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FINISAJE INTERIOARE și DOTĂRI 
APARTAMENTE BOREAL PLUS 

FINISAJE INTERIOARE  
 

- Gresie porțelanată 30x60 (Se montează pe pardoseala bucătăriei, în baie și pe pereții băilor) 

- Gresie porțelanată de calitate superioară, dimensiune 30x60 cm, cu un design care imită piatra naturală albă, 

tip calacatta. Mijloacele moderne de producție permit ca designul unei plăci să nu se repete foarte des, 

obținându-se astfel un aspect foarte apropiat de cel al piatrei naturale, însă cu avantajul întreținerii ușoare. 

 

 
Plintă gresie, din același material cu placa ceramică, în spațiile placate cu gresie 

 
 

Parchet  laminat  

- Parchet laminat 8 mm grosime, clasa de trafic 32, stejar (asigură o rezistență superioară la trafic și zgârieturi) 

agrementat pentru încălzire în pardoseală, montat flotant pe folie specială, izolatoare fonic. 

 

Plintă albă  

- Din material dur, PVC extrudat, 8 cm înălțime, prevăzute cu canal de cablu, în spațiile placate cu parchet. 
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Uși interioare, 90x 215 cm (dimensiuni personalizate pentru un maxim de confort) 

- Ușa de interior într-un canat Reverse NT, cu finisaj ALB (folie laminată cu rezistență mare la zgârieturi, 

ușor de curățat), toc standard 110 mm drept cu inserție de lemn, pervaz drept interior și exterior de 70 mm, 

foaie de ușă cu structura perimetrală din lemn, celulară, accesorii feronerie crom satinat, broască magnetică 

cu închidere cu cheie, 3 balamale Anuba  - mâner din oțel, finisaj crom satinat. 

   
 

Ușă intrare apartament 104x220 cm 

- Ușă blindată - Nusco 8 (S) clasa 3 antiefracție, toc oțel zincat vopsit din câmp electrostatic finisaj maro 

închis, balamale de cea mai bună calitate, feronerie crom satinat cu broască cheie Safe - maner/knob. Finisaj 

cu panouri din panou din CPL laminat, cu rezistență superioară, stejar la exterior /alb la interior.  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTE SANITARE Ideal Standard 
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- Lavoar Tempo 60 cm + semipiedestal   

- Lavoar + mobilier Tempo 80 cm (în funcție de spațiul disponibil în băi)  

- Baterie lavoar Ceraflex Ideal Standard 

- Baterii din alamă sanitară, cu cartuș ceramic 40 mm, perlator cu aerator inclus – economie de apă și zgomot 

redus 

 

                                                                                                     
 

 

 

Cadă de baie 170x75 – Hotline (placată cu gresie) 

- Baterie de cadă-duș Ceraflex Ideal Standard 

 

- Cadă de baie de dimensiuni mari și o capacitate de 250 l, cu un plus de lățime pentru confort, din material 

acril, rezistent la zgârieturi, chimicale și cu un aspect exterior de lux datorat acoperii cu lac (glant). Baterii 

din alamă sanitară, cu cartuș ceramic 40 mm, aerator tip cascadă inclus – economie de apă și zgomot redus. 

Set de duș cu 3 funcții, para 10 cm, furtun flexibil cromat. 

 

                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabină de duș 90x90 cm  
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- Cabina de duș din sticlă clară 6 mm, securizată, cu tratament Easy-Clean. Profile de aluminiu, cheder siliconic 

de etanșare. 

- Cădiță de duș din material compozit, material rezistent în timp, masca detașabilă.  

- Baterie de duș Ceraflex, Ideal Standard, set de duș Idealrain 

 

                          
 

Vas WC suspendat Tempo – rezervor încastrat  

- Vas wc suspendat, montat pe rezervor încastrat, din porțelan sanitar acoperit cu o glazură specială ce 

asigură o protecție suplimentară și o suprafață albă, ușor de întreținut și curățat. Vasul are dimensiuni 

optime și este prevăzut cu un capac de wc din duropolimer, cu închidere lentă.  

- Rezervorul încastrat are protecție anticondens și clapetă de acționare dublă 3/6 litri. 

                                                    
 

 

 

Tâmplărie exterioară  

- Apartamentele sunt prevăzute cu vitraje mari, supradimensionate pentru a asigura acccesul luminii pe o 

suprafață cât mai mare din cameră. Se utilizează sticla laminată pentru ușile de la balcoane și subluminile 

ferestrelor (situate la o înălțime mai mică de 90 cm). Tâmplăria PVC este Salamander BluEvolution73  

(produs în Germania) cu 5 camere de izolare termică și lățimea tocului de 76 mm, feronerie fiabilă, de calitate 

superioară- Siegenia. Combinația de sticlă /profil asigură un coeficient de transfer termic superior, maxim 1,3 

W/m²K. 

 

Aparataj  

- Prizele și întrerupătoarele sunt din gama Niloe, producător Legrand, realizate din materiale durabile, de 

calitate, culoare alb.  

 
 


