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Laminátové podlahy

ŠTANDARD
Laminátové parkety EGGER Pro Classic hr. 8 mm, rozmer lamely 1292x193 mm. Záťažová trieda AC32 - bez 4V drážky. Soklová lišta výšky 60 mm, ktorá
zodpovedá dekoru parkiet. Prechodová lišta hr. 30 mm – farebné prevedenie elox striebro, samolep. Ukončovacia lišta 24,5 x 9 mm, farebné prevedenie elox
striebro, samolep. Typ spoja lamiel – JUST click.

Dub nord prírodný Dub narvaDub asgil dub medovýDub bardolinoAshcroft drevoBiely dub Cortina

Jednotlivé typy soklových líšt zodpovedajúce dekorom parkiet. Výška sokla 60 mm.

Biela

EPL208
Dub nord prírodný

EPL140
Dub narva

EPL156
Dub asgil medový

EPL035
Dub bardolino

EPL039
Ashcroft drevo

EPL034
Biely dub Cortina



Laminátové podlahy

NADŠTANDARD
Laminátové parkety EGGER Pro Classic hr. 8 mm, rozmer lamely 1292x193 mm. Záťažová trieda AC32 - s 4V drážkou. Soklová lišta výšky 60 mm, ktorá zodpovedá
dekoru parkiet. Prechodová lišta hr. 30 mm – farebné prevedenie elox striebro, samolep. Ukončovacia lišta 24,5 x 9 mm, farebné prevedenie elox striebro,
samolep. Typ spoja lamiel – JUST click.

Jednotlivé typy soklových líšt zodpovedajúce dekorom parkiet. Výška sokla 60 mm. (lišty sú zahrnuté v cene príplatku za podlahy) 

Biela

EPL147
Dub olchon tmavý

EPL081
Dub nord hnedý

EPL144
Dub olchon medový

EPL096
Dub grayson prírodný

EPL102
Dub amiens svetlý

EPL080
Dub nord svetlý

Dub olchon tmavý Dub nord hnedýDub olchon medovýDub grayson prírodnýDub amiens svetlýDub nord svetlý

Ponuka nadštandard je za príplatok. Výška príplatkov je špecifikovaná v samostatnom cenníku spoločnosti REDING s. r. o.



Interiérové dvere

Jednokrídlové dvere plné, polodrážkové, výrobca Classen, séria NATURA HK, rozmer 600-800/1970, otváravé, s voštinovou výplňou. Povrchová úprava dverného krídla CPL laminát.
Zárubňa obložková, s tesnením vo farbe dverného krídla a priznanými pántmi. Kovanie MP FAVORIT, nerez brúsená, kľ./kľ. – rozeta BB (izby), kľ./kľ. – rozeta WC (kúpeľňa).

biela (RAL 9003) šedá (RAL 7047) grafit (RAL 7024) jaseň nórsky orech talianskydub marone dub grigio

Kovanie MP FAVORIT - nerez brúsená

Voštinová výplň 
dverného krídla

Vyhotovenie dverí v bezpolodrážkovom prevedení so skrytými závesmi a s výplňou dverného krídla z
ľahčenej drevotriesky. Farebné vyhotovenie dverného krídla a zárubne rovnaké ako v štandarde.

Vyľahčená 
drevotriesková 

výplň dverného krídla

kľ./kľ. – rozeta WC 

Detail – bezpolodrážková
zárubňa

Ponuka nadštandard je za príplatok. Výška príplatkov je špecifikovaná v samostatnom cenníku spoločnosti REDING s. r. o.

Detail – polodrážková
zárubňa

Kovanie MP FAVORIT, EB čierna

ŠTANDARD

NADŠTANDARD: 

kľ./kľ. – rozeta BB

kľ./kľ. – rozeta WC kľ./kľ. – rozeta BB



Keramické obklady a dlažby

RAKO EXTRA - rektifikovaná dlažba a obklad s matným povrchom. Rozmer: obklad 30x60 cm, dlažba 30x60 cm

DARSE722.1      
biela

DARSE720.1 
slonovinová kosť

FINEZA91500   
hnedá

DARSE724.1     
tmavo šedá

DARSE725.1    
čierna

DARSE721.1 
hnedo šedá

DARSE723.1      
svetlo šedá

SINTESI EXPLORER – rektifikovaná dlažba a obklad v betónovom
dizajne s matným povrchom.

EXPLORER7574
bianco

EXPLORER7573  
beige

EXPLORER7575
grigio

EXPLORER7577
tabacco

RAKO COLOR ONE – rektifikovaný
keramický obklad s lesklým a matným
povrchom.

NADŠTANDARD

ŠTANDARD

WAKV4000         
biela lesklá

WAKV4104
biela matná

Rozmer: mozaika 30x30 cm, rozmer základného prvku: 5x5 cm

bianco

Rozmer: obklad 30x60 cm, dlažba 30x60 cmRozmer: obklad 30x60 cm, dlažba 30x60 cm

EXPLORER7576  
nero

grigio nero tabaccobeige

Ponuka nadštandard je za príplatok. Výška príplatkov je špecifikovaná v samostatnom cenníku spoločnosti REDING s. r. o.



Sanita a zariaďovacie predmety

ŠTANDARD 

H8103800001041

JIKA Lyra Plus 
Umývadlo s priznaným 
chrómovým sifónom, 
umývadlový vtok click-clac
rozmer 500x430x170 mm

JIKA Lyra Plus 
závesné WC s hlbokým 
splachovaním, rozmer 
360x360x530 mm a sedátkom
JIKA Lyra Plus, duroplast biele 

H8233800000001
sedátko – H8933843000631

AlcaPLAST – ovládacie 
tlačítko pre WC, farba 
biela, lesk

GROHE EDGE
páková umývadlová 
batéria bez výpuste, chróm

GROHE TEMPESTA 100 NEW 
sprchový set s tyčou, 2 
prúdy, chróm

G23330000 G23333000

GROHE EDGE 
páková sprchová batéria, 
nástenná, chróm

G27853001

SPRCHOVÝ KÚT – nebytový priestor 02, 03, 04 SPRCHOVÝ KÚT – nebytový priestor 07,08,09SPRCHOVÝ KÚT – nebytový priestor 01,05,06,10

AlcaPLAST – podlahový žľab 
s okrajom pre perforovaný 
rošt LINE – L (nerez lesklý)

LINE - L

APZ1

Sprchová zástena 90x200 cm / 100x200 cm,
Swiss Aqua Technologies Walk-in
pevná zástena, extrémne odolné sklo 8 mm
s povrchovou úpravou Easy Clean, lišty a
vzpera sú v povrchovej úprave chróm.

Sprchové dvere 80x195 cm Swiss Aqua
Technologies SK chróm lesklý 
sprchové dvere s profilom v lesklom chróme
a výplňou z číreho skla 8 mm s povrchovou
úpravou Easy Clean. Zalamovací systém
otvárania.

SIKOWI90 /SIKOWI100 C24709.069.321

Sprchové dvere 120x200 cm Huppe Classics 2 
chróm lesklý C24709.069.321
sprchové dvere bez vaničky s profilom v lesklom
chróme a výplňou z číreho skla. Povrchová
úprava Hüppe Anti-Plaque. Otočný systém
otvárania dverí, ľavá i pravá orientácia.

model M570

SIKOSK80



Sanita a zariaďovacie predmety

NADŠTANDARD 
LAUFEN PRO S
umývadlo s priznaným chrómovým 
sifónom, umývadlový vtok click-clac
rozmer 550x380x175 mm

LAUFEN PRO 
závesné WC, rimless technológia s hlbokým 
splachovaním, rozmer 360x530x340 mm
a sedátkom s pomalým sklápaním

G3224010E

Skrinka pod umývadlo 818958 (LAUFEN PRO S)
s vnútornou zásuvkou, 
rozmer 510x370x390 mm
farba: 475 biela lesklá, 479 svetlý dub 

GROHE CONCETTO
páková umývadlová batéria bez výpuste, 
chróm

GROHE TEMPESTA Cosmopolitan
sprchový systém bez batérie s montážou na 
stenu, so 4 funkciami, s priemerom 10 cm 
a dĺžkou 103 cm

G32210001

GROHE CONCETTO
páková sprchová nástenná batéria, 
chróm

G26453001
H8209660000001

(sedátko H8989660000001)

AlcaPLAST - ovládacie tlačítko pre WC, 
farba biela, lesk

model M670

Ponuka nadštandard je za príplatok. Výška príplatkov je špecifikovaná v samostatnom cenníku spoločnosti REDING s. r. o.

H8189580001041
biela – H4830220954751

svetlý dub – H4830220954791



Vypínače a zásuvky

NADŠTANDARD – Legrand Valena Life

Rámček, kolíska vypínača s prístrojom/zásuvka/dátová zásuvka 2xRJ45, farba biela

ŠTANDARD – Legrand Valena Life

Rámček vypínača/zásuvky - nadčasová klasika

béžová graph

hliníknerez meď drevo tmavé drevo svetlé

biela/graphbiela/chróm

béžová

béžová/zlatá zelená tehlovočervená azúrová graphperleť

Rámček vypínača/zásuvky - výrazná expresívnosť

Rámček vypínača/zásuvky - súčasná modernosť Kolíska vypínača s prístrojom Zásuvky

Ponuka nadštandard je za príplatok. Výška príplatkov je špecifikovaná v samostatnom cenníku spoločnosti REDING s. r. o.

hliník hliník

béžová

béžová

Dátové zásuvky 2xRJ45

hliníkbéžová

biela - zásuvka 1 - rámček 2 - rámček 3 - rámčekbiela - vypínač biela – dátová 
zásuvka



Bytový telefón

NADŠTANDARD
Legrand - CLASSE 100
- hands free vnútorná audio jednotka
- 2 fyzické tlačidlá na ovládanie hlavných funkcií - prijatie a ukončenie hovoru
- 3 dotykové tlačidlá na ovládanie dverového zámku a aktivácia kamery vstupného 

panelu
- 4 konfigurovateľné dotykové tlačidlá
- bočný jojstick na nastavenie hlasitosti, tónu zvonenia
- Inštalácia na stenu
- farebné prevedenie: biela

ŠTANDARD
Legrand - CLASSE 100 STANDARD
- hands free vnútorná jednotka s indukčnou slučkou a 5”- farebným LCD displejom
- 2 fyzické tlačidlá na ovládanie hlavných funkcií - prijatie a ukončenie hovoru
- 3 dotykové tlačidlá na ovládanie dverového zámku a aktivácia kamery vstupného panelu
- 4 konfigurovateľné dotykové tlačidlá
- bočný jojstick na nastavenie farby, jasu, kontrastu displeja, hlasitosti zvonenia
- zariadenie má tiež funkciu “Profesionálne Štúdio”
- Inštalácia na stenu
- farebné prevedenie: biela

344282 344672

Ponuka nadštandard je za príplatok. Výška príplatkov je špecifikovaná v samostatnom cenníku spoločnosti REDING s. r. o.



Vstupné  bezpečnostné dvere

ŠTANDARD
DEFENDOOR HOME - bezpečnostné protipožiarne dvere s 11 istiacimi bodmi, oceľový lem dverného krídla, 3 nastaviteľné závesy, integrovaná výsuvná lišta (padací prah),
vzduchová nepriezvučnosť až do RW 37 dB, požiarna odolnosť EI30, povrchová úprava dverného krídla MDF v hrúbke 6 mm, farba dverného krídla - exteriér antracit, interiér -
biela, 3. bezpečnostná trieda.

Exteriérová strana dverí – farebné 
prevedenie antracit

Interiérová strana dverí – farebné 
prevedenie biela

Detail – padací prah

Detail – bezpečnostné kovanie 
+ zámok (4 istiace body)

Detail – záves 3D



Klimatizácia – koncové zariadenia

NADŠTANDARD
DAIKIN Sensira
vnútorná nástenná jednotka s nízkou spotrebou energie,
príjemný komfort prúdenia vzduchu, tichá prevádzka
znížená až na 21 dB, vzduchový filter, ktorý odstraňuje
prachové častice, automatické prepínanie chladenie –
vykurovanie podľa nastavenej teploty, diaľkový ovládač
- vonkajšia jednotka sa vyznačuje nízkou hlučnosťou a
vysokou energetickou účinnosťou
• chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 2,5 kW
• vykurovací výkon vonkajšej jednotky: 2,8 kW

FTXP25 – vnútorná nástenná jednotka
RXP25 – vonkajšia jednotka

AR09TXFCAWKXEU – vnútorná nástenná jednotka
AR09TXFCAWKNEU - vonkajšia jednotka

Ponuka nadštandard je za príplatok. Výška príplatkov je špecifikovaná v samostatnom cenníku spoločnosti REDING s. r. o.

FTXF25 – vnútorná nástenná jednotka
RXF25 – vonkajšia jednotka

DAIKIN Comfora
vnútorná nástenná jednotka poskytuje vysokú účinnosť a
komfort, 3-D prúdenie vzduchu vychladí každý kúsok
priestoru rovnako, tichá prevádzka znížená až na 20 dB,
vzduchový filter, ktorý odstraňuje prachové častice,
baktérie vírusy a alergény, množstvo predvolených
režimov: pohotovostný, nočný, Econo, iba ventilátor,
komfortný alebo výkonný, automatické prepínanie
chladenie – vykurovanie podľa nastavenej teploty,
online voliteľný ovládač cez aplikáciu
- vonkajšia jednotka sa vyznačuje nízkou hlučnosťou a
vysokou energetickou účinnosťou
• chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 2,5 kW
• vykurovací výkon vonkajšej jednotky: 3,0 kW

SAMSUNG Wind-Free Comfort
klimatizácia bez nepríjemného prievanu, chladný vzduch
je jemne rozptyľovaný cez 23 000 mikrootvorov v prednom
panely, jemný filter klimatizačnej jednotky pokrýva celú
plochu pre nasávanie vzduchu a vďaka vysokej hustote
zachytí malé prachové častice, redukuje výskyt vírusov,
baktérií a alergénov, tichá prevádzka 19 dB, ovládanie na
diaľku cez aplikáciu
• chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 2,5 kW
• vykurovací výkon vonkajšej jednotky: 3,2 kW
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