
Lokal na Westerplatte 14/68
RZUT - PROJEKT

Zakres opracowania

Numer

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - LOKAL 1

Nazwa pomieszczenia

1.1 Komunikacja

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

25,41 m2

5,56 m2

0,92 m2

Salon

Kuchnia

WC

SUMA

6,63 m2

7,61 m2

2,90 m2

49,03 m2

Łazienka

Pokój

Metraż
użytkowy

Panele podłogowe laminowane Dąb Walt AC4 8 mm

LEGENDA:

Płytka podłogowa Yena 17.5 x 60 Artens

Gres szkliwiony Vesper Steel 59.7 X 59.7 Artens

Scianę ubikacji ułożyć płytkami Yena 17.5 x 60 Artens do
wysokości 1,2m, pozostałe ściany pomalować farbą
przeznaczoną do łazienek STROMBOLI2 ST2 z palety
barw ceresit.

Sciany łazienki ułożyć płytkami Glazura Avola Bianco
połysk 30 x 60 Ceamika Paradyż do wysokości 1,2m,
powyżej lini płytek wymalować farbą przeznaczoną do
łazienek STROMBOLI2 ST2 z palety barw ceresit.
Należy wziąć pod uwagę zabudowę instalacji płytami
g.-k. na stelażu. W strefie przy wannie płytki ułożyć do
wysokości 2m.
Należy wykonać odpływ i zasilanie w wodę dla praliki
oznaczonej na rysunku "P", Nad pralką zamontować
drabinkę podłączoną do pionu grzewczego.
Dokonać niezbędnych przeróbek hydraulicznych do
montażu miski ustępowej, umywalki, drabinki grzewczej
oraz pralki.

Zestaw mebli kuchennych Dalia kolor dąb
sonoma (elementy dobrać zgodnie z
wymiarami na rysunku) wraz z
wyposażeniem: zlew, pochłaniacz oraz
kuchenka. Pomiędzy meblami ułożyć glazurę
Avola Bianco połysk 30 x 60 Ceamika
Paradyż.
Zamontować kuchenkę Amica 58EE1.20(W),
oraz zlestalowy Bryza / S0wozmywak
8_011T Kuchinox.

A

- Ściany wszystkich pomieszczeń pomalować w kolorze
STROMBOLI2 ST2 z palety barw ceresit, po uprzednim
wypełnieniu ubytków i zagruntowaniu podłoża.
- Listwy przypodłogowe dobrać do paneli i zamontować.
- Wszystkie drzwi w mieszkaniu wymienić na Dąb
piaskowy 80  Artens, zgodnie z projektem. Drzwi
łazienkowe z przeszkleniem oraz otworami
napowietrzającymi.
lub wycięciem w dolnej części drzwi.
- Pomalować wszystkie grzejniki na biało.
- Należy wyburzyć ścianę zaznaczoną na rzucie kolorem
niebieskim --------.
- W korytarzu kuchni i łazience zastosować plafony, a w
pokojach żyrandole.

Cersanit Zestaw podtynkowy Mito z deską
i białym przyciskiem

B

Zestaw szafka z umywalką 51 Cersania
Rubid Cersanit

C

Drabinka łazienkowaD
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Wanna prostokątna Pert 160 x 80 Sensea,
front wanny zabudować i iłożyć płtki
analogiczne jak na podłodze, należy
pamiętać o drzwiczkach rewizyjnych.
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h=2,50m


