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PAKIET AVANTGARDE od 1990 brutto/m2
SANITARIATY (wanna lub prysznic) – OPIS I SERIE PRODUKTÓW:


wanna (wymiary: 170x70, 170x75)
Duravit / Kaldewai / Koło / Ravak / Roca



brodzik (tradycyjny / niski do 5cm) z kabiną prysznicową (wymiary 80x80 / 90x90)
Koło / Ravak / Riho / Roca



umywalka (nablatowa prostokątna / owalna)
Artceram / Hatria / Koło seria by Antonio Cittero / Roca



miska WC (podwieszana/wisząca; deska wolnoopadająca)
Duravit / Koło seria by Antonio Cittero / Roca
stelaż: Roca / Grohe Rapid SL / Viega / Geberit

ARMATURA ŁAZIENKOWA - OPIS I SERIE PRODUKTÓW:


bateria umywalkowa stojąca na umywalce / bateria na blatowa (wysoka), bateria
wannowa / prysznicowa natynkowa lub podtynkowa
Grohe / Hansgrohe / Kludi

CERAMIKA ŚCIENNA:


gres / płytki wielkoformatowe
Ceramossa / Del Conca / Keraben / Mapisa / Pamesa / Tubądzin (kolekcje Zień)

PODŁOGI:








panele podłogowe: Villeroy&Boch
deska barlinecka: montowana na klej (najdroższe modele)
Lite drewno - parkiet
Deski: Dąb, Jesion, Merbau (lakier/olej)
bambus prasowany
cokoły MDF
ceramika podłogowa: gres / płytki drewnopodobne / płytki wielkoformatowe
Ceramossa / Nowa Gala / Del Conca / Keraben

DRZWI WEWNĘTRZNE:


bezprzylgowe wyższej klasy, ukryte zawiasy, zamek magnetyczny, biały lakier/fornir
Asilo / Inter-Door / Lagrus

KUCHNIA:


blat:
konglomerat



fronty:
fornir / lakier



AGD w zabudowie kl. A+/A++: lodówka, okap, płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka, pralka;
kuchenka mikrofalowa
Samsung / Gorenje / Bosch / Siemens / AEG.
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zlewozmywak granitowy / stalowy podwieszany:
Blanco / Franke / Pyramis / Teka



bateria kuchenna (obrotowa/wyciągana wylewka)
Blanco / Grohe / Franke / Kludi



dozownik:
Blanco / Franke / Teka

OKŁADZINA ŚCIENNA:


tapeta / fototapeta /panele gipsowe; lustro na wymiar wklejane w ścianę

OŚWIETLENIE :


WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH (natynkowe sufitowe/ścienne, wpuszczane
w sufit podwieszany, taśmy LED);
Aquaform / Artemide / Fabbian / Foscari / Spotline

PRACE WYKOŃCZENIOWE I STOLARSKIE:



Prace polegające na wyburzeniach ścian działowych, dobudowanie nowych fragmentów (do
10% powierzchni),
Zabudowy z płyt g/k (piony sanitarne, sufity podwieszane wielopłaszczyznowe – do 20m2),



Gruntowanie, gładziowanie oraz malowanie ścian i sufitów farbami PARA/Beckers/Flugger
w kolorze wybranym z dostępnej palety,



Układanie podłóg (panele, deska barlinecka / bambus prasowany / parkiet lity - dąb, jesion,
merbau), cokoły MDF,



Układanie ceramiki podłogowej wraz z cokołami / ściennej do wys. 210cm, fugowanie,



„Folia w płynie” w pomieszczeniach sanitarnych,



Biały montaż + armatura natynkowa / podtynkowa,



Niezbędne przeróbki instalacji wod-kan (3 pkt), elektrycznej (5 pkt),



Montaż pod wymiar mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD, okleina - lakier/fornir;
blat - konglomerat; okładzina ścian nad blatem – lacobel,



Montaż pod wymiar szafy zabudowanej w holu, szafki pod umywalkowej w łazience, okleina
- lakier / fornir



Montaż oświetlenia natynkowego / wpuszczanego w sufit podwieszany,



Tapetowanie / montaż paneli gipsowych (imitacja cegły)



Montaż drzwi z ewentualnym dopasowaniem otworów w ścianach,



Nadzór architektoniczny i budowlany,



Wywóz śmieci i kompleksowe sprzątanie.

Powyższe zestawienie przedstawia standardowy wybór materiałów wykończeniowych w pakiecie.
Istnieje możliwość modyfikacji zakresu robót oraz przesuwania grup materiałowych pomiędzy
pakietami, w zależności od preferencji materiałowych, np. wybór prostszych modeli sprzętu AGD na
poczet szlachetniejszej podłogi.

DECO NOVA
Jana Kazimierza 28
01-248 Warszawa

+48 (22) 266 83 10
biuro@deconova.pl
www.deconova.pl

