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1. TROVAN BEIGE płytka podłogowa 32,5 x 32,5 z kolekcji: TRAVENA/Trovan/MOGANO Paradyż 

 

Ilość: 15,33 m2  

Cena jednostkowa netto za m2:  

61,30 zł (w opk. 1,27m2) 
13 opk. 

796,90 zł 
VAT: 23% 

 

2. TRAVENA BEIGE MOZAIKA CIęTA 29,8X29,8 z kolekcji: TRAVENA/Trovan/MOGANO Paradyż 

 

Ilość: 3,81 m2  

Cena jednostkowa netto za sztukę:  

18,90 zł ( w opk. 7 sztuk) 
5 opk. 

661,50 zł 
VAT: 23% 

 

3. MOGANO BROWN 32,5X65,1 z kolekcji: TRAVENA/Trovan/MOGANO Paradyż 

 

Ilość: 4,03 m2  

Cena jednostkowa netto:  

83,90 zł (w opk. 1,06m2) 
4 opk. 

335,60 zł 
VAT: 23% 

 

4. MOGANO BROWN MOZAIKA CIĘTA 29,8X29,8 z kolekcji: TRAVENA/Trovan/MOGANO Paradyż 

 

Ilość: 0,8 m2  

Cena jednostkowa netto za sztukę:  

18,90 zł ( w opk. 7 sztuk) 
9 szt. 

170,10 zł 
VAT: 23% 
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5. TRAVENA BEIGE 32,5X65,1 z kolekcji: TRAVENA/Trovan/MOGANO Paradyż 

 

Ilość: 25,02 m2  

Cena jednostkowa netto:  

78,45 zł (w opk. 1,06m2) 
24 opk. 

1882,80 zł 
VAT: 23% 

 

 
 

Łączna wartość kosztorysu:  
 netto:  2962,11 zł 

 brutto: 3846,90 zł 
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Elementy wyposażenia wnętrz, takie jak ceramika łazienkowa, płytki, baterie,  oświetlenie, okładziny ścienne i podłogowe, farby, struktury i inne, jeśli mają 

podane konkretne dane typu firma i model, są SUGEROWANYMI rozwiązaniami. Projektant nie zmusza Inwestora do zakupu konkretnych mebli czy też lamp, 

ale jedynie sugeruje modele, które pod względem kolorystyki,  kształtu i faktury będą pasować do całości projektu. Dlatego też w większości przypadków 

zamiast podawać konkretny mebel, podaje się sugerowany kolor, obicie, wymiar itp. Elementem decydującym o zakupie jest zazwyczaj dostępność oraz cena 

danego produktu, tak więc dostępne na rynku meble i elementy wyposażenia wnętrz oraz ich ogromna liczba nie powinny sprawiać problemu w wyborze 

sugerowanego rozwiązania 

Kolory przedstawione w projekcie mogą różnić się od oryginalnych (odcień danego koloru zależy od ustawień monitora oraz wydruku drukarki).  

Kolory przewodnie: beż,ecru, ciemny brąz, wybłyszczone białe powierzchnie 

Materiały przewodnie: białe i brązowe płytki ceramiczne oraz mozaika pochodzące z kolekcji PARADYŻ TRAVENA MOGANO, biała i ciemno-brązowa fuga, 
np. firmy MAPEI. 

 Proponowana ceramika: 

- Umywalka ROCA Berna 56x38x14cm 

http://www.roca.pl/umywalka-podblatowa-56x42-bez-otworu-na-baterie-berna 

lub Laufen Birova 49x36x16cm 

http://www.pl.laufen.com/wps/wcm/connect/LAUFEN_PL/pl_PL/PRODUCTS/PRODUCT+FINDER/ 

- Baterie ROCA 

 - Umywalkowa dwuuchwytowa LOFT  

http://www.roca.pl/szukaj?id_grupy=100&szukaj=bateria 

 - Wannowa sztorcowa LOFT z zestawem natryskowym 

http://www.roca.pl/dwuuchwytowa-bateria-wannowo-natryskowa-z-zestawem-natryskowym-loft 

- Bidetowa LOFT  

http://www.roca.pl/dwuuchwytowa-bateria-bidetowa-sztorcowa-automatyczny-korek-loft 

- Miska WC  Laufen Palomba 36x54x38cm 

http://www.laufen.com/wps/wcm/connect/LAUFEN_PL/pl_PL/PRODUCTS/PRODUCT+FINDER/model/?&view=t&MD=820801 

- Bidet Laufen Palomba 36x54x26cm 

http://www.laufen.com/wps/wcm/connect/LAUFEN_PL/pl_PL/PRODUCTS/PRODUCT+FINDER/model/?&view=t&MD=830801 

Można dobrać umywalkę, WC oraz bidet z jednej serii, ale należy zwrócić uwagę aby miały takie same kształty, czyli owalne.  

- Wanna ROCA VERANDA 190x110x64cm 

http://www.roca.pl/wanna-akrylowa-190x110-cm-veranda 
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Elementy podstawowe   

1. Sufit  
Sufit tworzy jednolitą płaszczyznę z zamontowanymi trzema punktami świetlnymi. Proponowane oświetlenie to podłużne halogeny o średnicy ok. 9cm 
pochodzące od producenta SPOTLINE, seria TIGLA ROUND okrągłe 
http://spotline.pl/oferta/produkty/oprawy-sufitowe/Tigla_downlight_okragla_z_satynowym_wykonczeniem_akrylu 
lub inne, tradycyjne. Wydłużone halogeny nawiązują swoim kształtem do wiszących lamp nad lustrem. Halogeny są rozmieszczone względem siebie o około 
90cm, ale w zależności od powierzchni sufitu, który będzie podwieszony, można szerzej rozmieścić halogeny. Więcej wymiarów znajduje się w części 
technicznej. 

 
2. Podłoga 
Cała podłoga jest pokryta płytkami ceramicznymi typu TROVAN BEIGE.  
 
3. Drzwi  

Drzwi powinny mieć ten sam kolor i podział jak pozostałe drzwi w domu. Proponowany podział i kolorystyka drzwi to np. model: Classen, Tosca, model4, dekor 
Iridium - jesion śnieżny. 

  
4. Ściany 
Ze względu na fakt, że łazienka znajduje się na piętrze i na dwóch ścianach występują skosy, nie ma tu zbyt wielu zmian konstrukcyjnych w ścianach.  
Pierwszą zmianą jest wnęką przy wannie. Wnęka ta ma wymiary 100x25x8cm i będzie służyć jako półka na drobne kosmetyki. Jest ona wykuta na wysokości 
80cm i wyłożona brązową mozaiką MOGANO BROWN (+ brązowa fuga). Równo ze wspomnianą wnęką mamy pas ułożony z ciemnych płytek Mogano Brown, 
które również zostały docięte do wysokości 25cm. Pas ten ma również swoją kontynuację na ścianie pod lustrami i na ścianie równoległej do luster.  
W przypadku ściany z umywalkami zostało zaproponowane rozwiązanie z płyt kartonowo- gipsowych przy samym suficie, które będą się łączyć ze słupem, 
przez co słup przy drzwiach nie będzie elementem wyodrębnionym, a będzie stanowić przemyślaną całość ze wspomnianą nadbudową. Nadbudowa ma 
głębokość 14cm i od strony słupa do rogu ściany ma długość 39cm, a od rogu ściany w stronę ściany z oknami ma długość 150cm. Wysokość tej nadbudowy to 
15cm i znajduje się w odległości ok. 230cm od podłogi (Zarówno wysokość nadbudowy oraz wysokość jej zamontowania może ulec zmianie w zależności od 
wytyczenia całkowitej wysokości pomieszczenia, według projektu pomieszczenie ma 250cm wysokości, a zamontowany sufit ma wysokość 10cm.  
 
Przy WC i bidecie będzie znajdować się nadbudowa wykonana z płyt gipsowo-kartonowych, w której będzie znajdować się stelaż Geberit dla WC i bidetu. 
Wysokość całej ściany jest zrównana do wysokości pomieszczenia, a głębokość to 15cm. Szerokość nadbudowanej ściany to 133cm (odpowiada szerokości 
komina). Dodatkowo, po prawej i lewej od nadbudowy na WC i bidet znajdują się pojemne szafki zrównane swoją głębokością do komina i nadbudowy, czyli 
mają głębokość 35cm. Aby wykonać taką szafkę od strony drzwi, trzeba będzie dobudować do słupa ściankę o wymiarach 21x14cm. Patrząc na WC i bidet 
lewy front szafki może być zrealizowany z płyty MDG albo szyby Lacobel  z naklejoną fototapetą pochodzącą ze strony: 
http://www.obrazoteka.pl/shop,show,3835 
Z kolei szafka po prawej to lekko wybłyszczona płyta w kolorze zbliżonym do koloru płytek. Obydwie szafki mają po jednym skrzydle i otwierają się w stronę 
ściany. Od dołu, w celu ochrony frontów szafek przed niszczeniem poprzez mycie podłogi, jest zaprojektowany „próg” o wysokości 10cm i obłożny płytkami 
TRAVENA BEIGE 
Projektowana łazienka będzie miała wszystkie ściany, za wyjątkiem skosów, pokryte płytkami ceramicznym, a na płytkach nad umywalkami będzie lustro.  
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1. Blat + umywalki + szafki 

Zaraz po wejściu do łazienki, po prawej stronie znajduje się obszerny blat (wymiary to 53x260x3cm). Blat powinien  być wykonany z materiału, który lepiej 

nadaje się do wilgotnych miejsc lub też z konglomeratu, blat jest cały biały, z lekkim połyskiem. Grubość blatu, w zależności od dostępności powinna mieć 

10cm ( dzięki temu blat jest wyraźniejszy i dodaje nowoczesności łazience), a górna krawędź kończyć się na wysokości 85cm. Obydwie umywalki są typu 

podblatowego, tak więc ich krawędź znajdują się równo z krawędzią blatu, wymiary umywalek to 56x38x14cm  i są umieszczone w odległościach 70 i 166cm  

(licząc od środka umywalki do ściany z drzwiami). Pod blatem przewidziane są trzy szafki-szuflady o szerokościach 97.5cm, 96 i 96cm. Głębokość tych szafek 

to 50c.m. Szafki mają uchwyty podłużne proste z przeznaczeniem np. na wieszanie ręczników 

2. Lustra i oświetlenie 

Nad blatem znajdują się lustro na całą szerokość ściany, które trzeba będzie zamówić pod wymiar. Sugerowany wymiar to wysokość 110cm, dłuższa krawędź 
jest równa szerokości łazienki, czyli 303cm, górną krawędź trzeba dopasować w zależności od wysokości lustra i dopasowania do skosu. Lustro jest 
zamontowane na płytkach, górna krawędź luster znajduje się na wysokości 230cm (można obniżyć do 200 albo 190cm). Za lustrami (pomiędzy lustrem a 
ścianą) zostały umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi paski ledowe, które będą oświetlać płytki ścienne. Zaraz pomiędzy dużą taflą lustra, a słupem przy 
prostopadłej ścianie jest kolejne lustro o tej samej wysokości i  szerokości ok. 39cm również z zamontowanymi paskami ledowymi. Dzięki tym dwóm lustrom 
uzyska się ciekawy efekt iluzji, a dodatkowo doświetli łazienkę naturalnym światłem, które będzie wpadać przez okna. Jeśli chodzi o węże/paski ledowe, to 
najlepiej dobrać ciepłe światło do oświetlenia, np. ciepły biały lub żółty. 
http://slvbyspotline.pl/main.php5?g_page=209&g_menu=315&g_arnr=550790 
Nad lustrami znajdują się 3 wiszące wąskie lampy ze szklanymi lub półprzeźroczystymi kloszami. Są one przymocowane do sufitu i sięgają swoją dolną 
krawędzią na wysokość 180cm. Odległości między kinkietami są przedstawione w części technicznej i mogą ulec zmianie w zależności od wysokości sufitu, 
który będzie podwieszany w łazience. Wskazane jest, aby kinkiety nie były połączone na jednej listwie, tylko stanowiły trzy odrębne źródła światła. 
Sugerowane kinkiety to:  
http://lazienki-szydlowski.pl/o/lampy-wisz/astro-lighting-kyoto-pendant-lampa-wiszaca-7031.html 
http://www.lumina.sklep.pl/felice-90338.html 
http://www.leroymerlin.pl/oswietlenie/oswietlenie-scienne-i-sufitowe/oprawy-wiszace/lampa-wiszaca-carmelia,p154312,l956.html 

3. Wanna i lustro 

Wanna ma wymiary 190x110cm i znajduje się na środku łazienki. Nie jest ona obłożona płytkami, a zamontowana razem z panelem służącym do zabudowy. 
Elementem dekoracyjnym wokół wanny jest oświetlenie zamontowane w podłodze. Będą to halogeny o słabej mocy rozmieszczone naokoło wanny. Sześć 
sztuk powinno wystarczyć aby ładnie doświetlić wannę i wprowadzić nastrój. Halogeny są oddalone względem siebie o 35-50cm. Dokładne wymiary znajdują 
się w części technicznej. Na wysokości 80cm wykuta jest wnęka w ścianie, która ma pełnić funkcję półki na kosmetyki. 

4. Zabudowa WC i bidetu oraz ścianka z prysznicem 

Zabudowa WC i bidetu jest zrealizowana z wykorzystaniem stelaży Geberit Duofix o wymiarach ok. 100cm wysokości i głębokości 15cm. Zabudowa sięga 
całą wysokość pomieszczenia i jest obłożona mozaiką TRAVENA BEIGE. 
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