
 
 
 
 

W wycenie uwzględniono: 
  
- ułożenie podłóg drewnianych lub paneli na całym poddaszu według wybranego programu wykończeniowego 
- podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe  ALU MAX PROTECT 3 mm pod panelami 
- w schowku, pomieszczeniu technicznym , pralni, wiatrołapie  założono ułożenie płytek  
z katalogu redNet Dom Sp. z o.o. wraz z wykonaniem cokolika 
- W domu w którym występuje garaż do garażu wyceniono drzwi DRE Solid 0 "zwykły" laminat CPL   
z ościeżnicą stalową regulowaną bez wizjera z klamką Ontario w każdym z programów 
- w  domu w którym występuje garaż - w garażu  założono ułożenie płytek Nowa Gala Sól i Pieprz  
wraz z wykonaniem cokolika  wys. 6 cm z płytki dociętej w każdym z pakietów 
- do pomieszczeń technicznych nie będących garażem wyceniono takie same drzwi jak do pokojów 
- warstwy wyrównawcze w łazience ścianach wykonane z bloczków VG Orth nie wyszpachlowanych  
w standardzie deweloperskim 
  
Wycena nie zawiera: 
- wykończenia schodów i barierek/ pochwytów do nich  
(możliwa indywidualna wycena według preferencji klienta) 
  
  
Wykończenie domu w standardzie "Pod Klucz" zawiera wszystkie urządzenia sanitarne zgodnie  
z pierwotnym, developerskim rzutem mieszkania (przed zmianami) 
  
Do wyceny przyjęto zmienione standardowe założenia ofertowe firmy "redNet Dom Sp. z o.o."  
stanowiące załącznik do wyceny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wycena Ogrody Szymborskiej-  TEMAR 

   

   

 
cena zł brutto/m2 

Powierzchnia SILVER GOLD 

137,34 700 1000 

136,49 760 1050 

146,94 760 1030 



Ogólne założenia dotyczące rozpoczęcia prac w lokalu: 
 

− Wykonane są tynki gipsowe (w przypadku tynków cem-wap. naliczana jest 

dopłata za szpachlowanie ścian i sufitów) 

− Wykonane są wylewki cementowe 

− Zamontowane są kratki wentylacyjne (ewentualnie wentylatory mechaniczne) 

− Instalacje wod-kan rozprowadzone są podtynkowo lub natynkowo w miejsca 

docelowego montażu urządzeń  

− Wykonana jest instalacja  C.O.:  odebrana pod ciśnieniem, zamontowane grzejniki 

na ścianach 

− Instalacja elektrotechniczna – wykonana jest bez opraw oświetleniowych 

(zamontowane liczniki energii i osprzęt elektryczny) 

− Wykonana jest instalacja teletechniczna wraz z osprzętem elektrycznym 

− Oferta standardowa nie dotyczy powierzchni loggia, balkon, taras 

− Zamontowane są parapety wewnętrzne, w  przypadku ich braku naliczona 
zostanie opłata za ich montaż 

− Uruchomiona jest winda w budynku. W przypadku braku uruchomionej windy  na 
inwestycji będzie naliczana dodatkowa opłata za wniesienie po schodach 
materiałów do mieszkania. 

− Oferta dotyczy podstawowego rzutu budowlanego 

SILVER 
 

1. Zabudowa gk stelaża podtynkowego miski ustępowej. 
2. Ewentualne przeróbki instalacji wod-kan w łazience związane z koniecznością wkucia 

lub zabudowy instalacji niezabudowanej przez dewelopera (decyzja wyboru sposobu 
po stronie projektanta zależna od zapisów  instrukcji użytkowania mieszkania). 

3. Warstwy wyrównawcze w łazience ścianach wykonane z bloczków VG Orth nie 
wyszpachlowanych w standardzie deweloperskim 

4. Przeróbka instalacji elektrycznej w łazience (przeniesienie do 3 punktów 
elektrycznych – gniazda/włączniki/wypust oświetleniowy kinkietu) związana z 
montażem lustra. 

5. Wykończenie ścian: 
a) Malowanie ścian farbą lateksową Kabe Prolatex mat kolory 7-8 (według wzornika 

Imparat) lub kolory jasne pastelowe według katalogu redNet Dom dla programu Silver 
b) Malowanie sufitów farbą antyrefleksyjną Kabe Top White Anti- Reflex. 
c) Brak gładzenia ścian i sufitów gotową masą szpachlową np. typu akrylputz   

 (wyrównania bruzd, uzupełnienia nieszczelności, ujednolicenia płaszczyzn ) 
d) Płytki ścienne do wysokości maksymalnie 2 m (do pełnej wysokości płytki) w 

pomieszczeniach łazienka, WC – powyżej ściana szpachlowana i malowana na 
biało. Jeśli płytki zostaną ułożone poniżej zakładanych wysokości ściany zostaną 
wyszpachlowane i pomalowane zgodnie z założeniami pakietu. 

e) Lustro float bez fazowania, wklejane między płytki w łazience (powierzchnia do 
1m2) 

f) Oferta nie obejmuje pasa płytek między szafkami kuchennymi. 



g) Naroża zewnętrzne płytek szlifowane pod katem 45o, bez listew narożnikowych. 
 
 

6. Wykończenie podłóg: 
a) Podłogi: panele podłogowe z listwą przyścienną systemową PCV w kolorze 

zbliżonym do koloru podłogi lub z listwą CubuFlex MDF (białe, wys. 60 mm, 
proste). Podkłady pod panele podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe  ALU 
MAX PROTECT 3 mm (lub równoważne). Listwy progowe innego niż panele 
producenta.: pokój główny, sypialnie. Łączenie podłóg listwą progową 
aluminiową (kolor: srebrny lub szampański). 

b) Płytki podłogowe układane w układzie prostym: kuchnia otwarta – do 5 m2, 
przedpokój, korytarz, wiatrołap wraz z wykonaniem cokolika (docinanego z płytki 
podłogowej), łazienka, WC, 

c) W garażu (tam gdzie występuje )  gres techniczny Nowa Gala SP 30x30 układany 
w układzie prostym wraz z wykonaniem cokolika 

d) Izolacja przeciwwilgociowa z folii płynnej w pomieszczeniach łazienka, WC. 
7. Stolarka drzwiowa (nie dotyczy drzwi do garażu): 

a) Dopasowanie otworów drzwiowych o maksymalnych wymiarach 92 cm x 210 cm 
do montażu drzwi przylgowych. 

b) Wstawienie drzwi przylgowych (wypełnienie, wkład stabilizujący „plaster miodu”) 
z ościeżnicą regulowaną, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, klamka 
WC z blokadą łazienkową.  

c) Rodzaje oklein/pokryć. 
 

DRE 

NOVA 

model Nova 10, dekor DRE-Cell (miedź antyczna I beton oxide) 

ościeżnica regulowana z kątownikiem K63 

podcięcie wentylacyjne 

DECO 

model Deco 10, dekor DRE-Cell-grupa 1 / DRE-Cell-grupa 2 / DRE-3D, szyba 
kora biała gr. 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

model Deco 20, dekor DRE-Cell-grupa 1 / DRE-Cell-grupa 2 / DRE-3D, szyba 
kora biała gr. 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

model Deco 30, dekor DRE-Cell-grupa 1 / DRE-Cell-grupa 2 / DRE-3D, szyba 
kora biała gr. 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

model Deco 40, dekor DRE-Cell-grupa 1 / DRE-Cell-grupa 2 / DRE-3D, 
krawędź prosta lub "karnies" 

ościeżnica regulowana z kątownikiem K63 

podcięcie wentylacyjne  

PLUS 

model Plus 10, dekor DRE-Cell-grupa 1, krawędź prosta lub "karnies" 

model Plus 20, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź 
prosta lub "karnies" 

model Plus 30, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź 
prosta lub "karnies" 

model Plus 40, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź 
prosta lub "karnies" 

model Plus 50, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź 
prosta lub "karnies" 

model Plus 60, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź 
prosta lub "karnies" 



 
  

 

model Plus 70, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź 
prosta lub "karnies" 

model Plus 80, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź 
prosta lub "karnies" 

ościeżnica regulowana z kątownikiem K63 

podcięcie wentylacyjne  

STANDARD 

Model Standard 10, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, krawędź 
prosta lub "karnies" 

Model Standard 20, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

Model Standard 20s, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

Model Standard 30, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

Model Standard 30s, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

Model Standard 40, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

Model Standard 40s, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

Model Standard 50, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

Model Standard 50s, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

Model Standard 60, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora 
biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies" 

ościeżnica regulowana z kątownikiem K63 

podcięcie wentylacyjne 

PORTA 

MINIMAX  

model P, lakier Standard biały 

ościeżnica regulowana Porta SYSTEM w okleinie Portadecor biała 

podcięcie wentylacyjne 

LONDYN 

model P, lakier Standard biały 

Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM w okleinie Portadecor biała 

podcięcie wentylacyjne 

 
WIEDEŃ  

model P, lakier Standard biały 

ościeżnica regulowana Porta SYSTEM w okleinie Portadecor biała 

podcięcie wentylacyjne 

DECOR 

model P, okleina Portadecor / Portasyncho 3D 

Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM  w okleinie Portadecor / Portasyncho 
3D 

podcięcie wentylacyjne 

 
1. Stolarka drzwiowa do garażu: 

a) Dopasowanie otworu drzwiowego do montażu (nie dotyczy wykonania węgarka 
drzwiowego lub przesuwania otworu drzwiowego)   

b) Wstawienie drzwi DRE SOLID 0 – skrzydło w laminacie CPL z ościeżnicą stalową 
regulowaną w kolorystyce według katalogu producenta  



c) klamka Ontario z wkładką patentową 
 

8. Wyposażenie łazienki w urządzenia: 
a) Armatura sanitarna oraz umywalka z półpostumentem/szafką 

podumywalkową/półsyfonem ozdobnym butelkowym typu Viega lub umywalka 
nablatowa (bez montażu), WC podwieszane (stelaż Tece Base 9400007, przycisk 
Tece-Base 9240700 w kolorze białym). 

b) Kabina prysznicowa z brodzikiem ze zintegrowaną obudową/ brodzikiem 
obudowanym płytką.* 

c) Wanna obudowana płytkami. * 
 
Wybór urządzenia uzależniony od istniejących instalacji* 
Montaż rodzaju urządzeń wanny i kabiny zgodnie z projektem deweloperskim* 
W przypadku zamiany projektowanej na rzucie wanny na kabinę liczona będzie 
dopłata* 
 

9. Elementy podlegające dodatkowej opłacie: 
a) dostosowanie instalacji wod-kan, CO i elektrycznej do koncepcji Inwestora 

 (np. w przypadku zamiany wanny na kabinę) 
b) ponadstandardowe ilości płytek ściennych i podłogowych 
c) ponadstandardowa ceramika, akryl i armatura 
d) sufity podwieszane i zabudowy GK (wraz z rurami przyłączającymi okap) 
e) postawienie ścian GK lub murowanych 
f) elementy oświetlania lokali 
g) lustra (większa powierzchnia niż w pakiecie), nadruki na szkle (wklejane, 

wolnowiszące, itp.) 
h) przygotowanie ścian pod malowanie masą szpachlowa typu Akryl Putz 
i) płytki  dekoracyjne 
j) tapety / fototapety 
k) ozdobne okładziny ścienne z imitacji kamieni lub cegieł 
l) wykończenie  progów balkonowych (np. płytką lub  konglomeratem) 
m) montaż parapetów wewnętrznych 
n) doposażenie RTV i AGD 
o) doposażenie w meble (łazienkowe, kuchenne, zabudowy wnękowe na wymiar 

itp.) oraz akcesoria 
p) ogrzewanie podłogowe 
q) brodziki z odpływem liniowym / punktowym 
r) ponadstandardowa stolarka drzwiowa (przylgowa, bezprzylgowa, szklana, 

przesuwna) 
s) wykończenie balkonów i tarasów gresem  z wykonaniem uszczelnienia  
t) malowanie farbami lateksowymi półmatowymi 
u) malowanie farbami w ponadstandardowej  kolorystyce  
v) blaty z kamieni naturalnych/sztucznych oraz obkładane płytkami ceramicznymi 
w) schody i pochwyty/barierki do nich 
x) wyrównanie wysokości podłóg do poziomu grzejników kanałowych 
y) obrobienie połączenia grzejnika kanałowego z podłogą 
z) układanie płytek w karo 



aa) otynkowanie  wraz z osadzeniem narożników otworów drzwiowych bez 
wrysowanego skrzydła drzwiowego  

bb) akrylowanie dylatacji 
cc) zszywanie podłóg  

 

GOLD 
 

1. Zabudowa gk stelaża podtynkowego miski ustępowej. 
2. Ewentualne przeróbki instalacji wod-kan w łazience związane z koniecznością wkucia 

lub zabudowy instalacji niezabudowanej przez dewelopera (decyzja wyboru sposobu 
po stronie projektanta zależna od zapisów  instrukcji użytkowania mieszkania). 

3. Warstwy wyrównawcze w łazience ścianach wykonane z bloczków VG Orth nie 
wyszpachlowanych w standardzie deweloperskim 

4. Przeróbka instalacji elektrycznej w łazience (przeniesienie do 3 punktów 
elektrycznych – gniazda/włączniki/wypust oświetleniowy kinkietu) związana z 
montażem lustra. 

5. Wykończenie ścian: 
a) Brak gładzenia ścian i sufitów gotową masą szpachlową np. typu akrylputz   

 (wyrównanie bruzd, uzupełnienie nieszczelności, ujednolicenie płaszczyzn ) 
b) Malowanie ścian farbą lateksową Kabe Prolatex półmat kolory 7-8 (według wzornika 

Imparat) lub kolory ciemne pastelowe według katalogu redNet Dom dla programu Gold 
c) Malowanie sufitów farbą antyrefleksyjną Kabe Top White Anti- Reflex. 
d) Płytki ścienne do wysokości maksymalnie 2 m (do pełnej wysokości płytki)  

w pomieszczeniach łazienka, WC – powyżej ściana szpachlowana i malowana 
farbą Prolatex półmat Kabe na biało. Jeśli płytki ułożone zostaną poniżej 
zakładanych wysokości ściany zostaną wyszpachlowane i pomalowane zgodnie z 
założeniami pakietu.  

e) Lustro float bez fazowania wklejane między płytki w łazience (powierzchnia do 
1m2) 

f) Oferta nie obejmuje pasa płytek między szafkami kuchennymi. 
g) Naroża zewnętrzne płytek szlifowane pod katem 45o, bez listew narożnikowych. 

6. Wykończenie podłóg: 
a) Podłogi: panele podłogowe z listwami przyściennymi systemowymi w kolorze 

zbliżonym do koloru podłogi lub z listwą CubuFlex MDF (białe, wys. 80 mm, 
proste). Podkłady pod panele podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe  ALU 
MAX PROTECT 3 mm (lub równoważne). Listwy progowe innego producenta niż 
panele : pokój główny, sypialnie. Łączenie podłóg listwą progową aluminiową 
(kolor: srebrny lub szampański). 
Podłogi drewniane w ułożeniu prostym: pokój główny, sypialnie, poddasze. 
Łączenie podłóg listwą progową aluminiową (kolor: srebrny lub szampański) lub 
korkiem/masą sikaflex w przypadku podłóg drewnianych. 

e) Płytki podłogowe układane w układzie prostym: kuchnia otwarta – do 5 m2, 
przedpokój, korytarz, wiatrołap, schowek, pralnia - wraz z wykonaniem cokolika 
(docinanego z płytki podłogowej), łazienka, WC  

f) W garażu (tam gdzie występuje )  gres techniczny Nowa Gala SP 30x30 układany 
w układzie prostym wraz z wykonaniem cokolika 

g) Izolacja przeciwwilgociowa z folii płynnej w pomieszczeniach łazienka, WC. 



7. Stolarka drzwiowa (nie dotyczy drzwi do garażu): 
a) Dopasowanie otworów drzwiowych o maksymalnych wymiarach 92 cm x 210 cm 

do montażu drzwi przylgowych (lub bezprzylgowych w przypadku wyboru skrzydeł 
z pakietu Silver) 

b) Wstawienie drzwi przylgowych (wypełnienie, wkład stabilizujący „plaster miodu”)  
z ościeżnicą regulowaną, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnymi, klamka 
WC z blokadą łazienkową (lub bezprzylgowych w przypadku wyboru skrzydeł z 
pakietu Silver) 

c) Rodzaje oklein/pokryć: 
 

PORTA 
VERTE 
HOME 

model Home B.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home B.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home B.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home C.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model Home C.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home C.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home C.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home C.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home C.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home D.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model Home D.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home D.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home D.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home D.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home D.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home D.6, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home D.7, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home G.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model Home G.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home G.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home G.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 



 

 

model Home G.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home H.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model Home H.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home H.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home H.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home H.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home H.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home J.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model Home J.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home J.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home J.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home J.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home J.6, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home L.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model Home L.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home L.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home L.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home N.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model Home N.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home N.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

model Home N.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa 
hartowana 

ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

podcięcie wentylacyjne 

CPL 

model 1.1 okleina CPL HQ 0,2  

model 1.2 okleina CPL HQ 0,2, szyba matowa hartowana / "chinchilla"  

model 1.3 okleina CPL HQ 0,2, szyba matowa hartowana / "chinchilla" 

ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2 

podcięcie wentylacyjne 

LINE 

model A.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model B.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model C.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model E.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 



 

 

model F.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model G.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model H.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

podcięcie wentylacyjne 

FIT                       

model F.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / 

"chinchilla"  

model F.6, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / 

"chinchilla"  

model FIT G.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model G.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / 

"chinchilla"  

model G.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / 

"chinchilla"  

model G.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / 

"chinchilla"  

model FIT H.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

model H.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / 

"chinchilla"  

model H.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / 

"chinchilla"  

model H.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / 

"chinchilla"  

ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor / Portasynchro 3D 

podcięcie wentylacyjne 

DRE 

BINITO 

model Binito 10, Malowane 

model Binito 20, Malowane 

model Binito 30, Malowane 

model Binito 50, Malowane 

model Binito 60, Malowane 

model Binito 70, Malowane 

model Binito 80, Malowane 

model Binito 90, Malowane 

ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63 

podcięcie wentylacyjne  

AURI 

model AURI 0, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model AURI 1, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model AURI 2, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model AURI 3, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model AURI 4, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model AURI 5, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model AURI 6, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model AURI 7, okleina Dekor 3D 

model AURI 8, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63 

Podcięcie wentylacyjne  



CARLA 

model Carla 10, okleina Dekor DRE-Cell 1 / Dekor 3D 

model Carla 20, okleina Dekor DRE-Cell 1 / Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Carla 30, okleina Dekor DRE-Cell 1 / Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Carla 40, okleina Dekor DRE-Cell 1 / Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63 

podcięcie wentylacyjne  

RIVIA 

model Rivia 10, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D 

model Rivia 60, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D 

model Rivia 70, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D 

model Rivia 80, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D 

model Rivia 100, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D 

ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63 

podcięcie wentylacyjne  

PREMIUM 

model Premium 0, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Premium 1, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Premium 2, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Premium 3, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Premium 4, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Premium 5, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Premium 6, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Premium 7, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

model Premium 12, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm 

ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63 

podcięcie wentylacyjne 

 
8. Stolarka drzwiowa do garażu: 

d) Dopasowanie otworu drzwiowego do montażu (nie dotyczy wykonania węgarka 
drzwiowego lub przesuwania otworu drzwiowego)   

e) Wstawienie drzwi DRE SOLID 0 – skrzydło w laminacie CPL z ościeżnicą stalową 
regulowaną w kolorystyce według katalogu producenta  

f) klamka Ontario z wkładką patentową 
 

9. Wyposażenie łazienki w urządzenia: 
a) Armatura sanitarna oraz umywalka z półpostumentem/szafką podumywalkową/ 

półsyfonem ozdobnym butelkowym Viega WC podwieszane (stelaż Koło Technic 
GT 994000/Grohe Rapid SL,  przyciski: białe lub chrom zgodnie z katalogiem). 

b) Kabina prysznicowa z brodzikiem obudowanym płytkami.* 
c) Wanna obudowana płytkami.* 

 
Wybór urządzenia uzależniony od istniejących instalacji* 
Montaż rodzaju urządzeń wanny i kabiny zgodnie z projektem deweloperskim* 
W przypadku zamiany projektowanej na rzucie wanny na kabinę liczona będzie 
dopłata* 
 

10. Elementy podlegające dodatkowej opłacie: 
a) dostosowanie instalacji wod-kan, CO i elektrycznej do koncepcji Inwestora 



(np. w przypadku zamiany wanny na kabinę) 
b) ponadstandardowe ilości płytek ściennych i podłogowych 
c) ponadstandardowa ceramika, akryl i armatura 
d) sufity podwieszane i zabudowy GK (wraz z rurami przyłączającymi okap) 
e) postawienie ścian GK lub murowanych 
f) elementy oświetlania lokali 
g) lustra (większa powierzchnia niż w pakiecie), nadruki na szkle (wklejane, 

wolnowiszące, itp.) 
h) płytki  dekoracyjne 
i) tapety / fototapety 
j) ozdobne okładziny ścienne z imitacji kamieni lub cegieł 
k) wykończenie  progów balkonowych (np. płytką lub  konglomeratem) 
l) montaż parapetów wewnętrznych 
m) doposażenie RTV i AGD 
n) doposażenie w meble (łazienkowe, kuchenne, zabudowy wnękowe na wymiar 

itp.) oraz akcesoria 
o) ogrzewanie podłogowe 
p) brodziki z odpływem liniowym / punktowym 
q) ponadstandardowa stolarka drzwiowa (przylgowa, bezprzylgowa, szklana, 

przesuwna) 
r) wykończenie balkonów i tarasów gresem  z wykonaniem uszczelnienia  
s) malowanie farbami w ponadstandardowej  kolorystyce  
t) blaty z kamieni naturalnych/sztucznych oraz obkładane płytkami ceramicznymi 
u) schody i pochwyty/barierki do nich 
v) wyrównanie wysokości podłóg do poziomu grzejników kanałowych 
w) obrobienie połączenia grzejnika kanałowego z podłogą 
x) układanie płytek w karo 
y) otynkowanie  wraz z osadzeniem narożników otworów drzwiowych bez 

wrysowanego skrzydła drzwiowego  
z) akrylowanie dylatacji 
aa) zszywanie podłóg 

 
 
 


