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Zdjęcie przedstawia naszą realizację

pakiet

DISTINCTION

Pakiet DISTINCTION obejmuje:
- szpachlowanie wszystkich ścian i sufitów masą szpachlowa firmy Flügger,
- malowanie na dowolne kolory farbą Flügger,
- jednopoziomowe podwieszenie sufitu w łazience lub nad zabudową kuchenną (płytką GK),
- wykonanie maskownic z płyty GK celem ukrycia szyny karniszowej,
- wykonanie na ścianie sztukaterii Orac (listwa do 10mb),
- montaż podłogi drewnianej wraz z lakierowanymi listwami mdf (wys. 8cm),
- montaż drzwi bezprzylgowych,
- drobne przeróbki instalacji elektrycznej (przesunięcia punktów, dorobienie max 5 nowych punktów),
- drobne przeróbki instalacji wod.-kan. (przesunięcie np. grzejnika, lokalizacji umywalki),
- flizowanie, fugowanie, silikonowanie (w cenie pakietu montaż płytek strukturalnych do 3m ² oraz mozaiki do 1m²),
- montaż lustra (do 1m²),
- wykonanie zabudowy stelaża podtynkowego WC,
- wykonanie odpływu liniowego lub montaż brodzika,
- biały montaż w łazience,
- montaż lamp i halogenów (6szt: kuchnia, jadalnia, sypialnia, korytarz, łazienka sufit oraz łazienka kinkiet),
- wykonanie lacobelu nad blatem kuchennym (do 3m²) lub montaż płytek ściennych,
- generalne sprzątanie mieszkania po pracach budowlanych.
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FARBY (kolorystyka ścian)
producent: Flügger
typ: Flutex
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DRZWI
producent: Porta

Model drzwi: Porta Koncept A.9

Propozycje klamek

Model drzwi: Porta Focus 4.A
Divo Fit, dostępne kolory: chrom,
chrom satyna, czarny

Divo Fit, dostępne kolory: chrom,
chrom satyna, czarny

Fado Fit, dostępne kolory: chrom, złoto

Fado Fit, dostępne kolory: chrom, złoto

Isa, dostępne kolory: chrom polerowany,
chrom satyna, czarny

Isa, dostępne kolory: chrom polerowany,
chrom satyna, czarny

Euforia Q, dostępne kolory: czarny

Euforia Q, dostępne kolory: czarny

Propozycje innych oklein

Okleina Naturalna Dąb
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Dąb Winchester
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Propozycje klamek

Nero

Propozycje innych oklein

Dąb Jasny

Wenge White

Akacja Srebrna

Akacja Miodowa

Dąb Szkarłatny

DRZWI
producent: DRE

Model drzwi: Uni 10

Propozycje klamek

Model drzwi: Binito 20
Febe, dostępne kolory: nikiel szczotkowany

Febe, dostępne kolory: nikiel szczotkowany

Luna, dostępne kolory: chrom szczotkowany,
mosiądz błyszczący

Luna, dostępne kolory: chrom szczotkowany,
mosiądz błyszczący

Cube, dostępne kolory: chrom błyszczący,
nikiel szczotkowany, czarny mat

Cube, dostępne kolory: chrom błyszczący,
nikiel szczotkowany, czarny mat

Iibiza, dostępne kolory: czarny mat, biały mat,
grafit chrom, nikiel satyna, chrom błyszczący

Iibiza, dostępne kolory: czarny mat, biały mat,
grafit chrom, nikiel satyna, chrom błyszczący

Propozycje innych wybarwień

Biały

Popielaty

Propozycje klamek

Latte

Propozycje innych wybarwień

Ecru

Biały

Popielaty

Latte
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Ecru
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LAMPY

pokój dzienny

sypialnia

przedpokój

kuchnia

jadalnia

łazienka
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producent: Zuma Line
model: Rondoo Spot SL1
śr. 9.6 cm, h = 12.5 cm
kolory: złoty, czarny, biały

producent: Philips
model: Paisley
śr. 9.6 cm, h = 12.5 cm
kolory: czarny, biały

producent: Trio Leuchten
model: Marley
dł. 24 cm, szer. 24 cm, h= 15 cm
kolory: czarny, biały

producent: Nowodvorski
model: Viviane
śr. 50 cm h = 24 cm
kolory: czarny, biały, szary

producent: Sigma
model: Selin
szer. 32 cm, gł. 32 h = 58 cm
kolory: czarny, biały

producent: Italux
model: Veva
szer. 62 cm, h max = 100 cm
kolory: czarny, złoty

producent: Novodworski
model: Bio
śr. 38 cm, h = 150 cm
kolory: drewnopodobny,
biały

producent: Nowodvorski
model: Sticks
szer. 70 cm, h = 51 cm
kolory: czarny-miedź
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producent: Novodworski
model: Van Gogh S
szer. 45,5 cm, gł. 14 cm,
h = 6 cm
kolory: czarny, biały

producent: Zuma Line
model: Jena
śr. 53 cm, h = 100 cm
kolory: chrom/biel

producent: Novodworski
model: Aida
śr. 45 cm, h = 120 cm
kolory: czarny, biały

producent: Philips
model: Clear
śr. 30 cm, h = 2,3 cm
kolory: biały

producent: Rabalux
Kinkiet łazienkowy
śr. 30 cm, h = 10cm
kolory: chrom
producent: Novodworski
model: Mist
śr. 50 cm, h = 110 cm
kolory: biały
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producent: Markslöjd
Kinkiet łazienkowy
dł. 13 cm, szer. 50 cm
h = 10cm
kolory: chrom

producent: Markslojd
model: Quattro
szer. 66 cm, h = 17 cm
kolory: czarny

producent: Italux
model: Melvo
szer. 66 cm, h = 76 cm
kolory: złoto/biel

PANELE DREWNIANE
producent: Quickstep
gr. 2,4 mm, szer. 19,4
cm, dł. 125,6 cm

Dąb Aksamitny Beżowy

Dąb Wiejski Szarobrązowy

Dąb Wiejski Ciemnobrązowy

Dąb dryfujący beżowy

DESKA BARLINECKA
producent: Barlinek
gr. 14 mm, szer. 13 cm,
dł. 220 cm

Źródło ilustracji: www.quick-step.com.pl

Dąb Coconut Piccolo

Dąb Nugat Piccolo

Dąb Jaspis Piccolo
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Dąb Askania Piccolo
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PODŁOGI DREWNIANE
producent: Abaro
gr. 15 mm, szer. 14 cm,
mix długościowy od
60 do 200 cm

Abaro Dab Campa

Za dopłatą możliwość wykonania podłogi na
wzór jodełki francukiej bądź tradycyjnej:

Abaro Dąb Latte

jodełka francuska

Źródło zdjęcia: chapelparket.pl
Abaro Dąb Lava
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Abaro Dąb Perla
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jodełka tradycyjna

PŁYTKI (łazienka)
producent: Opoczno
kolekcja: Carrara Pulpis

Carrara Mosaic White 28 x 29,7

Gptu 601 Marquina

Carrara White Polished

Zdjęcie przedstawia naszą realizację
Carrara White
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PŁYTKI (łazienka)
producent: Paradyż
kolekcja: Industrial Chic

Źródło zdjęcia: www.paradyz.com
Grys Carpet Dekor 30x90
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Grys 30x90
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PŁYTKI (łazienka)
producent: Paradyż
kolekcja: Golden Hills

Źródło zdjęcia: www.paradyz.com
Gold Struktura 30x90
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Surface Bianco 30x90
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PŁYTKI (łazienka)
producent: Paradyż
kolekcja: Woodskin

Bianco Ściana A Struktura
30x90

Bianco Ściana B Struktura
30x90

Brown Ściana A Struktura
30x90

Brown Ściana B Struktura
30x90

Grys 30x90

Źródło zdjęcia: www.paradyz.com
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PŁYTKI (łazienka)
producent: Opoczno
kolekcja: Love You Navy

Love You White Wood Satin 30x90

PS904 Satin 30x90

Love You White Full
Mosaic Satin 29x29

Love You White Structure Satin 30x90

Źródło zdjęcia: www.opoczno.eu
Love You White Half
Mosaic Satin 29x29

Grand Wood Rustic
Light Brown 20x120

Love You White Half
Mosaic Satin 29x29
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Love You White Full
Mosaic Satin 29x29
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PŁYTKI PODŁOGOWE (kuchnia i przedpokój)
producent: Tubądzin, Marazzi

Tubądzin Sfumato Grey 60x60

Tubądzin Sfumato Patch 60x60

Marazzi Treverkheart M15T 15x90

DISTINCTION

Tubądzin Mulina Pol 60x60

Marazzi Treverkheart M15u 15x90

Marazzi Treverkheart M15s 15x90
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Tubądzin Pietrasanta Pol 60x60

Tubądzin Aulla Graphite Str 60x60

Producent: Cersanit
Kolekcja: Lara
- szerokość 794 mm
- głębokość 447 mm
- wysokość 452 mm
- kolor: szary lakier

Producent: Cersanit
Kolekcja: Lara
- szerokość: 59,4 cm
- głębokość: 44,7 cm
- wysokość: 46 cm
- kolor: laminat orzech

ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (ceramika)

Producent: Cersanit
Kolekcja: Moduo
- szerokość 59,5 cm
- głębokość 44,7 cm
- wysokość 62 cm
- kolor: szary lakier

Producent: Cersanit
Kolekcja: Lara
- szerokość 594 mm
- głębokość 447 mm
- wysokość 452 mm
- kolor: biały lakier/chrom

Producent: Cersanit
Kolekcja: Moduo
- szerokość 59,5 cm
- głębokość 44,7 cm
- wysokość 57 cm
- kolor: biały lakier

Producent: Vega
- szerokość 50 cm
- głębokość 40 cm
- wysokość 52 cm
- kolor: czarny lakier
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (armatura)
Bateria umywalkowa
producent: Roca
model: Atlas

Bateria wannowa
producent: Roca
model: Atlas

Bateria umywalkowa
Bateria wannowa
producent: Ideal Standard producent: Ideal Standard
model: Ceraline
model: Ceraline
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Słuchawka prysznicowa
producent: Roca
model: Plenum Square

Słuchawka prysznicowa
producent: Ideal Standard
model: Idealrain Evo Jet

Bateria umywalkowa
producent: Omnires
model: Apure

Bateria umywalkowa
producent: Deante
model: Alpinia

Bateria wannowa
producent: Omnires
model: Apure

Bateria wannowa
producent: Deante
model: Alpinia

Słuchawka prysznicowa
producent: Omnires
model: Hudson

Słuchawka prysznicowa
producent: Deante
model: Alpinia

ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (armatura)
producent: Roca
model: Victoria

producent: Roca
model: Carmen

producent: Omnires
model: Y1244JBL Y

producent: Grohe
model: Vitalio Joy

producent: Hansgrohe
model: Crometta
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producent: Hansgrohe
model: Crometta Varia
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (stelaże podtynkowe)

producent: Cersanit
model: Bari
- miska wisząca, bezkołnierzowa
- deska wolnoopadająca,
duroplastowa slim
- przycisk pneumatyczny
chrom błysk

pakiet

producent: Geberit
model: Unifix Premium
- miska wisząca, bezkołnierzowa, ceramiczna
- deska wolnoopadająca,
duroplastowa
- przycisk chrom
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producent: Roca
model: Active
- miska wisząca, bezkołnierzowa, ceramiczna
- deska wolnoopadająca,
duroplastowa
- przycisk

producent: Grohe
model: Serel
- miska wisząca, bezkołnierzowa, ceramiczna
- deska wolnoopadająca,
duroplastowa
- przycisk chrom

producent: Cersanit
model: Inteo
- miska wisząca, bezkołnierzowa, ceramiczna
- deska wolnoopadająca,
polipropylen
- przycisk chrom

producent: Cersanit
model: Fargo
- miska wisząca, bezkołnierzowa, ceramiczna
- deska wolnoopadająca,
duroplastowa
- przycisk chrom

ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (wanny)

producent: Roca
model: Linea
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x75 cm

producent: Roca
model: Genova N
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x75 cm

producent: Roca
model: Easy
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x75 cm

producent: Koło
model: Perfect
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x75 cm

producent: Koło
model: Modo
- wanna prostokątna akrylowa z powłoką Antislide
- 170x75 cm

producent: Sanplast
seria: Free Line
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x75 cm

pakiet

DISTINCTION

ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (parawany nawannowe)

producent: Rea
model: Lagos
- parawan ruchomy
- wykończenie profili - czarny
- wymiary: h=140, szer.=70

producent: Rea
model: Agat - 3
- parawan ruchomy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=140, szer.=120
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producent: Rea
model: Agat - 2
- parawan ruchomy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=140, szer.=80 lub 140x100

producent: Rea
model: Agat - 2
- parawan ruchomy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=140, szer.=80 lub 140x100

ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (prysznice, brodziki, odpływy linowe)

+

+

producent: Durasan
- odpływ liniowy 900 mm
- pod płytkę

producent: GoodHome
seria: Lagan
- brodzik prostokątny
- wykończenie: kompozyt ABS, akryl
- kolor biały
- wymiary: 80x120

producent: Durasan
seria: Primo
- odpływ liniowy 850 mm
- pod płytkę
producent: Besco
kolekcja: Excea
model: Aveo Black
- kabina walk-in
- kolor profili - czarny
- szkło hartowane
- wymiary: 100x90

producent: GoodHome
seria: Beloya
- kabina narożna
- kolor profili - chrom
- drzwi rozsuwane
- wymiary: 80x120x195
- szkło hartowane
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (prysznice, brodziki, odpływy linowe)

+

+

producent: Excellent
seria: Zero
- brodzik prostokątny
- wykończenie: akryl sanitarny
- kolor biały
- wymiary: 80x100
producent: Excellent
seria: 201
- kabina prostokątna
- kolor profili - chrom
- drzwi przesuwne
- powłoka Clean Control
- wymiary: 100x80
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producent: GoodHome
seria: Beloya
- kabina półokrągła
- kolor profili - chrom
- drzwi przesuwne z funkcją cichego domyku
- wymiary: 90x90x195

producent: GoodHome
seria: Limski
- brodzik półokrągły
- wykończenie: żywica, marmur
- kolor biały
- wymiary: 90x90

KUCHNIA
Za dodatkową opłatą wykonamy
w pełni wyposażoną kuchnię

Lacobel, różne kolory

przykład zastosowania

Zdjęcie przedstawia naszą realizację
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KUCHNIA

pakiet
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KUCHNIA - BLATY

KARLBY
dąb, fornir

SÄLJAN
imitacja kamienia, kwarc

BARKABODA
orzech, fornir

SÄLJAN
jasnoszary minerał, laminat

EKBACKEN
imitacja betonu, laminat

Źródło djęcia: www.ikea.pl

EKBACKEN
imitacja jesionu, laminat
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KUCHNIA - FRONTY

BODBYN
szary

VOXTORP
ciemnoszary

BODBYN
ciemnozielony

HITTARP
kremowy

VOXTORP
połysk, jasnobeżowy

EKESTAD
dąb

pakiet
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Źródło djęcia: www.ikea.pl

KUCHNIA - WYPOSAŻENIE

ESKELEN
Zlew wpuszczany,
1 kom z ociekarką,
beżowy, kompozyt
kwarcowy, 78x50 cm

ENERYDA
Gałka, czarny, 27 mm

BEJUBLAD
Wyciąg montowany
do ściany, czarny

NYVATTNET
złoty

BEJUBLAD
Wyciąg montowany
do ściany, biały

BAGGANÄS
Gałka, kolor mosiądzu, 21 mm
VATTUDALEN
Zlew wpuszczany, 1
kom z ociekarką, stal
nierdz, 69x47 cm
SMAKLIG
Płyta indukcyjna,
czarny, 59 cm

SMAKLIG
Płyta indukcyjna,
biały, 59 cm

BOSJÖN
stalowy

ENERYDA
Uchwyt, czarny, 112 mm

KALLRÖR
Uchwyt, stal nierdz, 213 mm

SMAKSAK
Piekarnik z wym.
obiegiem powietrza,
czarny

BEJUBLAD
Piekarnik z wym.
obiegiem powietrza,
biały szkło

HÄLLVIKEN
Zlew wpuszczany,
1 ½ kom z susz,
czarny, kompozyt
kwarcowy, 100x50 cm

pakiet

TOLLSJÖN
czarny
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LUSTRA

Producent: IKEA
STOCKHOLM
Lustro, orzech, 60 cm

Producent: IKEA
LINDBYN
Lustro, czarny, 110 cm
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Producent: IKEA
LINDBYN
Lustro, czarny, 40x130 cm

Producent: IKEA
HEMNES
Lustro, biały, 74x165 cm

Producent: IKEA
SONGE
Lustro, srebrny, 74x165 cm

Producent: IKEA
HEMNES
Lustro, złoty kolor, 74x165 cm

SZTUKATERIA

przykład zastosowania

Listwa ścienna Wallstyl WL7 NMC
Producent: Orac
- wysokość: 2,5 cm
- szerokość: 1,2 cm
- długość: 200 cm

Zdjęcie przedstawia naszą realizację
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Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi pakietami:

ESSENTIAL

SUPERIOR

Leach & Lang Property Consultants
ul. Garncarska 8/4
31-115 Kraków
mob. (+48) 539 929 671
tel. (+48) 12 430 10 44
e-mail: wykonczenia@leachandlang.pl

