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DOMY ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
 

V malebnej prírode Malých Karpát vyrastajú moderné rodinné domy.  

Domy majú orientáciu na juhovýchod a juhozápad, čím je zabezpečené dobré 

oslnenie rodinných domov i záhrad. 

Všetky rodinné domy sú ľahko dostupné vďaka vnútorným komunikáciám 

a developer nezabudol ani na dostatok parkovacích miest. Priam na dosah 

sú nákupné centra, škola a materská škola, ihriska, nemocnica. 

Na 5 árovom pozemku vyrastajú moderné 5-izbové domy viac členné rodiny. Veľká 

terasa na poschodí domu a ešte veštia terasa so záhradou na prízemí. 

 

 
 

Výhody Vášho nového bývania:  

- Dvor a záhrada  

- Obľúbená lokalita 

- Blízko centra mesta  

- V blízkosti diaľnice D2 

- Bory Mall 3,5 km 

- MHD 36 a 37 priamo pri hlavnej ceste 

- Samostatný dom s pozemkom o výmere 500m2 
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predná časť domu 

 
 

terasa a záhrada
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obývačka s kuchyňou a jedálenským stolom, východ na terasu 

 
 

Pozemok: cca 500,00 m2  

Zastavaná plocha: 122 m2  

Úžitková plocha: 1NP 100m2 + terasa 25 m2 - 2NP 38 m2 + terasa 53,5 m2 

Energetický certifikát: A  

 

Prízemie domu – 1 nadzemné podlažie – 100 m2  

1 veľká spálňa 15,5 m2 s vlastnou kúpeľňou 4,9 m2 

1 spálňa alebo pracovňa 14,2 m2 

Obývačka 18,4 m2 

Jedáleň 11,1 m2 

Kuchyňa 12,5 m2 

Samostatné WC 1,6 m2 

 

Prvé poschodie - 2 nadzemné podlažie – 38 m2 + 53 m2 terasa 

1 x spálňa 15,2 m2  

1 x spálňa 12,3 m2  

1 x samostatná kúpeľňa/WC 5,6 m2 rekuperácia na prízemí domu. 

Terasa: 53,5 m2 
 

*Všetky výmery sú orientačné.   
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Vizualizácie prízemia a poschodia 
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HolodomHolodomHolodomHolodom    ––––    špecifikácia:špecifikácia:špecifikácia:špecifikácia:    

Základy: základne pásy vystužené košmi, betón 25/30 

Obvodové steny: 300mm tehla  

Zateplenie: 18 cm minerálna vlna 

Omietka interiérová: sadrová gletovaná omietka 

Omietka exteriérová: tenko-vrstevná silikátová omietka 

Strecha: plochá strecha s fóliovou izoláciou FATRAFOL 1,5mm, štrkové lôžko 50 mm 

Výplne otvorov: plastové okná s tromi tesneniami 

Exteriérové parapety sú hliníkové vo farbe okna, interiérové parapety budú 

z PVC/DTD dosky hrúbky 16 mm 

Vstupné dvere: hliníkové s nepriehľadným dverným krídlom z termo panelu a bočným 

svetlíkom (bočné zasklenie realizované s bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu). 

interiérové dvere nie sú súčasťou dodávky stavby. 

maľovka interiéru: vnútorné maľovky sú z maliarskych náterových hmôt (napr. ESMAL) 

bielej farby 

podlaha: betónový poter 

inštalovaný výkon: 25 kW, max príkon: 16,5 kW 

silnoprúd a slaboprúd: kompletná elektroinštalácia vnútorné slaboprúdové rozvody-

štruktúrovaná kabeláž, bleskozvod 

vykurovanie a zdravotechnika: elektrický kotol, zásobník teplej vody, rozvody teplej a 

studenej vody, kanalizácia, teplovodné podlahové vykurovanie, rekuperácia na prízemí domu 

Internet: FTP prípojka priamo v dome 

Oplotenie domu: priehľadné oplotenie celého pozemku, z prednej časti brána do dvora 

Terasy: 

- terasa na 1 N.P. zámková dlažba uložená v násype 

- terasa na 2 N.P. pochôdzna terasa s dlažbou a zábradlím 

Alarm: pred-príprava na alarm. 

Klimatizácia: pred-príprava na klimatizáciu – prívod/odvod chladiacej zmesi a elektrický 

komunikačný kábel 

Vrátnik: audio-video vrátnik 

Voda: voda na polievanie vpredu aj vzadu 

 


