Elewacja stalowa

ELEWACJA

Jeden z najbardziej popularnych obecnie typów elewacji w
nowoczesnym budownictwie. Stal wysokiej jakości o wysokim
współczynniku odporności korozyjnej i trwałości koloru. Blacha na
rąbek daje minimalistyczny i atrakcyjny wygląd.

Elewacja stalowa
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Elegancka i nowoczesna.
Doskonale wtapia się w
przestrzeni miejskiej, jest
także coraz częściej
spotykana na tzw.
przedmieściach. Trwała,
odporna na uszkodzenia,
szczelna na działanie
wody.

�
DACH DWUSPADOWY

DACH PŁASKI

Elewacja drewniana

P ROFILOWANIE MICRO-RIB Zabezpieczenie
przed efektem falowania
Profilowanie wzdłużne MICRO-RIB na całej
powierzchni panelu zabezpiecza przed
wystąpieniem efektu falowania. Przetłoczenie
usztywniają panele, gwarantując idealnie płaską
powierzchnię.
DACH DWUSPADOWY

DACH PŁASKI

Elewacja kompozytowa
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ZAŚLEPKA COVER-CAP
oraz systemowe łączenia BEND-LOCK
Zaślepki COVER-CAP zostają zagięte po instalacji
pokrycia, co ukrywa widoczne wewnątrz zamka
łączenie arkuszy i sprawia, że ściana nawet z
bliska prezentuje jednolitą, harmonijną
powierzchnię. Natomiast łączenie BEND-LOCK
umożliwia niewidoczny montaż bez użycia
wkrętów.

PARAMETRY P ODSTAWOWE

Wysokość rąbkowa:
DACH DWUSPADOWY

25 mm / 25 mm

Grubość blachy:

0,5 mm - 0,7 mm

DACH PŁASKI
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Elewacja kompozytowa

Elewacja drewniana

Bardzo modny ostatnimi czasy typ elewacji, nawiązujący do
stylu modernistycznego opartego na założeniu minimalizmu
w formie. Kompozyt jest bardzo wytrzymały, ma ciekawą
strukturę i nie wymaga konserwacji. Jest to materiał
wytrzymały na działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych oraz czynników chemicznych, odporny na
zarysowania i zabrudzenia.

Jeśli wybrałeś drewnianą elewację dla swojego domu, będzie to
modrzew syberyjski. Drewno dodatkowo zostanie zaolejowane specjalnym
olejem, który ma chronić surowiec przed niekorzystymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak wszelakie pleśnie czy promieniowanie UV.
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Płyty włóknocementowe to
nowoczesny i co raz częściej
stosowany materiał elewacyjny.
Każdy panel jest unikalny,
idealnie gładki, subtelnie
prezentuje surową fakturę
materiału wpisując się w obecne
trendy. Taka elewacja zawsze
będzie wyglądać estetycznie i
intrygująco.
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Piękna i „z duszą".
Fantastycznie prezentuje się
wśród natury. Doskonała w
przypadku domków
letniskowych, czy innych
ośrodków turystycznorekreacyjnych.

Czy wiesz, że ...
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PICTURA

NATURA PRO

Gładka i matowa powierzchnia jest
wytrzymała na działanie niekorzystnych
warunków atmosferycznych oraz
czynników chemicznych. Jest odporna na
zarysowania i zabrudzenia.

Jedyny w swoim rodzaju materiał
elewacyjny o gładkiej powierzchni z
uwidocznioną strukturą włóknocementu.
W wersji PRO płyta posiada zabezpieczenie
przed graffiti, co czyni ją jeszcze bardziej
odporną na zarysowania i zabrudzenia.

Grubość: 8mm

Grubość: 8mm

Drewno modrzewiowe dostarczone do
tartaku docinane jest do odpowiedniej
grubości (32 mm), a następnie sezonowane
minimum pół roku. Później deska trafia do
suszarni na 2 tygodnie, gdzie suszy się w
wysokiej temperaturze (odpowiednia
temperatura jest niezwykle istotna, aby
nie powodować skurczów i rozkurczów
materiału). Finalnie trafia do stolarni,
gdzie poddawana jest takim procesom jak
wyrównanie grubości, rozcinanie na
węższe deski, czy pozbawianie wad i
pęknięć. Na końcu procesu drewno jest
szlifowanie i frezowane.

Grubość deski: 25mm
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OKNA

Okna
twojego domu

Okna PVC o wielokomorowej budowie dwu lub
trzyszybowy pakiet szklenia zapewniają wysoką
izolacyjność cieplną i akustyczną.
System spełnia podwyższone wymagania
izolacyjności termicznej. Pozwala na wykonanie
konstrukcji, tj.: okna stałe, rozwierane, uchylne,
uchylno-rozwierane i uchylno-przesuwne. Okna
charakteryzują się bardzo dobrą kinematyką.
Izolacyjność termiczna: Uw od 0,64 W / (m2K).
Przekładki termiczne najnowszej technologii,
wpływające na wysokie parametry izolacyjności
cieplnej.
Dwuszybowe

Trzyszybowe

Okna dachowe
Okno szczytowe

W przypadku domu
z dachem dwuspadowym

Okno przesuwne

Drzwi wejściowe

Okno stałe

Velux Standard Plus - energooszczędny pakiet
trzyszybowy lub dwuszybowa wersja Velux Standard
Komfort ciszy i redukcja hałasu szumu deszczu, powłoka
łatwozmywalna na szybie zewnętrznej, wysokiej jakosci,
impregnowane i lakierowane drewno klejone,
zintegrowana wentylacja-dopływ powietrza przy
zamkniętym oknie, konstrukcja ThermoTechnology.

Dodatkowe okna
W ofercie PREFA House znajdziecie Państwo designerskie, duże przeszklenia,
dzięki którym domy są nowoczesne, jasne i funkcjonalne. Duże okna to
idealny sposób aby połączyć wnętrze domu z pięknym otoczeniem.

Zamawiając dom w PREFA House masz
możliwość wyboru większej, bądź mniejszej
liczby okien.
O szczegóły zapytaj przedstawiciela naszej
firmy.

* Okna dachowe dostępne są jedynie w opcji domu z dachem dwuspadowym
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lrans�ort i montaż
twojego domu
meteorologicznymi i wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi,
transportowany jest w całości. W przypadku zamówienia większej liczby
budynków, ich transport jest pilotowany, dzięki czemu docierają one
bezpiecznie do celu.
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C? Transport

C? Podłączenie mediów

C? Rozładunek

Transport domków jest pilotowany
oraz ubezpieczony, dzięki czemu
docierają one bezpiecznie do celu.
Możesz być spokojny o swój dom.

Proces rozładunku odbywa się przy
udziale pracowników PREFA House,
którzy zapewnią powodzenie całego
procesu i skorygują wszystkie działania.

Klient zobowiązany jest przygotować
odpowiednie warunki pod podłączenie
niezbędnych mediów tj. kanalizacja,
woda i prąd.

-

.

C? Przygotowanie miejsca

W gestii klienta leży odpowiednie przygotowanie
podłoża pod usadowienie domu. Szczegółowe
wytyczne otrzymacie Państwo bezpośrednio od
pracowników PREFA House.

Dom, który zamówisz jest dostarczony na miejsce budowy za pomocą
ciężarówki z naczepą. Budynek, odpowiednio zabezpieczony przed warunkami
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Po stronie klienta

-

-

·--=-�--�-�
�

�-

.

-�
- -

.

.

-

--

.

.

--

- --

a

Innowacyjny system Mikropali

POSADOWIENIE BUDYNKU

Firma PREFA House rekomenduje posadowienie domku na mikropalach.
Proponowany przez nas innowacyjny system mikropali to:
•

Szybka i łatwa alternatywa dla tradycyjnych betonowych fundamentów

•

Brak wykopów i usuwania gruntu

•

Brak potrzeby stosowania ciężkich maszyn

•

Brak szalunków

•

Całkowity brak betonu

•

Niższe koszty, szczególnie na reaktywnych glebach

•

Brak negatywnego wpływu na środowisko

•

Możliwość deinstalacji i wielokrotnego użycia - dom nie jest na stałe

---�-

Instalacja jednego pala trwa około 15 minut

•

Brak negatywnego wpływu na środowisko
naturalne

•

Możliwość deinstalacji i wielokrotnego użycia

W przypadku podłoża twardego stosuje się płyty fundamentowe rozmieszczone bądź to w obwodzie
budynku (pozostawiając część centralną jako naturalne podłoże lub żwir), bądź też po całej powierzchni
budynku. Natomiast w sytuacji, gdy podłoże jest miękkie wykorzystujemy specjalne słupy oddalone od
siebie o 3 metry.
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Wpływ czasu wiązania na wytrzymałość betonu.
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System Mikropali
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Cr Teren płaski

przywiązany do gruntu!
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Cr Teren pochyły

Cr Dom nad wodą

W przypadku podłoża pochyłego stosuje się
wzmocnione słupy zaporowe oraz płyty
betonowe. Wysokość słupów należy dostosować
indywidualnie, przez co masz gwarancję, że Twój
dom będzie znajdował się w idealnej płaszczyźnie.

Domy PREFA Solutions możemy ulokować również
nad wodą, wykorzystując przy tym wspomniane
wcześniej słupy. W przypadku, gdy część domu
znajduje się na brzegu, a część nad wodą, budynek
osadzamy na betonowych płytach oraz słupach.

I
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DOM S 630x340

DOM M 945x340

DOM L 1260x340
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Wybierz swój
idealn� dam
Bądź pewien, że w PREFA House
pracowaliśmy intensywnie, aby każdy z
tych domów spełniał najwyższe kryteria
jakości. Kładziemy również nacisk na
wykorzystywanie materiałów
naturalnych i przyjaznych środowisku.
Oferujemy domy w stanie deweloperskim
lub w standardzie "pod klucz".
Tabelę specyfikacji znajdziesz na końcu katalogu
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Dom z dachem dwuspadowym

Kompaktowy, przy tym niezwykle funkcjonalny domek z salonem, aneksem kuchennym, łazienką
i w opcji dachu dwuspadowego z antresolą.

li

Dom z dachem dwuspadowym

Najmniejszy pod kątem powierzchni typ budynku, który charakteryzuje niezwykła funkcjonalność. W 17 m2
znajdziecie Państwo salon, antresolę, aneks kuchenny i łazienkę z prysznicem. Zabudowane szafy i szafki
ułatwią zachowanie czystości, duże przeszklenia i najlepsze materiały wykończeniowe zrobią ogromne
wrażenie na nawet najbardziej wymagających.

Moduł w stanie surowym:

C
oo

•

Konstrukcja stalowa budynku

•

Okna i drzwi balkonowe PCV pakiet 2- lub 3-szybkowy

•

Drzwi wejściowe PCV pakiet 2- lub 3-szybowy przyciemnione

•

Podłoga i ściany w zależności od wybranej opcji wykończenia

•

Instalacja wodna i kanalizacyjna

•

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie lub
rekuperacja (opcjonalnie)

•

Ogrzewanie: elektyrczne maty grzewcze

•

Klimatyzacja (opcja dodatkowa)

•

Instalacja elektryczna

•

Elewacja do wyboru: stalowa, drewniana, kompozytowa

•

Całoroczna izolacja termiczna z wełny mineralnej

N
N
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A
Istnieje możliwość
dokupienia kolejnych okien
fasadowych i dachowych

a=,

o

B

Sprawdź na str.14

Wybierz elewację domu

a=,

Sprawdź na str. 11

Powierzchnia
•

Powierzchnia zabudowy: 20 m2

•

Powierzchnia użytkowa: 17 m2

w

(X)

Elewacja stalowa

Elewacja kompozytowa

Elewacja drewniana
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Dom z dachem płaskim

Kompaktowy, a przy tym niezwykle funkcjonalny domek z salonem, aneksem kuchennym

li

Najmniejszy pod kątem powierzchni typ budynku, który charakteryzuje niezwykła funkcjonalność.
Znajdziecie tu Państwo salon, aneks kuchenny i łazienkę z prysznicem. Wnętrze zaprojektowane z ogromną
dbałością o walory estetyczne i komfort użytkowania.

Dom z dachem płaskim

630

Moduł w stanie surowym:
•

Konstrukcja stalowa budynku

•

Okna i drzwi balkonowe PCV pakiet 2- lub 3-szybkowy

•

Drzwi wejściowe PCV pakiet 2- lub 3-szybowy przyciemnione

•

Podłoga i ściany w zależności od wybranej opcji wykończenia

•

Instalacja wodna i kanalizacyjna

•

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie lub
rekuperacja (opcjonalnie)

•

Ogrzewanie: elektyrczne maty grzewcze

•

Klimatyzacja (opcja dodatkowa)

•

Instalacja elektryczna

•

Elewacja do wyboru: stalowa, drewniana, kompozytowa

•

Całoroczna izolacja termiczna z wełny mineralnej

Istnieje możliwość
dokupienia kolejnych okien
fasadowych i dachowych

oo

N
N
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Cr Sprawdź na str. 14

Wybierz elewację domu

Cr Sprawdź na str. 11

Powierzchnia
•

Powierzchnia zabudowy: 20 m2

•

Powierzchnia użytkowa: 17 m2

Elewacja stalowa

Elewacja kompozytowa

Elewacja drewniana
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Dom z dachem dwuspadowym

Dom M w opcji z dachem dwuspadowym oferuje salon, aneks kuchenny i łazienkę, ale do dyspozycji
domowników pozostaje również antresola oraz sypialnia znajdująca się w osobnym pokoju.

m

Dom z dachem dwuspadowym - opcja 1
945

Wnętrze zaprojektowane z ogromną dbałością o walory estetyczne i komfort użytkowania. W sypialni
znajdują się okna sięgające od podłogi po sufit, co daje możliwość bliskiego kontaktu z naturą o każdej porze
roku i dnia. Zabudowane szafy i szafki ułatwią zachowanie czystości, duże przeszklenia i najlepsze materiały
wykończeniowe zrobią ogromne wrażenie na nawet najbardziej wymagających.

Moduł w stanie surowym:

A

•

Konstrukcja stalowa budynku

•

Okna i drzwi balkonowe PCV pakiet 2- lub 3-szybkowy

•

Drzwi wejściowe PCV pakiet 2- lub 3-szybowy przyciemnione

•

Podłoga i ściany w zależności od wybranej opcji wykończenia

•

Instalacja wodna i kanalizacyjna

•

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie lub
rekuperacja (opcjonalnie)

•

Ogrzewanie: elektyrczne maty grzewcze

•

Klimatyzacja (opcja dodatkowa)

•

Instalacja elektryczna

•

Elewacja do wyboru: stalowa, drewniana, kompozytowa

•

Całoroczna izolacja termiczna z wełny mineralnej

Powierzchnia zabudowy: 30 m2

•

Powierzchnia użytkowa: 26 m2

Elewacja stalowa

o

G)

B
Istnieje możliwość
dokupienia kolejnych okien
fasadowych i dachowych

Cr

Sprawdź na str. 14

Wybierz elewację domu

Cr

Sprawdź na str. 11

w
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Powierzchnia
•

e

Elewacja kompozytowa

Elewacja drewniana
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Dom z dachem dwuspadowym - opcja 2

Dom z dachem dwuspadowym - opcja 3

945

C

C

+
D

A
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m

Dom z dachem płaskim

Dom M w opcji z dachem płaskim oferuje domownikom salon z aneksem kuchennym, łazienkę
oraz sypialnię znajdującą się w osobnym pokoju.
Wnętrze zaprojektowane z ogromną dbałością o walory estetyczne i komfort użytkowania. W sypialni
znajdują się okna sięgające od podłogi po sufit, co daje możliwość bliskiego kontaktu z naturą o każdej porze
roku i dnia. Zabudowane szafy i szafki ułatwią zachowanie czystości, duże przeszklenia i najlepsze materiały
wykończeniowe zrobią ogromne wrażenie na nawet najbardziej wymagających użytkowników.

m

Dom z dachem płaskim - opcja 1

DD

Moduł w stanie surowym:
•

Konstrukcja stalowa budynku

•

Okna i drzwi balkonowe PCV pakiet 2- lub 3-szybkowy

•

Drzwi wejściowe PCV pakiet 2- lub 3-szybowy przyciemnione

•

Podłoga i ściany w zależności od wybranej opcji wykończenia

•

Instalacja wodna i kanalizacyjna

•

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie lub
rekuperacja (opcjonalnie)

•

Ogrzewanie: elektyrczne maty grzewcze

•

Klimatyzacja (opcja dodatkowa)

•

Instalacja elektryczna

•

Elewacja do wyboru: stalowa, drewniana, kompozytowa

•

Całoroczna izolacja termiczna z wełny mineralnej

Istnieje możliwość
dokupienia kolejnych okien
fasadowych i dachowych

Cr Sprawdź na str. 14

Wybierz elewację domu

Cr Sprawdź na str. 11

Powierzchnia
•

Powierzchnia zabudowy: 30 m2

•

Powierzchnia użytkowa: 26 m2

Elewacja stalowa

Elewacja kompozytowa

Elewacja drewniana
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Dom z dachem płaskim - opcja 2

Dom z dachem płaskim - opcja 3
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Dom z dachem dwuspadowym

Dom z dachem dwuspadowym - opcja 1

Największy budynek w ofercie, który posiada salon, aneks kuchenny, łazienkę oraz sypialnię i antresolę.
Co więcej, w środku znajduje się także osobna sypialnia z jednym łóżkiem podwójnym bądź dwoma
pojedynczymi.
Wnętrze zaprojektowane z ogromną dbałością o walory estetyczne i komfort użytkowania. Warto wspomnieć,
że dom w rozmiarze L to aż 35 m2 dostępnej przestrzeni użytkowej, co pozwala na komfortowy wypoczynek
dla całej rodziny.

o

Moduł w stanie surowym:
•

Konstrukcja stalowa budynku

•

Okna i drzwi balkonowe PCV pakiet 2- lub 3-szybkowy

•

Drzwi wejściowe PCV pakiet 2- lub 3-szybowy przyciemnione

•

Podłoga i ściany w zależności od wybranej opcji wykończenia

•

Instalacja wodna i kanalizacyjna

•

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie lub
rekuperacja (opcjonalnie)

•

Ogrzewanie: elektyrczne maty grzewcze

•

Klimatyzacja (opcja dodatkowa)

•

Instalacja elektryczna

•

Elewacja do wyboru: stalowa, drewniana, kompozytowa

Wybierz elewację domu

•

Całoroczna izolacja termiczna z wełny mineralnej

C7'
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+
D

B

Istnieje możliwość
dokupienia kolejnych okien
fasadowych i dachowych

C7'

Sprawdź na str. 14

Sprawdź na str. 11
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Powierzchnia
•

Powierzchnia zabudowy: 40 m2

•

Powierzchnia użytkowa: 35 m2

Elewacja stalowa

Elewacja kompozytowa

Elewacja drewniana
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Dom z dachem dwuspadowym - opcja 3a

Dom z dachem dwuspadowym - opcja 2
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Dom z dachem dwuspadowym - opcja 4a

Dom z dachem dwuspadowym - opcja 3b
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Dom z dachem płaskim

Dom z dachem dwuspadowym - opcja 4b

Największy budynek w ofercie, który posiada salon, aneks kuchenny i łazienkę. Co więcej, w środku
znajduje się także osobna sypialnia z jednym łóżkiem podwójnym bądź dwoma pojedynczymi.
1260

A

Wnętrze zaprojektowane z ogromną dbałością o walory estetyczne i komfort użytkowania. Warto także
wspomnieć, że dom w rozmiarze L to aż 35 m2 dostępnej przestrzeni użytkowej, co pozwala na
komfortowy wypoczynek dla całej rodziny.
C

B

Moduł w stanie surowym:

D

+

u)

00

o

•

Konstrukcja stalowa budynku

•

Okna i drzwi balkonowe PCV pakiet 2- lub 3-szybkowy

•

Drzwi wejściowe PCV pakiet 2- lub 3-szybowy przyciemnione

•

Podłoga i ściany w zależności od wybranej opcji wykończenia

•

Instalacja wodna i kanalizacyjna

•

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie lub
rekuperacja (opcjonalnie)

•

Ogrzewanie: elektyrczne maty grzewcze

•

Klimatyzacja (opcja dodatkowa)

•

Instalacja elektryczna

•

Elewacja do wyboru: stalowa, drewniana, kompozytowa

Wybierz elewację domu

•

Całoroczna izolacja termiczna z wełny mineralnej

[? Sprawdź na str. 11

Istnieje możliwość
dokupienia kolejnych okien
fasadowych i dachowych

[? Sprawdź na str. 14

Powierzchnia
•

Powierzchnia zabudowy: 40 m2

•

Powierzchnia użytkowa: 35 m2

Elewacja stalowa

Elewacja kompozytowa

Elewacja drewniana
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Dom z dachem płaskim - opcja 1

Dom z dachem płaskim - opcja 2

w
.....
u,

w
.....
u,

47-------------------------------------------------------------48

Dom z dachem płaskim - opcja 3b

Dom z dachem płaskim - opcja 3a

------- T
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Dom z dachem płaskim - opcja 4b

Dom z dachem płaskim - opcja 4a
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a

Moduły dodatkowe

Oferta modułów dodatkowych cały czas się powiększa. Zapytaj o inne dostępne opcje
podczas kontaktu z pracownikiem PREFA House, aby w jak najlepszy sposób dostosować
dom do twoich oczekiwań!

Stworzyliśmy technologie modułów dodatkowych, dzięki którym możesz wciąż powiększać powierzchnię
swojego domu. Możesz równie dobrze wciąż go uatrakcyjniać dzięki dostawieniu np. sauny, grilla, podestu,
czy wanny z hydromasażem. Sprawdź koniecznie i stwórz coś rewelacyjnego!

I I
I
I
I
I
I
/j

Cr

Sauna

W pełni profesjonalna sauna modułowa spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających fanów saunowania.

Cr

Biuro

Doskonałe rozwiązanie, jeśli chcesz dysponować własnym biurem, pracownią
czy specjalistycznym gabinetem.

Cr Grill

Dostaw do swojego domu moduł grilla i ciesz się cudownymi spotkaniami z przyjaciółmi
i rodziną przy pysznym jedzeniu.

Cr

Łącznik

W przypadku niewystarczającej ilości miejsca w domku modułowym, idealnym
rozwiązaniem jest połączenie dwóch domków za pomocą łącznika PRE FA Solutions.

53----------------------------------------------------------------- 54

a

Twój dom dopasowany do Ciebie

Cr

a

Twój dom dopasowany do Ciebie

Cr
Dom + biuro

Poczuj swobodę pracy w domu bez ingerencji w przestrzeń prywatną.
Za pomocą ergonomicznego modułu biurowego możesz to zrealizować.

Prysznic+ sauna

Idealne połączenie dla ciała i ducha. Autonomiczny moduł sauny z prysznicem
pojedyńczym/podwójnym to wymarzone rodzinne centrum relaksu.

Cr Centrum multimedialne

Cr

Zaciemniony i wygłuszony moduł, wyposażony w najwyższej jakości sprzęt multimedialny.
Doskonale sprawdzi się jako sala kina domowego, centrum gier wideo lub pokój dla
audiofila.

Dom + sauna

Pozwól sobie na chwile relaksu w swojej prywatnej saunie. Moduł sauny
może być połączony z Twoim domem lub funkcjonować niezależnie,
np. w Twoim ogrodzie.
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Specyﬁkacja

Specyﬁkacja

DEWELOPERSKI

POD KLUCZ

KONSTRUKCJA
Okna ścienne
Okna dachowe
Drzwi wejściowe
Drzwi wewnętrzne
Izolacja termiczna spełniająca WT 2021- dom całoroczny
Ściany działowe (wydzielenie łazienki i sypialni)
Antresola (przy dachu dwuspadowym)
Taras

POD KLUCZ































opcja

opcja





opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ




opcja

opcja













Oferta nie obejmuje tarasów zewnętrznych,
istnieje możliwość zakupienia dodatkowych
modułów tarasowych w trzech dostępnych
rozmiarach

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przewody w peszlach, puszki pod osprzęt elektryczny,
Osprzęt elektryczny: kontakty i gniazdka
Bojler na ciepłą wodę
Maty grzewcze -ogrzewanie podłogowe
Rozdzielnia elektryczna
Lampy, taśmy led w zabudowie

DEWELOPERSKI















(w zależności od wyboru wariantu)
Okładziny ścienne:
Płytki (łazienka i fartuch kuchenny)
Płyty gipsowo-kartonowe (inne rodzaje okładzin za dopłatą)
Podłoga wykończona panelami (pokoje)
Podłogi wykończone płytkami (łazienka)

WYPOSAŻENIE
(układ w zależności od wybranego wariantu funkcjonalno-użytkowego)
Meble w zabudowie:
Meble kuchenne (blat kamienny)
Szafy (sypialni i korytarz)
AGD:
Dwupalnikowa płyta indukcyjna, lodówka, pralka, piekarnik z funkcją
mikrofali, zmywarka(opcjonalnie za dopłatą)
Łazienka:
Biały montaż (umywalka, miska ustępowa), kabina prysznicowa, baterie,
lustro, mydelniczka, uchwyt na papier, szczotka wc, grzejnik drabinkowy
Kuchnia:
Zlew, bateria zlewozmywakowa

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
Przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej
Rozprowadzenie instalacji wod-kan we wnętrzu budynku (ściany i podłoga)
Biały montaż, baterie
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Klimatyzacja
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Rekuperacja
Alarm
Rolety zewnętrzne
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