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Skanska Residential Development Poland i Decoroom Sp. z o.o. połączyły siły, aby stworzyć 
wyjątkowe rozwiązania do obsługi inwestycji mieszkaniowych Skanska. Zapraszamy do za-
poznania się z ofertą elastycznych pakietów wykończeniowych Easy Life oraz Perfect Life.
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Skanska & Decoroom

Inspirujący 
wybór
Połączenie sił to początek, 
pozostanie razem to postęp, 
wspólna praca to sukces. Henry Ford

https://www.decoroom.eu/dreamspace
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Idealne mieszkanie powinno spełniać wszystkie Twoje pragnienia. Perfekcja, 

której oczekujesz, oznacza najlepsze rozwiązania i obsługę. Dlatego Skanska 

i Decoroom stworzyły razem wyjątkową ofertę, którą możesz indywidualnie 

dopasować do swoich potrzeb. 

Miejsce Twoich marzeń

Dwie doświadczone spółki na rynku dewe-
loperskim podjęły współpracę, by stworzyć 
nowe możliwości dla klientów rynku mie- 
szkaniowego. zarówno Skanska residen- 
tial Development poland, jak i Decoroom  
Sp. z o.o. kładą nacisk na standard wykona- 
nia inwestycji. materiały wysokiej jakości, 
dbałość o detale przy wykończeniu i zrozu-
mienie potrzeb klienta dają nową płaszczy-
znę do wspólnej realizacji projektów.

połączenie sił dwóch spółek zapewnia 
komplementarność usług i kompleksową 
realizację każdej inwestycji. podpisując 
z nami umowę możesz liczyć na komfort 
współpracy i pewność terminowej realizacji 
w zakładanym budżecie. 

Nasz zespół ekspertów opracował dwa pod-
stawowe pakiety wykończeniowe – Easy 
Life oraz Perfect Life, z których można sko-
rzystać w pełni lub je modyfikować. ofero-
wane materiały wykończeniowe w różnych 
wariantach stylistycznych pozwalają stwo-
rzyć całkowicie unikalne i niepowtarzalne  
wnętrza. W urządze-
niu ich pomoże ci 
nasz architekt, z któ-
rego rad skorzystasz 
bez żadnych dodat-
kowych opłat. zobacz 
katalog i wybierz pa-
kiet wykończeniowy 
dla siebie.

http://decoroom.eu/dreamspace
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Działamy 
kompleksowo
 
jakie korzyści daje współpraca dwóch spółek? jeżeli 
chcesz kupić mieszkanie od dewelopera, a następnie 
je wykończyć, działając z nami, zyskujesz maksymalny 
komfort podjętej decyzji. Skanska residential staran-
nie wybiera materiały wysokiej jakości, z których po-
wstają mieszkania, a troska o szczegóły daje gwarancję 
dobrze ulokowanego budżetu. Deweloper znany jest 
z  proekologicznego podejścia do budownictwa. „zie-
lone rozwiązania”, takie jak antyalergiczne materiały 
budowlane, energooszczędne oświetlenie czy systemy 
zmiękczające wodę, świadczą o odpowiedzialnym po-
dejściu do całego procesu inwestycji.

Realizujemy 
Twoją wizję
 
Decoroom zadba o ciebie na etapie projektowania, 
tj. wykończenia i aranżacji wnętrz. zrealizujemy twoją 
wizję adaptacji przestrzeni, w oparciu o wiedzę na-
szych architektów. Wykończenie wnętrz to sztuka, 
która potrzebuje finezyjnych wykonawców i doświad-
czenia pozwalającego spełnić wymagające oczekiwa-
nia. Decoroom, mając na swoim koncie ponad 2000 
realizacji, jest solidnym partnerem. Dbając o twój 
komfort, zapewniamy indywidualnych opiekunów: 
architekta i koordynatora prac wykończeniowych, któ-
rzy czuwają nad projektem na każdym etapie realizacji.

http://decoroom.eu/dreamspace
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Harmonogram prac 
i kontrola kosztów
organizujemy prace wykonawcze. przygo-
towując harmonogram maksymalnie opty- 
malizujemy czas wykonania projektu. czu-
wamy nad terminami zakończenia poszcze-
gólnych etapów. możesz kontrolować kosz-
torys na każdym etapie prac. 

Zamówienia 
i wykonawstwo
zamawiamy wybrane materiały. kontrolu-
jemy terminy dostaw. możemy przechować 
materiały w magazynie Decoroom. Wszyst-
kie prace budowlane i wykończeniowe wy-
konują profesjonalne ekipy remontowe 
Decoroom, zgodnie z zaakceptowanym 
projektem.

Wybór 
pakietu
poznajemy twoje potrzeby i wspólnie wy-
bieramy odpowiedni pakiet wykończenio-
wy. proponujemy nasze pomysły na popra-
wę funkcjonalności mieszkania i wstępnie 
aranżujemy układ lokalu.

Projektowanie 
i kosztorys
opracowujemy indywidualny projekt miesz-
kania, zawierający koncepcje funkcjonalne 
i stylistyczne. podpowiadamy jakie wybrać 
materiały wykończeniowe, wyposażenie 
i dodatki. przygotowujemy kompletny, szcze- 
gółowy kosztorys: zawiera on wycenę prac 
budowlanych, materiałów i wybranych ele-
mentów wyposażenia.

Kuchnie, AGD,
oświetlenie
możesz zdecydować się na dalszą współ-
pracę z nami. Na twoje życzenie zaprojek-
tujemy zabudowę meblową do kuchni oraz 
szafy i garderoby. Doradzimy także w wy-
borze oświetlenia i sprzętu aGD. kupujemy 
tylko produkty sprawdzonych firm, bo naj-
ważniejsza jest najwyższa jakość widoczna 
po zakończeniu prac. 

Nadzór 
i odbiór lokalu
Nadzorujemy wszystkie etapy prac, dbając 
o prawidłową i terminową realizację pro-
jektu. odbierasz w pełni wykończone mie- 
szkanie, gotowe do wprowadzenia się.

Podpisanie
umowy 
Umowę podpisujemy dopiero kiedy zapo-
znasz się z projektem mieszkania i szczegó-
łowym kosztorysem.

Płatność
płacisz za wykonane prace – przygotowu-
jemy harmonogram płatności, uzależniony 
od postępu prac. Wartość umowy jest okre-
ślona na etapie opracowania kosztorysu 
i nie zmienia się podczas realizacji projektu.

Materiały 
i wizualizacje 3d 
Wybieramy płytki ścienne i podłogowe, ko-
lory farb, ceramikę i armaturę łazienkową, 
drzwi, podłogi oraz elementy wyposażenia
mieszkania. kompletujemy materiały w ra-
mach jednego lub kilku pakietów – w zależ-
ności od twoich preferencji. przygotowu-
jemy wizualizację 3D łazienki. jeśli chcesz 
zobaczyć efekt prac w całym mieszkaniu, 
zrobimy wizualizacje wykończonych wnętrz.

Zakończenie 
projektu i gwarancja 
po zakończeniu prac wykonawczych 
możesz cieszyć się nowym wnętrzem, na 
które udzielamy gwarancji na 24 miesiące.
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Najczęstsze pytania

Czy przysługuje mi gwarancja na wykonane 
prace? Do kogo zgłaszać się w sprawie napraw? 
mamy określoną procedurę przyjmowania zgło-
szeń z tytułu gwarancji i rękojmi. po zakończe-
niu 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 proponu-
jecie i chcę ją mieć u siebie w mieszkaniu. 
tak, jest taka możliwość i nie ma ograni-
czeń w tej kwestii, trzeba jednak pamiętać, 
że wybór materiałów, dokonywany jest 
indywidualnie, w oparciu o pomoc archi-
tekta i wiąże się z rekalkulacją kosztorysu.

Jak długo trwa proces realizacji? Sama 
realizacja trwa 90 dni. W tym czasie odby-
wają się prace wykończeniowe, a także produk-
cja i montaż mebli w zabudowie. Do tego należy 
doliczyć czas przeznaczony na projektowanie 
i wybór materiałów, co można realizować jeszcze 
przed odbiorem mieszkania. czas powstawania 
projektu jest kwestią indywidualną, zależną od lo-
gistyki i tempa podejmowania decyzji przez ciebie. 

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 usługi, czy materiały są w cenie? 
Usługa realizowana jest kompleksowo. W cenę 
wchodzą: projekt, wizualizacje 3D łazienki, mate-
riały wykończeniowe, realizacja, meble w zabudo-
wie i oświetlenie. 

Czy można wprowadzać zmiany w projekcie 
podczas realizacji? Chcę wprowadzić zmiany na 
późnym etapie prac. tak, każdy projekt, nawet 
na zaawansowanym etapie prac, jest dostosowy-
wany do potrzeb klienta. jednak na tym etapie 
konieczna jest każdorazowa konsultacja z archi-
tektem prowadzącym i koordynatorem odpowie-
dzialnym za nadzór prac w danym mieszkaniu.
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Pakiet ogranicza! Chciałbym 
zrealizować własne wizje. pa-
kiet nie ogranicza twoich wizji. 
projektując wnętrza, nie ogra-
niczamy się wyłącznie do mate-
riałów z oferty pakietowej. Do każdego projektu 
podchodzimy indywidualnie, realizując twoje 
oczekiwania. Do twojej dyspozycji pozostaje ze-
spół doświadczonych architektów, którzy pomo-
gą ci zrealizować wymarzone i unikalne wnętrze.
 

Kiedy najlepiej rozpocząć współpracę? o tym 
decydujesz ty. jest to możliwe na każdym etapie, 
nawet budowy, gdy możemy wprowadzić zmia-
ny lokatorskie. im szybciej podejmiesz decyzję 
o współpracy, tym większy jest jej komfort. 

Czy projekt i realizacja kuchni 
są oferowane w ramach wy-
branego przeze mnie pakietu?  
kuchnie wraz ze sprzętem aGD 
są elementami wchodzącymi 
w skład pakietu. W zależności 
od wybranego pakietu będą 
się one różniły proponowany-
mi markami, materiałami i licz- 
bą szafek. 

Czy termin podjęcia współpracy ma wpływ na 
koszty? cena pakietu jest stała i nie wpływa na 
nią czas podjęcia decyzji o współpracy. jednak 
warto pomyśleć o tym na początkowym etapie 
budowy. to zapewnia spokojne warunki współ-
pracy, bez podejmowania szybkich decyzji. cza-
sami istnieje możliwość wprowadzenia zmian lo-
katorskich do zakupionego mieszkania. może to 
obniżyć późniejsze całkowite koszty realizacji wy-
kończenia, gdyż nie ma potrzeby zmieniania zasta-
nego układu elektryki, hydrauliki lub architektury.
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Easy life
Urządzaj bez 
problemu
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to takie proste wprowadzić się do wyma-
rzonego mieszkania szybko i bez proble-
mów związanych z czasochłonnym wykań-
czaniem wnętrz, szukaniem fachowców 
i odwiedzaniem sklepów. Bo w pakiecie 
easy life wszystko samo się urządza! ty 
nie martwisz się o nic poza wyborem ma-
teriałów wspólnie z nami. kontrolujesz 
koszty na bieżąco, bo twój komfort jest 
dla nas ważny. Dostarczeniem produktów 
oraz kompleksowym wykończeniem wnętrz 
zajmujemy się my. Dodatkowo gwarantuje-
my, że przystępny budżet obejmie wszyst-
kie prace i nie ulegnie zmianie. easy life 
zwalnia cię od wszystkich trudności, dając 
poczucie wyjątkowej wygody.

•	 Zapewniamy	kompleksowe	wsparcie
•	 Twój	czas	jest	dla	nas	ważny
•	 Kontrolujesz	z	nami	koszty
•	 Cena	nigdy	Cię	nie	zaskoczy

Gwarancja spokoju
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DĄB amieNS jaSNY DĄB aSGil mioDoWY

DĄB BrooklYN BiaŁY DĄB cHalkY

DĄB GraYSoN NatUralNY DĄB GroVe

DĄB NarVa DĄB ilmeN

DĄB SaNtero DreWNo aSHcroFt

* oferta dotyczy tylko powyższych modeli.

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.

eGGer liStWa cokoŁoWa 6 cm 

laGrUS claSSic 19 r10 

laGrUS krYm 80 

laGrUS oDeSSa 80 
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* oferta obejmuje wskazane modele w kolorze lakier premium Biały.

Kolekcja Vector Premium / Focus Premium

Vector premiUm 
moDel a

Vector premiUm 
moDel e

Vector premiUm moDel V

Vector premiUm 
moDel B

Vector premiUm 
moDel t

FocUS premiUm 
moDel 5.a

Vector premiUm 
moDel c

Vector premiUm 
moDel U

FocUS premiUm 
moDel 5.B

kolorY:

FocUS premiUm 
moDel 5.c

kolorY:

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

moDel G.2 moDel G.3moDel G.0

moDel H.0 moDel H.1 moDel H.3

moDel G.5

moDel H.4



* kolory zgodnie z ofertą producenta.

kolorY:

SAME KONKRETY

klamki do drzwi montujemy 
bez zamków na klucz. W drzwiach 

łazienkowych stosujemy 
blokadę toaletową.

23decoroom.euDrzwi
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Si apre DiWa

Si apre aDria

metal-BUD topaz kWaDratoWY

metal-BUD metro okrĄGŁe

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.

Kolekcja Easy Care

Sterk kVaDrat 1701

Si apre moDerN Fit
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Kolekcja Industria

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

Kolekcja Tapis

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

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.
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Kolekcja Brave Kolekcja Manzila

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

GrYS cHeVroN 
mix moSaic matt
25.5x29.8

BeiGe matt 20x60BroWN matt 20x60

GreY StrUctUre matt 20x60

BroWN StrUctUre matt 20x60

* 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

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.
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Kolekcja Natura / Naturo

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

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

Kolekcja Harmony

SAME KONKRETY

 W łazienkach w strefach mokrych 
stosujemy hydroizolację, 

by zabezpieczyć powierzchnie 
przed przedostawaniem się 

do wody.

BiaNco 30x60

GrYS StrUktUra B 30x60

BiaNco StrUktUra a 30x60

GrYS StrUktUra a 30x60

GrYS patcHWork 30x60

* mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

UNiWerSalNa kSztaŁtka WooD 
2.8x60

GrYS mozaika 
praSoWaNa mix 
29.8x29.8

GrYS 30x60
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Kolekcja Bonella White 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

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

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

BeiGe 42x42

GreY 42x42

Dark GreY 42x42

Kolekcja Kilda

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

SilVer 60x60

SilVer 30x60

BeiGe 60x60

BeiGe 30x60

aNtracite 30x60

GrYS 60x60

GrYS 30x60

GraFit 60x60

GraFit 30x60

aNtracite 60x60

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

GrYS 60x60

GrYS 30x60

UmBra 60x60

UmBra 30x60

aNtracite 60x60

BeiGe 60x60

BeiGe 30x60

BroWN 60x60

BroWN 30x60

aNtracite 30x60

Kolekcja Setim / Tilia

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

Setim DeSert 17.5x60

Setim miSt 17.5x60

tilia DeSert 17.5x60

tilia Steel 17.5x60

tilia maGma 17.5x60

Setim HoNeY 17.5x60

Setim NUGat 17.5x60

tilia DUSt 17.5x60

tilia miSt 17.5x60

* W ofercie płytki w formacie 17.5x60. mozaiki, listwy i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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koŁo NoVa pro koŁo NoVa pro

cerSaNit cariNa cerSaNit cariNa

roca Gap

koŁo rekorD

raDaWaY claSSic a kaBiNa póŁokrĄGŁa raDaWaY claSSic c kaBiNa kWaDratoWa

cerSaNit FlaVia

roca Gap

koŁo rekorD DrzWi 
rozSUWaNe póŁokrĄGŁe

koŁo rekorD DrzWi 
rozSUWaNe kWaDratoWe

raDaWaY SiroS c compact 
kWaDratoWY

raDaWaY SiroS a compact 
póŁokrĄGŁY
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Ceramika i armatura łazienkowa

HaNSGroHe FocUS /U HaNSGroHe FocUS /p HaNSGroHe FocUS /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

U - bateria umywalkowa / p - bateria prysznicowa / W - bateria wannowa.
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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).



Meble kuchenne

W
IĘ

C
E

J

Dream Space / Easy life 43

SzaFka poD zleWozmYWak 
60 cm

SzaFka z trzema SzUFlaDami  
mecHaNizm BlUm aNtaro 
Szer. 60 cm

SzaFka NarożNa z póŁkĄ 100 cm

SzaFka Do zaBUDoWY 
loDóWki

3 x SzaFki WiSzĄce
z póŁkami 60 cm x 72 cm

SzaFka Do zaBUDoWY 
piekarNika

SzaFka Na okap
60 cm x 72 cm

SzaFka DolNa z póŁkĄ 
60 cm

projekt kuchni tworzymy z konfiguracji 
poniższych szafek. W zależności od pakietu 
do wyboru są różne materiały wykończe-
niowe, wyposażenia i systemy prowadnic 
do szuflad.

Idealnie zorganizowane
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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. W proponowanym przez 
nas wariancie easy life zakłada wybór 
dwóch marek - jest to Samsung oraz Franke. 
W ramach oferty dostępne są konkretne 
modele sprzętów aGD.

Sprzęt na Twoją miarę

Dream Space / Easy life
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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 
pracy, lecz także oświetlać równomiernie 
całą przestrzeń. oświetlenie jest często zin-
tegrowane z zabudową. W takim przypad-
ku pomysł na nie powstaje już na etapie 
projektowania. 

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

Dream Space / Easy life

italUx iNaYa italUx kermio

italUx kiNkiet leD
DaNiel

italUx BlaND

NoWoDVorSki areNa

markSlojD Flora 
WHite

italUx GliSSY SQUare

NoWoDVorSki aUra iii

markSlojD keY BiaŁa italUx maelle

markSlojD 
NorrSUNDet

markSlojD UrN

NoWoDVorSki areNa

NoWoDVorSki alice 
GraY

NoWoDVorSki 
BrazoS ii

NoWoDVorSki eYe
SUper Black iii

italUx roBot NoWoDVorSki BoWl m

italUx kiNkiet leD
DaNiel

NoWoDVorSki areNa

NoWoDVorSki NeSS

markSlojD DemaN

NoWoDVorSki ViViaNe

markSlojD keY czarNa

Hol

Łazienka

Pokój dzienny

Jadalnia

Kuchnia

Sypialnia
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Specyfikacja techniczno-materiałowa Nasi Partnerzy

pomieSzczeNie przezNaczeNie SpecYFikacja materiaŁóW
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Wykończenie ścian, sufitów Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane gotowymi farbami Dulux easy care. Brak gładzenia ścian.
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami Dekoral w kolorze białym. Brak gładzenia sufitów.

podłogi, cokoły
Płytki ceramiczne: paradyż (kolekcje: kilda 30x60, 60x60, ibis 30x60, 60x60); cerrad (kolekcje: Setim 17.5x60, tilia 17.5x60); cersanit ( kolekcja lando 42x42), klejone 
przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. kerakoll 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.

oświetlenie Jedna oprawa sufitowa, natynkowa. Do wyboru: italux iNaYa leD; italux roBot-3; markslojd keY ceiliNG 3l WHite/Black
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne porta (kolekcje: Fit modele: G.0, G.2, G.3, G.5, H.0, H.1, H3, H4, Vector premium (lakier premium) modele: a, B, c, e, t, U, V, Focus premium 
(lakier premium) modele: 5.a, 5.B, 5.c). Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). 
Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą producenta. 
Klamki Si apre (modele: DiWa, adria, modern Fit); Sterk (kvadrat); metal-Bud (modele: topaz kwadratowy, metro okrągłe), bez zamka na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane gotowymi farbami Dulux easy care. Brak gładzenia ścian.
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami Dekoral w kolorze białym. Brak gładzenia sufitów.

podłogi, cokoły

Panele laminowane egger (kolekcje: classic Drewno ashcroft epl039, Dąb amiens jasny epl102, Dąb chalky epl038, Dąb Narva epl140, Dąb Brooklyn biały epl095, 
Dąb Grove epl089, Dąb Grayson naturalny epl096, Dąb Santero epl132, Dąb ilmen epl134, Dąb asgil miodowy epl156), kładzione w systemie „podłogi pływającej”. 
Listwy przypodłogowe laminowane egger listwa cokołowa 6cm 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.

oświetlenie pokój dzienny Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa. Do wyboru: Nowodvorski lighting aUra iii; Nowodvorski lighting ViViaNe WHite; Nowodvorski lighting eYe SUper Black iii 
/ eYe SUper WHite iii

oświetlenie jadalnia Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa, zwieszana. Do wyboru: italux maelle mDm-2591/1S Bk; italux kermio mDm 2319/1m; Nowodvorski BoWl m GreY / WHite 
/ Black / Violet

oświetlenie Sypialnia Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa. Do wyboru: Nowodvorski lighting alice GraY zWiS l; markslojd Flora WHite; Nowodvorski lighting NeSS WHite / Black
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne porta (kolekcje: Fit modele: G.0, G.2, G.3, G.5, H.0, H.1, H3, H4, Vector premium (lakier premium) modele: a, B, c, e, t, U, V, Focus premium 
(lakier premium) modele: 5.a, 5.B, 5.c). Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). 
Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą producenta. 
Klamki Si apre (modele: DiWa, adria, modern Fit); Sterk (kvadrat); metal-Bud (modele topaz kwadratowy, metro okrągłe), bez zamka na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów

Płytki ceramiczne tubądzin (kolekcje: industria format 30.8x60.8, 14.8x44.8, Brave format 14.8x44.8); Domino (kolekcje: tapis format 22.3x44.8, 45x45, Bonella White 
format 30.8x60.8, 45x45, 61x61); cersanit (kolekcje: manzila format 20x60, zambezi 20x60, 42x42); paradyż (kolekcje: Harmony format 30x60, Natura/Naturo format 
30x60, 60x60), klejone na ścianach przy zastosowaniu krzyżyków, w pasie międzyszafkowym (o szerokości ok. 60-70cm) w miejscach zabudowy kuchennej, bez płytek 
dekoracyjnych. Fuga np. kerakoll lub mapei. Nie przewiduje się stosowania listew pcV kończących linie płytek. 
Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane gotowymi farbami Dulux easy care. Brak gładzenia ścian. 
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami Dekoral w kolorze białym. Brak gładzenia sufitów.

podłogi, cokoły
Płytki ceramiczne: paradyż (kolekcje: kilda 30x60, 60x60, ibis 30x60, 60x60); cerrad (kolekcje: Setim 17.5x60, tilia 17.5x60); cersanit (kolekcja lando 42x42), klejone 
przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. kerakoll 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.

zabudowa mebli kuchennych 

Fronty: laminat (aktualna paleta kolorów egger, kronospan, pfleiderer, Swiss krono), korpusy i półki z laminatu egger biały mat, blat z laminatu aktualna paleta 
kolorów egger, kronospan, pfleiderer, Swiss krono, grubość 4cm; zestaw szafek do zabudowy: szafka wysoka do zabudowy lodówki wysokość 208cm x 60cm, szafka 
dolna z trzema szufladami Blum anataro z cichym domykaniem szer. 60cm, szafka dolna pod piekarnik i szuflada na dole szer.60cm, szafka dolna z półkami 60cm, 
szafka dolna narożna z półką szer. 100cm, szafka dolna pod zlew 60cm, szafka wisząca górna na okap do zabudowy 60cm x 72cm, szafki górne wiszące z półkami 
60cm x 72cm 3 szt., zawiasy Blum z cichym domykaniem, cokoły, listwy, nóżki, uchwyty, oświetlenie listwa leD wpuszczana w dno szafki 
montaż mebli i sprzętów aGD.
Sprzęt AGD do zabudowy Samsung podstawowy: piekarnik; płyta indukcyjna 4 pola; chłodziarko-zamrażarka do zabudowy 178cm wysokości ; okap do zabudowy 
w szafce 60cm Franke; zlew i bateria Franke

oświetlenie kuchnia Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa, natynkowa. Do wyboru: italux BlaND FH31713aj13-WcH; markslojd UrN ceiliNG 3l WHite / Black; Nowodvorski lighting 
areNa GrapHite / WHite / SilVer

pomieSzczeNie przezNaczeNie SpecYFikacja materiaŁóW
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne porta (kolekcje: Fit– modele: G.0, G.2, G.3, G.5, H.0, H.1, H3, H4, Vector premium (lakier premium) modele: a, B, c, e, t, U, V, 
Focus premium (lakier premium) modele: 5.a, 5.B, 5.c). Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposa-
żone w klamki oraz zamek wc. Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą producenta. Wentylacja w postaci podcięcia lub tulej wentylacyjnych.
Klamki Si apre (modele: DiWa, adria, modern Fit); Sterk (kvadrat); metal-Bud (modele: topaz kwadratowy, metro okrągłe), bez zamka na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów

Płytki ceramiczne tubądzin (kolekcje: industria format 30.8x60.8, 14.8x44.8, Brave format 14.8x44.8); Domino (kolekcje: tapis format 22.3x44.8, 
45x45, Bonella White format 30.8x60.8, 45x45, 61x61); cersanit (kolekcje: manzila format 20x60, zambezi 20x60, 42x42); paradyż (kolekcje: Harmony 
format 30x60, Natura/Naturo format 30x60, 60x60), klejone na ścianach przy zastosowaniu krzyżyków, w pasie międzyszafkowym (o szerokości 
ok. 60-70cm) w miejscach zabudowy kuchennej, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. kerakoll lub mapei. Nie przewiduje się stosowania listew 
pcV kończących linie płytek. 
płytki układane do wys. 2.2m, fuga np. typu kerakoll lub mapei. Nie przewiduje się stosowania listew pcV kończących linie płytek.
Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane gotowymi farbami Beckers Beckers Designer kitchen & Bathroom. Brak gładzenia ścian.
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbą Beckers Beckers Designer kitchen & Bathroom w kolorze białym. Brak gładzenia ścian.

podłogi

Płytki ceramiczne tubądzin (kolekcje: industria format 30.8x60.8, 14.8x44.8, Brave format 14.8x44.8); Domino (kolekcje: tapis format 22.3x44.8, 
45x45, Bonella White format 30.8x60.8, 45x45, 61x61); cersanit (kolekcje: manzila format 20x60, zambezi 20x60, 42x42); paradyż (kolekcje: Harmony 
format 30x60, Natura/Naturo format 30x60, 60x60), klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. kerakoll lub mapei. 
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.

ceramika łazienkowa

Umywalka ceramiczna koło Nova pro; cersanit carina; roca Gap, wisząca, z syfonem o maksymalnej szerokości 60cm, bez szafek.
Miska ustępowa wisząca oraz deska sedesowa zwykła koło Nova pro; cersanit carina; roca Gap. 
Stelaż (do misy wc podwieszanej) do zabudowy Grohe oraz przycisk spłukujący chromowany.
Wanna z syfonem wannowym koło rekord; cersanit Flavia o długościach do 170cm. 
Kabina prysznicowa kwadratowa lub półokrągła, koło (kolekcja rekord); radaway (kolekcje: classic a, classic c), szkło transparentne, profil 
chrom, o wymiarach 80x80. 
Brodzik prysznicowy radaway (kolekcje: Siros a compact, Siros c compact), z syfonem prysznicowym, zgodny z kabiną prysznicową. 
kabina prysznicowa oraz brodzik – za dopłatą.

armatura łazienkowa

Bateria umywalkowa Hansgrohe Focus; kludi pure & easy; tres class; tres alplus, jednouchwytowa, stojąca, montowana na umywalce, kolor chrom.
Bateria wannowa Hansgrohe Focus; kludi pure & easy; tres class; tres alplus, natynkowa z zestawem natryskowym (uchwyt punktowy). Słu-
chawka natryskowa jednostrumieniowa, kolor chrom.
Bateria prysznicowa Hansgrohe Focus; kludi pure & easy; tres class; tres alplus, natynkowa z zestawem natryskowym (drążek). Słuchawka 
natryskowa jednostrumieniowa, kolor chrom.

oświetlenie łazienka

Jedna oprawa oświetleniowa, jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa, natynkowa: markslojd DemaN 22 cm Black / WHite ip44; italux GliSSY 
SQUare meDiUm ip44
Kinkiet: jedna oprawa oświetleniowa, ścienna, natynkowa: italux DaNiel leD alUmiNiUm / moSiĄDz ip44; Nowodvorski lighting BrazoS ii ip44
marslojd NorrSUNDet 2l ip44

iNNe materiały wykończeniowe oraz ich ilość, zgodna z pierwotnym projektem mieszkania.
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Perfect life
Urządzaj tak, 
jak lubisz
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to takie proste wprowadzić się do wyma-
rzonego mieszkania szybko i bez proble-
mów związanych z czasochłonnym wykań-
czaniem wnętrz, szukaniem fachowców 
i odwiedzaniem sklepów. Bo w pakiecie 
perfect life wszystko samo się urządza! 
ty nie martwisz się o nic poza wyborem 
materiałów wspólnie z nami. kontrolujesz 
koszty na bieżąco, bo twój komfort jest 
dla nas ważny. Dostarczeniem produktów 
oraz kompleksowym wykończeniem wnętrz 
zajmujemy się my. Dodatkowo gwarantuje-
my, że przystępny budżet obejmie wszyst-
kie prace i nie ulegnie zmianie. perfect life 
zwalnia cię od wszystkich problemów, da-
jąc poczucie wyjątkowej wygody.

•	 Zapewniamy	kompleksowe	wsparcie
•	 Twój	czas	jest	dla	nas	ważny
•	 Kontrolujesz	z	nami	koszty
•	 Cena	nigdy	Cię	nie	zaskoczy

Gwarancja spokoju

Dream Space / Perfect life 53
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Kolekcja Decor Line / Life Line / Tastes of Life

Decor liNe DĄB aFFoGato molti

Decor liNe DĄB BaNaNa SoNG molti

Decor liNe jeSioN coFFee molti

taSteS oF liFe DĄB carDamomo 
molti

Decor liNe DĄB azUre WiNDoW molti

Decor liNe DĄB cappUcciNo molti

liFe liNe DĄB amazoN molti

taSteS oF liFe DĄB cHeeSecake 
molti

BarliNek p50

laGrUS BaSic r1

laGrUS claSSic r10

laGrUS krYm 100

BarliNek p20

* oferta obejmuje tylko wybrane modele z powyższych kolekcji.
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Kolekcja Grande Kolekcja Natura Line

moDel B.0

moDel a.1

moDel B.1

moDel D.0 moDel D.1

moDel c.0

moDel B.2

moDel c.1

moDel B.3

moDel a.0

* kolory zgodnie z ofertą producenta. Drzwi z ościeżnicą przylgową, widocznymi zawiasami i zamkiem zwykłym.

okleiNY:

moDel e.2

moDel G.1

moDel F.1

moDel H.1

moDel c.2

moDel a.1

moDel B.1

okleiNY:

* kolory zgodnie z ofertą producenta. Drzwi z ościeżnicą przylgową, widocznymi zawiasami i zamkiem zwykłym.



DrzwiDream Space / Perfect life

K
la

m
ki

 /
 F

ar
by

59decoroom.eu

R
O

O
M

SAME KONKRETY

Do malowania ścian w kuchni 
 i łazienkach używamy farb, które 

są odporne na wilgoć i mają 
właściwości przeciwgrzybiczne. 

Nie kładziemy gładzi 
 poza łazienkami.

Kolekcja Tikkurila Optiva Colour

* Farby tikkurila optiva z mieszalnika, farba bazowa tikkurila anti reflex White (pokoje) oraz tikkurilla optiva 20 matt(łazienka). Dostępne są wszystkie kolory z mieszalnika farb według oferty producenta.

kolorY:

aprile araBiS r

aprile primUla

tUpai 2275Q

aprile arNica Q 7S

aprile SUlla rt

tUpai 293r

* kolory zgodnie z ofertą producenta. 
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BeiGe 89.8x32.8 GreY 89.8x32.8 WHite 89.8x32.8

BeiGe a Str 89.8x32.8 GreY a Str 89.8x32.8 WHite a Str 89.8x32.8

NaVY 89.8x32.8 BlUe 89.8x32.8 WHite B Str 89.8x32.8

BeiGe Str 59.8x59.8 BlUe Str 59.8x59.8 GreY Str 59.8x59.8 WHite Str 59.8x59.8

liStWa ścieNNa Steel 25 89.8x2 liStWa ścieNNa Steel GolD 
89.8x2.3

liStWa ścieNNa Steel BraSS 
89.8x2.3

liStWa ścieNNa Steel copper 
3 89.8x2.3

mozaika BeiGe 
29.8x22.8

mozaika BlUe 
29.8x22.8

mozaika NaVY 
29.8x22.8

Kolekcja House of tones

* mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

SAME KONKRETY

Płytki na ścianach układamy 
do wysokości 2,2m. Wszystkie sufity 

i ściany powyżej tej wysokości 
są gładzone.

WHite StrUctUre SatiN 29x89

NaVY StrUctUre SatiN 29x89

liStWa metal cooper matt_1x89

NaVY FUll 
moSaic SatiN 
29x29

NaVY HalF 
moSaic SatiN 
29x29

WHite FUll 
moSaic SatiN 
29x29

pS904 WHite pearl 29x89

pS901 NaVY SatiN 29x89

WooD SatiN 29x89

Kolekcja Love You Navy

* mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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* W ofercie płytki w formatach 60x60. mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

GraFito 60x60

Dekor BeiGe 
60x60

coNcept BeiGe 
25x70

coNcept NatUral 
25x70

mozaika WHite 
22.8x39

mozaika WHite 
30x30

mozaika GraFito 
30x30

mozaika NatUral 
30x30

mozaika BeiGe 
30x30

mozaika cemeNto 
30x30

mozaika GraFito 
22.8x39

coNcept BlaNco 
25x70

coNcept 
cemeNto 25x70

mozaika BeiGe 
22.8x39

mozaika NatUral 
22.8x39

mozaika cemeNto 
22.8x39

BeiGe 60x60

Dekor cemeNto 
60x60

NatUral 60x60

Dekor BlaNco 
60x60

BlaNco 60x60

Dekor GraFito 
60x60

cemeNto 60x60

Dekor NatUral 
60x60

Kolekcja Priorat

GreY 1 Str 89.8x32.8 GreY 89.8x32.8

WHite Str 2 89.8x32.8 GreY Str 1 89.8x32.8

WHite 89.8x32.8 WHite Str 1 89.8x32.8

WHite Str 44.8x16.3 GreY Str 44.8x16.3

GreY 44.8x16.3 WHite 44.8x16.3

GreY Str 59.8x59.8 WHite Str 59.8x59.8

liStWa ścieNNa GlaSS GreY 89.8x1.5 liStWa ścieNNa Steel Black 89.8x2

Kolekcja Organic Matt

* mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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1 Str 59.8x29.8

4 Str 59.8x29.8

2 Str 59.8x29.8

5 Str 59.8x29.8

3 Str 59.8x29.8

GreY 59.8x29.8

WHite 59.8x29.8

GreY 59.8x59.8

mozaika GreY 
30.6x28.2

WHite 59.8x59.8

mozaika WHite 
30.6x28.2

liStWa ścieNNa Steel 12

6 Str 23.7x7.8

Kolekcja All in white

* mozaiki 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. 

Kolekcja Colour

GreY 30x75

coloUr GreY 
StrUktUra 2

coloUr miNt 
StrUktUra 1

coloUr miNt 
StrUktUra 2

coloUr WHite 
StrUktUra 1

coloUr WHite 
StrUktUra 2

coloUr WHite 
StrUktUra 1

mozaika coloUr 
Black 22.6x19.8

mozaika coloUr 
WHite 22.6x19.8

piNk 30x75

miNt 30x75

Black 30x75DUSt 30x75

VaNila 30x75

WHite 30x75

BlUe 30x75

coloUr mocca 
44.8x44.8

Vampa Black 
44.8x44.8

UNit plUS 
WHite 
59.8x59.8

HoUSe oF 
toNeS WHite 
StrUktUra 
59.8x59.8

HoUSe oF 
toNeS GreY 
StrUktUra 
59.8x59.8

HoUSe oF 
toNeS BlUe 
StrUktUra 
59.8x59.8

aBiSSo WHite 
44.8x44.8

* mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.



PłytkiDream Space / Perfect life

P
ły

tk
i ś

ci
en

ne
 i 

p
o

d
ło

g
ow

e

67decoroom.eu

R
O

O
M

NatUral BeiGe 19.8x179.8

NatUral cream 19.8x179.8

prime liGHt GreY 19.8x179.8

NatUral Warm GreY 19.8x179.8

rUStic BroNze 19.8x179.8

prime Dark BeiGe 19.8x179.8

rUStic cHocolate 19.8x179.8

NatUral colD BroWN 19.8x179.8

NatUral SaND 19.8x179.8

prime WHite 19.8x179.8

prime BroWN 19.8x179.8

rUStic BroWN 19.8x179.8

prime GreY 19.8x179.8

rUStic liGHt BroWN 19.8x179.8

rUStic mocca 19.8x179.8

Kolekcja Grand Wood

* mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

BiaNco ściaNa B StrUktUra 
29.5x59.5

BiaNco ściaNa a StrUktUra 
29.5x59.5

Nero ściaNa a StrUktUra 
29.5x59.5

UNiWerSalNa liStWa lUStro 
2.3x59.5

Nero ściaNa B StrUktUra 
29.5x59.5

BiaNco 9.8x19.8 BiaNco ściaNa 29.5x59.5

Nero 9.8x19.8 Nero ściaNa 29.5x59.5

Kolekcja Moonlight

* mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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craFt 59.8x29.8

terraForm Str 59.8x29.8GreY 59.8x29.8

caramel 59.8x29.8

rUSt StaiN 59.8x59.8

terraForm 1 59.8x29.8liStWa ścieNNa Steel copper 
5 59.8x2

liStWa ścieNNa Steel 10 59.8x1.5

mozaika terraForm 
1 28.9x22.1

mozaika terraForm 
2 28.9x22.1

GreY StaiN Geo 
59.8x59.8

GreY StaiN 59.8x59.8

Kolekcja TerraForm

* mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.
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Kolekcja Monolit

BeiGe 60x60 marroN 60x60 pietraSaNta 59.8x59.8

epoxY GreY 59.8x59.8

epoxY BeiGe 59.8x59.8

toraNo WHite 59.8x59.8

epoxY GrapHite 59.8x59.8

toraNo GreY 59.8x59.8

mozaika GriS 30x30

GriS 60x60

mozaika BeiGe 30x30 mozaika marróN 30x30

BlaNco 60x60

NeGro 60x60

mozaika GraFito 30x30

GraFito 60x60

mozaika BlaNco 30x30

mozaika NeGro 30x30

Kolekcja Living

* W ofercie płytki w formacie 60x60. mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą. * W ofercie płytki w formacie 59.8x59.8.
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* W ofercie płytki w formatach 59.8x59.8 oraz 79.8x79.8. mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

GraVa GrapHite
59.8x59.8 / 79.8x79.8

GraVa liGHt GreY
59.8x59.8 / 79.8x79.8

QUeNoS GrapHite 
59.8x59.8 / 79.8x79.8

QUeNoS liGHt GreY 
59.8x59.8 / 79.8x79.8

GraVa GreY
59.8x59.8 / 79.8x79.8

GraVa WHite
59.8x59.8 / 79.8x79.8

QUeNoS GreY
59.8x59.8 / 79.8x79.8

QUeNoS WHite
59.8x59.8 / 79.8x79.8

Kolekcja Grand Concrete

Block BeiGe Str 119.8x19

craFt WHite Str 119.8x19

laND GreY 119.8x19

craFt GreY Str 119.8x19

laND BeiGe 119.8x19

pile NatUral Str 119.8x19

SHeD NatUral Str 119.8x19

Block BroWN Str 119.8x19

cUt NatUral Str 119.8x19

pile BroWN Str 119.8x19

craFt NatUral Str 119.8x19

laND BroWN 119.8x19

SHeD BroWN Str 119.8x19

Work WHite Str 119.8x19

Kolekcja Korzilius Wood

* W ofercie płytki w formacie 119.8x19. mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.



BiaNco 60x60

GriGio 60x60

perla 60x60

taUpe 60x60

BiaNco rock 60x60

GriGio rock 60x60

perla rock 60x60

taUpe rock 60x60

Kolekcja Frammenta

* W ofercie płytki w formacie 60x60. mozaiki i płytki dekoracyjne za dodatkową opłatą.

GresyDream Space / Perfect life

G
re

sy

75decoroom.eu

R
O

O
M

BlaNco 20x20

calVet GriS 20x20 GiBert 2 20x20

azUl 20x20

GUell 1 20x20 GUell 3 20x20

llaGoStera 
GriS 20x20

palaU celeSte 
20x20

taSSel perla 20 
20x20

macaYa HUmo 4 
20x20

taSSel perla 11 
20x20

terraDeS 
GraFito 20x20

amarillo 20x20

comillaS 20x20 GiBert 3 20x20

BaSalto 20x20

GUell 2 20x20 jUjo GraFito 
20x20

macaYa HUmo 1 
20x20

roUra BeiGe 2 
20x20

taSSel perla 7 
20x20

macaYa HUmo 6 
20x20

taSSel perla 12 
20x20

ValVaNera 3 
celeSte 20x20

Kolekcja 1900
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DUraVit DUraStYle 

GeBerit icoN
2

DUraVit DUraStYle

koŁo traFFic 
1 2

GeBerit icoN 

koŁo Geo 80 kaBiNa kWaDratoWakoŁo Geo 80 kaBiNa póŁokrĄGŁa

raDaWaY BroDzik póŁokrĄGŁY 
DeloS a

raDaWaY torreNta 

koŁo traFFic 

1 - miska bez kołnierza, 2 - deska wolnoopadająca. * kabiny i brodziki półokrągłe lub kwadratowe w rozmiarach 80x80.

DECO LEPIEJ

Deska wolnoopadająca posiada 
system amortyzacji, który wycisza 

i spowalnia opadanie deski WC. 
Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia 

ceramiki czy samej deski.

koŁo Simplo 80 BroDzik 
kWaDratoWY

roca toWN-N DrzWi 
przeSUWNe
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HaNSGroHe loGiS /U HaNSGroHe loGiS /p HaNSGroHe loGiS /W

GroHe eSSeNce /WGroHe eSSeNce /U GroHe eSSeNce /p

klUDi zeNta /U klUDi zeNta /W klUDi zeNta /p 

 U – bateria umywalkowa / p – bateria prysznicowa / W – bateria wannowa. 
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koŁo opal plUS

roca liNea Slim

riHo lUSSo

* Wanny do długości 170 cm. 
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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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SzaFka poD zleWozmYWak 
60 cm

SzaFka z trzema SzUFlaDami  
mecHaNizm BlUm aNtaro 
Szer. 60 cm

SzaFka NarożNa z SYStemem le maNS 
100 cm

SzaFka Do zaBUDoWY 
loDóWki

3 x SzaFki WiSzĄce
z póŁkami 60 cm x 72 cm

SzaFka Do zaBUDoWY 
piekarNika

SzaFka Na okap
60 cm x 72 cm

SzaFka DolNa z póŁkĄ 
60 cm

FroNt Do zaBUDoWY 
zmYWarki

projekt kuchni tworzymy z konfiguracji 
poniższych szafek. W zależności od pakietu 
do wyboru są różne materiały wykończe-
niowe, wyposażenia i systemy prowadnic 
do szuflad.

Idealnie zorganizowane
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Sprzęt AGD

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. W proponowanym przez 
nas wariancie perfect life zakłada wybór 
dwóch marek - jest to Bosch oraz Franke. 
W ramach oferty dostępne są konkretne 
modele sprzętów aGD.

Sprzęt na Twoją miarę
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Oświetlenie
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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

aQUaForm cereS italUx Brook

aQUaForm Set trU
FlUo kiNkiet 60

markSlojD Vito

markSlojD tratt

markSlojD SkY 
peNDaNt

markSlojD HYSSNa

italUx lemio

markSlojD tratt markSlojD kom

aQUaForm Set trU
FlUo kiNkiet 60

NoWoDVorSki areNa 
leD

markSlojD FjÄllBacka 

markSlojD
ViSiNGSo

markSlojD mooN

NoWoDVorSki HaWk 
GreY

aQUaForm cereS NoWoDVorSki Bio

italUx melViN

NoWoDVorSki VeSpa

markSlojD FjÄllBacka 

markSlojD ViSiNGSo

BloS miNi FlUo

NoWoDVorSki SpiDer

Hol

Łazienka

Pokój dzienny

Jadalnia

Kuchnia

Sypialnia
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Wykończenie ścian, sufitów Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami z mieszalnika na bazie tikkurila optiva na kolor. 
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami tikkurila anti-reflex White na biało. Brak gładzenia ścian i sufitów.

podłogi, cokoły

Płytki ceramiczne keraben (kolekcja living 60x60); tubądzin (kolekcja monolith 59.8x59.8 (kolekcje: pietrasanta, torano, epoxy) w kolorach zgodnych z ofertą produ-
centa); korzilius (kolekcja Wood 119.8x19); Vives (kolekcja 1900 20x20); opoczno (kolekcja Grand concrete 59.8x59.8, 79.8x79.8); Saime (kolekcja Frammenta 60x60) 
klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. kerakoll 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.

oświetlenie Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa, natynkowa. Do wyboru: aquaform Set trU FlUo 60 cm BiaŁY mat / czarNY mat; aquaform cereS 111x2r BiaŁY mat / 
czarNY mat; markslojd tratt plaFoN 3l BiaŁY / czarNY
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Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne porta (kolekcje: Grande modele: a0, a1, B0, B1, B2, B3, c0, c1, D0, D1, Natura line modele: a1, B1, c2, e2, F1, G1, H1). Drzwi jednoskrzydłowe „80” 
z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). Wypełnienie oraz okleina zgodna z podstawową ofertą producenta. 
Klamki tUpai (modele: 2275Q, 293r); aprile (modele: arabis r, arnica Q 7S, Sulla rt, primula), bez zamka na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami z mieszalnika na bazie tikkurila optiva na kolor. 
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami tikkurila anti-reflex White na biało. Brak gładzenia ścian i sufitów.

podłogi, cokoły

Deska podłogowa trzylamelowa Barlinek (kolekcja life line – Dąb amazon molti, kolekcja tastes of life – Dąb cardamomo molti, Dąb cheesecake molti, kolekcja 
Decor line – Dąb affogato molti, Dąb azure Window molti, Dąb cappuccino molti, Dąb Banana Song molti, jesion coffee molti) klejona do podłogi. Łączenie podłogi 
drewnianej z płytkami – korek.
Listwy przypodłogowe Barlinek p20, p50 zgodne z deskami podłogowymi.
Listwy przypodłogowe lagrus białe: Basic r1, classic r10, krym 100x16. 

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.

oświetlenie pokój dzienny Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa. Do wyboru: Nowodvorski lighting SpiDer Black 5/ SpiDer reD 5; italux lemio 3; Nowodvorski HaWk GraY Vi 6541

oświetlenie jadalnia Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa, zwieszana. Do wyboru: Nowodvorski lighting Bio / Bio WHite 38 cm; italux Brook; markslojd kom peNDaNt Black / WHite

oświetlenie Sypialnia Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa. Do wyboru: markslojd ViSiNGSo 3l 46 cm biały / szampański; markslojd ViSiNGSo; markslojd SkY Black / BraSS
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Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne porta (kolekcje: Grande modele: a0, a1, B0, B1, B2, B3, c0, c1, D0, D1, Natura line modele: a1, B1, c2, e2, F1, G1, H1). Drzwi jednoskrzydłowe „80” 
z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). Wypełnienie oraz okleina zgodna z podstawową ofertą producenta. 
Klamki tUpai (modele: 2275Q, 293r); aprile (modele: arabis r, arnica Q 7S, Sulla rt, primula), bez zamka na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów

Płytki ceramiczne keraben (priorat 60x60); tubądzin (kolekcje: House of tones, organic matt, all in White, colour, terraForm); paradyż (moonlight); opoczno (ko-
lekcje: love You Navy, Grand Wood) klejone na ścianach przy zastosowaniu krzyżyków, w pasie międzyszafkowym (o szerokości ok. 60-70cm) w miejscach zabudowy 
kuchennej, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. kerakoll lub mapei. Nie przewiduje się stosowania listew pcV kończących linie płytek. 

Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane tikkurila optiva kolory z mieszalnika. Brak gładzenia ścian. 
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami tikkurila anti-reflex White.

podłogi, cokoły

Płytki ceramiczne: keraben (kolekcja living 60x60); tubądzin (kolekcja monolith 59.8 × 59.8 (kolekcje: pietrasanta, torano, epoxy) w kolorach zgodnych z ofertą 
producenta); korzilius (kolekcja Wood 119.8x19); Vives (kolekcja 1900 20x20); opoczno (kolekcja Grand concrete 59.8x59.8, 79.8x79.8); Saime (kolekcja Frammenta 
60x60) klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. kerakoll 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.

zabudowa mebli kuchennych 

Fronty : mdf lakier mat (paleta kolorów ral, NcS), korpusy i półki z laminatu egger biały mat, blat z laminatu aktualna paleta kolorów egger, kronospan, pfleiderer, 
Swiss krono, grubość 4cm; zestaw szafek do zabudowy: szafka wysoka do zabudowy lodówki wysokość 208cm x 60cm, szafka dolna z szufladami Blum anataro 
z cichym domykaniem szer. 60cm, szafka dolna pod piekarnik i szuflada na dole szer.60cm, szafka dolna z półkami 60cm, szafka dolna narożna z systemem peka le 
mans szer. 100cm, szafka dolna pod zlew 60cm, zabudowa zmywarki 60 cm, szafka wisząca górna na okap do zabudowy 60cm x 72cm, szafki górne wiszące z półkami 
60cm x 72cm 3 szt., zawiasy Blum z cichym domykaniem, cokoły, listwy, nóżki, uchwyty, oświetlenie listwa leD wpuszczana w dno szafki. montaż mebli i sprzętów aGD.
Sprzęt AGD do zabudowy BOSCH podstawowy: - piekarnik - płyta indukcyjna 4 pola - chłodziarko-zamrażarka do zabudowy 178cm wysokości - zmywarka do 
zabudowy 60cm - okap do zabudowy w szafce 60cm Franke - zlew i bateria Franke

oświetlenie kuchnia Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa, natynkowa. Do wyboru: Nowodvorski lighting VeSpa WHite iii / GreY iii; markslojd FjallBacka plaFoN 3l cHrom / czarNY 
mat; Nowodvorski lighting areNa leD GrapHite / SilVer / WHite. oświetlenie podszafkowe w cenie zabudowy meblowej – kuchnia na wymiar.

pomieSzczeNie przezNaczeNie SpecYFikacja materiaŁóW
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne porta (kolekcje: Grande modele: a0, a1, B0, B1, B2, B3, c0, c1, D0, D1, Natura line modele: a1, B1, c2, e2, F1, G1, H1). Drzwi 
jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami wyposażone w klamki oraz zamek wc. Wypełnienie oraz okleina zgodna 
z podstawową ofertą producenta. Wentylacja w postaci podcięcia lub tulej wentylacyjnych. 
Klamki tUpai (modele: 2275Q, 293r); aprile (modele: arabis r, arnica Q 7S, Sulla rt, primula), z zamkiem wc.

Wykończenie ścian, sufitów

Płytki ceramiczne keraben (priorat 60x60); tubądzin (kolekcje: House of tones, organic matt, all in White, colour, terraForm); paradyż (moonlight); 
opoczno (kolekcje: love You Navy, Grand Wood). płytki układane do wys. 2.2m, fuga np. typu kerakoll lub mapei. Nie przewiduje się stosowania 
listew pcV kończących linie płytek. 
Ściany (tynki gipsowe iii kat.) malowane tikkurila optiva 20. 
Sufity (tynki gipsowe iii kat.) malowane farbami tikkurila anti-reflex White.

podłogi
Płytki ceramiczne keraben (kolekcja: priorat 60x60); tubądzin (kolekcje: all in White 59.8x59.8, colour 59.8x59.8, 44.8x44.8, House of tones 
59.8x59.8, organic matt 59.8x59.8, terraForm 59.8x59.8); opoczno (Grand Wood) klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. 
Fuga np. kerakoll lub mapei. 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.

ceramika łazienkowa

Umywalka ceramiczna Geberit icon; koło traffic; Duravit Durastyle, wisząca, z syfonem o maksymalnej szerokości 60cm, bez szafek.
Miska ustępowa wisząca oraz deska sedesowa zwykła Geberit icon; koło traffic; Duravit Durastyle. 
Stelaż (do misy wc podwieszanej) do zabudowy Grohe oraz przycisk spłukujący chromowany.
Wanna z syfonem wannowym koło opal plus; riho lusso; roca linea Slim, o długościach do 170cm. 
Kabina prysznicowa kwadratowa lub półokrągła koło Geo 80 (o wymiarach 80x80); radaway torrenta pWj 100; drzwi przesuwne roca town-N 
100, szkło transparentne, profil chrom. 
Brodzik prysznicowy koło Simplo 80 kwadratowy; radaway Delos a, z syfonem prysznicowym, zgodny z kabiną prysznicową. 
Kabina prysznicowa oraz brodzik – za dopłatą.

armatura łazienkowa
Bateria umywalkowa Hansgrohe logis; Grohe essence; kludi zenta; tres max, jednouchwytowa, stojąca, kolor chrom.
Bateria wannowa Hansgrohe logis; Grohe essence; kludi zenta; tres max natynkowa z zestawem natryskowym (uchwyt punktowy), kolor chrom.
Bateria prysznicowa Hansgrohe logis; Grohe essence; kludi zenta; tres max natynkowa z zestawem natryskowym (drążek), kolor chrom.

oświetlenie łazienka

Jedna oprawa oświetleniowa, sufitowa, natynkowa. Do wyboru: markslojd mooN 40 cm ip44; markslojd HYSSNa SUFitoWa 3l BiaŁY ip 21; 
aquaform BloS miNi FlUo czarNY mat / BiaŁY mat ip44
Kinkiet: jedna oprawa oświetleniowa, ścienna, natynkowa. Do wyboru: aquafom Set trU 60 cm FlUo kiNkiet Hermetic czarNY mat / BiaŁY 
mat ip 44; 2 SztUki - italux melvin 1a cHrom / 1B SatYNa ip44

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



R
O

O
M

Dream Space

Showroom Decoroom
Home center – Biuro 
Sprzedaży mieszkań Skanska
aleja „Solidarności” 173 
00-140 Warszawa

Kontakt
+48 888 220 110
decoroom@decoroom.eu
www.decoroom.eu

Skontaktuj się z nami

https://www.facebook.com/decoroom.eu
https://pl.pinterest.com/decoroomeu/
https://www.facebook.com/decoroom.eu
https://www.instagram.com/decoroom_eu/
http://www.decoroom.eu


decoroom.eublog.decoroom.eu

http://decoroom.eu
http://blog.decoroom.eu
https://www.facebook.com/decoroom.eu
https://pl.pinterest.com/decoroomeu/
https://www.instagram.com/decoroom_eu/

