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MODERNIZACJA POKOI I ŁAZIENEK HOTELOWYCH 
CZĘŚĆ I  MODERNIZACJA POKOI 

 

OPIS TECHNICZNY 
Opracowanie dotyczy 18 pokoi hotelowych Domu Muzyka mieszczącego się w Gdańsku 

przy ul. Łąkowej 1-2 w tym : 

- pokoi o numerze od 101 - 109 na I piętrze oraz  

- pokoi 301 - 309 na III piętrze. 
 

I STAN ISTNIEJĄCY 
 

1. Wykończenia pomieszczeń – pokoje  
 

1.1. Układ pokoi i elementy architektoniczne  
Pokoje 1 do 4 na poziomie I i III piętra zlokalizowane są od strony dziedzińca. Mają 

charakterystyczny kształt litery T. Strefa wejścia oddzielona jest od strefy pokoju dużym 

łukiem. Okno w każdym pokoju również ma naświetle w kształcie półkola. 

Pokoje 5 do 9 na poziomie I i III piętra zlokalizowane są od strony ulicy. Mają układ litery L 

i okna z charakterystycznym naświetlem w kształcie półkola.  
 

Ościeża zewnętrzne wszystkich okien tak jak i elewacja wykończone są żółta cegłą 

klinkierową.  
 

1.2. Wykończenia ścian o podłóg. 
Pokoje 1-4 pomalowane są kremową, a 5-9 białą farbą ścienną.  

Podłogi wyłożone wykładziną dywanową w kolorach – zielonym (pok. 1-4) i brązowym (pok. 

5-9). Wykładziny dywanowe pozostają i na czas remontu powinny być zabezpieczone.  
 

2. Wyposażenie pokoi. 
Pokoje wyposażone są w meble z płyty laminowanej w kolorze „grusza calvados”. 

w następujących ilościach i rozmiarach : 

• Szafy - 2 sztuki szaf „60”, wysokości 190 cm za wyjątkiem pok. 108 i 109 gdzie 

występuje szafa pojedyncza szerokości 85-100 cm, 

• Biurko - szer. 120 cm w pok. 1 do 7 i szerokości 160 cm w pokojach 8 i 9, 

• Lustro w ramie szer.120 cm i wysokie 70 cm,  
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• Szafki nocne – 2 sztuki o wymiarach 45 x 45 h 50 cm, 

• Łóżka pojedyncze kontynentalne 90 x 200 cm z możliwością złączenia w jedno 

dwuosobowe łoże. 

• Zagłowia z płyty laminowanej i wykończone listwą ozdobną mocowane śrubami do 

ściany. W pokojach 101 – 104 i 304 w układzie narożnym o wymiarach 214x155 h120 

cm. W pokojach 301, 302, 303 zagłówki  łukowe o wymiarach 200x120cm. W pokojach 

5,6,7,8,9 zagłówki prostokątne o wymiarach 280 x105 cm 

• Krzesła tapicerowane  3 sztuki w pokojach 1,2,3,4,8 i 9 oraz 2 sztuki w pokojach 5, 6 i 7 

• Stolik okrągły ∅ 60 cm 

Wszystkie meble istniejące pozostają i na czas remontu powinny być odpowiednio 

składowane i zabezpieczone. 

 

II STAN PROJEKTOWY 
 

1. Wykończenie pokoi. 
 

1.1. Pokoje 1 do 4  
Malowanie : 
Ściany malowane farbą akrylowa matową ścienną odporną na szorowanie firmy Decoral w 

dwóch kolorach – podstawowy na całości ścian, drugi kolor użyty jest do pomalowania 

dekoracyjnego paska przy suficie i dookoła łuku – szczegółowy rysunek dekoru na końcu 

niniejszego opracowania.  

Kolorystyka pokoi: 

Pokoje 1-4 na I piętrze:  - kolor ścian S1510-G90Y lub S2010-G90Y 

             - kolor dekoru przy suficie S30050-Y50R  

W  miejscu uskoku ściany zewnętrznej zastosowano listwę dekoracyjną NMC NOMASTYL 

AT malowana na kolor S30050-Y50R 

Pokoje 1-4 na III piętrze  - kolor ścian S2010-G30Y 

             - kolor dekoru przy suficie S0505-G50Y 

Sufity malowane na kolor biały farbą firmy Dekoral. 

Dekor należy odrysować  z szablonu wykonanego według rysunku – Dekor na ścianie. 
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Wykładzina : 
Wykładzina dywanowa – w 17 pokojach pozostaje istniejąca, tylko w pokoju nr 304 

wymiana wykładziny na wykładzinę dywanową METRO Dessin 204, Producent: Nordpfeil 

Kolor: 424, czyli tę samą jaka w pozostałych pokojach 1-4. Położenie bez widocznych 

łączeń. Cokół na wys. ok 7cm, zabezpieczony ściegiem maszynowym w kolorze wykładziny. 

 
Elektryka : 
Układ punktów elektrycznych – zmiana w lokalizacji załączania punktów oświetleniowych 

– dokładny opis zmian w osobnym projekcie elektrycznym. 

Osprzęt elektryczny firmy Kos Vena  w kolorze patyna przy drzwiach wejściowych i do 

łazienek i na panelach z płyty meblowej, a pozostałe w kolorze kości słoniowej /krem. 

Szczegółowy rysunek paneli na końcu niniejszego opracowania. 

Oprawy oświetleniowe – we wszystkich pokojach plafony w strefie wejściowej zostaną 

zastąpione kinkietami firmy Alfa Roksana 16070. 

Pozostałe istniejące oprawy pozostają i na czas remontu należy je zabezpieczyć. 

 
Drzwi : 
Wymiana drzwi wejściowych w pokojach, na ognioodporne z atestem EI30 

dźwiękoszczelne 32dB pokryte okleiną naturalną (fornir) : 

- jednokolorowe w kolorze Jatobe lub 

- dwukolorowe z zewnątrz w kolorze Wenge od strony pokoju w kolorze Mahoń.  

z listwami dekoracyjnymi nawiązującymi do istniejących drzwi w obiekcie. Listwy i futryna 

wykonane z litego drewna, opaski fornirowane. Kolor listew, opasek i ościeża dostosowany 

do kolorystyki drzwi. 

Drzwi produkcji firmy Stolbud Warszawa sp. z o.o. z odpowiednimi atestami. Drzwi 

wyposażone są w samozamykacze ukryte (chowane w skrzydle drzwiowym) i mają 

podwyższoną izolację akustyczną. Szczegółowy projekt drzwi na końcu niniejszego 

opracowania. 

Drzwi do łazienek pozostają i zostaną przemalowane farbą akrylową, wykończenie satyna: 

- od strony pokoi na kolor taki sam jak kolor ścian w danym pokoju   

- od strony łazienki na kolor biały.  
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Zasłony i karnisze : 
Wszystkie istniejące zasłony i karnisze pozostają i na czas remontu należy je należycie 

zabezpieczyć. 

Zabudowy i przebudowy z płyty karton – gipsowej. 
W pokoju 101, 301 i 302 ustępy w ścianie za szafami należy wyrównać, patrz rysunek 

„rozmieszczenie punktów elektrycznych w poszczególnych pokojach. 
 

1.2. Pokoje 5-9  
Malowanie /Tapetowanie: 
Pokoje 5 i 6 na piętrze I i III wykończone są tapetą firmy Newmor LETTICE VLT 502 do 

wysokości 190 cm od podłogi. Ściana powyżej malowana kolorem S 2002-Y50R. Sufit i 

pasek szerokości 20 cm na ścianach przy suficie malowane na kolor biały. Obniżony sufit w 

strefie wejściowej malowany kolorem S 2002-Y50R. 

Pokoje 7 na piętrze I i III  wykończone są tapetą firmy Newmor TOBAN 110 do wysokości 

190 cm od podłogi. Ściana powyżej malowana kolorem S 2002-Y50R. Sufit i pasek 

szerokości 20 cm na ścianach przy suficie malowane na kolor biały. Obniżony sufit w strefie 

wejściowej malowany kolorem S 2002-Y50R. 

Pokoje 8 na piętrze I i III  wykończone są tapetą firmy Len-Tex SAKARI STRPE LGC 1006 

SUBLIME do wysokości sufity obniżonego nad strefą wejścia. 

Ściany powyżej tego poziomu i sufit malowany na kolor biały lub kolor S1002 –Y50R, który 

jest biały, ale z delikatnym odcieniem beżu.  

Pokój 9 na piętrze I i III piętrze wykończony jest tapetą firmy Newmor DARNELL 2232 do 

wysokości 190 cm od podłogi. Ściana powyżej malowana kolorem S 2002-Y50R. Sufit i 
pasek szerokości 20 cm na ścianach przy suficie malowane na kolor biały. Obniżony sufit 
w strefie wejściowej malowany kolorem S 2002-Y50R. 

Wszystkie tapety są na flizelinowym podłożu i o bardzo wysokiej odporności na 

uszkodzenia i zabrudzenia, całkowicie zmywalne. Tapetę należy kłaść zgodnie z 

wytycznymi producenta co zapewni odpowiednie wytrzymałość łączeń na uszkodzenia i 

upływ czasu. 
 

Wykładzina : 
Wykładzina dywanowa – pozostaje istniejąca,  
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Elektryka : 
Układ punktów elektrycznych – zmiana w lokalizacji załączania punktów oświetleniowych – 

dokładny opis zmian w osobnym projekcie elektrycznym. 

Osprzęt elektryczny firmy Kos Vena  w kolorze patyna przy drzwiach wejściowych i do 

łazienek i na panelach z płyty meblowej, a pozostałe w kolorze kości słoniowej /krem. 

Szczegółowy rysunek paneli na końcu niniejszego opracowania. 

Oprawy oświetleniowe – w pokojach 5, 6, 8 i 9 kinkiety nad drzwiami wejściowymi 

zostaną wymienione na kinkiety firmy Alfa Roksana 16070, pozostałe istniejące oprawy 

pozostają i na czas remontu należy zabezpieczyć. 
 

Drzwi : 
Wymiana drzwi wejściowych w pokojach, na ognioodporne z atestem EI30 

dźwiękoszczelne 32dB pokryte okleiną naturalną (fornir): 

- jednokolorowe w kolorze Jatobe lub 

- dwukolorowe z zewnątrz w kolorze Wenge od strony pokoju w kolorze Mahoń.  

z listwami dekoracyjnymi nawiązującymi do istniejących drzwi w obiekcie. Listwy i futryna 

wykonane z litego drewna, opaski fornirowane. Kolor listew, opasek i ościeża dostosowany 

do kolorystyki drzwi. 

Drzwi produkcji firmy Stolbud Warszawa sp. z o.o. posiadają stosowne atesty. Wyposażone 

są w samozamykacze ukryte (chowane w skrzydle drzwiowym) i mają podwyższoną 

izolacje akustyczną. Szczegółowy projekt drzwi na końcu niniejszego opracowania. 
 

Drzwi do łazienek pozostają i zostaną przemalowane farbą akrylową, wykończenie satyna: 

- od strony pokoi na kolor taki sam jak kolor ścian w danym pokoju   

- od strony łazienki na kolor biały.  
 

Zasłony i karnisze : 
Wszystkie istniejące zasłony i karnisze pozostają i na czas remontu należycie 

zabezpieczyć. 
 

Zabudowy i przebudowy z płyty karton – gipsowej. 
W pokojach 108 i 109 wnęki za szafami należy zawęzić i obniżyć pod wymiar szafy (szafa 

podwójna o szerokości 85-100cm, wysokości-190 cm)- patrz rysunek „rozmieszczenie 

punktów elektrycznych” do poszczególnych pokojach. 


