BOHEEM
60ndatest inspireeritud boheemlaslik ja julge interjöör.
Värvid, mustrid, kontrastid. Mööbel – 60ndate vormikeel.

Boheem /
moodboard

Elementide maht ja paigutus vastavalt projektile.
Kõik piltid ja graafilised materjalid on illustreerivad ning ei pruugi iseloomustada konkreetset toodet.
Hinnakalkulatsioonide ümberarvutamisel võetakse aluseks Ehitaja ostuhind.
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või

+

Põrandaplaat / pesuruumid, WC
Põranda põhiplaat Estanho Mate 197x197 + aktsentplaat
Pavigres Uni Turquesa 197 x 197 või Uni Salmão PP 365m
197 x 197mm, plaadid mustrisse laotud

või
Näide: helesinine
plaat ja hall vuugisegu

Siseuks
JELDWEN
massiivne profiiluks
CTREND 307
tavahinged
ja tavalukk
valge
NCS S 0502-Y

Siseuks klaasiga
san ruumis
(lisatasu eest!)
JELDWEN massiivne
profiiluks TREND
311S , tavahinged ja
tavalukk, Valge NCS
S 0502-Y, maklaas

Käepidemed ja lukustus
Uksed ilma lukustuseta, lukukate tumm
Lukustatavad liblikaga märgruumid ja WC
Ukse käepide VAL73 valge või must

Põrandakate
termotöödeldud saar "industrisal intense"
Liimitav 14 x 20mm saare lippidest
termotöödeldud täispuitpõrand

Lävepakk
Uksed on ilma lävepakuta, va.
märgruumid madala (ventileeritud)
lävepakuga. Lävepakk viimistleda
parketi tooni, malakk

Ukse piirdeliistud
Uksepiirdeliist mänd
12 x 58mm 2,4m valge

Korteri uksekell
Kellanupp BASIC
52 x 6 mm
must

WC seinas "aken"
Värvitu klaasplokk
VITRABLOK WAVE
190 x 190 x 80mm.
Kipsseina ülaosas alates
h-2100 kuni laeni või ukse
kohal (laeni) klaasplokkidest
laotud seinaosa

Seinaplaat / pesuruumid
Seinad plaaditud kõrguseni 2100mm, keraamiline plaat
Pavigres Uni Gelo 197 x 197, hall vuugisegu, seina ülaosa
alates kõrgusest 2100mm kuni laeni valge või helehall
niiskuskindel värv vastavalt paketi värvivalikule

Aknalauad
R5 pehmendatud esiservaga
liimpuidust aknalaud. Värvitud valgeks.
Aknalaua paksus 30mm, esininata,
Ülekate külgedelt seinale eevähemalt
30mm, ülekate profiilse tagasipöördega

Põrandaliist
Põrandaliist liist põranda
15 x 90mm 2,4m mänd valge

Põrandaplaat / esik
Põranda põhiplaat Pavigres UNI MOKA PP97 + aktsentplaat
Pavigres UniTurquesa 197 x 197 või Uni Salmão PP 365m
197 x 197mm, plaadid mustrisse laotud

Seinavärvide valik
Vastavalt NCS värvikaardile: põhitoon soe valge 1002-Y05R;
aktsentvärvid vastavalt Sadolin Colour of the year 2020
värvikaardile: J5.03.71 (hallikasroheline), BN.02.77 (vanaroosa),
C9.21.58 (vaseoranzh), Q5.04.72 (helesinine)
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Sanitaartehnika

Wc po seinale
RAK One koos vaikselt sulguva prill-laua ja
OLI raamiga, nupp nt OLI Globe valge,
võib ka SLIM nuppe pakkuda
läikiv kroom, must ma, valge

Elektriosad

Mehaaniline abs
vajutusnupp
“OLI Globe”
valge

Väike kätepesuvalamu WC seinale
VALAMU: CATALANO NEWLIGHT
45 x 34 kood 145LI00, sobib seina
kinnitamiseks kui ka töötasapinnale
RÄTIKUREELING kroom, kood 5P55LI00

Valamu saunapesuruumi
VALAMU: CATALANO NEW LIGHT
VALAMU 800 x 480mm kood 180LI4800,
sobib seina kinnitamiseks kui ka
töötasapinnale
+ REELING, kroom
kood 5P80LI00

Sifoon valamule
Paini, koom
kood 78CR849

Dushi komplekt termostaadiga
Paini termostaatiline dušikomplekt
cox segisti,dušilii, 250 mm peaduši,
käsiduši ja 150 cm voolikuga, kroom

Valamusegisti
Valamusegisti
Paini Nove,
kroom

Lülitid ja pistikud
Berker S.1 sari
polar white glossy / läikiv valge

Süvistatud suunatavad
valgustid kuivades ruumides
ONOK Ringo tilt suunatav,
GU10 / LED, Ø 92, süg. 150mm,
satin white / valge või black/must

Trapp dushinurgas
Blueline duširenn 900mm, horis. äärikud,
DN40 või 50 äravool sifooniga,
Lines rest, komplekt
Blueline kuivsifoon

Vann
Cersanit VIRGO VANN 170*75
paneelideta / paneelidega

Süvistatud valgustid
niisketes ruumides
ONOK Ringo GU10 / LED, Ø 74, IP54
valge või must

