Siseviimistlusmaterjalide
spetsifikatsioon
ÜLDKASUTATAVAD PINNAD
Trepikoda:
põrand: PIETRA MODA antracite grey 30x60cm (tumehallid)
sein: värvitud pestava seinavärviga, toon: Sadolin Professional F7.04.77 (hele beezh)
lagi: mattvalge.
postkastid: metallist värvitud RAL 7015 (tumehall)
korterite uksed : naturaalne tammespoon

KORTERITE SISEVIIMISTLUS
1-TOALISED:
põrand: Kolmelipiline naturaalse tamme laudparkett
liist: põrandaga samas toonis põrandaliist
sein: baastoon TIKKURILA, F484 KALKKI (helebeež).
Köögitagune üks sein värvitud Variant 1: Tikkurila S430 SUITSUKE või Variant 2: Tikkurila V487
VALAMO
lagi: värvitud mattvalgeks.
siseuksed: valged värvitud sileuksed kõrgusega h=2100mm
aknalauad: valge MDF
aknad: valged kolmekorde paketiga plastikaknad 35db
lülitid: ABB standard, valged kandilised
wc, duširuum:
põrand: keramiline plaat Variant 1: Demireks Altamira Beige 10 x 10 cm (beezh), Variant 2:
Demireks Altamira Grey 10 x 10 cm (tumehall)
seinad: keraamiline plaat Variant 1: SALONI ETHOS, REV. ETHOS 20x60 CREAM, Variant 2:
SALONI ETHOS, REV. ETHOS 20x60 Grey
wc: Gustavsberg Nautic 1500
valamu: Gustavsberg Nautic 5556, ilma jalata
valamu segisti: Gustavsberg Nautic
dushisegisti ja lift: Gustavsberg Nautic 41214014, Dushi komplekt 41103250 ( kompl.dushi lift
koos seebi aluse, 3-e positsioonilise käsidushi ja voolikuga)
dushinurk: Ottawa 900x900 kirgas klaas
lagi: lamell ripplagi, lagede kõrgus 2,40 m, süvistatavad valgustid IP44
pistikud, lülitid: klapiga ABB standard pistikupesad IP44.
ventilatsiooniagregaat pesumasina kohal.
2-3-TOALISED:
põrand: Kolmelipiline naturaalse tamme laudparkett
liist: põrandaga samas toonis põrandaliist
sein: baastoon TIKKURILA, F484 KALKKI (helebeež).
Igas toas üks sein kas värvitud Variant 1: Tikkurila S430 Suitsuke või Variant 2: Tikkurila V487

Valamo . Või üks sein tapeeditud (vaata tapeedivalikut siseviimistluse toodete näidised)
lagi: värvitud mattvalgeks.
siseuksed: valged värvitud sileuksed kõrgusega h=2100mm
aknalauad: valge MDF
aknad: valged kolmekorde paketiga plastikandad 35db
lülitid: ABB standard, valged kandilised
rõdupiirded: metallist värvitud RR23
wc, duširuum:
põrand: keramiline plaat Variant 1: Demireks Altamira Beige 10 x 10 cm (beezh), Variant 2:
Demireks Altamira Grey 10 x 10 cm (tumehall), Variant 3: Demireks Altamira Black 10 x 10 cm
(mustjashall)
seinad: keraamiline baasplaat kõikides seintes
Variant 1: SALONI ETHOS, REV. ETHOS 20x60 CREAM,
Variant 2: SALONI ETHOS, REV. ETHOS 20x60 Grey ,
Variant 3: SALONI AKROM REV. AKROM 20x60 White Mate
effektsein: valamutagune sein kõrguselt 1,2 m kaks rida plaaditud siseviimistluse toodete näidiste valikust valitud plaatidega.
wc: Gustavsberg Nautic 1500
valamu: Gustavsberg Nautic 5556, ilma jalata
valamu segisti: Gustavsberg Nautic
dushisegisti ja lift: Gustavsberg Nautic 41214014, Dushi komplekt 41103250 ( kompl.dushi lift
koos seebi aluse, 3-e positsioonilise käsidushi ja voolikuga)
dushinurk: Ottawa 900x900 kirgas klaas
lagi: lamell ripplagi, süvistatavad valgustid IP44
pistikud, lülitid: klapiga ABB standard pistikupesad IP44.
ventilatsiooniagregaat pesumasina kohal.
vann: akrüülvann VITRA OPTIMA esi- ja otsapaneelga, l=1600mm
eraldiseisev WC: tualettpott Gustavsberg Nautic 1500 ja kätepesu valamu
Leiliruum:
põrand: sama põrandaplaat, mis vannitoas
sein: vertikaalne peenelipiline haab või lepp(48 või 56 mm).
keris: elektrikeris Harvia või analoog, elektrivõimus vastavalt leiliruumi suurusele.
lagi: haab või lepp.
lava: termohaab.

