
Дитяча - Ігрова- Спортивна
Дит. ліжечко
Шкаф + комод
Шведська стінка + навісний турнік-бруси
Торцеве поворотно-відкидне вікно (замість глухого)
Розкладний диван (2 додаткових спальних місця для гостей)?
Можливість поставити велосипед на станку?
ТВ???

Спальня
Ліжко 160х200
Прикроватні тумбочки + світильники-бра
Шкаф-купе
Тимчасове розміщення: дитяче ліжечко 120х60 + дитячий пеленальний столик (можливо, на місці майбутньої шафи-купе)
Декоративний камін
Телевізор на стіну
Книжкові шафки закриті
Скляні розсувні утеплені двері на балкон до підлоги (перенос батареї на стіну спальні)
Музичний центр (набір колонок)?
Стіл для макіяжу+ стілець

Кухня:
   Кухонна зона

Робочий трикутник + робоча зона - повнофункціональна
Підсвітка робочої зони
Мийка (доцільність кутової???)
Обідній стіл (4-6 персон) + стільці

   Техніка
Холодильник
Варочна поверхня
Витяжка
Духовка/ духовий шкаф
Мультиварка (можливість доступу до витяжки?)
Посудомийка
Фільтр д/води зі зворотним осмосом
Електрочайник
Блендер
Мікрохвильовка

   Соціальна зона
Диван [кутовий] - лише якщо залишиться місце!!!
ТВ на стіну (на поворотній консолі)
Доступ на балкон (попити чай з друзями), минаючи спальню
Аудіо-колонки?

Лоджия + Балкон
Повне осклення від підлоги до стелі (зараз частково реалізовано забудовником)



   Утеплення
Обігрів (конвектор?)
Скло-тріплекс (від дітей) - доцільність?
Столик (чайний-ноутбучний - нестаціонарне робоче місце)
Можливість тимчасово поставити велосипед на станку для тренування
Розкладний диван?

Туалет
Витяжний вентилятор + отвори в дверях
Консольний унітаз
Гіг. душ
Рукомийник + рушники
Приховані полиці
Фільтр тонкої очистки - доцільність?

Ванна
Витяжний вентилятор + отвори в дверях
Ванна (зі скляною шторою)
Рукомийник + дзеркало + фронтальна підсвітка
Електросушарка (велика)
Сушарка від труби гарячої води
Пралка 60x45
Водонагрівач накопичувальний
Навісні шафки

Коридор
Дзеркало
Стілець (присісти взутися)
Полиці для ключів тощо
Комодик (одягати дитину) - схоже, немає місця

Система зберігання (кладовка/шкаф у коридорі?)
Одяг
Взуття
Пилосос
Прасувальна дошка
Лижі-палки-ролики
Санчата?
2 вели (якщо реально:-))
Коляска дитяча?

Загальне
Кондиціонер (з інвертором, можливість додаткового обігріву взимку?)
Сушарка розкладна (місце: балкон?)
Додаткові спальні місця (мінімум 2) для батьків і гостей
Книжкові полиці (краще закриті)
Карти України і світу на стінах


