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O P Č N É  L I S T Y
K L A S I K A
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Milí záujemcovia o kvalitné bývanie.

Po ôsmych rokoch nášho pôsobenia a sedemnástich 
zrealizovaných projektoch by sme vám radi ponúkli niečo nové.   

Štvorlístky sú novým projektom pokojnej štvrte rodinných 
domov, ktorá sa rozrastá neďaleko Trnavy na začiatku obce 
Špačince. Záujemcom o príjemné bývanie ponúka na výber 9 
odlišných typov domov od 3 rôznych dizajnérskych štúdií.

Ucelený obraz celkového riešenia domovej zástavby proporčne 
dopĺňajú 3 parkovacie miesta, ktoré prináležia ku každému 
domu priamo na vašom pozemku. Svoje šťastie tu nájde až 85 
rodín.

www.stvorlisty.sk www.pupava.com

KLASIKA TYP H
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KLIMATIZÁCIAOL1

1 620,00 € S DPH

3 250,00 € S DPH

VARIANT 1

VARIANT 2

Vonkajšia klimatizačná jednotka

Vnútorná klimatizačná jednotka

Dodávka, montáž a oživenie klimatizačného systému pozostávajúceho z 1 vonkajšej klimatizačnej 
jednotky zn. Daikin Inverter RX580C (Q chl. 5,0 kW) a 1 vnútornej nástennej jednotky zn. Daikin EcoKomfort 
(5,0 kW). Cena zahŕňa aj úpravu rozvodov ELI a ZTI pre klimatizačné jednotky.

Dodávka, montáž a oživenie klimatizačného systému pozostávajúceho z 1 vonkajšej klimatizačnej 
jednotky zn. Daikin Inverter 2MXM50MP (Q chl. 5,0 kW) a 2 vnútorných nástenných jednotiek zn. Daikin 
FTXP35L (3,5 kW) + FTXP25L (2,5 kW). Cena zahŕňa aj úpravu rozvodov ELI a ZTI pre klimatizačné jednotky.



04

KRBYOL2

7 200,00 € S DPH

7 400,00 € S DPH

VARIANT 1

VARIANT 2

ČELNÉ PREVEDENIE

ROHOVÉ PREVEDENIE

Výška 1003 mm

Šírka  589 mm

Hĺbkam 490 mm

Výška dvierok  467 mm

Šírka dvierok  554 mm

Hmotnosť  150 kg

Regulovateľný výkon  3,3-8,4 kW

Priemer dymovodu  150-180 mm

Priemer dymového hrdla  150 mm

Priemer CPV  150 mm

Ťah  11 Pa

Účinnosť  85,3 %

Priemerná spotreba dreva  1,9 kg/h

Výška 983 mm

Šírka  600 mm

Hĺbka  375 mm

Výška dvierok  407 mm

Šírka dvierok  577 mm

Hĺbka dvierok  307 mm

Hmotnosť  115 kg

Regulovateľný výkon  2,9-7,4 kW

Priemer dymovodu  150 mm

Priemer dymového hrdla  150 mm

Priemer CPV  125 mm

Ťah  11 Pa

Účinnosť  85,7 %

Priemerná spotreba dreva  1,6 kg/h
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3 400,00 € S DPH

3 600,00 € S DPH

VARIANT 1

VARIANT 2

SIRIUS 1

SIRIUS 3

KACHLE

šírka

výška

hĺbka

výkon

účinnosť

energetická trieda

hmotnosť

nezávislý na interiérovom vzduchu

triple-air-connection (zospodu, zozadu, zvrchu)

512 mm

1,218 mm

392 mm

5,9 kW

84 %

A+

164 kg

áno

áno

šírka

výška

hĺbka

výkon

účinnosť

energetická trieda

hmotnosť

nezávislý na interiérovom vzduchu

triple-air-connection (zospodu, zozadu, zvrchu)

512 mm

1,218 mm

392 mm

5,5 kW

82 %

A+

172 kg

áno

áno

OL3
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3 600,00 € S DPH

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Vonkajšie žalúzie sú najpoužívanejším exteriérovým tieniacim prvkom. Umožňujú plynule regulovať prirodzené 
osvetlenie, zachycujú priame slnečné žiarenie a chránia pred jeho škodlivými účinkami. Umiestnením žalúzií 
do exteriéru najúčinnejšie ovplyvníte tepelnú klímu v interiéri.

Navíjacie mechanizmy, textilné rebríčky a vyťahovacie pásky sú zhotovené z vysoko kvalitných materiálov 
odolávajúcich poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Bočné vedenie je zaistené vodiacimi lištami. Hliníkové 
vodiace lišty s rozmerom 20 x 20 mm sú dodávané vo farbe Antracit. 

Ponúkame kompletnú realizáciu exteriérových 
žalúzií obsahujúcu dodávku a montáž vonkajších 
žalúzií na kľúč.

Žalúzie sú ovládané elektrickým motorom 
230V/50Hz. Sú doplnené krycími plechmi, ktoré 
pohľadovo ukrývajú zväzky vytiahnutých žalúzií. 
Vrchný profil o rozmeroch 58 x 56 mm je oceľový, 
upravený pozinkovaním. Vrchný profil je prekrytý 
krycím plechom, ktorý je ukrytý vo fasáde domu a 
teda nenarúša celkovú estetiku domu. Lamely široké 
90 mm sú hliníkové vo farbe Antracit.

OL4
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13 500,00 € S DPHOBKLADY A DLAŽBY, ZARIAĎOVACIE PREDMETY

NIŽŠÍ ŠTANDARD

Obľúbený obklad pre svoju univerzálnosť nielen u architektov, ale aj u zákazníkov, ktorí sú dizajnéri sami 
svojmu domácemu priestoru. Obklady KALE SMART 20x50 cm – 5 dekorov a Dlažba KALE SMART 45x45, mat 
– 3 dekory:

Umývadlo Nova Pro 55 cm pravouhlé s otvorom pre batériu

Navrhnuté v minimalistickom dizajne a pôsobí veľmi elegantne. 
Disponuje dostatkom priestoru na odkladanie. Elegantné dizajnové 
umývadlo pre zavesenie na stenu s otvorom uprostred, upúta na 
prvý pohľad.

Umývadielko Nova Pro 36 cm pravouhlé s prepadom

Praktické umývadielko od známej spoločnosti LAUFEN, s otvorom 
pre batériu uprostred, v bielej farbe, s hranatým dizajnom so 
zaoblenými rohmi, oceníte najmä ak máte oddelenú toaletu od 
kúpeľne. Umývadielko nájde uplatnenie aj v menších kúpeľniach.

OL5
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Umývadlová a umývadielková batéria
Batéria umývadlová stojanková Euroeco bez výpuste, vyrobená 
z mosadze,povrch chróm, kovová páka, hladké telo. Táto batéria 
je vybavená zabudovanýmperlátorom, variabilne nastaviteľným 
prietokom, rychloupevňovacím systémom;obmedzovač teploty je 
možné doobjednať. Vďaka svojmu jednoduchému auniverzálnemu 
dizajnu sa skvele hodí do každej kúpeľne.

Vaňa smaltovaná EUROWA 
Elegantná obdĺžniková vaňa Eurowa s rozmermi 170x70x39 cm 
v bielej farbe a z kvalitnej 2,3 mm smaltovanej ocele, sa hodí do 
každej kúpeľne. Povrch je odolný proti nárazom, poškriabaniu a 
oteru, stálofarebný, neblednúce a odolný protikyselinám.

Vaňová batéria a vaňový set
Nástenná vaňová batéria Euroeco , vyrobená z mosadze,chrómový 
povrch, kovová páka, variabilne nastaviteľný prietok, zaistenie 
protispätnému toku, perlátor, automatické prepínanie vaňa / 
sprcha; obmedzovač teploty je možné doobjednať.

Sprchová vanička Anima Flat 90x90, akrylát
Elegantná sprchová vanička ANIMA, obdĺžniková, s veľkosťou 100x80 
cm, je vďaka svojmu modernému a funkčnému dizajnu vhondou 
voľbou do každej kúpeľne.Kvalitný akrylát s garanciou dlhej 
životnosti.

WC KOLO NOVA PRO, zadný dopad, 53 cm
WC sedátko KOLO NOVA PRO bez spomalovača
Osobnosť švajčiarskej značky sa odráža najmä v symbióze dizajnu, 
kvality a funkčnosti Séria ponúka prírodný zdroj, čisté línie. 
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Sprchový kút ANIMA TEX a sprchové madlo
Séria TEX sprchový kút značky ANIMA. Čisté línie, 
elegantný dizajn a voliteľná madlá dokážu zaujať 
aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Súčasťou 
bezpečnostného skla je povrchová úprava 
Easyclean, ktorá uľahčuje čistenie a minimalizuje 
usadzovanie vodného kameňa. 

Sprchová batéria a sprchový set
Nástenná sprchová batéria Euroeco , vyrobená z 
mosadze,chrómový povrch, kovová páka, variabilne 
nastaviteľný prietok, zaistenie protispätnému toku, 
perlátor, automatické prepínanie vaňa / sprcha; 
obmedzovač teploty je možné doobjednať.

Umývadlový sifón OPTIMA a rohový ventil 
SCHELL
Lákajú vás súčasné moderné trendy? Práve vás teda 
môže osloviť dizajnový sifón pre umývadlo. Nebojte 
sa sifón v kúpeľni priznať, nakombinujte ho s ďalšími 
aktuálnymi trendmi a uvidíte, ako táto premena oživí 
celkový dojem z vašej kúpeľne.

Vaňový automat  SILFRA a vaňový sifón MULTI
Vaňový automat SILFRA s kovovou zátkou a kovovým 
ovládacím tlačidlom. Zátka sa dvíha / uzatvára 
otočením ovládacieho kolieska.

Rohová lišta L hliník, elox Sprchový sifón MULTI
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Laminátová podlaha 8mm 
Egger 31 HDF so soklovou lištou 
bielou hranatou, výška 58 
mm, montážou, podložkou, 
parozábranou. Podlaha Egger 
predstavuje podlahy, ktoré sú 
určené pre širokú škálu použitia 
od vysoko zaťažovaných 
obytných priestorov po 
komerčné priestory s nižšou 
záťažou.

Popis dverí
konštruciu dverí tvorí rám z MDF dosky
výplň dverí voština
na ráme a výplní je nalepená HDF doska s hrúbkou 3 mm
vysokoodolná povrchová úprava
odolné dvere do bytových a kancelárskych objektov
Popis zárubní
zárubňa obložková regulovateľná
model zárubne ORS1 krycia lišta 60 mm
hranatý dizajn vo farbe dverí

Kľučky z nerezu s plastovou mechanikou s výstupkami na 
preskrutkovanie cez dverné krídlo, ktoré zabraňujú pretáčaniu rozety.

PARKETY, DVERE, KOVANIE
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15 500,00 € S DPHOBKLADY A DLAŽBY, ZARIAĎOVACIE PREDMETY

VYŠŠÍ ŠTANDARD

Obklad RAKO TREND 30x60 rektifikovaná, matná– 8 dekorov (SLONOVÁ KOSŤ, SVETLO ŠEDÁ, ŠEDÁ, ČIERNA, 
SVETLO BÉŽOVÁ, BÉŽOVOŠEDÁ, HNEDOŠEDÁ, TMAVO ŠEDÁ). Luxusná série TREND od výrobcu Rako v jemných 
prírodných farbách násobená ľahko reliéfnym povrchom a kontrastom matného povrchu. Rektifikovaná 
obklad je vyrábaná v rozmere 30x60 cm.

Dlažba RAKO BOARD 30x120, DREVODEKOR, mat, rektifikovaná – 5 dekorov (BÉŽOVÁ, SVETLO BÉŽOVÁ, SVETLO 
ŠEDÁ, HNEDÁ, TMAVO HNEDÁ). Luxusná imitácia dreva série Board od výrobcu Rako v jemných prírodných 
farbách s výraznou odchýlkou dizajnov v ploche (výrobca deklaruje ako stupeň V4) násobená ľahko 
reliéfnym povrchom a kontrastom lesklého a matného povrchu. Rektifikovaná veľkoformátová dlažba je 
vyrábaná v rozmere 30x120 cm.

Umývadlo Laufen Pro S 60 cm
Navrhnuté v minimalistickom dizajne a pôsobí veľmi elegantne. 
Hranaté umývadlo s otvorom pre batériu uprostred disponuje 
dostatkom priestoru na odkladanie. Elegantné dizajnové 
umývadlo pre zavesenie na stenu s otvorom uprostred, upúta na 
prvý pohľad.

Umývadielko Laufen Pro S 45 cm 
Praktické umývadielko od známej spoločnosti LAUFEN, pravouhlé 
s prepadom a s otvorom pre batériu uprostred, v bielej farbe, s 
hranatým dizajnom s mierme zaoblenými rohmi, oceníte najmä 
ak máte oddelenú toaletu od kúpeľne. Umývadielko nájde 
uplatnenie aj v menších kúpeľniach.
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Umývadlová a umývadielková batéria
Moderný a nadčasový dizajn to je umývadlová batéria s výpusťou 
od HANSGROHE stojanková, s prietokom 5l / min, vhodná pre 
prietokové ohrievače, s technológiou AirPower - prisávanie 
vzduchu, ktorý sa potom mieša s vodou.Vzduchom obohatená 
voda robí kvapky plnšie, ľahšie a mäkšie. TechnológiaEcoSmart, 
vďaka ktorej batérie využíva až o 60% menej vody, než ostatné 
bežnéprodukty bez tejto technológie a vďaka tomu sa hodí do 
každej modernej kúpeľne,kde zaujme na prvý pohľad

WC LAUFEN PRO S, zadný dopad, 53 cm a WC sedátko 
LAUFEN PRO S bez spomalovača
Osobnosť švajčiarskej značky sa odráža najmä v symbióze dizajnu, 
kvality a funkčnosti Séria ponúka prírodný zdroj, čisté línie. 

Vaňa akrylátová Laguna Nora Plus 170x75 cm, 100% akrylát, 
190 l
V jednoduchosti je krása. Táto klasická vaňa v modernom 
poňatí, vďaka svojim designom, poskytuje príjemný priestor aj 
na sprchovanie. Sprchovanie vo vani uľahčuje bezpečné ploché 
dno a niekoľko variantov sprchových zásten alebo dverí. Vďaka 
kolmým stenám pre vás zostáva vo vani viac miesta.

Vaňová batéria a vaňový set
Moderný a nadčasový dizajn to je vaňová batéria od HANSGROHE 
nástenná, ktorása hodí do každej modernej kúpeľne, kde zaujme 
na prvý pohľad. VýrobkyHANSGROHE sa vyznačujú najvyššou 
kvalitou, vynikajúcim dizajnom a výrobky sú, vďaka novým 
inováciám, technike a komfortu, určené pre dlhodobé používanie.

Sprchová vanička Anima  90x90, liaty mramor
Elegantná sprchová vanička ANIMA, obdĺžniková, s veľkosťou 100x80 cm, je 
vďaka svojmu modernému a funkčnému dizajnu vhondou voľbou do každej 
kúpeľne.Kvalitný akrylát s garanciou dlhej životnosti.
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Sprchový kút SIKO SK 90 cm,  v kombinácii pevná stena a 
skladacie dvere , sklo číre, chróm profil
Praktické skladacie sprchové dvere SIKO SK, s čírym sklom a 
chrómovým profilom, sú vďaka svojmu univerzálnemu dizajnovému 
prevedeniu vhodnou voľbou do každej kúpeľne. Praktická bočná 
stena 90 cm s transparentným 6 mm sklom, je vhodnou voľbou do 
každej kúpeľne v kombinácii so sprchovými dverami. 

Sprchová batéria a sprchový set
Moderný a nadčasový dizajn, to je sprchová batéria od HANSGROHE 
nástenná,ktorá sa hodí do každej modernej kúpeľne, kde zaujme na 
prvý pohľad. VýrobkyHANSGROHE sa vyznačujú najvyššou kvalitou, 
vynikajúcim dizajnom a sú, vďaka novým inováciám, technike a 
komfortu, vyrobené na dlhodobé používanie.             

Umývadlový sifón hrantý OPTIMA a rohový hranatý ventil 
SCHELL
Lákajú vás súčasné moderné trendy? Práve vás teda môže osloviť 
dizajnový sifón pre umývadlo. Nebojte sa sifón v kúpeľni priznať, 
nakombinujte ho s ďalšími aktuálnymi trendmi a uvidíte, ako táto 
premena oživí celkový dojem z vašej kúpeľne.

Vaňový automat  SILFRA a vaňový sifón MULTI
Vaňový automat SILFRA s kovovou zátkou a kovovým ovládacím 
tlačidlom. Zátka sa dvíha / uzatvára otočením ovládacieho kolieska. 
Praktický sifón k vaničke s priemerom 90 mm, horná čistenie a 
prietok je 0,4 l / s.

Rohová lišta L hliník, elox Sprchový sifón MULTI
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Laminátová podlaha 8mm 
Egger 31 HDF so soklovou lištou 
bielou hranatou, výška 58 
mm, montážou, podložkou, 
parozábranou. Podlaha Egger 
predstavuje podlahy, ktoré sú 
určené pre širokú škálu použitia 
od vysoko zaťažovaných 
obytných priestorov po 
komerčné priestory s nižšou 
záťažou.

Popis dverí
konštruciu dverí tvorí rám z MDF dosky
výplň dverí voština
na ráme a výplní je nalepená HDF doska s hrúbkou 3 mm
vysokoodolná povrchová úprava
odolné dvere do bytových a kancelárskych objektov
Popis zárubní
zárubňa obložková regulovateľná
model zárubne ORS1 krycia lišta 60 mm
hranatý dizajn vo farbe dverí

Kľučky z nerezu s plastovou mechanikou s výstupkami na 
preskrutkovanie cez dverné krídlo, ktoré zabraňujú pretáčaniu rozety.

PARKETY, DVERE, KOVANIE
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TERÉNNE, SADOVÉ A ZÁVLAHOVÉ ÚPRAVY

ZÁHRADAOL6

terénne úpravy

záhon a výsadba rastlín

kobercový trávnik

závlaha

celková cena s DPH

✓

✓

3 555 €

✓

✓

3140 €

✓

✓

2 810 €

✓

✓

✓

5 970 €

✓

✓

✓

✓

8 050 €

✓

✓

✓

5 640 €

✓

✓

✓

5 225 €

Alternatíva 1 2 3 4 5 6 7

Ponúkané sadové úpravy sú návrhom, ktorý zahŕňa ponuku druhov záhradných rastlín, vrátane drevín. 
Rastliny sú vybrané v súlade s typom klímy a skladbou pôdy lokality.

Ceny alternatív zahŕňajú: upravenie a vyčistenie terénu, realizáciu závlahového systému alebo aj výsadbu 
záhradných rastlín a kobercového trávnika. Uvedená cena je orientačná. Výsledná cena bude určená na 
základe finálneho návrhu záhradného architekta vytvoreného podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.



16



17

klientské centrum

Halenárska 11

917 01 Trnava

stetiar@pupava.com

+421 915 577 410

púpava development, s.r.o.

Mikovíniho 10

917 01 Trnava

info@pupava.com

www.stvorlistky.sk www.pupava.com


