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PAKIET MEDIUM od 1490 brutto/m2
SANITARIATY (wanna lub prysznic):


Wanna (wymiary: 170x70, 170x75):
Koło / Sanplast / Riho / Poolspa



Brodzik z kabiną prysznicową (wymiary 80x80 / 90x90;)
Aquaform / Koło / Omnires / Ravak



Umywalka (nablatowa):
Cersanit / Koło / Roca



miska WC (podwieszana/wisząca):
Cersanit / Koło / Roca
stelaż: Cersanit Aqua / Cersanit Hi-Tec / Cersanit Slim&Silent / Koło Technic GT / Roca

ARMATURA ŁAZIENKOWA:


Bateria umywalkowa, bateria natynkowa wannowa/prysznicowa
Grohe / Hansgrohe / Kludi / Omnires

CERAMIKA ŚCIENNA:
 glazura
Ceramossa / Del Conca / Keraben / Mapisa / Paradyż / Tubądzin
PODŁOGI:






panele vinylowe,
QuickStep (bez Largo, Impressive Ultra, Laguna, Arte),
deska barlinecka (pływająco) Linia Life, Lina Decor Line,
deska barlinecka (na klej) Life Line (bez Orzech Olimpio), Decor Line, Pure Line (wybrane
modele),
ceramika podłogowa: terakota /gres
Ceramossa / Del Conca / Keraben / Mapisa / Paradyż / Tubądzin

DRZWI WEWNĘTRZNE:


ramowe, przylgowe
DRE / POL-SKONE / PORTA / VASCO

KUCHNIA:


Blat:
płyta laminowana (EGGER / KRONOSPAN),



Fronty:
płyta laminowana (EGGER / KRONOSPAN),



Okładzina ścienna nad blatem: glazura
Ceramossa / Del Conca / Keraben / Mapisa / Paradyż / Tubądzin



AGD w zabudowie: lodówka, okap, płyta indukcyjna, piekarnik;
Electrolux / Whirlpool / wybrane modele Samsung / Gorenje / Bosch.
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zlewozmywak nablatowy stalowy / nablatowy granitowy:
Alveus / Blanco / Deante / Franke / Pyramis / Prima Gran / Teka



bateria kuchenna z obrotową/wyciąganą wylewką:
Blanco / Grohe /Franke / Kludi / Omnires / Teka



dozownik :
Alveus / Blanco / Franke / Teka

OKŁADZINA ŚCIENNA:


tapeta; lustro w łazience na wymiar wklejane w ścianę

OŚWIETLENIE:


WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH (natynkowe sufitowe/ścienne, wpuszczane w sufit
podwieszany - halogeny, taśmy LED);
Kanlux / Ramko / Italux / Phillips / Eglo / Massive.

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 – do 10m2),
Gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów farbami Flügger w kolorze wybranym z dostępnej
palety,
Układanie podłóg (panele vinylowe, QuickStep, deska barlinecka), listwy przypodłogowe PCV
/ listwy Barlinek systemowe / listwy QuickStep,
Układanie ceramiki podłogowej wraz z cokołami / ściennej do wys. 210cm, fugowanie,
„Folia w płynie” w pomieszczeniach sanitarnych,
Biały montaż + armatura natynkowa,
Niezbędne przeróbki instalacji wod-kan (3 pkt), elektrycznej (5pkt),
Montaż pod wymiar mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD, okleina - laminat, okładzina
ścian nad blatem – ceramika,
Montaż pod wymiar szafy zabudowanej w holu, szafki podumywalkowej w łazience, okleina laminat,
Montaż oświetlenia natynkowego / wpuszczanego w sufit podwieszany (halogeny),
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.
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