
Wyszczególnienie Superiore Mini Superiore Imperiale Silver Gold Platinium

1.
Osobiste konsultacje z  projektantem 3h 3h 3h 3h 3h 3h

2.
Materiały + wykonawstwo + transport: tak tak tak tak tak tak

A)
Drzwi wewnętrzne wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu

B)
Klamki wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu

C)
Płytki gresowe wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu

D)
Płytki ścienne w łazience

wg projektu     

(wysokość h=1,5 m)

wg projektu     

(pełna wysokość)

wg projektu          

(pełna wysokość) 

wg projektu     

(wysokość h=1,2 m)

wg projektu     

(wysokość h=2 m)

wg projektu            

(wysokość h=2 m)

E)
Fartuch z płytek ściennych w kuchni lub aneksie kuchennym nie nie nie nie nie

F)
Umywalka wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu

G)
Cokół wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu

H)
WC kompaktowe wg projektu wg projektu nie wg projektu nie nie

I)
WC podwieszane + stelaż podtynkowy nie nie wg projektu nie wg projektu wg projektu

J)
Panele laminowane wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu

K)
Panele drewniane nie nie wg projektu nie nie nie

L)
Wanna lub kabina z brodzikiem wg projektu wg projektu wg projektu

wybór kabiny                  

wg projektu

wybór kabiny                  

wg projektu

wybór kabiny                  

wg projektu

Ł)
Bateria wannowa lub prysznicowa wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu

M)
Bateria umywalkowa  wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu wg projektu

N)
Malowanie na biało tak tak tak tak tak tak

O)
Malowanie ścian w kolorze nie tak tak nie tak tak

P)
Materiały pomocnicze (np.: pędzle, kleje, fugi, akryle) tak tak tak tak tak tak

R)
Lustro łazienkowe nie nie wg projektu nie nie nie

3.
Nadzór nad realizacją prac tak tak tak tak nie nie

4.
Sprzątanie tak tak tak tak tak tak

5.

Usługi dodakowo platne poza pakietowe: dekory, tapety, ogrzewanie 

podłogowe, oświetlenie, stała zabudowa, sufity podwieszane np. 

zabudowa kuchenna, osprzęt AGD, rozbiórka ścian, postawienie nowych 

ścian, zmiany w instalacji wod.-kan., elektrycznej i sanitarnej 

tak tak tak tak tak tak

Pakiety wykończenia firmy Anicar Pakiety wykończenia firmy Rednet


