Dom szeregowy
68 m²

Dom szeregowy
86 m²

Mieszkanie
55 m²

Rolety we wszystkich oknach PCV sterowane ręcznie (w kolorze orzech)
[dom szeregowy skrajny +25%]

3 900 zł

4 500 zł

3 500 zł

Rolety we wszystkich oknach PCV sterowane elektrycznie (w kolorze orzech)
[dom szeregowy skrajny +25%]

6 500 zł

6 900 zł

5 500 zł

Rolety we wszystkich oknach PCV sterowane ręcznie (w kolorze orzech) wraz
z moskitierami [dom szeregowy skrajny +25%]

7 500 zł

8 500 zł

6 000 zł

Roleta zewnętrzna okna dachowego, pozwala na całkowite zaciemnienie wnętrza.
Latem chroni poddasze przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem
pomieszczeń, a zimą stanowi dodatkową ochronę przed utratą ciepła. [wersja
elektryczna / solarna + 500,00 zł/okno]

2 000 zł

2 400 zł

–

Wybudowanie pomieszczenia gosp. pod schodami

2 000 zł

–

–

Ocieplenie strychu wełna 15cm wraz z folią PE

1 800 zł

1 950 zł

1 700 zł

Opcje dodatkowe (ceny brutto)

800 zł

Montaż grzejnika na strychu
Wymiana pieca gazowego na kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny Viessmann
VITODENS 100 oraz zmiana systemu grzewczego na: ogrzewanie podłogowe w
salonie, kuchni, wiatrołapie, łazienka na parterze i piętrze; grzejniki w pokojach na
piętrze i drabinka w łazience [dopłata dotyczy domów na os. Słonecznym]

6 000 zł

7 000 zł

5 000 zł

3 800 zł

Stacja uzdatniania wody VIESSMANN

800 zł

Montaż czujnika poziomu zbiornika nieczystości płynnych

1 800 zł

Montaż osprzętu RTV-SAT (anteny, wzmacniacze itp.)

–
800 zł

Montaż lampek LED wraz z czujnikiem na klatce schodowej

600 zł

Montaż domofonu

–

System alarmowy [czujniki PIR, centrala, klawiatura, powiadomienie GSM]

3 300 zł

3 500 zł

3 000 zł

Szpachlowanie wszystkich ścian i sufitów (bez ścian w łazienkach)

6 000 zł

7 200 zł

5 000 zł

Malowanie wszystkich ścian w kolorach wybranych przez Klienta

2 500 zł

3 000 zł

2 200 zł

Montaż kominka z płaszczem wodnym połączonego z piecem gazowym
Montaż kominka tradycyjnego narożnikowego
Obłożenie drewnem schodów żelbetowych wraz z poręczami: SOSNA / JESION / DĄB
(drewno jesion i dąb lakierowane w wybranym kolorze)

13 000 zł

–

9 000 zł

–

8 500 zł/ 10 000 zł/ 11 500 zł

Montaż drzwi wewnętrznych PORTA (skrzydło + regulowana ościeżnica, klamki)
model DECOR pełne lub drabinka (P3/P4)[w przypadku montażu drzwi PORTA DECOR
w pomieszczeniu gosp. pod schodami w domu 68m² - dopłata 1 000,00 zł]

5 000 zł/
6 000 zł

8 000 zł

4 000 zł

Montaż okładzin podłogowych: panele podłogowe w pokojach na piętrze, hol; na
parterze w salonie, hol; płytki podłogowe: wiatrołap, kuchnia. Założenia: płytki do
30,00 zł/mkw o wym. od 30x30 do 60x60 układane w sposób prosty (nie karo),
panele do 30 ,00 zł/mkw, olistwowanie PCV.

6 000 zł

8 500 zł

5 000 zł

Wykończenie i wyposażenie łazienki na parterze. Założenia: płytki na posadzce o
wym. od 30x30 do 60x60 układane w sposób prosty (nie karo), na ścianach o wym.
od 20 x 20 do wys. 2,0 -2,2mb, fuga w jednym kolorze. Płytki: terakota lub glazura
bez dekorów do 30,00 zł/mkw. Lustro naklejane na płytki. Narożniki szlifowane,
stelaże pod WC. Biały montaż: zestaw umywalka z szafką Koło TWINS 50cm wraz z
baterią, miska WC Koło Rekord Slim [w domu 86mkw prysznic z odpływem liniowym,
kabina kwadratowa 90 cm Koło GEO 6, bateria termostatyczna, folia w płynie].

6 000 zł

8 500 zł

5 000 zł

Wykończenie i wyposażenie łazienki na piętrze. Założenia jak w łazience na parterze;
dodatkowo: prysznic z odpływem liniowym, kabina kwadratowa 90 cm Koło GEO
6, bateria termostatyczna lub wanna prostokątna 180 x 80 cm bez uchwytów Koło
Comfort Plus wraz z baterią

11 500 zł

12 000 zł

14 500 zł

od 13 000 zł

od 15 000 zł

od 12 000 zł

Montaż kuchni wraz z osprzętem AGD (lodówka, zmywarka, piec, piekarnik,
pochłaniacz) wg indywidualnego projektu

400 zł

Montaż stelaża do WC (1 szt.)
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