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Pakiety Decoroom

Współpracę nad projektem wnętrz opieramy na trzech pakietach: Standard, Premium i Designer. 
Różnią się one rodzajem materiałów wykończeniowych, aby dostosować się do Twoich 
oczekiwań, potrzeb i możliwości. Przy wyborze odpowiedniego pakietu do Twojego projektu 
zawsze służymy wsparciem doświadczonych architektów Decoroom.

Standard
Postaw na ergonomiczne rozwiązania w rozsądnej cenie. Pakiet Standard oferuje wybór 
spośród wielu trwałych i estetycznych materiałów wykończeniowych. Dajemy Ci pewność, 
że ustalony budżet pozwoli na stworzenie funkcjonalnej przestrzeni, którą będziesz mógł 
cieszyć się przez wiele lat. Bez rezygnacji ze swoich potrzeb urządzisz wymarzone mieszkanie.

Premium 

Designer 

Prezentujemy katalog zawierający szczegółową ofertę pakietu Standard, przygotowaną 
z myślą o Klientach, którzy wymagają „więcej”. Zapraszamy Cię do zapoznania się  
z folderem oraz do kontaktu lub odwiedzenia naszego Showroomu. 

Kilka słów o Decoroom 

• Podłogi 

• Drzwi

• Płytki 

• Gresy 

• Ceramika i armatura  
 łazienkowa 

• Deco Więcej 
 - usługi dodatkowe  

Specyfikacja techniczno 
– materiałowa

Dane kontaktowe

o nas / zespół / korzyści / showroom / gra / Q&A

panele laminowane / listwy przypodłogowe 

drzwi wewnętrzne / klamki / farby

umywalki i wc / prysznice i brodziki / wanny / baterie 

usługi dodatkowe / meble / AGD / oświetlenie / szafy wnękowe
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Witamy w Decoroom!
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Design to forma, funkcja, ale także emocje. To Ty najlepiej wiesz jaka 

przestrzeń do Ciebie pasuje. Naszym zadaniem jest przetłumaczenie tej 

wizji na język architektury, ożywienie form, zaplanowanie funkcjonalności 

aby Twoje mieszkanie stało się idealne do zamieszkania. Zadbaj o własne 

wnętrze z pomocą specjalistów z Decoroom.

Dla Twojego wnętrza

Decoroom to pracownia architektury wnętrz 
specjalizująca się w kompleksowym projek-
towaniu i wykończeniach „pod klucz”. Naszą 
misją jest tworzenie przestrzeni, w których 
miarą piękna jest charakter, wysoka funk-
cjonalność i przyjemność użytkowania. 
Potrafimy w pełni wykorzystać potencjał 
mieszkania, oferując nie tylko niebanalne 
pomysły, ale przede wszystkim sprawdzone 
rozwiązania gwarantujące zadowolenie 
na lata. 

Od ponad 11 lat jesteśmy liderem na ryn- 
ku kompleksowego projektowania wnętrz – 
wizytówką naszych możliwości jest ponad 
2000 realizacji. Nasza praca to nie tylko pasja 
i zaangażowanie – podstawą są skuteczne  

metody działania oraz zaufani wykonawcy, 
dzięki którym gwarantujemy terminowość, 
bezpieczeństwo i komfort współpracy. 

Zespół Decoroom to specjaliści o wie-
loletnim, praktycznym doświadczeniu przy 
różnorodnych realizacjach. Pracujemy na 
najwyższej jakości materiałach od reno-
mowanych producentów, które możesz 
obejrzeć w naszym Showroomie w centrum 
Warszawy. Na każdym etapie współpracy 
oferujemy wsparcie ekspertów, aby Twoje 
marzenia przełożyć na realne projekty. 
Gwarantujemy kontrolę nad wydatkami 
i cennym czasem – na każdym etapie decy-
zje należą do Ciebie. Odwiedź naszą stronę 
www i sprawdź jak wiele oferuje Decoroom!
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Ł Dostarczamy najlepiej 
dopasowane do Klienta 
rozwiązania na rynku.

Kompleksowa 
oferta 
 
projekt, prace budowlane 
i wykończeniowe z pełnym wsparciem 
i nadzorem architekta 

■
dostęp do oferty studia mebli 
kuchennych, doradztwo w wyborze 
oświetlenia i sprzętu aGD

Oszczędność 
czasu i pieniędzy
 
największy showroom w Warszawie: 
wszystkie sprawy i materiały w jednym miejscu

■ 
sprawdzeni wykonawcy w trakcie wieloletniej 
współpracy: powierzysz mieszkanie fachowcom

■ 
praca na sprawdzonych rozwiązaniach: unikniesz 
niespodzianek podczas realizacji wnętrza 

■ 
niższy VaT: skorzystasz z preferencyjnej 
stawki 8% zamiast 23% 

Bezpieczeństwo 

rozbudowany etap ofertowania: zobaczysz 
koncepcję zanim zdecydujesz się na współpracę

■ 
praca na gotowych budżetach: będziesz mieć 
stałą kontrolę nad wszystkimi wydatkami

■ 
bezpieczny harmonogram prac: ostatnią płatność 
realizujesz dopiero po odbiorze mieszkania

■ 
gwarantowany termin wykonania projektu: 
otrzymasz zabezpieczenie terminu w umowie 

■ 
24 miesiące gwarancji na wykonane usługi

W trakcie jedenastu lat istnienia firmy Decoroom zbudowaliśmy zgrany i profesjonalny zespół 
współpracowników, którzy doskonale rozumieją potrzeby klienta. Dzięki licznym projektom, 
innowacyjnym rozwiązaniom, możemy dziś pochwalić się szerokim portfolio i ugruntowanym 
doświadczeniem. Nasz zespół to świetni ludzie, z pasją realizujący projekty.
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Projekt showroomu przyniósł nam dwie 

nagrody European Property Awards za 

najlepsze biuro w Polsce i w Europie.

Showroom o powierzchni ponad 300 m2 pozwala w pełni zaprezentować naszą ofertę i umie-
jętności. Wyzwaniem było stworzenie odpowiedniego miejsca na ekspozycję materiałów, 
aby były jak najlepiej dostępne, oświetlone i dobrze zorganizowane w obrębie stref odpo-
wiadających naszym pakietom: Standard, Premium i Designer. Udało nam się, dzięki czemu 
w trakcie spotkania możesz zapoznać się z materiałami, jakimi wykończona będzie Twoja 
przestrzeń. Zapraszamy!
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Projekt i kontrola 
kosztów
Zwieńczeniem prac projektowych jest doku-
mentacja techniczna – projekt wraz z aktu-
alnym kosztorysem prac. Przedstawia ona 
to, co zostanie zrealizowane w mieszkaniu. 
możesz kontrolować kosztorys na każdym  
etapie prac. 

Nadzór i realizacja 
projektu
Podczas odbioru mieszkania od dewelo-
pera oceniamy jakość lokalu i wskazujemy 
niezbędne prace naprawcze. Przed przystą-
pieniem do realizacji wykończenia zama-
wiamy materiały i kontrolujemy terminy 
dostaw. Prace budowlane i wykończeniowe 
wykonują profesjonalne ekipy zgodnie z za-
akceptowanym projektem. Nadzorujemy 
wszystkie etapy prac, dbając o prawidłową 
i terminową realizację projektu.

Wybór 
pakietu
Poznajemy Twoje potrzeby i wspólnie wy-
bieramy odpowiedni pakiet wykończenio-
wy. Ważne są Twoje upodobania, poczucie 
estetyki, przywiązanie do jakości materia-
łów oraz zakładany budżet.

Koncepcja 
i kosztorys
Opracowujemy indywidualną koncepcję 
wnętrza. Proponujemy nasze pomysły na 
poprawę jego funkcjonalności i wstępnie 
aranżujemy układ przestrzeni. Następnie 
przygotowujemy kosztorys. Zawiera on wyce- 
nę prac budowlanych, materiałów i wybra- 
nych elementów wyposażenia.

Usługi 
dodatkowe
Niejednokrotnie układ pomieszczeń nie jest 
tym wymarzonym. możemy go zmienić i np. 
wyburzyć ścianę działową lub wybudować 
dodatkową, aby poprawić funkcjonalność 
przestrzeni. Dzięki wiedzy architektów oraz 
koordynatorów prac budowlanych dopa- 
sujemy projekt do Twojej wizji i oczekiwań.

Kuchnie 
i szafy
możesz zdecydować się na dalszą współ-
pracę z nami. Zgodnie z Twoimi potrzebami 
zaprojektujemy szafy, garderobę i zabudo-
wę meblową do kuchni. Doradzimy także 
w wyborze oświetlenia i sprzętu aGD. ku-
pujemy tylko produkty sprawdzonych firm, 
ponieważ najważniejsza jest najwyższa 
jakość widoczna na końcu.

Podpisanie
umowy 
Umowę podpisujemy dopiero kiedy zapo-
znasz się z koncepcją mieszkania i kosz-
torysem prac wykończeniowych. Opra-
cowujemy wspólnie wygodny dla Ciebie 
harmonogram płatności.

Płatność
Przygotowujemy harmonogram płatności, 
dzięki czemu doskonale wiesz, kiedy po-
winna nastąpić Twoja płatność. Zyskujesz 
komfort planowania wydatków i kontrolę 
nad budżetem. Ostatnią płatność realizu-
jesz dopiero po odbiorze mieszkania.

Materiały 
i wizualizacje 3d 
Wybieramy płytki ścienne i podłogowe, ko-
lory farb, ceramikę i armaturę łazienkową, 
drzwi oraz podłogi. materiały możesz do-
wolnie łączyć: wybierać z naszej oferty bądź 
spoza niej. Przygotowujemy wizualizację 3D 
łazienki. jeśli chcesz zobaczyć efekt prac 
w całym mieszkaniu, za dodatkową opłatą 
wykonujemy wizualizacje pozostałych po-
mieszczeń.

Zakończenie 
projektu i gwarancja 
Po zakończeniu prac wykonawczych mo-
żesz cieszyć się nowym wnętrzem, na które 
udzielamy gwarancji na 24 miesiące.
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Najczęstsze pytania

Czy projekt i realizacja kuchni oraz szaf wnęko-
wych są oferowane w ramach wybranego prze-
ze mnie pakietu? kuchnie i szafy są naszą usługą 
dodatkową, wykraczającą poza zakres pakietu wy-
kończenia. Posiadamy osobny dział specjalistów 
zajmujący się projektowaniem i realizacją kuchni 
i mebli pod zabudowę. mamy też swoje kuchnie 
pokazowe w naszym showroomie. 

Czy można łączyć materiały między pakieta-
mi? Podoba mi się materiał, który znajduje się 
w innym pakiecie – chcę go w swoim projekcie.  
Oczywiście istnieje możliwość wymiany mate-
riałów znajdujących się w innym pakiecie oraz 
dopasowania ich do potrzeb i oczekiwań klienta. 
elementy, które są przypisane do konkretnego pa-
kietu, nie są elementami obowiązkowymi, każde 
połączenia są możliwe. Nasza współpraca zawsze 
nastawiona jest na spełnianie oczekiwań klienta.

Co jest w cenie współpracy, czy materiały są 
w cenie? Usługa realizowana jest kompleksowo. 
W cenę wchodzą: projekt, wizualizacje 3D łazienki, 
materiały wykończeniowe i realizacja. materiały 
wykończeniowe ujęte są w załączniku technicz-
nym do umowy. 

Czy przysługuje mi gwarancja na wykonane 
prace? Istnieją sytuacje kiedy materiały lub 
sprzęt ulegną usterce, gdzie mogę zgłosić taki 
problem? mamy określoną procedurę przyjmo-
wania zgłoszeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Po 
zakończeniu prac wykończeniowych, klient ma 
prawo do 24-miesięcznej gwarancji.

Czy można wymienić materiał z pakietu 
na inny, którego w pakiecie nie ma? Po-
doba mi się kolekcja, której nie propo-
nujecie i chcę ją mieć u siebie w miesz-
kaniu. Tak, jest taka możliwość i nie ma 
ograniczeń w tej kwestii, trzeba jednak 
pamiętać, że wybór materiałów, dokony-
wany jest indywidualnie, w oparciu o pomoc 
architekta i wiąże się z rekalkulacją kosztorysu.

Jak długo trwa proces realizacji? Standardowa 
realizacja trwa 65 dni. Do tego należy doliczyć czas 
przeznaczony na projektowanie i wybór materia-
łów, co można realizować jeszcze przed odbiorem 
mieszkania. 
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Standard

Kolekcja Classic 1291x193mm/8mm/AC4Kolekcja Classic 1292x192mm/8mm/AC4 / Classic 1292x192mm/8mm/AC5

ORZeCh laNGley jaSNy DąB PaRkieT CiemNy

DąB BRyNfORD SZaRy DąB laSkeN

WiąZ DRayTON jaSNy DąB NeWBURy jaSNy 

DąB OlChON miODOWy

DąB mUROmDąB CeSeNa BeżOWO-PiaSkOWy

DąB BaRDOliNO

SOSNa iNVeRey BiałaDReWNO aShCROfT

DąB GRaySON NaTURalNy 

VallaTO

DąB ilmeN

DąB GROVe

DąB PUNaTa

DąB BROOklyN Biały 

DąB aSGil miODOWy

kamień TaRRaGONe 

DąB amieNS jaSNy

DąB TallaND NaTURalNy

DąB SaNTeRO

DąB BaRDOliNO SZaRy DąB Chalky

DąB NaRVa

DąB aBeRGele

DąB aDmiNGTON jaSNy

DąB aDmiNGTON NaTURalNy

DąB VillaGe Biały

* Oferta obejmuje wymienione produkty z powyższej kolekcji.* Oferta obejmuje wymienione produkty z powyższych kolekcji.

http://decoroom.eu
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Standard

Kolekcja King Size 1291x327mm/8mm/AC4Kolekcja Large 1291x246mm/8mm/AC4

DąB WhiSTON jaSNy 

DąB Valley mOkka 

DąB WalTham NaTURalNy DąB hamilTON

DąB WhiSTON CiemNy DąB WalTham BRąZOWy

DąB Valley DąB RilliNGTON CiemNy DąB WalTham SZaRy DąB ClifTON NaTURalNy

DąB aSGil jaSNy DąB RilliNGTON jaSNyDąB WalTham Biały DąB hamilTON kRemOWy 

jeSiON TWaRDy Biały DąB VeRDON Biały DąB aSGil Biały DąB ClifTON Biały

SAME KONKRETY

Panele układamy w systemie 
podłogi pływającej. Stosujemy folię 

paroizolacyjną i podkład 
ekologiczny. Zachowujemy 
1 cm przerwy dylatacyjnej 

przy ścianach.

* Oferta obejmuje wymienione produkty z powyższej kolekcji.* Oferta obejmuje wymienione produkty z powyższej kolekcji.

http://decoroom.eu
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Kolekcja Woodstock, Intermezzo, Ballet 8mm/AC5
Cinema 8mm/AC4

Kolekcja Estetica 9mm/AC5
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Standard

BalleT CaRmeN

SfUmaTOWOODSTOCk BeiGe SheRWOOD 
Oak

Oak DaNVille WhiTe

WOODSTOCk SUeDe 
SheRWOOD Oak

Oak NaTUR BROWN

iNTeRmeZZO Oak TaNGO BeiGe

Oak NaTUR WhiTeCiNema lOReN CiNema GeRlaN

WOODSTOk TOBaCCO 
SheRWOOD Oak

TemPeRaWOODSTOCk DeeP hONey 
SheRWOOD Oak

Oak SeleCT BeiGeWOODSTOCk WhiTe 
SheRWOOD Oak

Oak NaTUR GRey

* Oferta obejmuje wymienione produkty z powyższych kolekcji. * Oferta obejmuje wymienione produkty z powyższej kolekcji.

SAME KONKRETY

Dzięki zastosowaniu podkładu 
pod panelami unika się pogłosu. 

Wysoka klasa odporności 
czyni je mało podatnymi 

na zadrapania.

http://decoroom.eu
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Standard

eGGeR liSTWa COkOłOWa 6 Cm 

laGRUS ClaSSiC 19 R10 

laGRUS kRym 80 

laGRUS ODeSSa 80 

SAME KONKRETY

By elastycznie połączyć panele 
w przejściach lub z inną 

powierzchnią podłogi i zachować 
odpowiedni odstęp dylatacyjny, 

stosujemy listwy progowe 
o szerokości min. 2 cm.

http://decoroom.eu
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Standard

* Oferta obejmuje wskazane modele w kolorze lakier Premium Biały.* kolory zgodnie z ofertą producenta.

Kolekcja Line Kolekcja Vector Premium

mODel a.1 mODel a

mODel emODel G.1

mODel h.1 mODel V

mODel B.1 mODel B

mODel e.1 mODel T

mODel C.1 mODel C

mODel f.1 mODel U

kOlORy: kOlORy:

http://decoroom.eu
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Standard

Kolekcja Fit Kolekcja Royal Premium / Skandia Premium

mODel G.2 mODel G.3 ROyal PRemiUm 
mODel a

SkaNDia 
PRemiUm a.0

SkaNDia  
RemiUm R.0

mODel G.0

mODel h.0 mODel h.1 SkaNDia 
PRemiUm B.0

mODel h.3

mODel G.5 ROyal PRemiUm mODel P

mODel h.4

kOlORy:

* Oferta obejmuje wskazane modele. kolory zgodnie z ofertą producenta. * kolory zgodnie z ofertą producenta. 

kOlORy:

SAME KONKRETY

Drzwi produkowane są 
na indywidualne zamówienie 
w ramach dostępnych modeli. 

Ościeżnice dostosowane są 
do grubości murów 

w danym mieszkaniu.

http://decoroom.eu
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Standard

* kolory zgodnie z ofertą producenta Portadecor, Portasynchro 3D.

Kolekcja Focus Premium Kolekcja Harmony / Level

mODel 5.a

PORTa DeCOR 
mODel P

haRmONy B.0

haRmONy a.0

leVel C.1

haRmONy B.1haRmONy a.1

leVel C.2

haRmONy B.2

leVel C.3

haRmONy B.3

mODel 5.B

mODel 5.C

kOlORy:

* Oferta obejmuje tylko wskazane modele w kolorze lakier Premium Biały.

kOlORy:

SAME KONKRETY

Drzwi wewnętrzne montujemy 
widocznymi zawiasami 

(drzwi przylgowe), 
a w łazienkach - z podcięciem 

wentylacyjnym.

http://decoroom.eu
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Standard

Kolekcja Verte Home Kolekcja Verte Premium

mODel e.0

mODel B.0

mODel N.0

mODel B.1

mODel N.3

mODel e.0
TaBliCa

mODel j.0

mODel C.0 mODel C.3

mODel G.0

mODel j.3

mODel h.1

mODel G.4

mODel B.0

mODel e.0

mODel B.2

mODel e.1

mODel l.1 mODel l.2mODel h.3

mODel D.2 mODel D.6mODel D.3 mODel D.7 mODel D.8

mODel a.4

mODel C.0

mODel e.3

mODel C.1

mODel e.4

mODel C.2

mODel e.5

mODel a.0 mODel a.1 mODel a.3mODel a.2

kOlORy:
* kolory zgodnie z ofertą producenta Portadecor, Portasynchro 3D. 
Powyżej zaprezentowano przykładowe modele.

* kolory zgodnie z ofertą producenta Portadecor, Portasynchro 3D. 
Powyżej zaprezentowano przykładowe modele.

kOlORy:

http://decoroom.eu
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Standard

Kolekcja Frezja

fReZja 5

fReZja 2fReZja 1

fReZja 4fReZja 3

meTal-BUD NOVa kWaDRaTOWy meTal-BUD TOPaZ kWaDRaTOWy

meTal-BUD meTRO OkRąGły

meTal-BUD NOVa OkRąGły

fReZja 6

kOlORy:

* kolory zgodnie z ofertą producenta w okleinie Greko. * kolory zgodnie z ofertą producenta.

kOlORy:

SAME KONKRETY

klamki do drzwi montujemy 
bez zamków na klucz. W drzwiach 

łazienkowych stosujemy 
blokadę toaletową.

STeRk kVaDRaT 1701 STeRk OVal 1701

Si aPRe fOSTeR Bi Si aPRe mODeRN fiT

Si aPRe DiWa Si aPRe DiWa

Si aPRe aDRia

meTal-BUD meTRO kWaDRaTOWy

http://decoroom.eu
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Standard

miSTRZOWSkie  
PłóTNO

ZaWSZe  
BeżOWy

POTęGa  
ZmieRZChU

ViNTaGe  
BeżOWy

CZaRNO  
Na Białym

mieDZiaNy  
ORaNż

SZaRy  
DeNim

STalOWa  
SZaROść

NieTUZiNkOWe  
eCRU

ODPORNy  
POPielaTy

NaTURalNie  
ODPORNy

CZaR  
alaBaSTRU

NieSkaZiTelNa  
Biel

NajmOCNiejSZy  
SZaRy

TRWałOść  
GRafiTU

mGła  
aBSOlUTNa

NajPOPUlaRNiejSZy  
SZaRy

NieByWale  
śmieTaNkOWy

NieWZRUSZONa  
SZaROść

GRaNaT  
PieRWSZa klaSa

kOPalNia  
SReBRa

NieBiańSka  
eNeRGia

NieZmąCONy  
laZUR

BeZBłęDNy  
BłękiT

Zieleń  
BOhO

NieDOśCiGNiONa  
limONka

TRWale  
ZielONy

SZykOWNy  
TURkUS

Zieleń  
POD OChRONą

RóżOWy  
a BRąZ

NieDelikaTNie  
RóżOWy

CUD  
mióD

maTOWy  
PUDeR

CZySTy  
Róż

RóżaNy  
Na TeST

WZOROWa  
CZeRWień

SAME KONKRETY

Do malowania ścian w kuchniach 
i łazienkach używamy farb, 
które są odporne na wilgoć 

i mają właściwości 
przeciwgrzybiczne.

liGhT CORal

CUP Of COffee

miSTy ViOleT

healiNG GRey

maRiNa BlUe

PaNNa COTTa

CaRamel 
PUDDiNG

WaTeR lily

liGhT GRey

aqUa

almOND

fRaPPe

laVeNDeR

STONy GRey

SaTiN BlUe

liGhT BROWN

mOUNTaiN 
ChaRm

CROCUS ViOleT

STONy BeaCh

CleOPaTRa

BaNaNa

VaNilla 
mUffiN

lUNa

NeUTRal

Sea BlUe

SailBOaT

COTTON CaNDy

VaNilla CReam

iNNOCeNCe

SilVeR PeaRl

SUNNy Day

aSPaRaGUS

ViViD PiNk

CheRRy

jUiCy ORaNGe

WaSaBi

BURGUNDy

DaRk 
RaSPBeRRy

iRiS

PeaR

CaNDy PiNk

CeRamiC

melON

SUPeRNOVa

aNGel WiNGS

CaPPUCCiNO

GeRBeRa

aPPle

DOlCe ViTa

ReD DelUxe

SUNflOWeR

PiSTaChiO

POWDeR PiNk

TeNDeR
SAME KONKRETY

Gruntujemy i malujemy wszystkie 
ściany. Wykonujemy malowanie 
tynku iii kategorii. Nie kładziemy 

gładzi (poza łazienkami).

Kolekcja Designer Colour Kolekcja Easy Care

http://decoroom.eu
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Standard

Kolekcja AnelloKolekcja Emilly / Milio

emilly BiaNCO STRUkTURa 
30x60

BeiGe STRUkTURa 30x60

emilly BeiGe 30x60

DekOR BeiGe iNSeRTO B 
30x60

emilly BeiGe STRUkTURa 
30x60

DekOR BeiGe iNSeRTO a 
30x60

emilly DekOR BeiGe 
STRUkTURa 30x60

emilly BeiGe CyGaRO 3x30

miliO BeiGe 40x40

emilly BiaNCO 30x60 BeiGe 30x60

emilly CRema STRUkTURa 
30x60

emilly GRyS 30x60

emilly GRyS STRUkTURa 
30x60

emilly DekOR GRyS 
STRUkTURa 30x60

emilly GRyS CyGaRO 3x30

miliO GRyS 40x40

emilly CRema 30x60

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Standard

Kolekcja Mistysand / Mistico

miSTySaND TONal 30x60

miSTySaND CRema 30x60

miSTySaND BeiGe 30x60

miSTySaND BeiGe DekOR 30x60

miSTiCO BeiGe 40x40

BeiGe mOZaika 
PRaSOWaNa mix 
20.2x26.5

CRema mOZaika 
PRaSOWaNa mix 
20.2x26.5

43decoroom.eu
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Kolekcja Harmony

SAME KONKRETY

 W łazienkach w strefach 
mokrych stosujemy hydroizolację, 

by zabezpieczyć powierzchnie 
przed przedostawaniem się 

wody.

BiaNCO 30x60

GRyS STRUkTURa B 30x60

UNiWeRSalNa kSZTałTka WOOD 
2.8x60

GRyS mOZaika 
PRaSOWaNa mix 
29.8x29.8

BiaNCO STRUkTURa a 30x60

GRyS STRUkTURa a 30x60

GRyS PaTChWORk 30x60

GRyS 30x60

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Kolekcja Marinel

45decoroom.eu
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Kolekcja Stay Classy

maRiNel WhiTe STRUCTURe GlOSSy 20x60

maRiNel WhiTe GlOSSy 20x60 WhiTe GlOSSy 29.8x59.8

WhiTe GlOSSy DiamOND STRUCTURe 
29.8x59.8

fiNWOOD OChRa 18.5x59.8

WhiTe SaTiN 42x42

meTal COPPeR maTT BORDeR 2x59.8

mOSaiC kaRO 29.1x28.9

SaNDWOOD CReam 18.5x59.8

meTal SilVeR BORDeR GlOSSy 1x60

WhiTe CheVRON 
mOSaiC GlOSSy 
29.8x25.5

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Kolekcja Manzila

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

GRyS maTT 20x60

BeiGe STRUCTURe maTT 20x60

GRyS STRUCTURe maTT 20x60

GRey maTT 20x60

meTal SilVeR BORDeR maTT 1x60

BeiGe CheVRON 
mix mOSaiC maTT 
25.5x29.8

SaNDWOOD BeiGe 18.5x59.8

GRyS CheVRON 
mix mOSaiC maTT
25.5x29.8

SaNDWOOD CReam 18.5x59.8

BeiGe maTT 20x60BROWN maTT 20x60

GRey STRUCTURe maTT 20x60

BROWN STRUCTURe maTT 20x60

Płytki
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Standard

Kolekcja Zambezi

iVORy maTT 20x60

iVORy BiG STRUCTURe maTT 
20x60

BlUe maTT 20x60

GReeN BiG STRUCTURe maTT 
20x60

BlUe BiG STRUCTURe maTT 20x60

GReeN maTT 20x60

iVORy Small STRUCTURe maTT 
20x60

SaNDWOOD BeiGe 18.5x59.8

GReeN Small STRUCTURe maTT 
20x60

BlUe Small STRUCTURe maTT 
20x60

GRaPhiTe 42x42

BlUe TRaPeZe 
mOSaiC maTT 20x29.9

GReeN TRaPeZe 
mOSaiC maTT 20x29.9

iVORy TRaPeZe 
mOSaiC maTT 20x29.9

meTal SilVeR BORDeR maTT 1x60

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Kolekcja Brave

49decoroom.eu
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Kolekcja Industria

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

iRON STR 4 14.8x44.8

iRON STR 1 14.8x44.8

PlaTiNUm STR 2 14.8x44.8

PlaTiNUm STR 5 14.8x44.8

iRON STR 5 14.8x44.8

iRON STR 2 14.8x44.8

PlaTiNUm STR 3 14.8x44.8

WhiTe 14.8x44.8

RUST STR 3 14.8x44.8RUST STR 2 14.8x44.8

PlaTiNUm STR 1 14.8x44.8

iRON STR 3 14.8x44.8

PlaTiNUm STR 4 14.8x44.8

RUST STR 1 14.8x44.8

RUST STR 4 14.8x44.8 RUST STR 5 14.8x44.8

eNTiNa GRey maT
59.8x59.8

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

WhiTe 30.8x60.8

WhiTe 14.8x44.8

BeiGe 30.8x60.8

BeiGe 14.8x44.8

GRaPhiTe 30.8x60.8

GRaPhiTe 14.8x44.8

iVORy 30.8x60.8

iVORy 14.8x44.8

BROWN 30.8x60.8

BROWN 14.8x44.8

iVORy 1 STR 30.8x60.8

iVORy 2 STR 30.8x60.8

liGhT GRey 30.8x60.8

liGhT GRey 14.8x44.8

DUST 30.8x60.8

DUST 14.8x44.8

WhiTe 1 STR 30.8x60.8

WhiTe 2 STR 30.8x60.8
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Kolekcja Fiori

BiaNCO 30x60

BiaNCO STRUkTURa 30x60

COlOUR mix DekOR a 30x60

BlUe 30x60

CORal 30x60

COlOUR mix DekOR C 30x60

COlOUR mix DekOR B 30x60

51decoroom.eu
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Kolekcja Synergy

BiaNCO 30x60

BiaNCO STRUkTURa a 30x60

BiaNCO STRUkTURa B 30x60

BlUe 30x60

BlUe STRUkTURa a 30x60

BeiGe 30x60

BeiGe STRUkTURa a 30x60

CORal 30x60

CORal STRUkTURa a 30x60

NeRO 30x60

NeRO STRUkTURa a 30x60

NeRO STRUkTURa B 30x60

BiaNCO iNSeRTO 30x60 COlOUR mix iNSeRTO 30x60

* W ofercie płytki w formacie 30x60. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

SAME KONKRETY

By estetycznie wykończyć krawędzie 
płytek w narożnikach, szlifujemy 

płytki pod kątem 45 stopni. 
Dzięki temu nie używamy 
dodatkowych narożników 

i listew.
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Kolekcja Natura / Naturo

* W ofercie płytki w formacie 30x60 oraz 60x60. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

BiaNCO STRUkTURa 30x60

GRyS 30x60

GRafiT 30x60

iNSeRTO SZklaNe leaf a 
30x60

UNiWeRSalNa kSZTałTka 
WOOD 2.8x60

iNSeRTO SZklaNe leaf B 
30x60

NaTURO GRey 60x60

53decoroom.eu
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Kolekcja Dreaming

BeiGe 29.7x59.8

BROWN 29.7x59.8

DaRk GRey 29.7x59.8

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

liGhT GRey 29.7x59.8
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Płytki

P
ły

tk
i ś

ci
en

ne
 i 

p
o

d
ło

g
ow

e

Standard

Kolekcja Patchwork

PaTChWORk flOReS 
29.8x29.8

PaTChWORk ClOVeR 
BlaCk PaTTeRN 
29.8x29.8

PaTChWORk NaOmi 
29.8x29.8

PaTChWORk kOBe GRey 
29.8x29.8

PaTChWORk ClOVeR 
GRey PaTTeRN 
29.8x29.8

PaTChWORk VeRTiGO 
29.8x29.8

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Kolekcja Concrete Style

GRey 20x60

STRUCTURe 20x60

GRey 42x42

DekOR iNSeRTO 
PaTChWORk 42x42

liGhT GRey 20x60

DekOR iNSeRTO PaTChWORk 
20x60

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Kolekcja Bonella White

WhiTe 30.8x60.8

WhiTe 30.8x60.8

WhiTe STR 30.8x60.8

GRaPhiTe 30.8x60.8

WhiTe 2 61x61WhiTe 1 45x45

STeel 7 1.5x60.8

57decoroom.eu
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Kolekcja Nesi Blue / Nesi Grey

WhiTe STR 30.8x60.8

BaR BlUe STR 1 7.8x23.7

BaR BlUe STR 4 7.8x23.7

STeel 7 1.5x60.8

GRey DekOR 30.8x60.8 BaR SilVeR 7.8x23.7

aSPeN BeiGe STR 14.8x59.8

GRey 30.8x60.8

BaR BlUe STR 2 7.8x23.7

BaR BlUe STR 5 7.8x23.7

GRey 45x45

BaR BlUe 7.8x23.7

BaR BlUe STR 3 7.8x23.7

* W ofercie płytki w formacie 30.8x60.8 oraz 45x45. mozaiki, listwy, płytki dekoracyjne, kolekcja Nesi Bule i jej montaż za dodatkową opłatą.* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Kolekcja Dover

DekOR GRaPhiTe GeO 30.8x60.8

GRaPhiTe 30.8x60.8

liSTWa WOOD 7.3x60.8

DekOR GRaPhiTe 
29.1x26.5

GRaPhiTe STR 30.8x60.8

GRey 30.8x60.8

GRaPhiTe 45x45 GRey 45x45

59decoroom.eu
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Kolekcja Tapis

GRey 45x45

GRey 22.3x44.8

GRaPhiTe 3x44.8

GRaPhiTe 
29.1x26.5

GRey STR 22.3x44.8

GRaPhiTe 22.3x44.8

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Standard

Kolekcja Geotec

63decoroom.eu

R
O

O
M

Kolekcja Tioga

GT10 NaTURa 59.7x59.7 TG01 NaTURa 59.7x59.7

GT10 NaTURa 29.7x59.7 TG01 NaTURa 29.7x59.7

GT12 NaTURa 59.7x59.7 TG12 NaTURa 59.7x59.7

GT12 NaTURa 29.7x59.7 TG12 NaTURa 29.7x59.7

GT13 NaTURa 59.7x59.7 TG13 NaTURa 59.7x59.7

GT13 NaTURa 29.7x59.7 TG13 NaTURa 29.7x59.7

* W ofercie płytki w formacie 29.7x59.7 oraz 59.7x59.7, model Natura rektyfikowana. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * W ofercie płytki w formacie 29.7x59.7 oraz 59.7x59.7, model Natura rektyfikowana. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Standard

Kolekcja Proteo

SAME KONKRETY

Gresy, czyli bardzo twarde płytki 
podłogowe mają podwyższoną 

wytrzymałość na ścieranie.

65decoroom.eu
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Kolekcja Ibis

GRyS 60x60

BiaNCO 40x40

BeiGe 40x40

GRyS 40x40

GRyS 30x60

UmBRa 60x60

UmBRa 30x60

aNTRaCiTe 60x60

BeiGe 60x60

BeiGe 30x60

BROWN 60x60

BROWN 30x60

aNTRaCiTe 30x60

* W ofercie płytki w formacie 40x40. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * W ofercie płytki w formacie 30x60 oraz 60x60. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. 

http://decoroom.eu


Gresy

G
re

sy

Standard

Kolekcja Kilda

67decoroom.eu
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Kolekcja Pietra

SilVeR 60x60

SilVeR 30x60

BeiGe 60x60

BeiGe 30x60

aNTRaCiTe 30x60

GRyS 60x60 liGhT GRey 29.7x59.8

GRey 29.7x59.8

DaRk GRey 29.7x59.8

BeiGe 29.7x59.8

GRyS 30x60

GRafiT 60x60

GRafiT 30x60

aNTRaCiTe 60x60

* W ofercie płytki w formacie 30x60 oraz 60x60. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * W ofercie płytki w formacie 29.7x59.8. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Standard

Kolekcja Febe

69decoroom.eu
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Kolekcja Lando

BeiGe 42x42liGhT GRey 42x42

GRey 42x42BeiGe 42x42

DaRk GRey 42x42DaRk GRey 42x42

* W ofercie płytki w formacie 42x42. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * W ofercie płytki w formacie 42x42. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Standard

Kolekcja Remos White / Silano / Marbel / Remos

71decoroom.eu
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Kolekcja Masterstone

RemOS WhiTe 59.8x59.8 SilVeR 59.7x59.7

RemOS GRey maT 59.8x59.8

maRBel BeiGe maT 59.8x59.8 WhiTe 59.7x59.7

SilaNO BeiGe 59.8x59.8 GRaPhiTe 59.7x59.7

* W ofercie płytki w formacie 59.8x59.8. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * W ofercie płytki w formacie 59.7x59.7. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Kolekcja Giornata / Notta / Tramonto
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Kolekcja Setim / Tilia

GiORNaTa BiaNCO 11x60 SeTim DeSeRT 17.5x60

GiORNaTa ORO 11x60 SeTim miST 17.5x60

GiORNaTa maRRONe 11x60 Tilia DeSeRT 17.5x60

NOTTa SilVeR 11x60 Tilia STeel 17.5x60

NOTTa WhiTe 11x60 Tilia maGma 17.5x60

TRamONTO BiaNCO 11x60

TRamONTO SaBBia 11x60

GiORNaTa GRiGiO 11x60 SeTim hONey 17.5x60

GiORNaTa SaBBia 11x60 SeTim NUGaT 17.5x60

NOTTa SaND 11x60 Tilia DUST 17.5x60

NOTTa aNThRaCTiTe 11x60 Tilia miST 17.5x60

NOTTa BROWN 11x60

TRamONTO GRiGiO 11x60

TRamONTO BeiGe 11x60

TRamONTO maRRONe 11x60* W ofercie płytki w formacie 11x60. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * W ofercie płytki w formacie 17.5x60. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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i armatura



Ceramika i armatura łazienkowa

U
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Standard

CeRSaNiT CaRiNa CeRSaNiT CaRiNa* CeRSaNiT CaRiNa

CeRSaNiT PaRVa CeRSaNiT PaRVa* CeRSaNiT PaRVa

kOłO NOVa PRO kOłO NOVa PRO* kOłO NOVa PRO

kOłO RekORD kOłO RekORD* kOłO RekORD

kOłO STyle kOłO STyle* kOłO STyle

* miska wisząca i stelaż podtynkowy dostępne za dodatkową opłatą.

SAME KONKRETY

Do ściany montujemy umywalki 
wiszące z syfonem chromowanym 
lub półpostumentem. Stosujemy 

korki automatyczne 
lub korki click-clack.
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DURaViT D-CODe

GROhe BaU CeRamiC

ROCa DeBBa

ROCa GaP ORiGiNal

ROCa ViCTORia

DURaViT D-CODe*

GROhe BaU 
CeRamiC*

ROCa DeBBa*

ROCa GaP*

ROCa ViCTORia*

DURaViT D-CODe

GROhe BaU 
CeRamiC

ROCa DeBBa

ROCa GaP

ROCa ViCTORia

* miska wisząca i stelaż podtynkowy dostępne za dodatkową opłatą.

SAME KONKRETY

Stosujemy miski kompaktowe 
z odpływem poziomym w komplecie 

ze zwykłą deską.

http://decoroom.eu


Ceramika i armatura łazienkowa
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RaDaWay SiROS C COmPaCT kWaDRaTOWy

RaDaWay ClaSSiC a kaBiNa PółOkRąGła RaDaWay ClaSSiC C kaBiNa kWaDRaTOWa

RaDaWay SiROS a COmPaCT PółOkRąGły kOłO fiRST PółOkRaGły kOłO fiRST kWaDRaTOWy

kOłO RekORD DRZWi 
ROZSUWaNe PółOkRąGłe

kOłO RekORD DRZWi 
ROZSUWaNe kWaDRaTOWe
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CeRSaNiT iNTRO

CeRSaNiT flaVia 

kOłO OPal PlUS

RihO miami

CeRSaNiT kORaT

CeRSaNiT OCTaVia

kOłO RekORD

ROCa GeNOVa 

SAME KONKRETY

Wanny prostokątne 
od frontu wykańczamy 

płytkami łazienkowymi.
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Ceramika i armatura łazienkowa
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Standard

GROhe BaUeDGe /U GROhe BaUeDGe /P GROhe BaUeDGe /W

GROhe eUROSmaRT 
COSmOPOliTaN /U

GROhe eUROSmaRT 
COSmOPOliTaN /P

GROhe eUROSmaRT 
COSmOPOliTaN /W

GROhe BaUlOOP /U GROhe BaUlOOP /P GROhe BaUlOOP /W

ROCa l20 /U ROCa l20 /P ROCa l20 /W

ROCa ViCTORia /U ROCa ViCTORia /P ROCa ViCTORia /W

U - bateria umywalkowa / P - bateria prysznicowa / W - bateria wannowa.
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U - bateria umywalkowa / P - bateria prysznicowa / W - bateria wannowa.

haNSGROhe fOCUS /U haNSGROhe fOCUS /P haNSGROhe fOCUS /W

haNSGROhe lOGiS /U haNSGROhe lOGiS /P haNSGROhe lOGiS /W

klUDi PURe&eaSy /U klUDi PURe&eaSy /P klUDi PURe&eaSy /W

TReS alPlUS /U TReS alPlUS /P TReS alPlUS /W

TReS ClaSS /U TReS ClaSS /P TReS ClaSS /W

SAME KONKRETY

Baterie sztorcowe montujemy 
na umywalkach.

SAME KONKRETY

Stosujemy natynkowe baterie 
wannowe i prysznicowe. Wannowe 

z zestawem słuchawkowym 
montujemy na uchwycie 

punktowym, a prysznicowe 
z zestawem słuchawkowym 

na drążku.

http://decoroom.eu
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Standard

Podczas pierwszego spotkania omawia-
my projekt mieszkania zaproponowany 
przez dewelopera. Niejednokrotnie układ 
pomieszczeń nie jest tym wymarzonym. 
Nic więc dziwnego, że pragniesz go zmie-
nić i np. wyburzyć ścianę lub wybudować 
dodatkową, aby poprawić funkcjonalność 
przestrzeni. możemy powiększyć salon lub 
zmienić układ ścian działowych. Dzięki 
wiedzy architektów oraz koordynatorów 
prac budowlanych dopasujemy projekt 
do Twoich potrzeb. W trosce o transpa-
rentność działań prace dodatkowe zawsze 
uwzględniamy w kosztorysie, abyś poznał 
całościowy budżet przeznaczony na działa-
nia projektowe.

Przykłady usług dodatkowych:
•	 wykonanie	blatu	pod	umywalkę	murowanego	z	płytek;
•	 wykonanie	kabiny	prysznicowej	lub	ścianki	typu	
	 walk-in	na	wymiar;
•	 murowanie	brodzika	z	odpływem	liniowym
	 i	wyprofilowanym	spadkiem;
•	 halogeny	w	suficie	podwieszanym;
•	 zmiany	w	instalacji	wod-kan	i	centralnego	ogrzewania;
•	 montaż	cegły	dekoracyjnej;
•	 zabudowa	z	płyty	gipsowo-kartonowej;
•	 wyburzenie	ścian	murowanych	i	gipsowo-kartonowych;
•	 zmiany	w	układzie	ścian	działowych;
•	 wykonanie	belki	z	płyt	gk	do	zasłonięcia	karniszy;
•	 sufit	podwieszany;
•	 zmiany	elektryczne;
•	 biokominek;
•	 tynk	dekoracyjny;
•	 montaż	lamp;
•	 montaż	szyn	na	suficie;
•	 zasłony,	firany,	rolety;
•	 klimatyzacja;
•	 montaż	grzejnika	kanałowego;
•	 gładzie.

W trosce o Twój komfort
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montaż cegły dekoracyjnej 

montaż tapety

schody

montaż elementów dekoracyjnych

montaż lamp

sufit podwieszany
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Nie ma dobrej kuchni bez przemyślanego projektu. Dla-
tego już na etapie projektowania chcemy jak najlepiej 
poznać Twoje oczekiwania i codzienne przyzwyczajenia. 
Ważne, by projekt powstawał równolegle z planowa-
niem wnętrza – dzięki temu stworzymy spójną koncep-
cję funkcjonalną i wizualną mieszkania. Nasz architekt 
pomoże w doborze materiałów, kolorystyki i elementów 
wyposażenia, które będą harmonizowały z całością wnę-
trza. Pamiętamy o ergonomii i dopasowaniu zabudowy 
do wygody użytkownika. Nic nie może nam umknąć: 
wysokość zawieszenia szafek, zachowanie trójkąta ro-
boczego, dostosowanie wysokości i poziomów blatów, 
tak by spełniały normy budowlane. 

Gdy już wypracujemy wspólną koncepcję, przygotu-
jemy wizualizację 3D, dzięki której zobaczysz swoją doce-
lową kuchnię. Wiemy, że przeniesienie wizji na konkretny 
obraz pomoże omówić detale i wątpliwości, a tym sa-
mym skutecznie przejść do etapu realizacji. 

Czas realizacji określamy w umowie. 
montaż mebli oraz sprzętu aGD wykonu-
jemy pod nadzorem koordynatora prac 
stolarskich.

Kuchenna układanka

W kosztorysie stawiamy 
na przejrzystość.
Otrzymasz od nas kosztorys mebli
kuchennych oraz sprzętu aGD wraz 
ze szczegółową specyfikacją elemen- 
tów, które zostaną wykorzystane  
w kuchni (blaty, rodzaj szafek, do- 
datkowe wyposażenie, oświetlenie).
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89Sprzęt AGD
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Sprzęt aGD wybierzesz z architektem na eta- 
pie komponowania wszystkich elementów, 
które będą tworzyć kuchnię. Proponowane 
przez nas urządzenia często mają wydłużo-
ną gwarancję i sprawdzony serwis. Warto 
pamiętać, że sprzęt aGD dostosowujemy do 
Twoich potrzeb. Zadowoleni będą zarówno 
ci, którzy gotują od święta, jak i ci, którzy 
gotują z pasją.

Sprzęt na Twoją miarę
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Standard 91Oświetlenie
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Oświetlenie to dusza wnętrza. Ułatwia co- 
dzienne funkcjonowanie w mieszkaniu, 
ale też decyduje o charakterze przestrzeni. 
Ważne, by pamiętać o kilku oprawach sta-
nowiących o stylu wnętrza – dekoracyjnych 
i przyciągających uwagę. 

światło wpływa na podział funkcjonal-
ny przestrzeni. Dzięki oświetleniu najłatwiej 
jest wydzielić poszczególne strefy mieszkal-
ne. może ono sprzyjać koncentracji uwagi 
na jednym miejscu – stole lub miejscu pra- 
cy, lecz także oświetlać równomiernie całą 
przestrzeń. Oświetlenie jest często zinte-
growane z zabudową. W takim przypadku 
pomysł na nie powstaje już na etapie pro-
jektowania. 

światłem tworzymy nastrój. Oświetle-
nie ledowe czy podwieszane sprzyja budo-
waniu klimatu do relaksu, a lampy stołowe 
ze swoim miękkim światłem stworzą przy-
tulną atmosferę w Twoim mieszkaniu.

Dobrze oświetlone wnętrze
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Standard 93Szafy wnękowe
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Projekt zabudowy to bardzo indywidualna 
sprawa, dlatego duży nacisk kładziemy na 
rozmowę i poznanie Twoich potrzeb. War-
to już na samym początku odpowiedzieć 
na pytanie, jaką funkcję ma spełniać dana 
szafa – czy będzie przeznaczona do prze-
chowywania ubrań, sprzętu użytkowego, 
czy aGD. Nasz architekt tworzy projekt za-
budowy tak, by jak najlepiej dopasować ją 
do wysokości pomieszczenia i wykreować 
dzięki temu funkcjonalną przestrzeń. War-
to zwrócić uwagę na sposób otwierania 
drzwi – mogą być przesuwne lub uchylne. 
Twój wybór powinien być uzależniony od 
docelowej przestrzeni i zakładanej dla niej 
funkcji.

Idealnie zorganizowane

SAME KONKRETY

Dbamy o to, byś mógł jak 
najszybciej zamieszkać w nowym 

mieszkaniu. już na etapie aranżacji 
wnętrza nasi stolarze wykonują 

pomiary pod zabudowę 
meblową, garderobę 

i szafy wnękowe.
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Inspiracje



Standard Specyfikacja techniczno-materiałowa

POmieSZCZeNie PRZeZNaCZeNie SPeCyfikaCja maTeRiałóW
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Wykończenie ścian, sufitów Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane gotowymi farbami Dulux easy Care lub Beckers Designer Colour.
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami Dekoral w kolorze białym. Brak gładzenia ścian i sufitów.

Podłogi, cokoły

Płytki ceramiczne Nowa	Gala	(kolekcje:	Geotec	(Natura	rektyfikowana)	format	29.7x59.7,	59.7x59.7,	Tioga	(Natura	rektyfikowana)	format	29.7x59.7,	59.7x59.7);	
Paradyż	(kolekcje:	Proteo	format	40x40,	Ibis	format	30x60,	60x60,	Kilda	format	30x60,	60x60);	Opoczno	(kolekcja:	Pietra	format	29.7x59.8);	Cersanit	(kolekcje:	Febe	
format	42x42,	Lando	format	42x42);	Domino	(kolekcje:	Remos	format	59.8x59.8,	Remos	White	format	59.8x59.8,	Silano	format	59.8x59.8,	Marbel	format	59.8x59.8);	
Cerrad (kolekcje: masterstone format 59.7x59.7, Giornata format 11x60, Notta format 11x60, Tramonto format 11x60, Setim format 17.5x60, Tilia format 17.5x60), 
klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. fuga np. typu Sopro lub mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje się 
stosowania listew PCV kończących linie płytek.

Zmiany w instalacjach Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkuta w ścianę.
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne Porta (kolekcje: line, Vector Premium (lakier Premium), fit (modele: G.0, G.2, G.3, G.5, h.0, h.1, h.3, h.4), focus Premium (lakier Premium), (modele: 
5.a, 5.B, 5.C), Royal Premium, Skandia Premium, harmony (Portadecor, Portasynchro 3D), level (Portadecor), Verte home, Verte Premium (Portadecor, Portasynchro 
3D));	Erkado	(kolekcja:	Frezja	(okleina	Greko)).	Drzwi	jednoskrzydłowe	„80”	z	ościeżnicą	regulowaną	z	widocznymi	zawiasami,	wyposażone	w	klamki	(bez	zamków	na	
klucz). Wypełnienie oraz okleina zgodnie z podstawową ofertą producenta.
Klamki Sterk	(modele:	Kvadrat	1701,	Oval	1701);	Si	Apre	(modele:	Adria,	Diwa,	Forester	BI,	Modern	Fit);	Metal-Bud	(modele:	Metro	kwadratowy,	Metro	okrągły,	Nova	
kwadratowy, Nova okrągły, Topaz kwadratowy). klamki bez zamków na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane gotowymi farbami Dulux easy Care lub Beckers Designer Colour. 
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami Dekoral w kolorze białym. Brak gładzenia ścian i sufitów.

Podłogi, cokoły

Panele laminowane egger (kolekcje: Classic 1292x192mm/8mm/aC4, Classic 1292x192mm/8mm/aC5, Classic 1291x193mm/8mm/aC4, large 1291x246mm/8mm/
AC4,	King	Size	1291x327mm/8mm/AC4);	Tarkett	(kolekcje:	Woodstock,	Intermezzo,	Ballet	8mm/AC5,	Cinema	8mm/AC4,	Estetica	9mm/AC5),	kładzione	w	systemie	
„podłogi pływającej”. 
Listwy przypodłogowe laminowane egger 6 cm zgodne z podłogami laminowanymi lub listwy białe lagrus Classic 19 R10, krym 80, Odessa 80. łączenie podłogi 
laminowanej z płytkami – listwa progowa laminowana, szeroka.

Zmiany w instalacjach Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkuta w ścianę.
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne Porta (kolekcje: line, Vector Premium (lakier Premium), fit (modele: G.0, G.2, G.3, G.5, h.0, h.1, h.3, h.4), focus Premium (lakier Premium), (modele: 
5.a, 5.B, 5.C), Royal Premium, Skandia Premium, harmony (Portadecor, Portasynchro 3D), level (Portadecor), Verte home, Verte Premium (Portadecor, Portasynchro 
3D));	Erkado	(kolekcja:	Frezja	(okleina	Greko)).	Drzwi	jednoskrzydłowe	„80”	z	ościeżnicą	regulowaną	z	widocznymi	zawiasami,	wyposażone	w	klamki	(bez	zamków	na	
klucz). Wypełnienie oraz okleina zgodnie z podstawową ofertą producenta.
Klamki Sterk	(modele:	Kvadrat	1701,	Oval	1701);	Si	Apre	(modele:	Adria,	Diwa,	Forester	BI,	Modern	Fit);	Metal-Bud	(modele:	Metro	kwadratowy,	Metro	okrągły,	Nova	
kwadratowy, Nova okrągły, Topaz kwadratowy). klamki bez zamków na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów

Płytki ceramiczne Paradyż	(kolekcje:	Emilly/Milio,	Anello,	Fiori	format	30x60,	Synergy,	Mistysand	/	Mistico,	Harmony,	Natura/Naturo	format	30x60	oraz	60x60);	Tubądzin	
(kolekcje:	Brave,	Industria);	Opoczno	(kolekcje:	Patchwork	Kobe	Grey,	Dreaming);	Cersanit	(kolekcje:	Manzila,	Marinel,	Stay	Classy,	Zambezi,	Concrete	Style);	Domino	
(kolekcje: Bonella White, Nesi Blue/Nesi Grey format 30.8x60.8, 45x45, Dover, Tapis), klejone na ścianach przy zastosowaniu krzyżyków, w pasie międzyszafkowym 
(o szerokości ok. 60-70 cm) w miejscach zabudowy kuchennej, bez płytek dekoracyjnych. fuga np. typu Sopro lub mapei. Nie przewiduje się stosowania listew PCV 
kończących linie płytek. 
Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane gotowymi farbami Dulux easy Care lub Beckers Designer Colour. 
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami Dekoral w kolorze białym. Brak gładzenia ścian i sufitów.

Podłogi, cokoły

Płytki ceramiczne Nowa	Gala	(kolekcje:	Geotec	(Natura	rektyfikowana)	format	29.7x59.7,	59.7x59.7,	Tioga	(Natura	rektyfikowana)	format	29.7x59.7,	59.7x59.7);	Paradyż	
(kolekcje:	Proteo	format	40x40,	Ibis	format	30x60,	60x60,	Kilda	format	30x60,	60x60);	Opoczno	(kolekcja:	Pietra	format	29.7x59.8);	Cersanit	(kolekcje:	Febe	format	
42x42,	Lando	format	42x42);	Domino	(kolekcje:	Remos	format	59.8x59.8,	Remos	White	format	59.8x59.8,	Silano	format	59.8x59.8,	Marbel	format	59.8x59.8);	Cerrad	
(kolekcje: masterstone format 59.7x59.7, Giornata format 11x60, Notta format 11x60, Tramonto format 11x60, Setim format 17.5x60, Tilia format 17.5x60), klejone 
przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. fuga np. typu Sopro lub mapei. 
Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.

Zmiany w instalacjach Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkuta w ścianę.
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Drzwi wewnętrzne Porta (kolekcje: line, Vector Premium (lakier Premium), fit (modele: G.0, G.2, G.3, G.5, h.0, h.1, h.3, h.4), focus Premium (lakier Premium),  
(modele: 5.a, 5.B, 5.C), Royal Premium, Skandia Premium, harmony (Portadecor, Portasynchro 3D), level (Portadecor), Verte home, Verte Premium (Portadecor, 
Portasynchro	3D));	Erkado	(kolekcja:	Frezja	(okleina	Greko)).	Drzwi	jednoskrzydłowe	„80”	z	ościeżnicą	regulowaną	z	widocznymi	zawiasami,	wyposażone	w	klamki	
oraz zamek wc. Wypełnienie oraz okleina zgodnie z podstawową ofertą producenta. Wentylacja w postaci podcięcia lub tulej wentylacyjnych. 
Klamki	Sterk	(modele:	Kvadrat	1701,	Oval	1701);	Si	Apre	(modele:	Adria,	Diwa,	Forester	BI,	Modern	Fit);	Metal-Bud	(modele:	Metro	kwadratowy,	Metro	okrągły,	Nova	
kwadratowy, Nova okrągły, Topaz kwadratowy). klamki z zamkiem wc. 
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Wykończenie ścian, sufitów, podłóg

Płytki ceramiczne Paradyż (kolekcje: emilly/milio, anello, fiori format 30x60, Synergy, mistysand / mistico, harmony, Natura/Naturo format 30x60 
oraz	60x60);	Tubądzin	(kolekcje:	Brave,	Industria);	Opoczno	(kolekcje:	Patchwork	Kobe	Grey,	Dreaming);	Cersanit	(kolekcje:	Manzila,	Marinel,	
Stay	Classy,	Zambezi,	Concrete	Style);	Domino	(kolekcje:	Bonella	White,	Nesi	Blue/Nesi	Grey	format	30.8x60.8,	45x45,	Dover,	Tapis),	klejone	przy	
zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Płytki ścienne układane do wys. 2.2m. fuga np. typu Sopro lub mapei. Cokoły ceramiczne 
cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.
Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami Dulux kuchnia/łazienka w kolorze białym. 
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami Dulux kuchnia/łazienka w kolorze białym. 

Zmiany w instalacjach Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz 
została wkuta w ścianę.

Ceramika łazienkowa

Umywalka ceramiczna wisząca	Koło	(kolekcje:	Nova	Pro,	Rekord,	Style);	Cersanit	(kolekcje:	Carina,	Parva);	Roca	(kolekcje:	Gap,	Victoria,	Debba);	
Grohe	(kolekcja	Bau	Ceramic);	Duravit	(kolekcja	D-Code)	z	syfonem	o	maksymalnej	szerokości	60cm,	bez	szafek.
Miska ustępowa	stojąca	ze	spłuczką	oraz	deską	sedesową	zwykłą,	Koło	(kolekcje:	Nova	Pro,	Rekord,	Style);	Cersanit	(kolekcje:	Carina,	Parva);	
Roca	(kolekcje:	Gap,	Victoria,	Debba);	Grohe	(kolekcja	Bau	Ceramic);	Duravit	(kolekcja	D-Code).	
Wanna akrylowa	z	syfonem	wannowym,	Riho	(kolekcja	Miami);	Roca	(kolekcja	Genova);	Koło	(kolekcje:	Opal	Plus,	Rekord);	Cersanit	(kolekcje:	
intro, korat, flavia, Octavia), biała, o długościach 150-170cm. front wanny prostokątnej wykończony jest płytkami.
Kabina prysznicowa	kwadratowa	lub	półokrągła,	Koło	(kolekcja	Record);	Radaway	(kolekcje:	Classic	A,	Classic	C),	szkło	transparentne,	profil	
chrom, o wymiarach 80x80. 
Brodzik prysznicowy	kwadratowy	lub	półokrągły,	Koło	(kolekcja	First);	Radaway	(kolekcje:	Siros	A	Compact,	Siros	C	Compact),	z	syfonem	prysz-
nicowym, zgodny z kabiną prysznicową. kabina prysznicowa oraz brodzik – za dopłatą.

armatura łazienkowa

Bateria umywalkowa	Grohe	(kolekcje:	Bauedge,	Bauloop,	Eurosmart	Cosmopolitan);	Roca	(kolekcje:	Victoria,	L20);	Hansgrohe	(kolekcje:	Logis,	
Focus);	Kludi	(kolekcja	Pure&Easy);	Tres	(kolekcje:	Alplus,	Class),	jednouchwytowa,	stojąca,	montowana	na	umywalce,	kolor	chrom.
Bateria wannowa	Grohe	(kolekcje:	Bauedge,	Bauloop,	Eurosmart	Cosmopolitan);	Roca	(kolekcje:	Victoria,	L20);	Hansgrohe	(kolekcje:	Logis, 
Focus);	Kludi	(kolekcja	Pure&Easy);	Tres	(kolekcje:	Alplus,	Class),	natynkowa	z	zestawem	natryskowym	(uchwyt	punktowy).	Słuchawka	natryskowa	
jednostrumieniowa, kolor chrom.
Bateria prysznicowa	Grohe	(kolekcje:	Bauedge,	Bauloop,	Eurosmart	Cosmopolitan);	Roca	(kolekcje:	Victoria,	L20);	Hansgrohe	(kolekcje:	Logis,	
Focus);	Kludi	(kolekcja	Pure&Easy);	Tres	(kolekcje:	Alplus,	Class),	natynkowa	z	zestawem	natryskowym	(drążek).	Słuchawka	natryskowa	jedno-
strumieniowa, kolor chrom.

iNNe materiały wykończeniowe oraz ich ilość, zgodna z pierwotnym projektem mieszkania.
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