Zadania remontu
KORYTARZ
Montaż podwieszanego sufitu
Malowanie sufitu
Nowa instalacja elektryczna w suficie
Montaż oświetlenia (6x lampy LED)
Usunięcie dwóch ościeżnic drzwi zewnętrznych
Zamontować nowe drzwi zewnętrzne
Skrobanie ścian z farby
Wygładzenie ścian
Malowanie ścian
Zdjęcie starych paneli
Położenie nowych paneli

wraz z przywróceniem wejścia do wyglądu
początkowego (wypełnienie szpar, malowanie wew,
zew)
Wypełnienie drobnych rys, pęknięć (gipsowanie,
szlifowanie)

Podkłady, panele I listwy maskujących

KUCHNIA
Zabudowanie rur ogrzewania
Usunięcie starych szafek
Skucie kafelków
Skucie podłogi
Zburzenie ściany między kuchnią a salonem
Usunięcie ościeżnicy
Zamurowanie drzwi
Odcięcie kaloryfera
Wprowadzenie rury w ścianę
Skrobanie ścian
Instalacja wodna
Instalacja elektryczna (zmywarka, lodówka)
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja gazowa (kuchenka)
Wyrównanie ścian
Szpachlowanie ścian
Szlifowanie ścian
Gruntowanie I malowanie ścian
Wylewka samopoziomująca
Malowanie sufitu
Montaż paneli na podłodze
Montaż kafelków nad blatami kuchennymi
Zamontować kanał wentylacyjny od okapu do kratki
Montaż oświetlenia

Rury biegną od podłogi do sufitu w jednym
narożniku oraz wzdłuż jednej ściany pod sufitem.
Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych

Drzwi między kuchnią a korytarzem
Drzwi między kuchnią a korytarzem
Część rury ogrzewania wpuścić w ceglaną ścianę
nad blatem kuchennym. Ok 1m
Z kleju I starej farby
Nowe przyłącza do zlewozmywaka I zmywarki
Wykucie kanałów (część w żelbetonie), montaż ok
15 nowych gniazdek
Odprowadzenie wody od zlewu I zmywarki
Skrócenie I przesunięcie rury, montaż węża
elastycznego
Skucie małych wybrzuszeń, wypełnienie wklęsłości.
W cegle

Ok 6m x 0.8 m
Szynoprzewód 3m

ŁAZIENKA
Skucie kafelków
Skucie kafelków I starego kleju z podłogi
Wylewka samopoziomująca
Demontaż wanny I armatury
Usunięcie starej ościeżnicy
Odcięcie kaloryfera
Montaż nowego kaloryfera – drabinki
Skrobanie ścian
Przesunięcie liczników
Zamurowanie pionu
Wykucie kanałów pod rury
Wykucie kanałów pod instalację elektryczną
Instalacja wodna
Instalacja elektryczna
Instalacja kanalizacyjna
Wygładzenie ścian
Wygładzenie sufitu
Położenie kafelków
Położyć gres
Pomalować sufit
Pomalować ściany
Montaż deszczownicy
Montaż wanny

Wycięcie starej ramy oraz zostawienie równego w
miarę otworu pod wskazany wymiar noych drzwi

Wyprowadzenie rur wody zimnej I ciepłej z pionu I
przesunięcie liczników pod umywalkę ok 3 m dalej
gdzie są obecnie
Pod kran wanny, deszczownicę I umywalkę.
Żelbeton
Światło nad lustrem. Żelbeton
Doprowadzenie do zlewu, wanny, deszczownicy
Światło nad lustrem. Nowe gniazdko I włącznik
Umywalka, wanna
Wypełnienie drobnych rys, pęknięć (gipsowanie,
szlifowanie)
Wypełnienie drobnych rys, pęknięć (gipsowanie,
szlifowanie)
Przy wannie do sufitu, reszta na 1.5 m wysokości
Na podłogę I wannę
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Montaż baterii umywalkowej
Obudowanie wanny
Zamontować oświetlenie
Zmontować zlew I szafkę podwieszaną
Zawiesić szklany parawan
Zawiesić lustro

Obudowa frontu I boku. Obłożenie gresem

SALON
Zabudowanie rur ogrzewania
Wypełnienia sufitu podwieszanego
Skrobanie ścian
Wykucie kanałów pod instalację elektryczną RTV
Szpachlowanie ścian
Szlifowanie ścian
Malowanie ścian
Zburzenie ściany między salonem I korytarzem
Usunięcie ościeżnicy
Wypełnić szparę po ścianie w podłodze
Instalacja elektryczna (TV)
Wylewka samopoziomująca
Zdjęcie starych paneli
Malowanie sufitu
Kładzenie paneli
Wymienić próg balkonowy
Instalacja pod oświetlenie

Rury biegną od podłogi do sufitu w jednym
narożniku oraz wzdłuż ściany nad oknami pod
sufitem. Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych
W pokoju jest sufit podwieszany. Po wyburzeniu
ścian do kuchni I korytarza powstaną szpary które
trzeba wypełnić

W tej ścianie która jest wyburzana
Powstałęj po wyburzeniu ścian
8 nowych gniazdek, przeniesienie gniazdka
telefonu I kablówki

Podkłady, panele I listwy maskujące
Szynoprzewód ok 6m. Wyjście z sufitu jest

SYPIALNIA MAŁA
Zabudowanie rur ogrzewania
Usunięcie ościeżnicy
Zdjęcie tapety z sufitu
Wyrównanie sufitu
Szlifowanie ścian
Tapetowanie sufitu
Malowanie sufitu
Gruntowanie ścian
Malowanie ścian
Malowanie rur ogrzewania
Zamontować oświetlenie
Zamontować gniazdka

Rury biegną od podłogi do sufitu w jednym
narożniku oraz wzdłuż ściany nad oknami pod
sufitem. Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych
Wycięcie starej ramy oraz zostawienie równego w
miarę otworu pod wskazany wymiar nowych drzwi
Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur
pęknięć gispem, wyszlifowanie
Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur
pęknięć gispem, wyszlifowanie
Raufaza

Łącznie z kawałkami rur oraz za kaloryferami
Jedna lampa na suficie, kabel jest
6 nowych gniazdek w istniejących otworach

SYPIALNIA ŚREDNIA
Zabudowanie rur ogrzewania
Usunięcie ościeżnicy
Zdjęcie tapety z sufitu
Wyrównanie sufitu
Szlifowanie ścian
Tapetowanie sufitu
Malowanie sufitu
Gruntowanie ścian
Malowanie ścian
Malowanie rur ogrzewania
Zamontować oświetlenie

Rury biegną od podłogi do sufitu w jednym
narożniku oraz wzdłuż ściany nad oknami pod
sufitem. Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych
Wycięcie starej ramy oraz zostawienie równego w
miarę otworu pod wskazany wymiar nowych drzwi
Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur
pęknięć gispem, wyszlifowanie
Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur
pęknięć gispem, wyszlifowanie
Raufaza

Łącznie z kawałkami rur oraz za kaloryferami
Jedna lampa na suficie, kabel jest

SYPIALNIA DUŻA

Zabudowanie rur ogrzewania
Usunięcie ościeżnicy
Zdjęcie tapety z sufitu
Wyrównanie sufitu

Rury biegną od podłogi do sufitu w jednym
narożniku oraz pod sufitem wzdłuż 3 ścian: nad
oknami, od łazienki. Zabudowanie kanałem z płyt
gipsowych
Wycięcie starej ramy oraz zostawienie równego w
miarę otworu pod wskazany wymiar nowych drzwi
Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur
pęknięć gispem, wyszlifowanie
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Szlifowanie ścian
Tapetowanie sufitu
Malowanie sufitu
Gruntowanie ścian
Malowanie ścian
Malowanie rur ogrzewania
Zamontować oświetlenie
Przesunięcie gniazdka
Montaż gniazdek
TOALETA
Zburzenie ściany
Skucie kafelków ze ściany
Skucie podłogi
Oskrobanie ścian z kleju
Skrobanie sufitu
Nowy otwór drzwiowy
Zdjęcie starych paneli
Instalacja elektryczna
Przesunięcie liczników
Instalacja wod-kan
Skrobanie ściany z farby
Murek chowający rury
Wyrównać ścian
Obudować rurę do gazu
Położyć kafelki na ścianach
Położyć gres - ściana III
Wylewka samopoziomująca
Położyć płytki gresowe na podłogę
Cokolik z kafelków
Pomalować sufit
Pomalować ściany
Zamontować oświetlenie
Zmontować szafkę podwieszaną
Zamontować I podłączyć zlew

Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur
pęknięć gispem, wyszlifowanie
Raufaza

Łącznie z kawałkami rur oraz za kaloryferami.
Część ścian na jeden kolor, część na drugi
Jedna lampa na suficie, kabel jest
Kanał w żelbetonie ok 1m
8 nowych gniazdek w istniejących miejscach

Ściana przednia toalety z futryną

Zamiana wejścia do korytarza na otwór pod drzwi o
określonym wymiarze. Wymaga jedynie położenia
cegieł na górze
Ze starego korytarza
Nowy kabel pod kinkiet nad drzwiami, nowy
włącznik, 2 nowe gniazdka
Wyprowadzenie rur wody zimnej I ciepłej z pionu
kuchennego I przesunięcie liczników do toalety pod
umywalkę ok 2 m dalej gdzie są obecnie
Nowe rury do umywalki oraz pod pralkę
Stara ściana korytarzyka
Zabudowa rur wzdłuż jednej ściany od pionu do
umywalki
Gipsowanie I szpachlowanie pęknięć, dziur I
nierówności
Kanał z kartongipsu do ukrycia rury pod sufitem
Na 2 bocznych ścianach do wysokości 1.5 m
Na podłodze oraz na tylnej ścianie za toaletą

Kafelki na murek za toaletą oraz ten chowający rury
2 kinkiety
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