Załącznik nr. 2 Specyfikacja prac wykończeniowych i materiałów

Rodzaj robót
wykończeniowych

Składowe elementy na cenę jedn. robocizny

układanie glazury do wysokości ościeżnicy drzwiowej
gruntowanie podłoża
prace fliziarskie

układanie terakoty
równanie podłoża posadzki
izolowanie płynną izolacją

wykończenie prac
fliziarskich

silikonowanie
cięcie płytek pod kątem 45 stopni

prace parkieciarskie

układanie panela podłogowego pływająco
układanie listew przypodłogowych Arctic White 8

wykończenie prac
parkieciarskich

wykonanie listew ozdobnych w kolorze aluminium (dylatacyjnych)
gładzie+ malowanie ścian

prace malarskie
gładzie+ malowanie sufitów
akrylowanie ościeży okiennych
wykończenie prac
malarskich

demontaż i montaż osprzętu elektrycznego
przeróbki hydrauliczne

prace hydrauliczne

materiały budowlane

prace elektryczne

przeróbki elektryczne
montaż umywalki z syfonem
montaż baterii umywalkowej
montaż wc wiszącego

montaż stelażu do wc
biały montaż

montaż wanny
montaż baterii wannowej
montaż zaworków do pralki
montaż zaworków do zmywarki
zabudowa stelaża
demontaż i montaż grzejników

montaż drzwi

drzwi
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montaż drzwi
prace dodatkowe

sprzątanie
transport

Materiały i prace wykraczające poza WWW EXCELLENT (zlecone przez
Klienta)
dopłata do brodzika, seria Zero Excellent 80 x 140 cm z syfonem
dodatek łazienkowy- wieszak pojedynczy Riko chrom (4 szt dodatków w pakiecie
Copper w standardzie)
dobudowa komina płytką gk na plackach celem dopasowania do wymiarów
zabudowy meblowej
gładzie ścian
tapeta w salonie na wydzielonym fragmencie ściany, studio onszelf most fabulous
530834 z montażem
zabudowa prysznica celem zmiany umiejscowienia natynkowych przyłączy do
prysznica
zabudowa gk kryjąca natynkowe przyłącza do pralki i umywalki
cięcie płytek pod kątem 45 stopni na nowo wykonanej zabudowie pralki i umywalki
belka z gk nad lustrem "domykająca" zabudowę wraz ze szpachlowaniem i
malowaniem
zabudowa gk z wnęką pod prysznicem wraz z docinaniem płytek pod kątem 45
stopni
przeróbki hydrauliczne w łazience
przeróbki elektryczne w łazience
przeróbki elektryczne w salonie

oświetlenie szynoprzewodowe hollu i aneksu kuchennego z salonem kolor czarny
mat natynkowe z montażem i żarówkami
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lampa nad stół zwis - light prestige arizona, czarny/złoty

lampy łazienka natynkowe sufitowe light prestige faro XL IP65, kolor biały, 3 szt z
montażem i żarówkami

kinkiet łazienkowy light prestige ibros IP44, biały z montażem i źródłem światła
lampa sufitowa w sypialni Light Prestige Snow 2, biała z żarówkami i montażem
sprzęty AGD – specyfikacja załącznik nr 5
zabudowa meblowa w kuchni lakier biały mat, blat laminowany, płyta ścienna pod
kolor blatu
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