STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA LOKALI
POMIESZCZENIE

ELEMENT WYPOSAŻENIA

LISTA WYPOSAŻENIA

zintegrowana szafa ubraniowa
lustro, wieszak
oświetlenie górne downlight led
Przedpokój

podłoga z paneli wodoodpornych Korlok Design Flooring
lub podobne
listwy przypodłogowe Duroplast białe
ściana z wieszakami w formie imitacji drewnianej jodełki
sofa narożna z funkcją spania (materiał plamoodporny
o podwyższonej wytrzymałości) marki Rosanero lub podobne
telewizor LCD 42-47, szafka RTV
fotel, Stolik kawowy, dywanik

Pokój dzienny

oświetlenie górne w formie listew z reflektorkami kierunkowymi,
kinkiety przy sofie
podłoga z paneli wodoodpornych Korlok Design Flooring
lub podobne
listwy przypodłogowe Duroplast białe
ściana z telewizorem - imitacja drewnianej jodełki
fototapeta z motywem górskim na ścianie
szafki kuchenne z frontami akrylowymi, samodomykające,
amortyzowane w kolorze białym, blat kuchenny biały
wbudowany sprzęt klasy Amica (lub podobny), lodówka
z zamrażarką, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza
indukcyjna, zlewozmywak, bateria i okap ze stali nierdzewnej

Aneks kuchenny

stół jadalny, krzesła

liczba uzależniona od typu
apartamentu

wyposażenie kuchni w sprzęt kuchenny (sztućce, talerze, miski,
kubki, szklanki, garnki ze stali nierdzewnej, noże, deski do
krojenia, przybory kuchenne)

liczba uzależniona od typu
apartamentu

ekspres do kawy
kinkiety nad blatem kuchennym
oświetlenie górne downlight led lub listwowe
podłoga z paneli wodoodpornych Korlok Design
listwy przypodłogowe Duroplast białe
ściana nad blatem imitacja drewnianej jodełki
łóżko 2-osobowe tapicerowane z materacem kieszeniowym
szafa garderobiana
niska zabudowa – standard hotelowy
lustro, puff do siedzenia, dywan
Sypialnia

oświetlenie górne w formie listew z reflektorkami kierunkowymi,
kinkiety przy sofie
podłoga z paneli wodoodpornych Korlok Design Flooring
lub podobne
listwy przypodłogowe Duroplast białe
fototapeta z motywem górskim na ścianie
kabina prysznicowa prostokątna (drzwi przesuwne hartowane,
płaski brodzik akrylowy, deszczownica Hansgrohe)
umywalka meblowa z bocznymi blatami Duravit ME by Strack
bateria Hansgrohe Talis

Łazienka

szafka i półka podumywalkowa (fornir naturalny)
miska ustępowa wisząca z deską wolnoopadającą
Duravit ME by Starck
płytki ceramiczne Venis Praga 45/120 i 58,6/58,6 cm
(imitacja białego marmuru)
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Łazienka

ELEMENT WYPOSAŻENIA

LISTA WYPOSAŻENIA

zintegrowana szafa pod zabudowę pralki z miejscem na ręczniki
i środki czystości (fornir naturalny), pralka
lustro nad umywalką z wbudowanym oświetleniem led
oświetlenie górne downlight led
stolik ogrodowy

Taras/balkon

krzesła ogrodowe

liczba uzależniona od typu
apartamentu

komplet bielizny pościelowej (standard hotelowy, kolor biały)

liczba uzależniona od typu
apartamentu

komplet ręczników małych i dużych (standard hotelowy,
kolor biały), ręcznik stópki

liczba uzależniona od typu
apartamentu

okna wyposażone w białe rolety rzymskie, pokoje dzienne
z dodatkowymi zasłonami na przeszkleniu od strony tarasów
drzwi wewnętrzne VOX Modus, bezprzylgowe z zamkiem
magnetycznym, ukrytymi zawiasami, kolor biały
Pozostałe

drzwi wejściowe antywłamaniowe, przeciwpożarowe,
wyposażone w czytnik kart magnetycznych, kolor biały
oświetlenie prod. Zuma Line, Novodworski lub Qaza
automatyka sterująca ogrzewaniem z możliwością zdalnego
sterowania
wentylacja w systemie Aereco (nawiewniki higrosterowalne
w oknach, wentylacja mechaniczna łazienek, okapów, kuchni)
odkurzacz, przybory sprzątające, żelazko, deska do prasowania,
kosmetyki kąpielowe

