Kuchnia:
•

Kolor frontów
o Szafki dolne: płyta MDF lakierowana kolor NCS 2002 Y50-R mat
o Szafki górne: płyta MDF lakierowana kolor NCS 2002 Y50-R mat
o Szafki w zabudowie wysokiej: płyta MDF lakierowana kolor NCS 8500 N mat
o Wyspa:
- Fronty od strony kuchni: płyta MDF lakierowana kolor NCS 2002 Y50-R mat
- Tył wyspy od strony salonu: płyta MDF lakierowana + (lamele) kolor NCS 2002
Y50-R mat
• Kolor korpusów:
o Szafki dolne: płyta laminowana kolor jasny szary 112
o Szafki górne: płyta laminowana kolor jasny szary 112
o Szafki w zabudowie wysokiej: płyta laminowana kolor ciemny antracyt 164P
o Wyspa: płyta laminowana kolor jasny szary 112
• Sposób otwierania:
o Szafki dolne: uchwyt frezowany krawędziowy
o Szafki górne: wypuszczone fronty
o Szafki w zabudowie wysokiej: uchwyt frezowany krawędziowy + TipOn x 6
o Wyspa: uchwyt frezowany krawędziowy
• Blat: Granit firmy Hoder gr. 20 mm.
o zlewu podwieszanego jednokomorowego
o płyty indukcyjna nakładanej
o blat pociągnięty do podłogi przy wyspie i zabudowie szafek dolnych
o głębokość Blatu na wyspie: 90 cm.
• Wejście blatem w parapet x 1
• System szuflad: TandemBox Blum
• Widoczne korpusy szafek wykończone pod kolor frontów
• Dno szafek wiszących wykończone pod kolor frontów
Dodatkowo:
• Kosz wysuwany Magic corner firmy Rejs x 1
• Kosz segregator x 1
• Cokół pod kolor frontów zabudowy wysokiej
• Zintegrowane oświetlenie liniowe Led podszafkowe + włącznik zbliżeniowy
• Zintegrowane oświetlenie liniowe Led pod blatem od strony salonu
• Wypełnienie między szafkami: płyta MDF lakierowana matowa
• Power Port: x 1 (na wyspie)
• Rozdrabniacz do odpadów Teka x 1

Sprzęt AGD:
• Lodówka: SAMSUNG RS68N8240B1
• Mikrofalówka: SAMSUNG NQ50K3130BB
• Piekarnik: SAMSUNG NV66M3535BB
• Płyta indukcyjna: SAMSUNG NZ64T3707A1
• Okap: CYLINDRO ISOLA 39,5 GOLD
• Zmywarka: SAMSUNG DW60M6050BB
• Zlew jednokomorowy stalowy podwieszany KSS U 61,1B SSGUN METAL
• Bateria KWT 27 GUN METAL
• Dozownik KSD 03 GUN METAL

Oświetlenie pomieszczenia: szynoprzewód wyposażony w lampki led

Jadalnia:
Meble:
• Stół
o Materiał blatu: płyta laminowana drewnopodobna
o Noga: Metalowy profil malowany proszkowo na czarno
• Krzesło w nowoczesnym stylu w ciemnoszarym obiciu x 6 - szyte na indywidualne
zamówienie wedle projektu.
•

Szafa z witryną:
o Fronty: szkło Antisol grafit w czarnej ramie
o Korpusy: fornir dębowy flader
o Zintegrowane oświetlenie liniowe led
o Sposób otwierania: uchwyt krawędziowy czarny U9*60
• Lamele na ścianie: płyta MDF lakierowana kolor NCS 2002 Y50-R mat
Ściany dekoracyjne: dąb fornir olejowany + lamele lakierowane
Podłoga: Deska Barlinecka Jesion Hazelnut Gran olej/szczotka
Oświetlenie: szynoprzewód wyposażony w lampki led
Elementy dekoracyjne: Obraz w nowoczesnym stylu, zasłony w kolorze szarym

Salon:
Meble:
• Zestaw wypoczynkowy: według wizualizacji
• Dwu częściowy stolik kawowy:
o Niższa część: fornir dąb naturalny olejowany
o Nadstawka górna lakierowana kolor NCS S 8500 N + szkło hartowane na blat
• Panel z TV: płyta MDF lakierowana kolor: kolor NCS 8500 N mat
Sprzęt RTV:
• Telewizor 75 cali SAMSUNG Smart Led UE75RU7107
Podłoga: Deska Barlinecka Jesion Hazelnut Gran olej/szczotka
Oświetlenie: szynoprzewód wyposażony w lampki led + lampa stojąca Reft czarna + wnęka z
firanami podświetlana
Elementy dekoracyjne: dywan w kolorze szarym, zasłony w kolorze szarym, poduszki
dekoracyjne x 5szt .

Wiatrołap:

Meble:
• Szafa z siedziskiem: wedle projektu - fronty MDF lakierowane matowe NCS S8500N +
wnęka fornir dębowy olejowany + oświetlenie liniowe led
• Lustro wraz z półką : półka według projektu płyta MDF lakier matowy kolor NCSS
8500N
Podłoga: Beska Barlinecka Jesion Hazelnut Gran olej/szczotka
Oświetlenie: szynoprzewód wyposażony w lampki led
Ściana dekoracyjna: fornir dębowy olejowany

Komunikacja schody:
Stopnie ażurowe DĘBOWE olejowane - kolor biały
Balustrada - szkło hartowane klejone

Łazienka przy sypialni głównej:
Meble:
•
•

Szafka pod umywalkę: dwie szuflady / płyta laminowana / blat z kwarcogranitu 2cm
Zabudowa ściany z Geberit-em: płyta laminowana K087 lakierowana bezbarwną
powłoką
Płytki ściana i podłoga:
• Nova Gala – Tioga TG12 R11
Armatura:
• Bateria umywalka podtynkowa Kludi Ameo
• Bateria prysznic podtynkowa Kludi Ameo
• Bateria wanna stojąca podłogowa Kludi Zenta
• Bateria bidet Kludi Ameo
Ceramika:
• Umywalka nablatowa Oltens Hamnes Smart Clean
• Bidet Koło Modo Pure + bateria Kludi Ameo
• Misa WC Koło Modo Pure
• Wanna wolnostojąca Roca Ariane
Stelaż WC: Geberit
Stelaż bidet: Geberit
Kabina prysznicowa: Radaway
Odpływ liniowy

Łazienka ogólna:
Meble:
• Szafka pod umywalkę: jedna szuflady / płyta laminowana / blat z kwarcogranitu 2cm
• Zabudowa ściany z Geberit-em: płyta mdf lakierowana matowa
Płytki podłogowe:
• Nova Gala – Tioga TG12 R11
Armatura:
• Bateria do umywalki podtynkowa Kludi Ameo
• Bateria prysznic podtynkowa Kludi Ameo
• Bateria wannowa: podtynkowa Kludi Ameo
Ceramika:
• Umywalka nablatowa Oltens Hamnes Smart Clean
• Misa WC Koło Modo Pure
Stelaż WC: Geberit
Kabina prysznicowa: Radaway
Wanna: Oltens Langfoss
Odpływ liniowy

WC:
Meble:
• Szafka pod umywalkę: lakierowana matowa z szufladą
• Zabudowa ściany z Geberit-em: płyta mdf lakierowana matowa
Płytki:
• ?
Armatura:
• Bateria do umywalki podtynkowa Kludi Ameo lub podobna
Ceramika:
• Umywalka:
• Misa WC: Koło Modo Pure
Stelaż WC: Geberit

Sypialnie wykończone i wyposażone we wszystkie elementy które widzimy na wizualizacji,
dołożymy wszelkich starań aby w 100% odzwierciedlać widoczny efekt wizualny i kolorystyczny.

Ogólne wyposażenie:

Podłogi w pokojach i salonie: Deska Barlinecka Deska Barlinecka Jesion Hazelnut Gran
olej/szczotka
Podłogi w garażu, kotłowni oraz pomieszczeniach gospodarczych: płytka grysowa 60*30
Gniazdka: Panele dotykowa Grenton + gniazda i dodatkowe włączniki Legrand lub podobnej
klasy
Oświetlenie według wizualizacji: szynoprzewody wpuszczane na dole, w pomieszczeniach u
góry szynoprzewody zewnętrzne.
Listwy przypodłogowe w kolorze ścian wykonane z MDF lakierowanego matowe.
Farba ścienna firmy: Beckers , Magnat , kolorystyka według wizualizacji.
Drzwi wewnętrze: PORTA HIDE zlicowane ze ścianą, w kolorze ścian danego pomieszczenia
Wszystkie pomieszczenia zostaną wykończone zgodnie z wysokim standardem wykończenia
i wyposażenia opisywanej inwestycji. Wszystkie materiały, urządzenia i osprzęt który
zostanie użyte do realizacji tego projektu będzie tak dobrany aby nie było cienia wątpliwości
czy spełnia on wymogi jakościowo klasowe adekwatne do tej inwestycji.
Specyfikacja posiada jeszcze kila braków które będziemy uzupełniać w najbliższym czasie.

Specyfikacja domu PRADOM 700
PraDom 700 to dom o powierzchni użytkowej 200m2 usytuowany na
działce 800m2.

Dom został wybudowany zgodnie z dokumentacja projektową oraz załączoną do niej
specyfikacją materiałową.

Infrastruktura zewnętrzna:
1.
2.
3.
4.

Podjazd wyłożony płytami BrukBet Novator
Opaska i chodniki wokół domu wyłożona płytami Bruk Bet Novator zasypanymi żwirem
granitowym
Taras około 40m2 wykończony drewnem Modrzew Syberyjski w korze Teak
Oświetlenie ogrodowe: pionowe słupki oraz kinkiety Libet lub Garden Light wokół tarasu oraz
na elewacji zgodnie z wizualizacją + kola świetlna 4szt

5.

Zieleń ogrodowa: trawnik, tuje, miskanty, carex, holenchoe, brzozy, bukszpan wykonane zgodnie
z wizualizacją.

Systemy instalacyjne:
1.

2.
3.
4.
5.

Ogrzewanie gazowe podłogowe w całym domu z wyjątkiem garażu, tutaj kaloryfer. Instalacja
zasilana Kotłem Vaillant 24kw z zasobnikiem cwu 120l. Połączone z systemem domu
inteligentnego.
Mechaniczna wentylacja z rekuperacją: Rekuperator Tesla Green, połączone z systemem domu
inteligentnego dbająca o idealny mikroklimat wewnątrz domu.
Klimatyzacja w strefie dziennej oraz sypialni głównej: Klimatyzatory LG Artcool połączone z
systemem domu inteligentnego
Wideofon
Inteligentna Instalacja elektryczna Grenton– dołączona specyfikacja
Ogólny opis funkcji według Nestino:
https://www.youtube.com/watch?v=CeBepLxI_e4&ab_channel=Nestino
Opis oświetlenia według Nestino: https://www.youtube.com/watch?v=9Sba2T57YM&ab_channel=Nestino

Basen:
1.

Niecka poliestrowa wkopywana o wymiarach około 7*3,5*1,4 wyposażona w system filtracji +
przeciwprąd oraz poliwęglanowe zadaszenie nasuwane. Basen okalany tarasem około 50m2 z
deski Modrzew Syberyjski w kolorze Teak

Ogrodzenie:
1.
2.
3.
4.

Zewnętrzne ogrodzenie wykonane z paneli systemowych w kolorze antracytowym na
podmurówce betonowej.
Ogrodzenie od strony wjazdu oraz północnej części działki wykonane z przęseł stalowych
lakierowanych proszkowo w kolorze antracytowym
Brama wjazdowa automatyczna otwierana na boki z przęseł stalowych lakierowanych proszkowo
(Siłowniki Bft Phobos Bt A25 Kit Pl)
Furtka wyposażona w wideofon

Materiały budowlane / stolarka / inne

1.

Fundament: ława fundamentowa żelbetowa + ściana fundamentowa z bloczków betonowych
zalewanych betonem + ocieplenie styrodur 15cm

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ściana: murowane z bloczków ceramicznych kalibrowanych Winerberger + izolacja termiczna
styropianem 20cm Termo Organica Gold Fasada + tynk sylikatowy Ral7016
Tynku wewnętrzne cementowo-wapienne
Pokrycie dachu: Blacha na rąbek lakierowana proszkowo Ral 7016
Okna: Aluminiowe Dako, Termoprofil lub Wiśniowski / dachowe Fakro
Elewacja: częściowo tynk sylikatowy, częściowo blacha na rąbek, częściowo lamela drewniane
Modrzew Syberyjski w kolorze Teak
Brama garażowa: Horman
Drzwi wejściowe: Horman lub Wiśniowski
Barierka tarasu: szyba hartowana klejona

Projekt stanowiący załącznik do niniejszej wiadomości jest chroniony prawem autorskim i pozostaje
wyłączną własnością PRATO Development Spółka z o.o - jako Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub
wykorzystanie treści załączonego projektu, w całości lub w części bez zgody Właściciela, w innych celach
niż na potrzeby realizacji umowy pomiędzy Właścicielem a adresatem wiadomości i użyciem w ramach
niniejszej umowy projektu, stanowi naruszenie prawa. W razie wykorzystania projektu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, adresat ponosić będzie odpowiedzialność na zasadach wskazanych w przepisach prawa.
Wykorzystanie przesłanych materiałów do celów cytowania jest dozwolone wyłącznie na warunkach i w
zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z
obowiązkowym podaniem źródła cytatu i Właściciela jako autora projektu

