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Poniżej prezentujemy katalog opcji dodatkowych obowiązujący od dnia 13/06/2022, wraz ze specyfikacją techniczną 
oferowanych rozwiązań. Cennik obowiązuje do odwołania. Ceny podane w katalogu są cenami brutto. 

1. Oferta opcji dodatkowych 

LP OPCJA DODATKOWA POGLĄDOWE ILUSTRACJE ROZWIĄZAŃ 

1 

„Klima-Ready” 

Zakup tej opcji gwarantuje nabywcy wykonanie prac 

instalacyjnych umożliwiających odłożenie na przyszłość zakupu 

urządzenia klimatyzacyjnego. Opcja ta pozwala na uniknięcie 

robót budowlanych „brudnych” i przebić dachu 

w użytkowanym lokalu. 

Opcja obejmuje: 

• rozprowadzenie przewodów zasilania/powrotu czynnika 

chłodzącego pomiędzy jednostką wewnętrzną w salonie 

i agregatem na dachu, 

• doprowadzenie zasilania elektrycznego do instalacji 

klimatyzacji, 

• wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostki 

wewnętrznej do instalacji kanalizacji sanitarnej, 

• bruzdowanie ścian na potrzeby ukrycia ww. instalacji 

i wyrównanie powierzchni ścian, 

• pozostawienie zaślepionych końcówek instalacji, 

• wykonanie przejść przez dach dla ww. przewodów 

instalacyjnych, z zachowaniem gwarancji na szczelność 

dachu. 

Cena: 3 500 zł  

  

2 

„Full-Klima” 

Opcja obejmuje zakres robót z opcji „Klima-Ready” oraz 

dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji: 

• układ (1+1) renomowanego producenta np. Haier: 

o klimatyzator naścienny o mocy około 2,5kW 

z jednostką zewnętrzną zamontowaną na 

dachu, 

• zdalne sterowanie temperatury. 

Cena: 8 000 zł  
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LP OPCJA DODATKOWA POGLĄDOWE ILUSTRACJE ROZWIĄZAŃ 

3 

Taras - podłoga 

Wykonanie tarasu: 

• o powierzchni 10m2, 

• z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm, 

• na podsypce piaskowej o wysokości 20 cm, 

• zakończonego betonowym obrzeżem.  

Cena: 5 000 zł 

 

4 

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym 

Zakup tej opcji gwarantuje możliwość sterowania strefowym 

ogrzewaniem podłogowym - korzystając z regulatora 

temperatury ogrzewania podłogowego można samodzielnie 

decydować ile ciepła będzie docierać do konkretnych 

pomieszczeń. 

Opcja obejmuje: 

• montaż sterowników ściennych w każdym 

pomieszczeniu, 

• montaż siłowników na rozdzielaczu CO, 

• nastawy i uruchomienie. 

 Cena: do 1 750 zł (za każdy pokój) 

 

5 

Podlewanie ogródka 

Opcja ta obejmuje: 

• wyprowadzenie instalacji zimnej wody na elewację od 

strony ogródka, 

• zamontowanie podlicznika do tańszego rozliczania 

wody, 

• montaż zaworu mrozoodpornego. 

Cena: 750 zł  
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LP OPCJA DODATKOWA POGLĄDOWE ILUSTRACJE ROZWIĄZAŃ 

6 

Wideodomofon 

Podstawową funkcją wideodomofonu jest zapewnienie 

komfortu i bezpieczeństwa dzięki możliwości identyfikacji 

osób z zewnątrz. 

Opcja obejmuje: 

• montaż monitora wideodomofonu. 

Cena: 2 200 zł 

 

7 

Dodatkowe gniazdo elektryczne na balkonie 

Opcja obejmuje: 

• montaż gniazda elektrycznego wodoszczelnego IP44. 

Cena: 600 zł      

8 

Blokada parkingowa 

Opcja obejmuje: 

• montaż blokady parkingowej. 

Cena: 800 zł 

 

9 

System otwierania okien balkonowych 

• Okno balkonowe z ruchomym słupkiem 

Cena: 400 zł 

• System PSK 

Cena: 1 300 zł 

• System PSK Automat 

Cena: 2 200 zł 

• System HST 

Cena: 13 100 zł 
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