MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
FARBY

PODŁOGI Z LISTWAMI
PRZYPODŁOGOWYMI
PODŁOGI GRESOWE W STREFIE
WEJŚCIA, W ŁAZIENCE I W KUCHNI

GLAZURA

ARMATURA

CERAMIKA

RE

Ściany – BECKERS Designer Colour (wybrane kolory);

AL
IZA
C
W JUŻ JA
50
DN
I

RE

Ściany –TIKKURILLA Potęga Kolorów / kompozycje, BECKERS Designer Colour
TIKKURILA
White
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Panel laminowany (klasa ścieralności AC4 i AC5) z powłoką
wodoodporną QUICKSTEP lub EGGER;
podłogi o wzorze jodły francuskiej

Drewniana podłoga 3-warstwowa – duże deski klejone do podłoża; podłoga układana na
wzór jodły klasycznej; parkiet; panel QUICKSTEP PREMIUM (AC4 i AC5) z powłoką
o strukturze i formacie drewna
wodoporną, gresy

Gres
w formacie 60x60 cm,
gresy o strukturze i formacie drewna

Gresy

o formatach 60x60 cm, 60x120 cm

Płytki ścienne o formacie 30x60 cm, płytki dekoracyjne
strukturalne w cenie Pakietu

Płytki
strukturalne

w formatach 30x60 cm, 30x90 cm, płytki dekoracyjne
w cenie Pakietu

Chromowane baterie GROHE, baterie umywalkowe
w rozmiarze S i M ; bateria wannowa i natryskowa z drążkiem do wyboru

Chromowane baterie GROHE, wysokie baterie umywalkowe stawiane na blacie, podtynkowa bateria umywalkowa, termostatyczne baterie natryskowe i wannowe; natynkowa bateria
z deszczownicą; czarny zestaw armatury HANSGROHE

WC podwieszane montowane na stelażu podtynkowym z deską
wolnoopadającą, w tym miski bezkołnierzowe; umywalka ścienna

WC PREMIUM podwieszane montowane na stelażu podtynkowym z deską wolnoopadającą,
w tym miski bezkołnierzowe; przycisk do wyboru; umywalka ścienna
W cenie Pakietu dostępne umywalki nablatowe i meblowe (szafki łazienkowe z montażem płątne dodatkowo)

W cenie Pakietu dostępne umywalki nablatowe i meblowe*

Wanny prostokątne do zabudowy płytkami z parawanem
nawannowym w cenie pakietu

Wanna wolnostojąca; narożna lub prostokątna do zabudowy płytkami

Szyba walk-in, kabina kwadratowa lub półokrągła 90x90 cm z chro mowanym wykończeniem, z odpływem liniowym lub na brodziku

Szyba walk-in lub kabina prostokątna 100x80 cm z chromowanym lub czarnym
wykończeniem; z odpływem liniowym lub na brodziku

Laminowane i lakierowane, pełne lub przeszklone w wybranych
kolorach z kompletem okuć; ościeżnica przylgowa

Drzwi typu hide (ukryte) laminowane i lakierowane, pełne lub przeszklone w wybranych
kolorach z kompletem okuć magnetycznych; ościeżnica bezprzylgowa

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Tak

Tak

WYBÓR MATERIAŁÓW Z ARCHITEKTEM

Tak

Tak

Tak, łazienki i salonu

Tak, łazienki, salonu oraz sypialni

WANNA

KABINA PRYSZNICOWA

DRZWI

z parawanem nawannowym w cenie Pakietu

WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTEM

WIZUALIZACJE
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MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

WYGODNY WOOD
Przygotowaliśmy też specjalną opcję
pakietu Wygodnego WOOD
DOKŁADAMY WIĘCEJ DREWNA!
Drewniana podłoga 3-warstwowa o wzorze klepki, układana
pływająco, możliwa do zastoswania z ogrzewaniem podłogowym,
gresy retyﬁkowane o fakturze drewna, dł. do 90 cm
Dzięki temu w korzystnej cenie możemy zaproponować
wysokiej jakości podłogę drewnianą w różnych ciekawych
wybarwieniach od jasnych, przez naturalne kolory,
po ciemne oraz wykończeniach, jak lakier, czy olej.
Przyjdź i zobacz wszystkie wzory w naszej WZORCOWNI
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