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MODERNIZACJA POKOI I ŁAZIENEK HOTELOWYCH 
CZĘŚĆ II MODERNIZACJA ŁAZIENEK 

 
OPIS TECHNICZNY 
Opracowanie dotyczy 14 łazienek przy pokojach hotelowych w Domu Muzyka 

mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2 w tym : 

- łazienki przy pokojach o numerze od 3 do 9 na I piętrze (tj. z pominięciem pok. 1 i 2) oraz  

- łazienki przy pokojach 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na II piętrze (tj. z pominięciem pok. 2 i 9). 

 

I STAN ISTNIEJĄCY 
 

1. Wykończenia pomieszczeń – łazienek 
 
1.1. Układ łazienek i elementy architektoniczne  
Łazienki przy pokojach 1 do 4 na poziomie I i II piętra mają kształt  prostokąta. Wejście od 

dłuższego boku umożliwia wygodne rozplanowanie funkcji. 

Pokoje 5 do 9 na poziomie I i II  piętra mają kształt zbliżony do kwadratu, są stosunkowo 

nieduże.   

We wszystkich łazienkach piony obudowane są płytą karton-gips na konstrukcji 

aluminiowej. 

 

1.2. Wykończenia ścian o podłóg. 
Łazienki wykończone są płytkami ceramicznymi w kolorze kremowym do wysokości 220cm, 

powyżej ściany malowane białą farbą ścienną.  

 

2. Wyposażenie łazienek. 
Łazienki wyposażone są w: 

• Umywalka z baterią i półnogą (półnoga pozostaje i należy ją odpowiednio zabezpieczyć 

w czasie remontu) 

• Wc z dolnopłukiem 

• Kabina prysznicowa półokrągła z brodzikiem „80”cm  

• Bateria prysznicowa natynkowa z zestawem natryskowym 

• Lustro wklejane na płytki 
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• Grzejnik drabinkowy (pozostaje i należy go odpowiednio zabezpieczyć w czasie 

remontu) 

• Półki i wieszczki na ręczniki 

• Suszarka do włosów  

 
II STAN PROJEKTOWY 
 
1. Wykończenie łazienek. 
1.1. Łazienki 1 do 4  
Ściany – po usunięciu istniejących płytek ściany należy  wyrównać. Podłogę, ściany w 

kabinie prysznicowej i pas ścian przy podłodze wysokości 20 cm wyizolowane folią w 

płynie. Ściany i podłogę  wyłożone płytką gresową Domino Grande w kolorze beżu i brązu 

zgodnie z projektami poszczególnych łazienek.  

Fugi Mapei KERACOLOR SF (lub innej odpornej na zabrudzenia) w kolorze płytek i 

szerokości 1,5 mm. Narożniki wypukłe wykończone listwą narożną ze stali nierdzewnej 

polerowanej.  

Ściany powyżej poziomu płytek malowane farbą akrylowa matową ścienną odporną na 

szorowanie firmy Decoral w kolorze białym. 

Sufit malowany na kolor biały. 

 
Elektryka : 
Układ punktów elektrycznych – zmiana w lokalizacji kinkietu, gniazdek wtykowych i 

suszarki zgodnie z rysunkami „rozmieszczenie punktów elektrycznych”.  

Osprzęt elektryczny firmy Kos Vena  w kolorze kości słoniowej /krem.  

Oprawy oświetleniowe – we wszystkich łazienkach kinkiety zostaną zastąpione oprawą 

łazienkową Italux MARCO MB4801-2A. Plafony na suficie pozostają bez zmian i na czas 

remontu należy je zdemontować i zabezpieczyć. 

 

Ogrzewanie:  
Istniejące grzejniki drabinkowe pozostają w obecnej lokalizacji. 
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Drzwi : 
Drzwi do łazienek pozostają i zostaną przemalowane od strony pokoi na kolor taki sam jak 

kolor ścian w danym pokoju farbą akrylową , wykończenie satyna. 

 

1.2. Łazienki 5-9  
Ściany – po usunięciu istniejących płytek ściany należy  wyrównać. Podłogę, ściany w 

kabinie prysznicowej i pas ścian przy podłodze wysokości 20 cm wyizolowane folią w 

płynie. Ściany i podłogę  wyłożone płytką gresową Domino Grande w kolorze beżu i brązu 

zgodnie z projektem poszczególnych łazienek.  

Fugi Mapei KERACOLOR SF (lub innej odpornej na zabrudzenia) w kolorze płytek i 

szerokości 1,5 mm. Narożniki wypukłe wykończone listwą narożną ze stali nierdzewnej 

polerowanej.  

Ściany powyżej poziomu płytek malowane farbą akrylowa matową ścienną odporną na 

szorowanie firmy Decoral w kolorze białym. 

Sufit malowany na kolor biały.  

 
Elektryka : 
Układ punktów elektrycznych – zmiana w lokalizacji kinkietu, gniazdek wtykowych i 

suszarki zgodnie z rysunkami „rozmieszczenie punktów elektrycznych”.  

Osprzęt elektryczny firmy Kos Vena  w kolorze kości słoniowej /krem.  

Oprawy oświetleniowe – w wszystkich łazienkach kinkiety zostaną zastąpione oprawą 

łazienkową Italux MARCO MB4801-2A. Plafony na suficie pozostają bez zmian i na czas 

remontu należy je zdemontować i zabezpieczyć. W łazienkach przy pokojach 106 i 206 na  

suficie nad kabiną prysznicową należy zastosować dodatkowe oświetlenie w postaci 

natynkowej oprawy led,  bryzgoszczelnej o IP 44 – Qazqa Saygo o średnicy 14,5 cm 

http://www.lampyiswiatlo.pl/lampa-scienna-sufitowa-saygo-okragla-led.html.   

 
Ogrzewanie:  
Istniejące grzejniki drabinkowe pozostają, należy je tylko obniżyć o 30 cm w stosunku do 

obecnej lokalizacji.  
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Drzwi : 
Drzwi do łazienek pozostają i zostaną przemalowane od strony pokoi na kolor taki sam jak 

kolor ścian w danym pokoju farbą akrylową, wykończenie satyna.  

 

1.3. Zabudowy i przebudowy z płyty karton – gipsowej. 
W pokojach 5-9 z uwagi na zastosowania wucetowej spłuczki do zabudowy i prostokątnej 

kabiny prysznicowej konieczna jest nieznaczne powiększenie/ pomniejszenie obudów 

szachtów kominowych. Zabudowy te należy wykonać z wodoodpornej płyty karton-gips. 
 

2. Wyposażenie. 
Łazienki 1-4 : 

1. Brodzik Competia 80x100x14h Sched-Pol 

2. Ściana boczna do kabiny prysznicowej- Kermi Atea, do montażu bez brodzika - 

103/200 cm Srebrny błyszczący Szkło przezroczyste z KermiClean   

3. Syfon do brodzika bez dziurek 

4. Bateria natryskowa HG Ecostat Comfort 

5. Wąż natryskowy HG 160 cm 

6. Słuchawka natryskowa HG Crometa 

7. Umywalka asymetryczna Koło Style, zamontować do niej istniejącą półnogę 

8. Syfon do umywalki 

9. Bateria umywalkowa KFA Malachit 

10. Miska wisząca - Koło Style 

11. Deska WC Koło Style  

12. Zestaw instalacyjny do WC Duofix H98 podtynkowy Geberit 

13. Przycisk spłukujący do WC Geberit Kappa 21 do Stelaży Geberit UP 200–biało-

srebrny z możliwością spłukiwania małą i dużą ilością wody  

14. Wspornik Duofix kpl Geberit 

15. Zestaw do izolacji akustycznej muszli wiszącej 

16. Lustro wklejane pod wymiar na ścianie między płytkami z fazą szerokości 3cm 

17. Anemostat wentylacji mechanicznej – zostanie zainstalowane w innym czasie 

18. Grzejnik drabinkowy - istniejący  

 
Łazienki 5-9 : 

1. Brodzik Schedpol Competia 90x80x14h Sched-Pol do pok. 105, 106, 108, 109, 
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Brodzik Schedpol Competia 90x90x14h Sched-Pol do pok. 107, 205 

Brodzik Schedpol Competia 90x100x14h Sched-Pol do pok. 206,  

Brodzik Schedpol Competia 80x100x14h Sched-Pol do pok. 207, 208  

 

2. Drzwi wahadłowo-składane Kermi DIGA 800, szkło przezroczyste z powłoką Kermi 

Clean do pok. 105, 106.  

Drzwi wahadłowo-składane Kermi DIGA 900, szkło przezroczyste z powłoką Kermi 
Clean do pok. 106, 107, 108, 109, 205, 206 
Drzwi wahadłowo-składane Kermi DIGA 1000, szkło przezroczyste z powłoką Kermi 
Clean do pok. 206, 207, 208, 
Kermi DIGA Ściana boczna ruchoma 800, szkło przezroczyste z powłoką Kermi 
Clean do pok. 108, 109, 207, 208, 
Kermi DIGA Ściana boczna ruchoma 900, szkło przezroczyste z powłoką Kermi 
Clean do pok. 105, 107, 205,  

3. Syfon do brodzika bez dziurek 

4. Bateria natryskowa HG Ecostat Comfort 

5. Wąż natryskowy HG 160 cm 

6. Słuchawka natryskowa HG Crometa 

7. Umywalka asymetryczna Koło Style, oprócz łazienki przy pok. 106 gdzie 

zastosowano umywalkę Koło Modo szer. 60 cm Do umywalek zamontować 

istniejące półnogi. 

8. Syfon do umywalki 

9. Bateria umywalkowa KFA Malachit 

10. Miska wisząca - Koło Style 

11. Deska WC Koło Style  

12. Zestaw instalacyjny do WC Duofix H98 podtynkowy Geberit 

13. Przycisk spłukujący do WC Geberit Kappa 21 do Stelaży Geberit UP 200–biało-

srebrny z możliwością spłukiwania małą i dużą ilością wody -  

14. Wspornik Duofix kpl Geberit 

15. Zestaw do izolacji akustycznej muszli wiszącej 

16. Lustro wklejane pod wymiar na ścianie między płytkami z fazą szerokości 3cm 

17. Anemostat wentylacji mechanicznej – zostanie zamontowany w późniejszym 

terminie 

18. Grzejnik drabinkowy - istniejący  


