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PREDAJ	APARTMÁNOV	POD	VRCHOLOM	JAVORNÍKOV	–	PREDPREDAJ	

CELKOVO PONÚKAME 7 APARTMÁNOV - 3 TYPY 

 
________________________________________________________________ 

Apartmán typ  A:   1x APARTMÁN DE LUXE 
Apartmány typ B:  4x APARTMÁN LUX 
Apartmány typ  C:  2 x APARTMÁN MINI /ŠTÚDIO/ 
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Apartmán typ A:  1x APARTMÁN DE LUXE     
- vznikne z priestorov kongresovej miestnosti /miestnosti 1.39,1.40,1.41,1.42/ a bude ponúkať nadštandardne 
komfortný priestor o rozlohe 90,4m2  

- dispozíciou sa vieme prispôsobiť predstavám  budúceho majiteľa  
 
 

Apartmány typ B: 4x APARTMÁN LUX   
- stavebnými úpravami existujúcich hotelových izieb /spojením dvoch susediacich izieb na 2.NP vzniknú 4 
krásne apartmány s ideálnou veľkosťou a dispozíciou 46m2 / 
Apartmány budú dispozične pozostávať : 

- vstup  so šatníkom 
- obývačka s jedálňou a kuchyňou /cca 26m2/ 
- spálňa /cca 16m2/ 
- kúpeľňa /cca 4m2/ 

Apartmán 2.17 – vznikne z miestnosti 2.17a + 2.17b + 2.18a + 2.18b 
Apartmán 2.18 – vznikne z miestnosti 2.19a + 2.19b + 2.20a + 2.20b 
Apartmán 2.19 /výhľad na panorámu/ – vznikne z miestnosti 2.21a + 2.21b + 2.22a + 2.22b 
Apartmán 2.20 / výhľad na panorámu / – vznikne z miestnosti 2.23a + 2.23b + 2.24a + 2.24b 
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Apartmány typ C: 2 x APARTMÁN MINI /ŠTÚDIO/ 
 - stavebnými úpravami existujúcich izieb na 2.NP vzniknú 2 mini apartmány s praktickou dispozíciou 17,67m2  
 - pozostávať budú z kúpeľne a  jednej izby, ktorá bude slúžiť ako obývacia izba, spálňa a jedáleň 
 - nábytkom na mieru a použitím  sklápacej postele /napr. od spoločnosti nessus/ je to pri uvedenej veľkosti   
apartmánu bez problémov možné 
Apartmán 2.28 – miestnosti 2.28a + 2.28b  
Apartmán 2.30 / výhľad na panorámu /  – miestnosti 2.30a + 2.30b  

- spálňa /cca 13,62m2/ 
- kúpeľňa /cca 4,05m2/ 

 
 
Dispozíciou sa vieme prispôsobiť predstavám budúcich majiteľov, ktorí si môžu v značnej miere  upraviť svoj 
apartmán podľa vlastných nárokov a predstáv.   
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Označenie apartmánu  veľkosť m2                                                     
A Apartmán  DE LUXE       1.NP/90    
B Apartmán  LUX 2.17    2.NP/46     
B Apartmán  LUX 2.18               2.NP/46    
B Apartmán  LUX 2.19   2.NP/46    
B Apartmán  LUX 2.20   2.NP/46    
C Apartmán  ŠTÚDIO  2.28   2.NP/18     
C Apartmán  ŠTÚDIO  2.30              2.NP/18    
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Apartmány sa predávajú nezariadené /holobyt/, čo umožňuje majiteľovi zariadiť si apartmán podľa vlastného 
vkusu a predstáv /viac v špecifikácii štandardu apartmánov/.  
 
Každý apartmán má vlastné parkovacie miesto 
K dispozícii je  miestnosť/sklad na odkladanie lyží, bicyklov. 
Priestor je možné doplniť skrinkami na lyžiarske vybavenie s ohrevom/sušičmi, pre maximálny komfort. 
 
Nakoľko stavebné úpravy nepredstavujú veľkú časovú náročnosť je reálne aby ste si mohli 

užívať svoj apartmán už za pár mesiacov. 
 

Predpokladaná doba ukončenia prác  a odovzdanie apartmánov 07/2022 
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Apartmány typ B: 4x APARTMÁN LUX   
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Apartmány typ C: 2x APARTMÁN ŠTÚDIO 
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