INTERIÉROVÝ PROGRAM

PRESTÍŽ
Štandard materiálov a rozsah dodávky dokončenia „domu na kľúč”

PODLAHA

Drevená podlaha zn. SAXO Parket
Odtiene podľa vzorkovníka.
Rozmery 16x180x1500 mm

Soklová lišta biela drevená, zapustená,
zarovno so stenou.

INTERIÉROVÉ
DVERE

Dvere zn. ECLISSE zo série Syntesis Line
rozmery 800x2100mm. Skrytá hliníková
zárubňa bez traverzy

Posuvné jednokrídlové dvere zn.ECLISSE,
Zasúvajúce sa do puzdra v stene.
Rozmery 800x2100 mm.
Obložková zárubňa.

KĽUČKY
KOVANIE

Hranatá rozetová kľučka na dvere
JNF SQUARE 153-HR od spoločnosti
MP kovania. Hrúbka rozety je 11mm.
Povrch BN – brúsená nerez,
materiál nerez.

DLAŽBY

Zn. ABK zo série INTERNO 9 160x320 cm,
hrúbky 7 mm. Protišmyková, matná,
materiál gres. Odtiene podľa vzorkovníka.
Použitie v kúpeľniach, vstupných chodbách,
technických miestnostiach

OBKLAD

Zn. ABK zo série INTERNO 9 160x320 cm,
hrúbky 7 mm. Protišmyková, matná,
materiál gres. Odtiene podľa vzorkovníka.
Použitie v kúpeľniach na plnú výšku a
samostatné WC na výšku 1,2m.

SANITA

Vaňa SQUARDO Edge zn. Villeroy Boch
obdĺžniková s nožičkami a sifónom,
napúšťanie vane cez prívod vody integrovaný
v sifóne Edge ,farba biela. Rozmery 1900x900 mm.

Keramické závesné umývadlo zn. Hatria
zo série Canalgrande. Je vybavené prepadom a
otvorom na batériu. Moderný hranatý tvar.
Biela farba. Rozmery 600x500 mm.

Malé keramické závesné umývadielko
zn. Artceram zo série BRICK bielej farby ,
má moderný hranatý tvar.
Je vybavené prepadom a otvorom na batériu.
Rozmery 540x200x90 mm.

Keramický závesný bidet zn. Hatria zo
série NEXT ,bielej farby.
Je vybavené prepadom a otvorom na batériu.
Rozmery 360x520 mm.

Keramické Závesné WC zn. Hatria zo série NEXT.
Sedátko keramické, pomaly sklopné a jednoducho
odnímateľné. Biela farba. Rozmery 360x560 mm.

BATÉRIE

Umývadlová jednopáková stojanová batéria zn. Paffoni
zo série ELYS bez výpuste s odpadovou súpravou.
Batéria s moderným hranatým a jednoduchým
dizajnom. materiál chróm.

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

Bidetová jednopáková stojanová batéria
zn. Paffoni zo série ELYS bez výpuste.
Batéria s hranatými líniami, materiál chróm.

Podomietkový set s termostat.batériou
zn. Paffoni zo série LEVEL 3 - termostat.batéria
3 výstupy, hlav.sprcha s vodopádom,
kolienko a držiak v 1, ručná sprcha a hadica

KÚPEĽŇOVÝ
RADIÁTOR

Rebríkový radiátor zo série PEGASUS 608x1700 mm,
zrkadlový povrch + vykurovacia tyč PMH-HT1.

SPRCHOVÝ KÚT

Sprchový kút zn. Sanswiss zo série
ESCURA 100x100 cm dvere do niky,
Jednokrídlové s otváraním von,
číre sklo/aluchrom, s úpravou Aquaperle.

ŽĽABY

Žľab zn. GEBERIT do zvislej steny.
Predstenová inštalácia, spolu s komplentážnou
krytkou (materiál plast/lesklý chróm). Inštalačný
prvok Geberit Duofix pre sprchu s odtokom v stene.

ELEKTROINŠTALÁCIA

Vypínače a zásuvky zn. NIKO
zo série NIKO white bielej farby.
Rozmery 80x80 mm.

MAĽOVANIE

1x penetračný náter, 3x vrstva farby,
biela farba

