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Spoštovani, 
 
veseli nas, da tudi vi razmišljate o hitrejši, čistejši, cenejši, predvsem pa kakovostni gradnji s 
podjetjem Noah d.o.o.. Gradnjo hiš Noah odlikuje visoka kvaliteta, tehnološka dovršenost ter 
strokovnost, vse od  proizvodnje pa do zaključka gradnje.  
 
V podjetju Noah se zelo dobro zavedamo, da skupaj ustvarjamo vaš novi dom, zato vam na celotni 
poti od začetka do konca ob strani stoji celoten Noah team, ki vam z veseljem  svetuje pri vaših 
odločitvah, odgovarja na vprašanja in vas podpira.  
 

 

  

NOAH KLASIK 130 
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Slike hiše so zgolj simbolične  
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TLORIS PRITLIČJA: 
 

 
TLORIS NADSTROPJA: 
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Št. ponudbe

Kupec

Lokacija objekta

IZBRANA IN PONUJENA IZVEDBA:

Tip hiše

Neto kvadratura hiše

Tip strehe

Naklon strehe

Tlorisne dimenzije

Svetla etažna višina pritl ičje

Svetla etažna višina nadstropje

Kolenska stena (svetla mera)

Energijski razred

Stena 

Standard +
Stena Optimum

104.837 € 111.089 €

125.991 € 132.289 €

161.062 € 167.418 €

9,5% 15.300,89 €

176.362,89 €

DODATNE OPCIJE/DOPLAČILA enota naročam
ni v 

seštevku

Znesek brez 

DDV

Opcija 1: Zunanja ALU obloga oken kpl DA / NE 1.635 €

Opcija 2: Zunanje podometne žaluzije (11 kom) kpl DA / NE 4.643 €

Opcija 2.1.: El.pogon zunanjih žaluzij (11 kom) - AKCIJA! kpl DA / NE 1.045 €

Opcija 2.2: Komarniki (11 kom) kpl DA / NE 1.454 €

Opcija 3: Centralni prezračevalni sist. Z rekuperacijo kpl DA / NE 7.313 €

Opcija 6: kpl DA / NE

Opcija 7: kpl DA / NE

Opcija 8: kpl DA / NE

Opcija 9: kpl DA / NE

0,00 €

DDV 9,5% 0,00 €

0,00 €

NETO brez DDV 9,5% 161.062,00 €

Gradbena faza / Konstrukcija - tip zunanje stene 

Cena zunaj dokončan objekt 

Cena delni ključ

Cena NOAH ključ 

KLASIK 130

Skupaj

176.362,89 €Skupaj ponujeno z DDV

DODATNE  skupaj z  DDV

130 m2

Skupaj vrednost osnovne ponudbe z DDV

dvokapna streha, s čelnimi in kapnimi 

napušči dolžine 60 cm, obdelana s fasado

40°

10,50 m x 8,00 m (pri steni standard+)

2,50 m

2,50 m

1,30 m

nizkoenergijska

Cena izbrane izvedbe
DDV za objekte do 250 m2 uporabne površine

161.062,00 €
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1. Zunaj dokončan objekt: 2. Delni ključ: 3. NOAH ključ: 

✓ Izdelava, dobava in 
montaža konstrukcije hiše 

✓ Vgrajeno stavbno pohištvo 
(okna, vhodna vrata, 
zunanje police) 

✓ Vsa krovsko-kleparska dela 
✓ Zunaj dokončana fasada 

Zajema  zunaj dokončan objekt 
ter: 
✓ Grobi razvod elektro in 

strojnih inštalacij  
✓ Talno gretje 
✓ Estrihi 
✓ Notranje police 
✓ Zapiranje sten z mavčno 

kartonskimi ploščami 

Zajema delni ključ ter: 
✓ Finomontaža elektro in 

strojnih inštalacij 
✓ Toplotna črpalka 
✓ Talne obloge 
✓ Sanitarna oprema 
✓ Stopnice 
✓ Slikopleskarska dela 
✓ Notranja vrata 

 
 
Temeljna plošča ni del osnovne ponudbe, na željo pa jo lahko informativno  ponudimo kot opcijo. Natančnejša 
ponudba za temeljno ploščo se lahko izdelajo v fazi PZI načrtov, končen obračun za temeljno  ploščo pa se 
naredi po izvedenih delih. 

 
  

Opisi Gradbenih faz NOAH 
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SESTAV ZUNANJE STENE* – različne opcije: 

 
Ali 

 
 

NOTRANJE STENE*: 

 
 
 
 
 
 
 

1. Zunaj dokončan objekt zajema: 
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MEDETAŽNA STROPNA KONSTRUKCIJA*: 

 

*V primeru zunaj dokončanega objekta se notranja mavčno kartonska plošča ne montira in ne dobavi. 

 

STREŠNA KONSTRUKCIJA IN KRITINA: 
Predvidena je dvokapna streha s klasičnim ostrešjem s čelnimi in kapnimi napušči dolžine 60 cm, 
obdelanimi s fasado. Podstrešje ni izolirano. 
Naklon strehe 40°.  
V ceno so  zajeta tudi krovsko-kleparska dela (obrobe in žlebovi). 
 OPCIJA – zložljive podstrešne stopnice možne proti doplačilu. 

 
Osnovna strešna kritina dvovaljni betonski strešnik GOLOB.  

 
Strešniki so pobarvani trikrat: barvani so že v samo maso, dodatno pa so po vrhu pobarvani in 
zaščiteni s sodobnim akrilnim lakom na svež in potem še na suh strešnik. To zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo in lep izgled strešnikov, ki se harmonično prilagajajo okolju. Možne barve 
(priporočamo briljant):  
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STAVBNO POHIŠTVO, PVC profili bele barve. Upoštevana okna glede 
na priložene načrte.  
      

• Standardno 3-slojna zasteklitev  Ug = 0,6 W/m2K 

• Trojno neprekinjeno tesnjenje po obodu 

• Visoko toplotno izolativni profil 

• Visoka toplotna izolativnost celotnega okna  
 

Simbolična slika okna 
 
OPCIJA 1 - Proti doplačilu je možna izvedba z ALU oblogami na 
zunanji strani, ki hkrati omogočajo tudi dvobarvno izvedbo (npr. 
zunaj antracitno siva). 
 
ZUNANJE POLICE - ALU izvedbe Fenorm Aluminij iz stisnjenega aluminija v srebrni barvi.  
 

    
Simbolična slika zunanje police 
 

OPCIJA – pohodne kamnite police (z zaključki) možne proti doplačilu. 

 
OPCIJA 2 -SENČILA: 
Za senčenje vaše hiše so možne zunanje podometne žaluzije tipa T72 ali 
predokenske podometne rolete z ALU lamelami. Upravljanje senčil je v osnovi 
ročno (rolete na trak ali ročico, žaluzije na ročico), lahko pa je tudi motorno na 
stikalo ali motorno z daljinskim upravljanjem. Senčila niso del ponudbe oziroma 
 so na željo prikazana kot opcija.  

 
 
 

Simbolične slike senčil 
 

OPCIJA 2.1 – Električni pogoni senčil (elektromotor z napeljavo in stikalom ob oknu) možni proti doplačilu. 
AKCIJA velja v primeru naročila el.pogona za vsa senčila. 
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OPCIJA 2.2- KOMARNIKI: dodatno se lahko proti mrčesu zaščitite s 
komarniki. Komarniki so lahko integrirani v škatle senčil, kar je potrebno v 
kombinaciji s senčili vnaprej doreči, saj sicer naknadna vgradnja ni možna 
(razen fiksnih komarnikov).  
V kolikor senčil ne boste imeli, se v večini primerov komarnike lahko vgradi tudi naknadno. Samostojni 
komarniki so lahko krilni, drsni, plise, rolo in fiksni. Komarniki niso del ponudbe oziroma so na željo prikazani 
kot opcija. 
Seznam opcijsko ponujenih zunanjih žaluzij in komarnikov 

Prostor št.okna opis (odpiranje) okna 
način 

posluževanja 
senčila 

širina 
(mm) 

višina 
(mm) 

kos komarnik kos 

KABINET O-01 kip monokomanda 1300 800 1 rolo 1 

DNEVNA SOBA O-02 dvokrilno monokomanda 1600 2100 1 drsni 1/2 1 

JEDILNICA O-03 dvokrilno monokomanda 1600 2100 1 drsni 1/2 1 

KUHINJA O-04 dvokrilno monokomanda 1600 2100 1 drsni 1/2 1 

WC O-05 enokrilno monokomanda 1000 800 1 fiksni 1 

TEHNIČNI 
PROSTOR 

O-06 
kip monokomanda 1300 800 1 fiksni 1 

KOPALNICA O-07 deljeno - zgoraj 1-krilno, spodaj fix monokomanda 1000 2100 1 rolo zg. del 1 

SPALNICA O-08 deljeno - zgoraj 1-krilno, spodaj fix monokomanda 1000 2100 1 rolo zg. del 1 

OTROŠKA SOBA 
1 

O-09 
deljeno - zgoraj 1-krilno, spodaj fix monokomanda 1000 2100 1 rolo zg. del 1 

OTROŠKA SOBA 
2 

O-10 
deljeno - zgoraj 1-krilno, spodaj fix monokomanda 1000 2100 1 rolo zg. del 1 

STOPNIŠČE O-11 kip monokomanda 1600 800 1 fiksni 1 

        SKUPAJ: 11   11 

 

VHODNA VRATA: https://www.pirnar.si/pdf/ 
V osnovni ponudbi lahko izbirate med spodnjimi 3 modeli vrat iz linije Optimum, Carbon core  in več barvami. 
V osnovni ponudbi so vrata enobarvna, dimenzije 1100 x 2100 mm. 

➢ Zunaj z utori in znotraj gladka površina (odvisno od izbire vrat) 
➢ zaščitna letev na krilu spodaj zunaj 
➢ odpiranje navznoter, 3-točkovna ključavnica s kavlji, funkcija dan/noč   
➢ čitalec prstnega odtisa možen proti doplačilu 
➢ kljuka noter 6039 srebrna, zunaj odvisno od modela 
➢ potezalo zunaj (če je) je dolžine 750 mm (na sliki spodaj 1150 mm) 
➢ cilindrični vložek z FL (prosto vrtljiv) funkcijo in 5-ključi. 

     

https://www.pirnar.si/pdf/
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Prag pred vhodnimi vrati: pohorski tonalit, 2 cm debeline 
 
FASADERSKA DELA: 
Ponudba zajema celotno izvedbo fasadnega zaključnega sloja kvalitetne 
izvedbe v beli barvi (granulacije 2 mm ). Brez doplačila lahko izberete 
tudi drugo barvo iz skupine B, C, D in E po Webrovi standardni karti barv.  
 
Weber barvna karta → https://www.si.weber/weber-barvna-karta (barve iz skupine B, C, D in E – ostalo 
proti doplačilu) 
 

OPCIJA - Dvobarvna izvedba ni zajeta v osnovi ponudbi, četudi je na renderjih (slikah) vizualizirana. 
 
OPCIJA - PERGOLA NOAH:  
Pergola se izdela iz lepljenega smrekovega lesa in 
pobarva po barvni karti Noah in ni pokrite izvedbe. 
Možne so tudi druge izvedbe pergol. Pergola in 
senčenje pergole nista del ponudbe in sta na željo 
prikazana kot opcija. 

 
 
 

OPCIJA - NADSTREŠEK NOAH:  
Nadstrešek in lopa nista del ponudbe in se glede na željeno izvedbo lahko prikažeta kot opcija.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UREDITEV GRADBIŠČA: 

✓ MONTAŽA OBJEKTA: montaža do faze zunaj dokončan objekt 
✓ AVTODVIGALO: za izvedbo montaže objekta je predvideno avtodvigalo do 30 ton. 
✓ TRANSPORT: LKW dolžine 16 m 
✓ GRADBIŠČNA TABLA: kot izvajalec postavimo gradbiščno tablo pred pričetkom montaže, pa vse do 

konca gradnje. 
✓ GRADBENI ODER: v ponudbi je zajeta dobava in postavitev gradbenega odra do največ 50 cm pod 

koto montažnega objekta. Cena zajema enkratno postavitev odra za čas montaže. 
✓ GRADBIŠČNE SANITARIJE: od pričetka montaže objekta pa do primopredaje se postavi gradbiščni WC 
✓ DELAVNIŠKA DOKUMENTACIJA: v celoti pripravimo delavniško dokumentacijo na podlagi PZI 

projekta, ki je potrebna za izdelavo objekta v proizvodnji ter na montaži. 
 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: v ceni je vključena izdelava: 

➢ dokumentacije DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) in 
➢ dokumentacije PZI (projekt za izvedbo).  

https://www.si.weber/weber-barvna-karta
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ELEKTRO INŠTALACIJE: 
Izvedba elektro inštalacij po celotnem objektu (grobi razvod) v hiši, po projektu. Ponudba ne vključuje 
dovodnega kabla PP00 4 x 10 mm2. Ponudba ne zajema razvoda od hiše do zunanje elektro omarice. 
V ponudbi je zajeta količina  izvodov elektro napeljav za prostore, ki so zajeti v tlorisu: 

 PROSTOR  IZVODI ZA 
LUČI (na 
stropu) 

STIKALA VTIČNICE OSTALO 

Dnevna soba 1 1 3+1dvojna 1 UTP, 1 KOAKS (antena) 

Jedilnica 1 1 1  

Kuhinja 2 1 3+1dvojna Napa, kuh.plošča, pečica, hladilnik, 
pom.stroj, mikrovalovna pečica 

Shramba 1 1 1  

Utility/teh.prostor 1 1 1 TČ, (pralni in sušilni stroj) 

Kabinet/soba/delovn
a/otroška/gosti 

1 1 4 1 x UTP 

Hodnik/predprostor 1 (večji 2 ) Do 4 
menjalna 

1 1x za zvonec v hiši 

Stopnišče 1 2menjalna 0  

WC 1 1 0  

Kopalnica 1+1stenska 1 2  

Spalnica 1 3menjalna 3  

Vhod zunaj 1 stenska 0 0 Tipkalo za zvonec 

Zunanja el. napeljava ni predmet ponudbe in se določa naknadno (v fazi izdelave PZI) 
 
INŠTALACIJSKA DELA – VODOVOD IN KANALIZACIJA: 
Zajeta groba vodovodna inštalacija in kanalizacija v hiši. V grobi razvod inštalacijskih del so zajeti tudi 
podometni kotlički Geberit basic wc in zapiranje sten v področju inštalacijskih del. Zunanji priključki možni 
proti doplačilu. Ponudba ne zajema razvoda od hiše do vodomernega jaška. 
Zajeta je groba montaža za sanitarno opremo z nadometnimi armaturami za: 

- 2x wc školjka (predviden kotliček BASIC – mogoče izbrati DELTA tipke, ostalo doplačilo –> Sigma, Omega) 

- 2x odtok za umivalnik in instalacija za toplo + hladno vodo 
- 1x odtok za  tuš kad in instalacija za toplo + hladno vodo 
- Instalacija tople + hladne vode in odtoka za kuhinjo 
- Instalacija za 1x pralni in 1x sušilni stroj 

Simbolična slika 

 
OGREVANJE: 
Predvideno je talno ogrevanje po predhodnem PZI projektu. Talno gretje se 
predhodno polaga na toplotno izolacijo EPS. Cevi talnega gretja se pritrdijo na 
sistemske plošče. Pred izvedbo tlakov se naredi tlačni preizkus. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Delni ključ vključuje dodatno še: 
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OPCIJA - PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO: 
Kot opcijo ponujamo tudi centralno prezračevanje z rekuperacijo v vaši hiši, in sicer BLAUBERG prezračevalna 
naprava EC S5B 270 S14, 300 m3/h. Prezračevanje izvajamo s fleksibilnimi cevmi v tlaku ter s stropnimi in 
stenskimi rozetami. Cev za prezračevanje E2E, antistatična in antibakterijska, dvostenska. Za zajem in izpih 
zraka je predviden preboj skozi fasado. V kuhinji je v ceno zajet odvodni prezračevalni kuhinjski nerjaveči 
ventil, premera 125 s kovinskim pralnim filter. Na željo možno tudi lokalno prezračevanje z rekuperacijo. 
Prezračevanje ni del ponudbe oz. je na željo prikazano kot opcija.  
V primeru centralne rekuperacije  je potrebno tudi spodrezati notranja vrata ali v vrata vstaviti rešetko, da se 
zagotovi pretok zraka. V zgornji etaži se za ca. 6 cm (dodatna izolacija) zviša nivo estriha in poveča višina sten 
(oboje nekoliko poviša ceno in je zajeto v doplačilu rekuperacije). 

 
Simbolična slika prezračevalne naprave 

OPCIJA – nadgradnja rekuperacije z modulom entalpije (-E). 
 

TLAKI V HIŠI: 
V hiši se izvedejo klasični mikroarmirani estrihi v pritličju ter nadstropju. Estrihi se izvedejo na predhodno 
položeno toplotno izolacijo EPS.  Ponudba zajema skupno višino tlaka in toplotne izolacije brez finalne talne 
obloge v pritličju 140 mm in v nadstropju 120 mm. 
Simbolična slika 

 

https://www.blauberg.si/storage/app/uploads/public/5eb/e60/7aa/5ebe607aac98a211732540.pdf
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STOPNICE: 
Ponudba zajema dobavo in montažo lesenih stopnic. Ogrodje stopnic je 
izdelano iz OSB PLOŠČ. Po projektu zajeta tudi cena ograje kot parapetna stena 
enake sestave kot notranje stene.  
 
 
 

 Simbolična slika stopnic 
 
 
 
 
 
 

NOTRANJE POLICE  - Klasik v barvi 95M (bele);  okenske police helopal KLASIK so narejene iz tehnološkega 
kamna (površino ščiti zaščitna folija).   
Prednosti okenskih polic helopal KLASIK:    

• prijetno tople na dotik 
• enostavno vzdrževanje, saj so zelo odporne proti umazaniji 
• odporne na vremenske vplive in zmrzal 
• zelo dober toplotni izolator 

Simbolična slika notranje police 

 

ZAKLJUČEVANJE STEN IN OBDELAVA STIKOV: 
V fazo delni ključ je vključeno zapiranje sten in stropov z mavčno kartonskimi ploščami. 
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TALNE OBLOGE: 
V ceni je zajet parket (lepljen na podlago)  Schiffboden Eurowood  HRAST MARKANT oljen (ali lakiran) ali 
Vinil Eorowood HRAST ALBERTA ali Vinil Eorowood HRAST ONTARIO (plavajoče polaganje).  Lahko izberete 
tudi drug parket ali vinil, pri čemer krijemo vrednost 26 EUR neto oz. 31,72 EUR/m2 z vključenim 22 % DDV.  
 
Panelni parket je zasnovan po navdihu starejših izvedb rezanih podnic in s tem sledi trendom sodobnega 
oblikovanja. Sestavljen je iz treh plasti lesa, ki so med seboj zlepljene: 

• Zgornja plast: izgled parketa 
• Srednja plast: element stabilnosti 
• Spodnja plast: element stabilnosti 

 
 

Površina je lahko oljena ali lakirana, pri čemer je lakirana površina odpornejša zaradi debeline sloja laka. 
 

✓ trislojni, debeline 14 mm 
✓ masivni del 3,5 mm 
✓ primerno za talno gretje 
✓ trideščični izgled 

 
Simbolična slika parketa 
 

  
 parket lakiran                  parket oljen 

   
vinil hrast Ontario           vinil hrast Alberta 

  

3. Izvedba NOAH ključ vključuje dodatno še: 

https://www.frischeis.si/action/shop/pdf?product=2160032
https://www.frischeis.si/action/shop/pdf?product=2587804
https://www.frischeis.si/action/shop/pdf?product=1050938
https://www.frischeis.si/action/shop/pdf?product=1050949
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KERAMIČARSKA DELA: 
Keramika je zajeta v vseh sanitarnih prostorih (kopalnica in WC), in sicer talna keramika ter stenska keramika 
do višine 2,1 m. Talna keramika je zajeta tudi v predprostoru in tehničnem prostoru ter v shrambi pod 
stopnicami, z nizko stensko obrobo. V ceni je zajeta dobava keramike v nabavni vrednosti 22,95 EUR/m2 brez 
DDV oz. 28 EUR/m2  z vključenim 22 % DDV. V ceno je vključeno polaganje keramike do velikosti ploščic 60 x 
60 cm za enostavne vzorce (polaganje v zahtevne vzorce, npr. karo, je proti doplačilu). 
 
 Keramiko lahko izberete v naslednjih salonih:   
 
ROMET (Selnica ob Dravi) ali MAVI 
(Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto in 
Nova Gorica).  

Simbolična slika keramike  

 
STOPNICE: 
Zajete nastopne in čelne ploskve iz hrastovega parketa (kot preostale lesene talne obloge v hiši). Po projektu 
zajeta tudi cena ograje kot  parapetna stena enake sestave kot notranje stene.  

  Simbolična slika stopnic in parapetne stene 
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NOTRANJA VRATA: 
V ponudbi so zajeta CPL notranja vrata in podboj kvalitetne izdelave. V ponudbeni ceni so predvidena 
notranja vrata (višina krila 2100 mm) proizvajalca Lip Bled, linije VISIO LINE vključno s kljuko in rozeto  ter 
ključavnico z navadnim ključem. Več o vratih najdete tukaj. 
Ponudba glede na tloris zajema: 

➢ 7  notranjih vrat s podbojem 

 

 

SLIKOPLESKARSKA DELA v kvaliteti Q3: 
✓ ojačitev z armirnim (bandažnim) trakom 
✓ kitanje vidnih delov pritrdilnih sredstev 
✓ dodatno fugiranje, s katerim dosežemo brezstopenjski prehod zafugirane površine na površino 

plošče 
✓ Vsi prostori so bandažirani, celotno kitani, glajeni ter finalno dvakratno pleskani v beli barvi, razen 

sanitarni prostori v področju keramike. polnjenje rež na stikih 
 

SANITARNA OPREMA:  
Zajeta je groba in fino montaža za sanitarno opremo: 
PRITLIČJE:  

- 1x wc školjka s tipko (predviden kotliček BASIC – mogoče izbrati DELTA tipke, ostalo doplačilo –> Sigma, Omega) 

- 1x umivalnik z armaturo 
 

NADSTROPJE:  
- 1x wc školjka s tipko (predviden kotliček BASIC – mogoče izbrati DELTA tipke, ostalo doplačilo –> Sigma, Omega) 
- 1x umivalnik z armaturo  
- 1x tuš kad z armaturo 

 
Sanitarno opremo (in po želji keramiko) lahko po predhodni najavi in navedbi št. naše ponudbe izberete v 
naslednjih salonih MAVI ali ROMET, kjer v primeru naročila hiše izdelajo tudi izris kopalnice. 
Tuš kabine in kopalniški bloki niso del osnovne ponudbe.  
 
Pri imenovanih dobaviteljih lahko izberete sanitarno opremo v vrednosti 1.280 EUR + DDV. V kolikor izberete 
sanitarno opremo višje vrednosti, se vam ta dodatno obračuna. 

 
 

https://www.lip-bled.si/notranja-vrata-visioline
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FINOMONTAŽA ELEKTRO INŠTALACIJ: 
Dobava in montaža FID stikal z vgradno elektro omarico ter finomontaža stikal in vtičnic v beli barvi 
proizvajalca TEM Čatež. Izbirate lahko med Soft in Line. 

 Simbolična slika stikal 
 

OGREVANJE TER VIR OGREVANJA: 
Kot vir energije je v ponudbi toplotna črpalka ZRAK/VODA z montažo, vgrajenim grelnikom za sanitarno vodo 
in zagon. Toplotna črpalka Daikin Altherma 3, glede na potrebe 4, 6 ali 8 kW EHVH08S23D9W (samo 
ogrevanje) z 230 l rezervoarjem + talno gretje. V ceni je tudi podnožje zunanje enote. 
  
Pri izvedbi delni ključ se zagon toplotne črpalke dela na predpripravljeno kotlovnico z zaključenimi talnimi 
oblogami ter pobeljenimi stenami, za katere investitor predhodno poskrbi. 
 
Temperaturo svojega doma lahko upravljate kjer koli in kadar koli z aplikacijo Daikin Online Controller. S tem 
spletnim krmilnikom lahko udobje svojega doma prilagodite svojim željam, pri tem pa dosežete še dodatne 
prihranke energije. 

Simbolična slika Daikin  

 
OPOMBA:  Za zagotovitev pravočasnega roka izvedbe hiše, se kupec zavezuje poskrbeti za dovod elektrike 
od zunanje elektro omarice do elektro omarice v hiši (da se lahko opravijo meritve) in za priklop elektrike 
najkasneje 7 dni po opravljenih meritvah, saj se takrat opravi priklop toplotne črpalke in zažene funkcija 
sušenja estrihov. 

OPCIJA – pohlajevanje preko talnega gretja, možno proti doplačilu (najnižja dovoljena temperatura je 18°C) 
 

ČIŠČENJE OBJEKTA: Po končanju del je predvideno GROBO čiščenje objekta. 

  

https://www.daikin.si/sl_sl/druzine-izdelkov/tehnologija-toplotne-crpalke-zrak-voda-LT/daikin_altherma_3_r.html
https://www.daikin.si/sl_sl/druzine-izdelkov/krmilni-sistemi/spletni-krmilnik.html
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DELA, KI NISO ZAJETA V PONUDBI NOAH: 

- geodetski posnetek parcele, geološko geomehansko poročilo, zakoličba objekta, varnostni načrt, 
nadzornik stranke 

- vsa osnovna gradbena dela kot so: zemeljska dela, izvedba temeljne plošče, kleti 
- komunalna ureditev parcele 
- ureditev okolice 
- ograditev gradbišča 

- zabojnik za gradbene odpadke in odvoz* 
- dobava in montaža svetil 
- nadstreški, terase, podnice, pergole, lope ipd. 

 
*V kolikor kupec ne poskrbi za redni odvoz odpadkov (zabojnik ali odvoz min. 2x tedensko) lahko 
prodajalec naroči zabojnik za odpadke v imenu in na račun kupca! 
 
PLAČILNI POGOJI IN ROKI IZVEDBE: 

PLAČILNI POGOJI - ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT  PLAČILNI POGOJI - DELNI KLJUČ PLAČILNI POGOJI - NOAH KLJUČ 

10 %     1.obrok - 5 dni po podpisu pogodbe 10 %     1.obrok - 5 dni po podpisu pogodbe 10 %    1.obrok - 5 dni po podpisu pogodbe 

45 %     28 dni pred pričetkom montaže 45 %     28 dni pred pričetkom montaže 45 %    28 dni pred pričetkom montaže 

40 %    ob zaključku vseh dogovorjenih del  15 %     po dokončanju grobih inštalacij 25 %    po dokončanju grobih inštalacij 

5 %      po primopredaji objekta 15 %     po dokončanju estrihov 7 %       po izdelavi estrihov 

  10 %     ob zaključku vseh dogovorjenih del 8 %      po položitvi talnih oblog 

  5 %       po primopredaji objekta 5 %       po primopredaji objekta 

      

ROKI IZVEDBE: ROKI IZVEDBE: ROKI IZVEDBE: 

Za primer podpisa pogodbe ZUNAJ DOKONČAN 
OBJEKT je rok izvedbe 60 dni od pričetka 

montaže objekta. 

Za primer podpisa pogodbe DELNI KLJUČ je rok 
izvedbe 90 dni od pričetka montaže objekta. 

Za primer podpisa pogodbe NOAH KLJUČ je rok 
izvedbe 150 dni od pričetka montaže objekta. 

 
VELJAVNOST PONUDBE: 
Veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma ponudbe. V kolikor ponudba ni datirana velja 30 dni od prejema oz. 
do preklica oz. do objave novega cenika. 

 
Veselimo se vašega klica in smo vam v primeru vprašanj z veseljem na razpolago. 
Z lepimi pozdravi, 
  
Ekipa NOAH 
 
 
 
 
 
Kontakti: 
NINA KOKOL, nina@noah.si, 08 205 73 93 
ALENKA GOMBOC, alenka@noah.si, 051 360 433 
MATEJ JURAK, matej@noah.si, 041 522 390 
PRIMOŽ GOMBOC, primoz@noah.si, 041 711 446 
ANDREJA HOHNJEC, andreja@noah.si,  08 20 57 392 
TINA ADLER, tina@noah.si; 051 332 978 

3. OSTALO 

mailto:nina@noah.si
mailto:alenka@noah.si
mailto:matej@noah.si
mailto:primoz@noah.si
mailto:andreja@noah.si
mailto:tina@noah.si

