
За вашето удобство и спокойствие всички апартаменти в Morava Residence се 
предлагат с три степени на завършеност.

Пакет БДС + интериорни врати 
Пакет БДС + Грундиране, полагане на 3 слоя финна гипсова шпакловка по 
стени и тавани, машинно шлайфане на стени и тавани, полагане на обмазна 
хидроизолация в бани, полагане на фаянс, вкл. фугиране и силикониране                                                 
Пакет БДС + Настилка - спални и дневна с ламинат, в зоната на кухненския 
бокс - гранитогрес, коридор -  гранитогрес. Полагане на обмазна 
хидроизолация в бани, полагане на теракот, вкл. фугиране и силикониране 
Пакет БДС + Доставка и монтаж на WC моноблок, смесители за мивка и душ, 
подов рогов сифон с клапа 
Пакет БДС + Монтаж на стандартни ел. ключове и контакти. Доставка и 
монтаж на LED осветителни тела в баня и коридор 
Пакет БДС + Доставка и монтаж вентилатор за баня    
Пакет БДС 

БДС

КОМФОРТ

Мазилка, замазка, изводи 
на тапа, заложени тръбни 
трасета за климатична 
система и котел.

С настилки и облицовки 
по подове, стени и тавани, 
осветление, монтаж на WC 
моноблок, смесители за 
мивка и душ.

ДО КЛЮЧ
Грундиране и боядисване 
с латекс по стени, 
монтирани климатици, 
подово отопление в целия 
апартамент, завършена 
газова инсталация.   

Входна блиндирана врата
Мазилка по стени и тавани
Замазка, подготвен за полагане на ламинат/ гранитогрес - избор на клиента 
Изводи на тапа 
В помещенията има монтирани ключове, контакти и фасунки 
Заложени са тръбни трасета, с обособени места за външно и вътрешно тяло 
на избраната от купувача климатична система 
Заложени са тръбни трасета, с обособени места за котел

Пакет БДС + Пакет Комфорт и интериорни врати (избор от каталог)
Пакет БДС + Пакет Комфорт и грундиране и боядисване с латекс по стени 
(избор на цвят по каталог)                                      
Пакет БДС + Пакет Комфорт + Доставка и монтаж на шумо и топлоизолираща 
подложка - хол с кухненски бокс, спални
Пакет БДС + Пакет Комфорт + доставка и монтаж на стъклен параван, 
обзавеждане - огледало, долен шкаф с мивка, аксесоари за баня и WC 
Пакет БДС + Пакет Комфорт + Монтаж на ел. ключове и контакти LEGRAND. 
Доставка и монтаж на LED осветителни тела в баня и коридор
Пакет БДС + Пакет Комфорт + Доставка и монтаж на Инверторни/ 
Хиперинверторни климатици LG. Подово отопление в целия апартамент
Пакет БДС + Доставка и монтаж на котел Mutan, Bosch, Viessmann, Vaillant,
свързване към газопреносната мрежа
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