
Wypoczynek w najwyższym standardzie 
 

 
Każda łazienka jest 
zaprojektowana z 
hotelową dbałością 
o szczegóły - od 
oświetlenia do 
SUSZARKI 
 
1. zestaw kabina 

półokrągła 90 
plus brodzik 
Cersanit 

2. bateria 
3. miska 

ustępowa 
zawieszana 
Cersanit seria 
Libra 

4. umywalka 
Cersanit seria 
Libra plus 
półpostument 

5. bateria 
6. glazura i 

terakota 
7. lustro 
8. suszarka do 

włosów 
9. suszarka do 

ręczników       
     

 
  

 

 
  

  

 

 

 
  

 

 

  

  

 
  

 

    
  
Wizytówka każdego 
apartamentu, dlatego 
zasługuje na specjalne 
względy. Wykończony z 
gustem i smakiem, ma 
cieszyć po męczącym dniu 
na plaży. 
 
1. Drzwi 

wejściowe otwierane 
kartą 

2. Drzwi wewnętrzne i 
futryny: w kolorystyce 
drzwi wejściowych 

3. Parapety 
wewnętrzne: aglomar
mur 

4. Okna: PCV w okleinie 
drewnopodobnej - w 
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opcji: okucia i szyby 
antywłamaniowe oraz 
rolety 

5. Aneks kuchenny: 
wyprowadzenie wod. – 
kan. pod zlewozmywak 

6. Ściany wewnętrzne 
murowane z bloczków 
gipsowych np. ORTH- 
tynki gipsowe, 
szpachlowane i 
malowane farbą 
emulsyjną na kolor 

7. Podłogi wykładzina 
dywanowa 

8. Ogrzewanie:- 
elektryczne- sterownik 
temperatury 

9. Informacje 
dodatkowe:- 
ogrzewanie i 
pojemnościowy 
podgrzewacz wody 
dodatkowo sterowany z 
recepcji oraz przez 
internet- instalacja 
elektryczna w 
apartamentach 
załączana kartą 

   

 

 
Udany dzień zawsze 
powinien kończyć się w 
wygodnym łóżku, by 
nabrać sił na kolejny. 
 
1. Podłogi 

wykładzina 
dywanowa 

2. Ściany 
wewnętrzne 
murowane z 
bloczków 
gipsowych np. 
ORTH- tynki 
gipsowe, 
szpachlowane i 
malowane farbą 
emulsyjną na 
kolor 

3. Parapety 
wewnętrzne: aglo
marmur 
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Standard wykończenia części wspólnych: 
1. Windy: KONE 
2. Drzwi wejściowe do budynków:- aluminiowe 
3. Korytarze:- podłogi: wykładzina dywanowa- ściany: tapety 
4. Klatki schodowa:- okładzina granitowa- ściany: tapeta 
5. Elewacja:- tynk cienkowarstwowy na styropianie- płytki klinkierowe- elementy muru 

pruskiego- balustrady: stalowe, cynkowane, malowane- elementy drewniane- 
elementy ze stali nierdzewnej 

6. Konstrukcja budynku:- ściany garażu: monolityczne- ściany nośne nadziemne: 
SILKA- ściany międzylokalowe: SILKA- stropy: filigran- klatki schodowe: 
monolityczne- dach: konstrukcja drewniana- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna 

7. Bramy garażowe:- segmentowe, na pilota 
8. Mała architektura na dziedzińcach:- fontanna- rzeźby ogrodowe- donice z kwiatami- 

ławki- oświetlenie zewnętrzne- kostka granitowa- drzewa i krzewy 
 


