INTERIÉROVÝ PROGRAM

VYSOKÝ ŠTANDARD
Štandard materiálov a rozsah dodávky dokončenia „domu na kľúč”

PODLAHA

Drevené celoplošne lepené dubové parkety
Odtiene podľa vzorkovníka. Rozmery
110x180x1100mm.

Soklová lišta bielej farby. Rozmery 8x30 mm.

INTERIÉROVÉ
DVERE

Striekané jednokrídlové dvere,
bezfalcové biele. Rozmery 900x1970mm.
Obložková zárubňa so skrytými
pántami.

Posuvné jednokrídlové dvere,
Zasúvajúce sa do puzdra v stene.
Rozmery 900x1970 mm.
Obložková zárubňa.

KĽUČKY
KOVANIE

Hranatá rozetová kľučka na dvere
FO-ASTI-HR EPR od spoločnosti
MP kovania zo série EPR LINE. Hrúbka
rozety je 11mm. Povrch OCS- chróm brúsený,
materiál mosadz.

DLAŽBY

Zn. Refin zo série Design Industry 750x1500 mm,
hrúbky 10 mm. Protišmyková, matná,
materiál gres. Odtiene podľa vzorkovníka.
Použitie v kúpeľniach, vstupných chodbách,
technických miestnostiach

OBKLAD

Zn. Refin zo série Desing Industry 750x1500 mm,
hrúbky 10 mm .Matný, materiál gres.
Odtiene podľa vzorkovníka. Použitie v
kúpeľniach na plnú výšku a samostatné WC
na výšku 1,2m.

SANITA

Akrylátová vaňa zn. Teiko zo série Varadero,
moderná obdĺžniková vaňa rovných línií,
farba biela. Rozmery 1700x750x495 mm.

Keramické závesné umývadlo zn. Artceram
zo série QUADRO. Hranaté obdĺžnikové umývadlo
s prepadom a otvorom na batériu.
Biela farba. Rozmery 650x480 mm.

Malé keramické závesné umývadielko
zn. Artceram zo série QUADRO bielej farby ,
s tvarom obdĺžnika. Vybavené otvorom na batériu.
Rozmery 500x270 mm.

Keramický závesný bidet zn. Artceram zo
série STEP,bielej farby.
Je vybavené prepadom a otvorom na batériu.
Rozmery 360x510 mm.

Keramické Závesné WC zn. Artceram zo série
STEP. Jednoduchý dizajn bez zbytočných príkras.
Sedátko termoplastové, vybavené pántami s
pozvoľným sklápaním. Rozmery 360x510 mm.

BATÉRIE

Umývadlová jednopáková stojanová
batéria zn. Paffoni zo série STICK
bez výpuste s odpadovou súpravou.
Materiál chróm.

Vaňová nástenná jednopáková batéria
zn. Paffoni zo série STICK so sprchovým
kompletom (sprcha, hadica, držiak).
Materiál chróm.

Bidetová jednopáková stojanová batéria
zn. Paffoni zo série STICK s výpusťou.
Batéria s klasickým tvarom a oblými líniami,
materiál chróm.

Podomietkový set s termostat.batériou zn.Paffoni
zo série LIGHT - termostat.podomietková bat.
2 výstupy,rameno, hlav.sprcha Jamaica, držiak
a kolienko v 1, ručná sprcha, hadica

KÚPEĽŇOVÝ
RADIÁTOR

Rebríkový radiátor zo série AVENTO 600x1210 mm,
chróm + elektrická tyč PMH-HT2. Vyrobený z
vertikálnych a horizontálnych štvorcových profilov.

SPRCHOVÝ KÚT

Sprchový kút zn. Roltechnik zo série
TOWER LINE 100x100 cm dvere do niky,
Jednokrídlové otočné, číre sklo/brillant,
s úpravou Rolshield.

ŽĽABY

Plastový sprchový žľab zn.AZP Brno,
800mm. Celonerezový žľab do priestoru
alebo do priestoru na vloženie dlažby..

ELEKTROINŠTALÁCIA

Vypínače a zásuvky zn. LEGRAND
zo série Valena Neutral biela.
Rozmery 80x80 mm.

MAĽOVANIE

1x penetračný náter, 2x vrstva farby,
biela farba

