SPECIFICAȚII TEHNICE BOREAL PLUS

FINISAJE INTERIOARE și DOTĂRI
VILE BOREAL PLUS
FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli:
- Pardoselile finite sunt din parchet din lemn stratificat Tarkett Viva Oak off white, marmura în băi și
bucătărie.
- Racordarea pardoselilor se face la pragurile ușilor sau în zona de demarcație cu profile de trecere și de
mascare.
Zugraveli și placaje pereți:
- Toate încăperile sunt tencuite și gletuite la finit.
- Zugraveli cu vopsele lavabile de interior la pereți și tavane de culoare
alb. Placaj pereți băi din marmură.
Glafuri:
- Glafurile ferestrelor din interiorul camerelor sunt din PVC.
- Glafurile ferestrelor din interiorul băilor sunt din marmură.
- Glafurile exterioare sunt din piatră naturală.
Tâmplarie:
- Ușa metalică de acces, tocul și captușelile prezintă o dimensiune pe comandă specială, cu performanțe
superioare la antiefracție, antifonare si anti-fum, tip pasiv cu conservare de energie, fețe laminate în ramă
și captușelile laterale din același material.
Uși interioare:
- Ușile interioare sunt uși pe structura celulară Pinum cu finisaj melamină, ALB cu tocurile și pervazurile
confecționate drepte, vopsite în același ton cu foaia de ușă, material ultrarezistent la spălare și șocuri,
accesorii și închideri de mare rezistență.

DOTĂRI
Obiecte sanitare:
- Vas de WC montat pe perete, suspendat și lavoar din gama Laufen sau similar, material ceramic porțelanat
culoare alb.
- Rezervorul de apă pentru WC este de tip îngropat .
- Cada de baie acril de culoare albă furnizată de Roca sau similar, perete sticlă securizată în zona
dușului. Toate camerele de baie sunt dotate cu mobilier pentru lavoare.
Armături sanitare:
- Bateriile pentru lavoar, cadă de baie sunt tip monocomandă, cromate, cu nivel de zgomot redus și sistem
de consum redus de apă furnizate de Grohe sau similar pentru toate tipurile de camere de baie și grupuri
sanitare.
Scara:
- Placarea treptelor este făcuta din lemn, în acelasi ton cu parchetul din holuri. Mâna curentă este din lemn
lăcuit, cu prindere pe trepte cu montanți din lemn.
Interfon:
- Casele sunt dotate cu rețea pentru videointerfon.
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