ZAŁĄCZNIK 1

STANDARD

MATERIAŁY
DRZWI
wewnętrzne

M2
FIRMA , KOLEKCJA

POL-SKONE W POWŁOCE ECO-TOP : INTER-AMBER www.pol-skone.pl/product/drzwi-wewnetrzne-inter-amber
VERTE : CAŁY KATALOG www.vertedrzwi.eu/katalog/#/14/
INVADO : GWINEA www.invado.pl/
Skrzydła i ościeżnice oferujemy w wersji podstawowej, bez wyposażenia dodatkowego. Drzwi do łazienki i WC dostępne są z tulejami
wentylacyjnymi z tworzywa sztucznego lub kratką wentylacyjną z tworzywa sztucznego, ościeżnice regulowane, w kolorze drzwi.

KLAMKI
KOLEKCJE PŁYTEK

DOMINO: JANE-R
VDS : DALIA , LARGO
Płytki bazowe, bez płytek dekoracyjnych (sprzedawanych na sztuki ) i mozaiki :
OPOCZNO podłogowe: STEEL
OPOCZNO łazienkowe: METALIC (pomijając silver), OPIRUS, MURETTO www.opoczno.eu
PARADYŻ podłogowe : AMABLE, ARKESIA SATYNA, BARIZA, NARDI, TANDORI
PARADYŻ łazienkowe: CHIARA, MIRIAM, RICOLETTA, SILVIA www.paradyz.com
CERSANIT łazienkowe i podłogowe: wszystkie kolekcje www.cersanit.com.pl
DOTYCZY POMIESZCZEŃ : przedpokój (podłoga), kuchnia(podłoga i fartuch kuchenny), łazienka ( ściany do wysokości ościeżnicy drzwi i
podłoga )

PANELE
PODLOGOWE

DESKA DREWNIANA lakierowana :
FinishParkiet Jesion Select, FinishParkiet Jesion Natura, FinishParkiet Jesion Thermo Bursztyn, FinishParkiet Jesion Bielony,
FinishParkiet Dąb Rustikal, FinishParkiet Dąb Natura
PANELE PODŁOGOWE:
KRONOPOL: Dąb Masala AC4 10mm D2583 Helio, Dąb Kardamonowy AC4 10mm D2025 Helio, Dąb Cognac AC4 10mm
D3049 Helio
DOTYCZY POMIESZCZEŃ: salon, sypialnia, pokój

ARMATURA

ZESTAW ŁAZIENKOWY IDEAL STANDARD B0227AA
(bateria umywalkowa + bateria wannowa lub prysznicowa ze słuchawką i drążkiem prysznicowym )
Bateria jednootworowa umywalkowa + bateria wannowa ścienna :
KFA : AMETYST, BRYLANT, CYRKON, DIAMENT, JANTAR, KORUND, KWARC, MALACHIT, RUBIN

www.grupa-armatura.pl
DOTYCZY POMIESZCZENIA: łazienka

CERAMIKA
SANITARNA

UMYWALKA wisząca:
IDEAL STANDARD ECCO , KOŁO TWINS 50 , KOŁO REKORD 50+PÓŁPOSTUMENT, CERSANIT: NANO 50 symetryczna,
asymetryczna, NANO 55, AQUAFORM FLEX 50 umywalka+ szafka biała , PALERMO 53
WANNA prostokątna :
AQUAFORM: FILON 140X70, 150X70, 160X70, ARCLINE 140X70, 150X70, ARCLINE asymetryczna 160x70, 150x70 + obudowa
akrylowa , CORDOBA 135,5x95 + obudowa akrylowa
KOŁO: OPAL PLUS 140X70, 150X70
KABINA PRYSZNICOWA (zamiast wanny) :
AQUAFORM: BORNEO Kabina półokrągła 80 wys. 185Cm + Półokrągły brodzik z serii PLUS 550 z obudową zintegrowaną ,
NIGRA Kabina półokrągła 80, chrom, szkło przejrzyste + Półokrągły brodzik z serii PLUS 550 z obudową zintegrowaną, NIGRA
Kabina kwadratowa narożna 80 + Brodzik kwadratowy DELTA płytki ze zintegrowaną obudową 80
MISKA WISZĄCA WC IDEAL STANDARD (zestaw: deska+stelaż+przycisk)
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INNE

Lustro wklejane w łazience nad umywalką o powierzchni do 1m² lub lustro zawieszane IKEA : TRANBY , GRUNDTAL, KOLJA ,
UNG DRILL
Szpachlowanie ubytków tynku i malowane dwukrotne ścian farbą DEKORAL PROFESIONAL(pastelowe kolory z mieszalnika)
oraz sufitów farbą DEKORAL w kolorze białym
Ułożenie tapety na ścianie o powierzchni do 40m2 tapetą w cenie do 80zł/rolkę netto
Projekt wnętrza lokalu w zakresie wg załącznika nr2
Sufit podwieszany w łazience z oświetleniem halogenowym (do 6 punktów)

Uwagi:
Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany kolekcji i kolorystyki materiałów w przypadku wycofania z produkcji materiałów opisanych w załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązuje się
powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego oraz przedstawić produkt zamienny o takiej samej jakości i wartości . Spowodowana tym konieczność wykonania projektu zamiennego nie
będzie skutkowała w zmianie ceny umowy. Jednocześnie Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy z powodu braku dostępności zaakceptowanych i opisanych w załączniku nr 1 materiałów, Wykonawca zastrzega sobie prawo do pobrania wynagrodzenia z tytułu poniesionych
kosztów. Koszty te dotyczą sporządzenia projektu i zamówienia pozostałych materiałów opisanych w załączniku nr 1.
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ZAŁĄCZNIK 2

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
1. Inwentaryzacja lokalu w formie rzutu - skala 1:50
2. Wizualizacja łazienki – zdjęcia jpg.
2. Rozwinięcie ścian łazienki z układem płytek - skala 1:20
3. Rzut pomieszczenia łazienki- skala 1:20
4. Rzut posadzki całego lokalu - skala 1:50
5. Zestawienie ilościowe materiałów: płytek ceramicznych, paneli podłogowych, listew przypodłogowych , armatury i ceramiki sanitarnej, powierzchni
malowanej ścian i sufitów, drzwi wewnętrznych
6. Konsultacje z projektantem – 4 godziny
Dokumentacja wydrukowana i trwale spięta w 2 kopiach . Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

