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Spoločnosť Constario, s. r. o. si zakladá na hodnotách – tradícia, stabilita,
zodpovednosť a udržateľnosť – rešpektujúc miesto realizácie stavby s
úctou k historickým, ekologickým, kultúrnym a spoločenským vzťahom.

Za úspechom našich projektov stojí pokrokový a moderný dizajn, kvalitné
materiály a výber renomovaných architektov s akcentom na životné prostredie.

Treepark Residence  v sebe spája jedinečné mestské bývanie spĺňajúce
očakávania aj tých najnáročnejších klientov a zároveň poskytuje priestor pre
štýlový office a retail. Projekt predstavuje súhru mestského prostredia a
nadčasového architektonického prevedenia.

Treepark Residence navyše prináša vysokú mieru vybavenia interiéru.
Štandardom projektu sú kvalitné podlahy s s keramickou alebo laminátovou
úpravou, interiérové dvere, obklady, dlažby a sanita.

Projekt, ktorý je súhrou elegancie, 
sviežosti a nadčasovosti.
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Staviame váš
vesmír - budovanie

vízií, vytvorenie
reality.

Tvorcovia projektu

Mgr. art. Roman Ficek

Ing. arch. Jan Dousek
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Projekt, ktorý je
súhrou elegancie, 

sviežosti a
nadčasovosti.
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Dvere
Interiérové dvere sa stali dôležitou súčasťou všetkých interiérov. Dizajn
dverí vytvára v priestore dominantný vplyv a v kombinácii s podlahou
opticky a funkčne dotvára štýl miestností.

Stavili sme na značku DRE (DRE STANDARD dostupné vo vyhotovení
štandard a DRE SCALA dostupné vo vyhotovení nadštandard), v ktorých
Vám ponúkame kvalitné moderné interiérové dvere do bytu vo
viacerých farebných povrchoch (dekoroch), pričom v nadštandarde je
možný výber presklených aj plných dverí, v štandarde iba plných dverí.

Dodávame pre Vás v spolupráci s

Športová 2920, 024 01 Kysucké Nové Mesto
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DRE Standard

V štandarde sa dodávajú jednokrídlové plné falcové dvere DRE
Standard šírky 600 - 900 mm so zámkom osadené do zárubne vo farbe
dverí.

dvere sú doskové, pokryté 4 mm HDF doskou
výplň krídla - voštinová drevotrieska
konštrukciu dverí tvorí rám z ihličnatého dreva
povrchová úprava vysoko kvalitná fólia DRE-Cell 2
hrúbka krídla - 40 mm
rozmery podľa STN, výška dverí 197 cm

Konštrukcia:

Vybrať kľučku, ktorá sa hodí ku konkrétnym dverám, môže byť dosť
náročné. V takom prípade sme vám uľahčili úlohu. Sada s dverami
obsahuje rukoväť, ktorá sa perfektne hodí k modelu, ktorý si vyberiete.

Dub sivý
štruktúrovaný

Wenge tmavá Dub zlatý ryfla Biela matná

Štandard 

Katalóg štandardov                          9



DRE Scala

V nadštandarde sa dodávajú jednokrídlové plné alebo presklené
falcové dvere DRE Scala šírky 600 - 900 mm so zámkom osadené do
zárubne vo farbe dverí.

masívny rám dverí z dosky MDF (lisovaná drevovláknina – plná)
hrúbky 40 mm
priečne výplne z dosky MDF
sklo hrúbky 4 mm
povrchová úprava vysoko kvalitná fólia DRE-Cell
rozmery podľa STN, výška dverí 197 cm

Konštrukcia:

Vybrať kľučku, ktorá sa hodí ku konkrétnym dverám, môže byť dosť
náročné. V takom prípade sme vám uľahčili úlohu. Sada s dverami
obsahuje rukoväť, ktorá sa perfektne hodí k modelu, ktorý si vyberiete.

Dub šedýWenge tmavá Dub poľský Biela matná

Nadštandard 
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Robustné: odolné voči nárazu, úderu a tlaku. 
Odolné: koncentrované zaťaženie nábytkom alebo inými ťažkými predmetmi. 
Tepelne odolné a tepelne vodivé.
Svetlostále.
Ekologické.
Antialergické: prach, lupiny a vlasy nemajú žiadnu možnosť skryť sa.
S dlhou životnosťou: životnosť laminátových podláh v obytnom priestore je 15 až
20 rokov
Integrovaný Aqua Stop systém: vodeodolná HDF nosná doska poskytuje najvyšší
stupeň ochrany

Výhody laminátových podláh:

Podlaha
Podlaha, pri ktorej výber a samotné zhotovenie vytvára osobitý štýl každého interiéru,
predstavuje najvýraznejší prvok vnútorného priestoru.

Kvalitné laminátové podlahy v štandarde aj v nadštandarde dodáva  
 Swiss Krono, ktoré nanovo definujú úlohu podláh v interiéroch domácností a to
práve vďaka kombinácii inovatívnych technologických riešení s eleganciou a estetikou. 

Dodávame pre Vás v spolupráci s

Nám. slobody 1618, 020 01 Púchov
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Štandard
lamela 1 376 x 193 x 7 mm
Laminátové podlahy Swiss Krono z kolekcie Superior Standard spĺňajú všetky
Vaše očakávania nielen svojou vysokou kvalitou, ale aj ľahkou montážou. Ak chcete dať
vášmu domovu výnimočný nový štýl, určite nebudete sklamaní.
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Dub zimný sivý D5262 Dub zimný svetlý D5260

Dub zimný  D5263 Dub Millenium D3530
Ilustračný obrázok



lamela 1 380 x 193 x 8 mm
Laminátové podlahy Swiss Krono z kolekcie Advanced sú vhodné do priestorov ako sú
kuchyne, obývačky, kancelárie. Majú prírodný vzhľad, ktorý autenticky kopíruje kresbu dreva.
Majú veľmi príjemný povrch na dotyk, ktorý sa veľmi jednoducho udržiava. Po všetkých štyroch
stranách lamely je drážka, ktorá vytvára dojem veľkých masívnych parkiet.

Prekrytie - chráni podlahu proti oteru
Dekor - dodáva atraktívny vzhľad
HDF - nosná doska z drevnej vlákniny
Spodné prekrytie - vodeodolná vrstva,
ktorá zlepšuje tvarovú stabilitu a slúži ako
ochrana proti vlhkosti 
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Nadštandard

 Dub Millenium hnedý D3531 Dub Trend sivý D3126

Dub letný D3901 Dub Century sivý D4175
Ilustračný obrázok
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Obklad a dlažba

Séria dlažieb Explorer je moderná séria obľúbená
najmä u architektov vďaka variabilnosti, ktorú ponúka.
Je vhodná do projektov, ale aj do privátnych priestorov.

Dodávame pre Vás v spolupráci s

Vysokoškolákov 52,
010 08 Žilina

Moderná dlažba v imitácii dreva od Dom zo série
Logwood je mrazuvzdorná dlažba.

Séria Borneo a Tahiti je exkluzívne vyrábaná pre
SIKO. Ide o keramickú dlažbu a obklad vo viacerých
dekoroch, pričom niektoré imitujú mozaiku.

Fineza, základom ktorej je lesklý obklad v bielej alebo
svetlej krémovej farbe.
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Borneo
Štandard 200 x 400 mm
Keramický obklad v betónovom dizajne s matným povrchom.

Prírodná kamenná štruktúra dodáva dlaždiciam unikátny charakter
a vytvára mimoriadne príjemný povrch na dotyk. Vhodné sú rovnako do
klasických, ako aj do metropolitných interiérov. Stačí si len vybrať farebnosť, ktorá
bude korešpondovať s vašou predstavou o kúpeľni.

Borneo svetlo béžový

Legendu k ikonám nájdete na strane 40

Borneo béžový matný Borneo svetlo šedý

Borneo šedý matný Borneo dekor béžový Borneo dekor šedý
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R9

Borneo
Štandard 330 x 330 mm
Keramická mrazuvzdorná dlažba v betónovom dizajne s
matným povrchom.

Prírodná kamenná štruktúra dodáva dlaždiciam unikátny charakter
a vytvára mimoriadne príjemný povrch na dotyk. Vhodné sú rovnako do
klasických, ako aj do metropolitných interiérov. Stačí si len vybrať farebnosť, ktorá
bude korešpondovať s vašou predstavou o kúpeľni.

Borneo béžová Borneo šedá
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Legendu k ikonám nájdete na strane 40
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Tahiti
Štandard 200 x 400 mm
Keramický obklad v betónovom dizajne s matným povrchom.

 Ako dekoračný prvok k obkladom je ponúkaný celoplošný dekor imitujúci
mozaiku, ktorá kombinuje jednotlivé farby série.

Tahiti svetlo béžový Tahiti béžový matný Tahiti biely

Tahiti svetlo šedý Tahiti tmavo šedý

Tahiti dekor béžový Tahiti dekor sivý
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Legendu k ikonám nájdete na strane 40
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Tahiti
Štandard 330 x 330 mm
Keramická mrazuvzdorná dlažba v betónovom dizajne s
matným povrchom.

Prírodná kamenná štruktúra dodáva dlaždiciam unikátny charakter
a vytvára mimoriadne príjemný povrch na dotyk. 

Tahiti svetlá béžová

Tahiti svetlá šedá Tahiti tmavá šedá

Tahiti béžová Tahiti biela
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Legendu k ikonám nájdete na strane 40
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Sintesi Explorer
Nadštandard 300 x 600 mm
Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba a obklad v betónovom
dizajne s matným povrchom.

Prírodná kamenná štruktúra dodáva dlaždiciam unikátny charakter
a vytvára mimoriadne príjemný povrch na dotyk. Vhodné sú rovnako do
klasických, ako aj do metropolitných interiérov. Stačí si len vybrať farebnosť, ktorá
bude korešpondovať s vašou predstavou o kúpeľni.

Bianco Explorer 7574 Grigio Explorer 7575 Nero Explorer 7576

Beige Explorer 7573 Tabacco Explorer 7577
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Legendu k ikonám nájdete na strane 40

Ilustračný obrázok



Sintesi Explorer
Nadštandard 600 x 600 mm
Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba a obklad v betónovom
dizajne s matným povrchom.

Prírodná kamenná štruktúra dodáva dlaždiciam unikátny charakter
a vytvára mimoriadne príjemný povrch na dotyk. Vhodné sú rovnako do
klasických, ako aj do metropolitných interiérov. Stačí si len vybrať farebnosť, ktorá
bude korešpondovať s vašou predstavou o kúpeľni.

Beige Explorer 7538 Bianco Explorer 7539 Grigio Explorer 7540

Nero Explorer 7541 Tabacco Explorer 7542

R9
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Legendu k ikonám nájdete na strane 40

Ilustračný obrázok



Fineza 
Nadštandard 300 x 600 mm
Rektifikovaný obklad v bielej farbe s lesklým povrchom.
Vhodné iba do interiéru. 

Základom série je lesklý obklad v bielej alebo svetlej krémovej farbe.

White 4000 Magic 4105
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Legendu k ikonám nájdete na strane 40
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Dom Logwood
Nadštandard 160 x 1000 mm
Moderná rektifikovaná dlažba alebo obklad, ktoré imitujú drevo. Táto
mrazuvzdorná dlažba s maximálnym stupňom oteruvzdorností PEI V je
vhodná do interiéru i exteriéru. Vďaka modernému vzoru
napodobňujúcemu drevo je vhodná do kúpeľne. 

Cream DLO1620

R9

Taupe DLO1660

Brown DLO1670 Beige DLO1680

Legendu k ikonám nájdete na strane 40
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Sanita

Súčasťou správnej skladačky pri zariaďovaní bytu je vhodne zvolená sanita,
ktorá by mala prehlbovať pocit čistoty v novom domove. Kvalitné
materiály a minimalistický dizajn od renomovaných výrobcov
ponúkajú vysokú funkčnosť a jednoduchú údržbu.

Dodávame pre Vás v spolupráci s

Vysokoškolákov 52,
010 08 Žilina
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4

Štandard

Umývadlo Fayans Neo 55x44 cm otvor pre batériu uprostred
Umývadlová batéria Grohe Euroeco s výpusťou chróm

1 2 3

1
2
3
4

MULTI sifón k pák.bat.s výp. 5/4x40
Umývadielko Multi 35x28 cm otvor pre batériu vpravo
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Štandard

Vaňová batéria Grohe Euroeco bez sprchového setu 150 mm chróm
 Vaňový set Siko chróm

 

8

765

5
6
7 SILFRA vaň. automat CR 47cm

 Obdĺžniková vaňa Jika Melfi 170x70 cm smaltovaná
 

8
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Štandard

Sprchový kút štvorec 90x90x185 cm Multi Basic chróm lesklý
Sprchová vanička štvorcová Multi Abs 90x90 cm

9

9
10
11
12 Sprchový set S-Line chróm

Sprchová batéria Grohe Euroeco bez sprchového setu
 

10

11

12

13

13 Sifón Multi ku spr.vaničke priem. 90 mm
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Štandard

Wc závesné Fayans Neo zadný odpad
WC doska Fayans Neo thermoplast biela

Ovládacie tlačidlo Alcaplast plast biela lesk

18

1716

15

14

14
15
16
17
18

Vykurovacie teleso rebríkový radiátor
 Nádržka do steny k WC Alcaplast
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Nadštandard

Umývadlo Swiss Aqua Technologies Brevis 60x45 cm s otvorom uprostred
 Kúpeľňová skrinka s umývadlom Naturel Vario Dekor 60x51x40 cm 

Sifón umývadlový OPTIMA

19

20

21

22

19
20
21
22

Umývadlová batéria Hansgrohe HG248 s výpusťou chróm
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Nadštandard

Vaňová batéria Hansgrohe bez sprchového setu 150 mm chróm 
Vaňový set Siko chróm

26

252423

23
24
25
26

SILFRA vaň. automat TEK CR 70 cm
SIKO obdĺžniková vaňa Laguna Idea Plus 170x75 cm akrylát
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Nadštandard

Sprchový kút štvorec 90x90x190 cm Swiss Aqua Technologies 
Sprchová vanička štvorcová Swiss Aqua Technologies Limnew 90x90 cm liaty mramor

Sprchový systém Swiss Aqua Technologies s pákovou batériou chróm

27

27
28
29

28 29

30

30

Sifón Multi ku spr.vaničke priem. 90 mm
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33

Nadštandard

WC závesné Swiss Aqua Technologies Brevis vrátane dosky softclose

Ovládacie tlačidlo Alcaplast plast biela

35

32

3631

31
32
33

Vykurovacie teleso rebríkový radiátor
 

34
Nádržka do steny k WC Alcaplast

Katalóg štandardov                         32

Umývadielko SAT Brevis 40,5x20,5 cm - pravé

35

34

Umývadielko SAT Brevis 40,5x20,5 cm - ľavé

36Ilustračný obrázok



Technická špecifikácia - štandard
21

5 6 7

4

8
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Technická špecifikácia - štandard
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8 12

13

11
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Technická špecifikácia - štandard

15 1814

17
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Technická špecifikácia - nadštandard

2019

21 22

19
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Technická špecifikácia - nadštandard

24 2623
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Technická špecifikácia - nadštandard

27 3028 29
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Technická špecifikácia - nadštandard

32

31

35
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Legenda

R9

Použitie: stena

Použitie: stena a podlaha

Stupeň protišmykovosti

Mrazuvzdornosť

Matná podlaha

Odolnosť farby na svetlo - bez zmeny

Použitie: podlaha
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Constario, s.r.o.
Drozdia 2, 010 14 Žilina

0948 990 110 / 0948 420 300 / info@treeparkresidence.sk
 
 Použité vizualizácie sú ilustračné. V čase tvorby katalógu boli všetky materiály a zariaďovacie predmety dostupné. Vybrané materiály sa pri objednaní môžu

zmeniť. Akákoľvek zmena však bude odkonzultovaná s klientom.


