčasnosti 
tvorený štyrmi značkami: Tubądzin, Domino, Korzilius a Arte. Značka Tubądzin je 
vhodná pre zákazníkov, ktorí hľadajú unikátne riešenie pre svoje bývanie – štylis-
tom vytvárajúcim interiéry, ktoré im dovolia odlíšiť sa.

Keramika Nowa Gala pôsobí na trhu od roku 1995 a je jedným z popredných pro-
ducentov dlažieb v Európe. Spoločnosť bola založená za účelom výroby moder-
ných a technologicky vyspelých glazovaných mletých skalnatých dlažieb. Hlavným 
cieľom spoločnosti Nowa Gala je ponúknuť zákazníkom kvalitné výrobky, ktoré 
zatraktívnia a hlavne rozšíria ponuku na trhu. Spoločnosť využíva vo výrobnom 
procese najnovšie technológie, a inovatívne riešenia a zároveň kladie veľký dôraz 
na šetrnosť voči životnému prostrediu. Fabrika sa snaží o pravidelný kontakt so zá-
kazníkmi, aby dokázala rýchlo reagovať na ich požiadavky, očakávania a želania.

Atlas Concorde je významný taliansky výrobca prémiových obkladov a dlažieb. 
Obklady a dlažby Atlas Concorde dodajú priestorom nádych luxusu okorenený ta-
lianskym šarmom. Produkty Atlas Concorde sú pripravené na použitie v luxusných 
rezidenciách, komerčnej sfére, exteriéroch, ale aj vo veľkoformátovej architektúre.

Skupina SanSwiss je medzinárodne úspešný výrobca sprchových zásten a vani-
čiek. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v Härkingene vo Švajčiarsku. Skupina 
sa skladá z troch výrobných závodov - vo Francúzsku, v Českej republike a Ru-
munsku a zo samostatných obchodných zastúpení vo Francúzsku, v Nemecku, 
Poľsku, Českej republike, Švajčiarsku a v Rumunsku s predajnými aktivitami v 18 
európskych krajinách.

Ceramica Limone je vlastnou značkou PGC Polska Grupa Ceramiczna. Bola vy-
tvorená ako reakcia nielen na neustále sa zvyšujúce požiadavky trhu, ale aj na 
vyvíjajúce sa sny a snahy zákazníkov žiť v krásnych a pohodlných interiéroch 
- inšpirované ich fantáziou. Od roku 2013 sa produktová ponuka značky Cera-
mica Limone neustále rozvíja. Vytvorené zbierky sú ovocím zručnej kombinácie 
tradičných, klasických riešení s novými, neustále prekvapujúcimi trendmi

Spoločnosť Alcaplast bola založená v roku 1998 ako rodinná česká firma. Vo filo-
zofii spoločnosti zohráva kvalita a dizajn kľúčovú úlohu. Prémiová značka ALCA 
predstavuje rad krásnych výrobkov s vysokou úžitkovou hodnotou. Alcaplast je 
tvorcom nových trendov v sanitárnej technike. Ich spolupráca s poprednými čes-
kými dizajnérmi pri tvorbe nových výrobkových radov priniesla niekoľko ocenení, 
napr. Red Dot Award 2014 za kolekciu ovládacích tlačidiel FLAT.

Villeroy & Boch je nemecký výrobca štýlových obkladov, dlažieb a doplnkov do 
domácnosti. Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou sa etablovala v 125 krajinách po 
celom svete a jej produkciu zabezpečuje 15 výrobných závodov v Európe, Mexiku 
a Thajsku.



Značka Ceresit je jednotkou na trhu tepelných izolácií a hydroizolácií. Značka je 
neoddeliteľnou súčasťou oddelenia Adhesive Technolgies firmy Henkel v divízii 
stavebnej chémie. V rámci hlavných kategórií - lepidlá na keramické obklady a 
dlažby, hydroizolácie, zatepľovacie systémy - poskytuje širokú škálu špeciálnych 
produktov a systémových riešení, ktoré vyhovujú potrebám profesionálov. Roz-
siahle skúsenosti, poznatky, technológie a vysoko inovatívne produkty okrem svo-
jej efektívnosti pomáhajú navyše chrániť prírodné zdroje.

Firma EGGER je od roku 1961 neustále rastúci a celosvetovo pôsobiaci rodinný 
podnik so sídlom v rakúskom St. Johann in Tirol. Drevo je kľúčovým materiálom 
značky, ktorej prostredníctvom prináša domov k ľuďom kúsok prírody a vďaka 
modernému vzhľadu pomáha vytvárať príjemnú atmosféru. Ako výrobca laminá-
tov pôsobí značka viac než 20 rokov a patrí medzi popredných dodávateľov vyso-
kokvalitných laminátových podláh v Európe.

Kolekcia PAR-KY PRO ponúka tradičné druhy dostupných drevín. Dyhovaná podla-
ha PRO vyniká krátkymi, širokými lamelami s hodvábnym vzhľadom.

Talianska značka Forme reprezentuje prienik medzi moderným štýlom a klasikou 
v spojení s minimalizmom. Kovania sú vyrobené zväčša z ušľachtilých materiálov 
– mosadz alebo zamak. Všetky modely kovaní uvedenej rady majú patentovaný 
systém roziet Fixa. Produkty sú výsledkom neustáleho tvorivého výskumu s vyso-
kým štandardom kvality.

Rada produktov WB line prináša sériu nerezových a kombinovaných kľučiek. 
Kľučky sú nerezové, mechanika je uložená v plastovom, prípadne v ekonomickom 
kovovom puzdre. Hlavné zastúpenie v tejto sérii má portugalský výrobca TUPAI, 
ktorý garantuje kvalitu a zastrešuje výrobu ekonomickej triedy kľučiek. Modely sú 
vyrobené z kvalitnej ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele a kvalitou povrchovej úpra-
vy sú vhodné pre domáce, ako aj administratívne priestory.

®

TUPAI je významný portugalský výrobca kovaní. Neustále modernizácie výroby 
spoločnosti zaisťujú stabilné postavenie na svetovom trhu. Kolekcia kľučiek je je-
dinečná svojim nadčasovým dizajnom. Na výrobu sa používajú väčšinou ušľach-
tilé materiály ako masívna mosadz a zliatina pre dostupnejšie varianty zas nerez. 
Kovania sú povrchovo upravované galvanizáciou, resp. elektroforézou v závislosti 
od požadovaného farebného odtieňa. Za kvalitu výrobca ručí predĺženou záruč-
nou dobou 5 rokov na mechaniku kovania.

Firma vznikla zlúčením švédskeho a poľského kapitálu. Vysokú kvalitu výrobkov 
dokazuje aj certifikát ISO 9001. Neustále zavádzané technologické inovácie zais-
ťujú značke povesť popredného výrobcu. POL-SKONE vždy myslí na štýlovosť in-
teriérov, ich dizajn inšpiruje nové módne trendy a zároveň zodpovedá technickým 
normám a parametrom.

Značka lipbled má pevnú medzinárodne uznávanú pozíciu na trhu interiérových 
dverí aj vďaka zodpovednému prístupu k trvale udržateľnému rozvoju v spojení 
s inovatívnymi a kvalitnými výrobkami, o čom svedčí aj certifikát PEFC. Výrob-
ky vyhovujú najvyšším estetickým aj akostným štandardom. Špeciálnu pozornosť 
venuje značka výberu k prírode aj človeku priateľských materiálov. Materiály aj 
výrobky pravidelne testuje v uznávaných domácich aj zahraničných inštitútoch 
a fakultách a úspech výroby na vysokej technologickej úrovni potvrdzuje aj AAA 
ratingovým hodnotením.
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