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Pakiety Decoroom

Wspó!prac" nad projektem wn"trz opieramy na trzech pakietach: Standard, Premium i#Designer.  
Ró$ni% si" one rodzajem materia!ów wyko&czeniowych, aby dostosowa' si" do Twoich oczeki-
wa&, potrzeb i mo$liwo(ci. Przy wyborze odpowiedniego pakietu do Twojego projektu zawsze 
s!u$ymy wsparciem do(wiadczonych architektów Decoroom.

Standard

Premium 

Designer 
Wymagasz wi"cej od siebie i innych? Pakiet Designer to propozycja kreatywnej wspó!pracy 
z architektem, która pozwoli Ci na urz%dzenie wn"trza z dba!o(ci% o ka$dy detal. Korzystaj%c 
z wyselekcjonowanej oferty materia!ów od renomowanych producentów mo$esz zacz%' kreowa' 
w!asn% przestrze&. Odkryj (wiat subtelnych relacji form oraz funkcjonalnych rozwi%za&.

Prezentujemy katalog zawieraj!cy szczegó"ow! ofert# pakietu Designer, przygotowan! 
z$my%l! o$Klientach, którzy ceni! komfort, wysok! estetyk# wyko&czenia i$unikalny styl. 
Zapraszamy Ci# do zapoznania si# z$folderem oraz do kontaktu lub odwiedzenia 
naszego Showroomu. 

Kilka s!ów o Decoroom 

• Pod!ogi 

• Drzwi

• P!ytki 

• Gresy 

• Ceramika i armatura  
 !azienkowa 

• Us!ugi dodatkowe  

Lifestyle Decoroom

Specyfikacja techniczno 
– materia!owa

Dane kontaktowe

o nas / zespó! / korzy"ci / showroom / gra / Q&A / wywiad

deski warstwowe / deski 1 lamelowe / listwy przypod!ogowe 

drzwi wewn#trzne / klamki / farby 

umywalki i wc / prysznice i brodziki / "cianki walki-in i odp!ywy 
liniowe / wanny / baterie

us!ugi dodatkowe / meble / AGD / o"wietlenie / szafy wn#kowe

artyku!y eksperckie
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Dla Twojego wn!trza
Design to forma, funkcja, ale tak"e emocje. To Ty najlepiej wiesz jaka 

przestrze# do Ciebie pasuje. Naszym zadaniem jest przet$umaczenie tej 

wizji na j%zyk architektury, o"ywienie form, zaplanowanie funkcjonalno!ci 

aby Twoje mieszkanie sta$o si% idealne do zamieszkania. Zadbaj o w$asne 

wn%trze z pomoc& specjalistów z Decoroom.

Decoroom to pracownia architektury wn"trz 
specjalizuj%ca si" w kompleksowym pro-
jektowaniu oraz wyko&czeniach mieszka& 
i#domów „pod klucz”. Nasz% misj% jest two-
rzenie przestrzeni, w#których miar% pi"k-
na jest charakter, wysoka funkcjonalno(' 
i#przyjemno(' u$ytkowania. Potrafimy 
w pe!ni wykorzysta' potencja! mieszkania, 
oferuj%c nie tylko niebanalne pomys!y, ale 
przede wszystkim sprawdzone rozwi%zania 
gwarantuj%ce zadowolenie na lata. 

Od 2009 roku jeste(my liderem na ryn-
ku kompleksowego wyka&czania wn"trz 

– wizytówk%  naszych mo$liwo(ci jest 
prawie 3000 realizacji. Nasza praca to nie 
tylko pasja i#zaanga$owanie – podstaw% s% 
skuteczne metody dzia!ania oraz zaufani 

wykonawcy, dzi"ki którym gwarantujemy 
terminowo(', bezpiecze&stwo i#komfort 
wspó!pracy. 

Zespó! Decoroom to specjali(ci o wielo-
letnim do(wiadczeniu przy ró$norodnych 
realizacjach. Pracujemy na najwy$szej 
jako(ci materia!ach od renomowanych pro-
ducentów, które mo$esz obejrze' w naszym 
Showroomie w#centrum Warszawy oraz we 
Wroc!awiu. Na ka$dym etapie wspó!pracy 
oferujemy wsparcie ekspertów, aby Twoje 
marzenia prze!o$y' na realne projekty. 
Gwarantujemy kontrol" nad wydatkami 
i#cennym czasem – na ka$dym etapie decy-
zje nale$% do Ciebie. Odwied) nasz% stron" 
internetow% i#sprawd) jak wiele oferuje 
Decoroom!
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Dostarczamy najlepiej 
dopasowane do Klienta 
rozwi!zania na rynku.

8

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

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

Oszcz!dno"# 
czasu i pieni!dzy
 
Showroom w Warszawie i we Wrocławiu: 
wszystkie sprawy i materiały w jednym miejscu

■ 
sprawdzeni wykonawcy w trakcie wieloletniej 
współpracy: powierzysz wykończenie fachowcom

■ 
praca na sprawdzonych rozwiązaniach: unikniesz 
niespodzianek podczas realizacji wnętrza 

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

Bezpiecze$stwo 

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
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Odwied! nasz showroom
w Warszawie i Wroc"awiu!

Showroom Wroc!aw
ul. Benedykta Polaka 2 lok. U3
50-379 Wrocław
+48 888 840 860

Showroom Warszawa
ul. Nowogrodzka 62B
02-002 Warszawa
+48 888 220 110

Showroom w Warszawie to 300-metrowa 
przestrzeń, zlokalizowana w samym cen-
trum miasta. Projekt jego wnętrza został 
nagrodzony w konkursie European Property 

Showroom we Wrocławiu to nowo powstały 
salon z ekspozycją materiałów wykończe-
niowych oraz mebli kuchennych. Dzięki 
temu łatwiej podjąć decyzję o wyborze sty-
listyki do własnego mieszkania czy domu. 

Decydując się na współpracę z nami, nie musisz zastanawiać się nad wyborem materiałów 
wykończeniowych. Do dyspozycji naszych Klientów przygotowaliśmy dwa wyjątkowe sho-
wroomy, w których zgromadziliśmy wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości – od 
płytek, podłóg  poprzez drzwi  aż po ceramikę i armaturę łazienkową  To właśnie tutaj klien-
ci mogą obejrzeć ekspozycję prezentującą trzy oferowane przez nas pakiety wykończenia 
pod klucz oraz zabudowę kuchenną
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Projekt i kontrola 
kosztów
Zwie&czeniem prac projektowych jest doku-
mentacja techniczna – projekt wraz z aktu-
alnym kosztorysem prac. Przedstawia ona 
to, co zostanie zrealizowane w mieszkaniu. 
Mo$esz kontrolowa' kosztorys na ka$dym  
etapie prac. 

Nadzór i realizacja 
projektu
Podczas odbioru mieszkania od dewelo-
pera oceniamy jako(' lokalu i wskazujemy 
niezb"dne prace naprawcze. Przed przyst%-
pieniem do realizacji wyko&czenia zama-
wiamy materia!y i kontrolujemy terminy 
dostaw. Prace budowlane i wyko&czeniowe 
wykonuj% profesjonalne ekipy zgodnie z za-
akceptowanym projektem. Nadzorujemy 
wszystkie etapy prac, dbaj%c o prawid!ow% 
i terminow% realizacj" projektu.

Us"ugi 
dodatkowe
Niejednokrotnie uk!ad pomieszcze& nie jest 
tym wymarzonym. Mo$emy go zmieni' i np. 
wyburzy' (cian" dzia!ow% lub wybudowa' 
dodatkow%, aby poprawi' funkcjonalno(' 
przestrzeni. Dzi"ki wiedzy architektów oraz 
koordynatorów prac budowlanych dopa- 
sujemy projekt do Twojej wizji i oczekiwa&.

Kuchnie 
i szafy
Mo$esz zdecydowa' si" na dalsz% wspó!-
prac" z nami. Zgodnie z Twoimi potrzebami 
zaprojektujemy szafy, garderob" i zabudo-
w" meblow% do kuchni. Doradzimy tak$e 
w wyborze o(wietlenia.

P"atno#$
Przygotowujemy harmonogram p!atno(ci, 
dzi"ki czemu doskonale wiesz, kiedy po-
winna nast%pi' Twoja p!atno('. Zyskujesz 
komfort planowania wydatków i kontrol" 
nad bud$etem. Ostatni% p!atno(' realizu-
jesz dopiero po odbiorze mieszkania.

Zako%czenie 
projektu i gwarancja 
Po zako&czeniu prac wykonawczych mo-
$esz cieszy' si" nowym wn"trzem, na które 
udzielamy gwarancji na 24 miesi%ce.

2

3 4

1

Wybór 
pakietu
Poznajemy Twoje potrzeby i wspólnie wy-
bieramy odpowiedni pakiet wyko&czenio-
wy. Wa$ne s% Twoje upodobania, poczucie 
estetyki, przywi%zanie do jako(ci materia-
!ów oraz zak!adany bud$et.

Koncepcja 
i kosztorys
Opracowujemy indywidualn% koncepcj" 
wn"trza. Proponujemy nasze pomys!y na 
popraw" jego funkcjonalno(ci i wst"pnie 
aran$ujemy uk!ad przestrzeni. Nast"pnie 
przygotowujemy kosztorys. Zawiera on 
wycen" prac budowlanych, materia!ów 
i wybranych elementów wyposa$enia.

Podpisanie
umowy 
Umow" podpisujemy dopiero kiedy zapo-
znasz si" z koncepcj% mieszkania i kosz-
torysem prac wyko&czeniowych. Opra-
cowujemy wspólnie wygodny dla Ciebie 
harmonogram p!atno(ci.

Materia"y 
i wizualizacje 3& 
Wybieramy p!ytki (cienne i pod!ogowe, 
kolory farb, ceramik" i armatur" !azienko-
w%, drzwi oraz pod!ogi. Materia!y mo$esz 
dowolnie !%czy': wybiera' z naszej oferty 
b%d) spoza niej. Przygotowujemy wizualiza-
cj" 3D !azienki. Je(li chcesz zobaczy' efekt 
prac w ca!ym mieszkaniu, za dodatkow% 
op!at% wykonujemy wizualizacje pozosta-
!ych pomieszcze&.
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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-

zakończeniu prac wykończeniowych, klient ma 
prawo do 24-miesięcznej gwarancji.

1514
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Najcz!stsze 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 wymienić materiał z pakietu 
na inny, którego w pakiecie nie ma? Po -
doba mi się kolekcja, której nie propo-

-
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 
archit

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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Ka"dy projekt mierzy si% z rzeczywisto!ci& na budowie. Nie ma mo"liwo!ci, 

"e co! zaprojektujemy, a potem tego nie wdro"ymy, tak nie dzia$a Decoroom. 

Przyjmujemy odpowiedzialno!' za ca$o!' procesu. Na ko#cu klient patrzy 

i(mówi: „To jest to!”. Na tym zale"y nam najbardziej.

Odbiorc! pakietu Designer dla firmy Deco- 
room jest...
Jakub Bartos: ...osoba bardzo wymagaj%ca, 
która oczekuje od nas indywidualnego po-
dej(cia. To klient, który wie, $e odci%$ymy 
go w#gor%cym okresie, jakim jest wyka&cza-
nie apartamentu lub domu.
Adam Budzy"ski: To przede wszystkim 
klient (wiadomy. Zazwyczaj ma ju$ za 
sob% pierwsze do(wiadczenie, je(li chodzi 
o#urz%dzanie mieszkania. Niestety, cz"sto 
negatywne, je(li chodzi o wykonawstwo. 
Wie, które marki s% dla niego najlepsze. Ale 
szuka te$ niestandardowych rozwi%za&, cze-
go( wysublimowanego jak kamie& na blacie 
kuchennym czy spiek kwarcowy na frontach 
kuchennych szafek.
Deklarujecie komfort i kompleksowo#$ 

us%ug. To du&e zobowi!zanie…
J.B.: Zale$y nam, by klient bezproblemowo 
i#bezstresowo przeszed! przez ca!y proces 
wyka&czania mieszkania – od momentu 
odbioru lokalu od dewelopera, a$ po od-
danie go pod klucz.
A.B.: Nasza oferta jest przemy(lana tak, 
aby na ka$dym etapie prac klient zawsze 
otrzyma! fachow% pomoc. Niestandardo-
wy projekt kuchni? Nie ma problemu, bo 
mamy od tego wyspecjalizowanych archi-
tektów. Szafa na wymiar? Jeden telefon do 
architekta i projektujemy. Pakiet Designer 
okre(la has!o „Wymagaj wi"cej”. Dajemy 
obietnic", $e z nami mo$na wi"cej.
J.B.: Ju$ na pierwszym spotkaniu doradca 
klienta dok!adnie analizuje, jakie s% potrze-
by odbiorcy. Bardzo istotne jest, $eby odpo-

Nasz sposób na udan' wspó"prac!
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Dwiednio dobra' i#mentalnie i#osobowo(cio-
wo architekta do klienta. To nieraz decyduje 
o#powodzeniu projektu.
Architekt powinien by$ troch' psycho-
logiem?
A.B.: Bardzo cz"sto nim jest. Musi wczu' si" 
w#sytuacj" klienta, zrozumie' jego oczeki-
wania. Architekt pyta o styl $ycia klienta: 
czy jest singlem, czy sp"dza du$o czasu 
w#mieszkaniu, czy ma rodzin" dwa plus 
dwa i potrzebuje gabinetu dla siebie? Za-
czynamy od przygotowania trzech koncep-
cji mieszkania jeszcze przed podpisaniem 
umowy: pierwsza jest oparta na wytycznych 
i pomys!ach klienta, które przedstawi! nam 
na spotkaniu, druga i#trzecia to koncepcje 
oddaj%ce nasz sposób my(lenia o kon-
kretnym mieszkaniu i jego domownikach.
J.B.: Architekt Decoroom przygotowuje 
projekt, prowadzi nadzór autorski, ale ca!y 
czas pami"ta, dla kogo projektuje to miesz-
kanie. Klient ma mo$liwo(' wspó!decydo-
wania na ka$dym etapie prac.
A.B.: Niejednokrotnie finalny efekt naszej 
pracy to po!%czenie wszystkich wizji, z t% 
najbardziej szalon% w!%cznie.
J.B.: Cz"sto zg!aszaj% si" do nas klienci 

w#trakcie prac dojdzie do wniosku, $e chce 
dokona' jakiej( zmiany, to o jej kosztach 
dowie si" zanim ekipa budowlana rozpocz-
nie prac".
A.B.: Niejednokrotnie projekty, z którymi 
przychodz% do nas klienci nie zawieraj% wie-
lu wa$nych informacji. Przyjmujemy odpo-
wiedzialno(' za ca!o(' procesu, dodatkowo 
dajemy na wszystko gwarancj" ju$ w cenie 
wykonywanej us!ugi. Jako(' pracy naszych 
wykonawców jest na najwy$szym poziomie, 
ale usterka mo$e zdarzy' si" zawsze. Mamy 
tego (wiadomo('. Je(li si" pojawi, to usu-
wajmy j% jak najszybciej.
Pakiet Designer jest sta%y i niezmienny?
J.B.: Jest to baza najwy$szej jako(ci mate-
ria!ów niezb"dnych do urz%dzenia miesz-
kania, które pochodz% od najlepszych 
producentów. Je$eli klientowi spodoba 
si" co( z naszego innego pakietu, to nie ma 

z#projektami od innych architektów. Mamy 
za sob% ogromne do(wiadczenie, bo po-
nad 2650 realizacji i wiemy, $e na papierze 
wszystko wygl%da (wietnie, a#w#praktyce 
wiele rozwi%za& jest niefunkcjonalnych b%d) 
niemo$liwych do realizacji w zak!adanym 
bud$ecie. Mówimy o tym klientowi wprost.
Jak to wygl!da w Decoroom?
J.B.: Stawiamy na przejrzyst% komunikacj". 
Koszty naszych us!ug i czas ich wykonania 
s% znane od pocz%tku. Nie ma takiej mo$-
liwo(ci, $e nasza ekipa co( zrobi!a, a klient 
po fakcie dowiaduje si", ile go to koszto-
wa!o. Dajemy mo$liwo(' p!acenia zgod-
nie z#harmonogramem, uzale$nionym od 
post"pów prac na budowie. Klient dzi"ki 
temu kontroluje wydatki na bie$%co: od 
odbioru lokalu od dewelopera, przez pra-
ce wyko&czeniowe, zakup o(wietlenia, 
wyposa$enie kuchni, po dobór tapet. Je(li 
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problemu. Kiedy( klient pakietu Designer 
powiedzia!: „Musz" mie' pod!og", która 
jest niezniszczalna, poniewa$ mam dwoje 
dzieci i wielkiego psa”. I#wybrali(my panel 
o podwy$szonej (cieralno(ci stosowany 
do pomieszcze& u$yteczno(ci publicznej. 
Co wi"cej, klient mo$e zdecydowa' si" na 
materia!y spoza pakietu, czego przyk!adem 
s% nasze szare strony w katalogu. Mo$e 
te$ wybra' rodzaj gresu, którego nie ma 
w#$adnym z#pakietów, a#my go zamówimy 
i#uwzgl"dnimy w projekcie.
A.B.: Wielkim atutem naszej firmy jest 
showroom, gdzie dost"pne s% próbki 
wszystkich materia!ów z pa-
kietu. Klient nie wybiera wi"c 
na podstawie tylko zdj"', ale 
mo$e dotkn%' p!ytki, poczu' 
jej struktur". W#showroomie 
mo$emy zestawi' wszystkie 
materia!y, np. p!ytk" pod!ogo-
w% z#próbk% okleiny drzwi i#far-
by na (cian". Od razu wida', 
czy b"d% ze sob% wspó!gra!y. 
Wspólne wybory weryfikujemy 
w ró$nym o(wietleniu, nieraz 
w docelowym mieszkaniu. 

Je$eli co( si" nie sprawdza w#konkretnym 
wn"trzu, zmieniamy to. Na ko&cu procesu 
klient patrzy i mówi: „To jest to!”. Na tym 
wewn"trznym przekonaniu klienta zale$y 
nam najbardziej. Wtedy mo$emy podpisy-
wa' umow" na#realizacj" prac wyko&cze-
niowych. 
Klient Designer zapewne oczekuje nie 
tylko odpowiedniego wygl!du, ale i naj-
wy&szej jako#ci? 
A.B.: Chce otrzyma' najlepsze i najbardziej 
wyszukane rozwi%zania na rynku. Licz% si" 
dla niego materia!y, które gwarantuj% odpo-
wiedni% jako(' i maj% styl. Eliminujemy to, 

co jest chwilow% mod%, na rzecz tego, co na 
pewno b"dzie (wiadczy!o o wyj%tkowo(ci 
mieszkania. Postawili(my na znane marki 
i ich najlepsze kolekcje. Nie chcemy propo-
nowa' czego(, co lepiej wygl%da na ok!adce 
pisma ni$ w rzeczywisto(ci. 
Czy powierzyliby#cie urz!dzenie swojego 

mieszkania firmie Decoroom? 
A.B.: Niedawno urz%dza!em swój 
apartament, Jakub dom. Zleci!em 
wszystkie prace Decoroom. 
J.B.: Bior%c pod uwag" czas po-
(wi"cony na je$d$enie po skle-
pach za chemi% budowlan% czy 
rozwi%zywanie technicznych pro-
blemów na miejscu budowy, us!u-
ga koordynacji prac jest bezcenna. 
I pakiet Designer w!a(nie takie co-
dzienne wsparcie zapewnia.
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Pod$oga decyduje o stylu ca$ego domu. Jest t$em dla wszystkich 

dalszych rozwi&za#. Podstawowa decyzja: czy ma by' neutralna, 

czy z(charakterem?

Po czym, zgodnie z trendami, b"dziemy 
chodzi' w tym roku i w latach najbli$szych? 
Przede wszystkim po tym, co naturalne i co 
wygl%da jak najbardziej autentycznie. Mod-
ne s% pod!ogi drewniane i to z tradycyjnych, 
europejskich gatunków: d"bu, buku, jesio-
nu. I chocia$ popularn% nowo(ci% staje si" 
jasny bambus, to jest on wyj%tkiem. 

Subtelnie, jasno, koj&co, !wie"o 
Od pod!ogi oczekujemy, $eby by!a mo$-
liwie neutralnym t!em dla wn"trza. Neu-
tralnym nie oznacza oboj"tnym. Chcemy, 
$eby by!a z autentycznego drewna, $eby 
rodzaj materia!u budowa! nastrój domu. 
Kolory stanowczo jasne, co zreszt% ma 
praktyczn% zalet": jasna pod!oga znacznie 
powi"ksza optycznie wn"trze. I tu, oprócz 

odcieni d"bu, buku i jesionu, pojawiaj% 
si" wersje bielone, wyra)nie rozja(nione 
w stosunku do drewna w naturze. Takie 
pod!ogi, cz"sto z odcieniem szaro(ci, do-
brze wygl%daj% w pomieszczeniach w stylu 
skandynawskim. *wietnie te$ odnajduj% si" 
w stylizacjach nowoczesnych. Prawid!owe 
!ugowanie, czyli rozja(nianie, nie niweluje ry- 
sunku s!ojów, wi"c pod!oga nadal wygl%da 

Pod"oga jako t"o dla wn!trza
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naturalnie. Za to pod!ogi ciemne „trzymaj% 
si"” mocno we wn"trzach kolonialnych, do-
mowych gabinetach i#bibliotekach. 

Deska kontra klepka
Wyra)n% tendencj% jest dzi( wypieranie tra-
dycyjnej klepki przez deski. S% one znacznie 
szersze i d!u$sze ni$ dotychczas, a dzi"ki 
temu efektowniejsze, a w dodatku !atwiej-
sze i szybsze w uk!adaniu. Deski k!adzione 
prostopadle do (ciany z oknami tworz% od 

wej(cia „ci%g” optyczny, wyznaczaj% kieru- 
nek komunikacji w domu. Klepki zbli$aj% 
si" do wymiarów tzw. parkietu francuskie-
go. I obok sposobu uk!adania parkietu 

w#jode!k" „sier$ant”, któr% zna-
my z tradycji polskich domów, 
pojawia si" bardzo modny obec-
nie sposób francuski „chevron”: 
klepki uk!ada si" !%cz%c je krót-
kimi kraw"dziami uci"tymi pod 
k%tem 45 lub 60 stopni. Tenden-
cja do zwi"kszania klepek i#desek 
w#efekcie daje wra$enie zwi"k-
szenia optycznego pod!ogi i#wn"-
trza. Wszystkie te zabiegi maj% na 
celu nada' mieszkaniu wra$enie 
du$ej przestrzeni, która jest dzi( 
najwi"kszym luksusem. 

Pod$oga pi%knie zniszczona 
Obok pod!óg jasnych, jednolitych i bez wy-
ra)nego rysunku s!ojów rozwija si" trend 
przeciwny. Te pod!ogi maj% wygl%da' na 
zniszczone: postarzane, uszkadzane ma-
szynowo b%d) r"cznie, obijane, opalane. 
Mocne kontrasty, wyra)ne us!ojenia, du$o 
s"ków to zalety. Trzeba starannie wybiera' 
producenta, by efekt zniszczenia nie wygl%-
da! tandetnie. Paradoksalnie takie pod!ogi 
s% zwykle dro$sze. Te deski doskonale wy-
gl%daj% we wn"trzach rustykalnych i post-
przemys!owych.

Ceramicznie i geometrycznie. 
Bardzo modne staj% si" ceramiczne pod!ogi 
do korytarzy i holi wywodz%ce si" z tradycji 
angielskich kafli z geometrycznym wzorem. 
Po!o$one bezfugowo tworz% dyskretn%, ale 
bardzo efektown% mozaik", która zdobi 
dom od samego wej(cia. Najlepsi produ-
cenci sprzedaj% je z dodatkowymi p!ytkami 
ceramicznymi imituj%cymi drewno. Uk!ada 
si" z#nich pasy „drewnianej” bordiury wokó! 
ceramicznego (rodka.

KATARZYNA RZEHAK 
HISTORYK SZTUKI, KRYTYK DESIGNUPR
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Pod$ogi

Kolekcja Deski lite - olejowane i lakierowane
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Designer

D+B NATUR BUNYORO DESKA 
OLEJOWANA SZCZOTKOWANA

D+B NATUR BRASIL DESKA 
OLEJOWANA

D+B NATUR BRANDY DESKA 
LAKIEROWANA

D+B NATUR HAVANA DESKA 
OLEJOWANA

D+B NATUR GRAU DESKA 
OLEJOWANA

D+B NATUR DESKA LAKIEROWANA

D+B NATUR POLAR-B DESKA 
OLEJOWANA

D+B NATUR BIANCO DESKA 
LAKIEROWANA

D+B RETRO DESKA OLEJOWANA D+B NATUR POLAR-A DESKA 
OLEJOWANA

D+B NATUR AZTEC DESKA 
OLEJOWANA

D+B NATUR TOBACCO DESKA 
LAKIEROWANA

D+B NATUR MIODOWY DESKA 
LAKIEROWANA
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D+B SALT JOD,A 130D+B TRIVOR JOD,A 130

D+B CARAMEL JOD,A 130D+B BRIGHT JOD,A 130

D+B SERENE JOD,A 130

D+B MAINLAND JOD,A 130 D+B RAISINS JOD,A 130

Kolekcja Pure Classico Line - jod!a francuska, deska warstwowa

http://decoroom.eu


Pod$ogi

Kolekcja Pure Classico Line - jod!a klasyczna, deska warstwowa
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Designer

D+B CAPPUCINO JOD,A 130D+B BRIGHT JOD,A 110

D+B CARAMEL JOD,A 130/ 110

D+B SERENE JOD,A 110

D+B BROWN SUGAR JOD,A 130

D+B MAINLAND JOD,A 110

D+B MARZIPAN MUFFIN JOD,A 130

D+B TOFFEE JOD,A 130

* Oferta obejmuje tylko wymienione deski z powy$szej kolekcji.

27decoroom.eu
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Kolekcja Pure Vintage - Deska warstwowa, 1 lamelowa

D+B CALVADOS GRANDE

D+B IVORY GRANDED+B PORTO GRANDE

D+B AZORES MEDIO D+B LAGER PICCOLO

D+B MARSALA GRANDE

D+B MADEIRA GRANDE

DECO LEPIEJ

Pod"oga w wersji 1 lamelowej 
przypomina wygl#dem desk$ lit#. 

1 lamel drewna przypada 
na ca"# szeroko%& deski.

http://decoroom.eu
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Kolekcja Pure - Deska warstwowa, 1 lamelowa
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Designer

D+B AZURE WINDOW GRANDE

D+B WHITE TRUFFLE GRANDE

JESION COFFEE GRANDE

D+B ASKANIA GRANDEDAB RAISINS GRANDE D+B ASKANIA PICCOLO

D+B CREME BRULEE GRANDED+B BRIGHT PICCOLO D+B BROWN SUGAR PICCOLO

D+B BRIGHT GRANDED+B CARAMEL MEDIO

D+B MONT BLANC GRANDE D+B CARAMEL GRANDE

D+B COCONUT PICCOLO

D+B MONT BLANC MEDIO

D+B BOWFELL MEDIOJESION MILKSHAKE GRANDED+B GRAND CANYON GRANDE

D+B RAISINS MEDIO

D+B MERSEY MEDIO

D+B JASPIS PICCOLO

JESION PLATINIUM GRANDE D+B NUGAT PICCOLO

29decoroom.eu
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D+B DELIGHT

D+B EXCITE

D+B HARMONY

D+B INTENSE

D+B SENSE

D+B STILL

D+B TOUCH

D+B CHEER

D+B GENTLE

D+B JOY

D+B TENDER

Kolekcja Senses - Deska warstwowa, 1 lamelowa

SAME 
KONKRETY

Deska Barlinecka produkowana 
jest wy!%cznie z prawdziwego 

drewna. Ze wzgl"du na naturalne 
zró$nicowanie surowca poszczególne 

deski mog% ró$ni' si" mi"dzy sob% 
m.in. wyst"powaniem s"ków, 

odcieniem, czy uk!adem 
s!oi.

http://decoroom.eu


* Oferta obejmuje tylko wybrane modele z powy$szej kolekcji.

Pod$ogi

Kolekcja Fertig Deska 14mm / 11mm (szer. 130–150mm/d!. 700–1500mm)
Pa

rk
ie

t 
dw

uw
ar

st
w

ow
y

Designer

D+B CLASSIC BIELONY 14MM / 11MM

JESION ELEGANCE KOLOR 
14MM / 11MM

JESION KONIAK 14MM / 11MM 

D+B CLASSIC 14MM / 11MM 

D+B COUNTRY 14MM / 11MM

JESION BURSZTYN 14MM / 11MM

JESION ELEGANCE BIELONY 
14MM / 11MM

* Oferta obejmuje tylko wybrane modele z powy$szej kolekcji.

D+B CLASSIC 14MM / 11MM

D+B ELEGANCE 14MM / 11MM

JESION ELEGANCE DARK 14MM

JESION ELEGANCE KOLOR 
BIELONY 14MM

JESION POLAR 14MM

D+B ANTYK 14MM D+B CLASSIC BIELONY 14MM

D+B COUNTRY 14MM / 11MM D+B ELEGANCE BIELONY 14MM

D+B PREMIUM 14MM JESION BURSZTYN 14MM

JESION ELEGANCE 14MM JESION ELEGANCE KOLOR 
14MM / 11MM

JESION KONIAK 14MM

31decoroom.eu
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Kolekcja Fertig Parkiet 14mm / 11mm (szer. 65-70mm/d!. 490mm)

http://decoroom.eu
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Kolekcja Fertig Deska Maxi (szer. 140-150mm/d!. 1500-2200mm) / 
Design Experience (szer. 120mm/d!. 590-600mm)
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Designer

DESKA MAXI D+B CLASSIC BIELONY

DESKA MAXI D+B CLASSIC

DESKA MAXI D+B COUNTRY

DESIGN EXPERIENCE D+B CLASSIC

DESIGN EXPERIENCE D+B ELEGANCE

* Oferta obejmuje tylko wybrane modele z powy$szej kolekcji.

D+B 1940’S BLACK ON FIRE

D+B 1970’S DUSTY BROWN

D+B 1950’S NOIR

D+B 1980’S MOCCA CHERRY

D+B 1960’S TOUCH OF GREY

33decoroom.eu
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Kolekcja Vintage Series

http://decoroom.eu


Pod$ogi

Kolekcja Tastes of life - Deska warstwowa, 1 lamelowa
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D+B AFFOGATO GRANDE

D+B BISCUITS GRANDE

D+B CHEESECAKE GRANDE

D+B TOFFEE GRANDE

D+B BANANA SONG GRANDE

D+B CAPPUCCINO GRANDE

D+B MARZIPAN MUFFIN GRANDE

JESION HAZELNUT GRANDE

D+B AMARETTI MEDIO

D+B BISCOTTI GRANDE

D+B CARDAMOMO GRANDE

D+B PUDDING GRANDE

JESION LEMON SORBET GRANDE

D+B BONET MEDIO

OAK CLOUD GREY PLANK OAK CREAM WHITE MIDIPLANK

OAK CREAM WHITE MINIPLANK OAK PRALINE MINIPLANK

OAK EVENING GREY MIDIPLANK OAK CUMIN MIDIPLANK

OAK STONE GREY PLANK

OAK SOFT BEIGE PLANK OAK SATIN WHITE PLANK

35decoroom.eu
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Kolekcja Shade - Deska warstwowa, 1 lamelowa

* Oferta obejmuje tylko wybrane modele z powy$szej kolekcji.

http://decoroom.eu


OAK RUSTIC MINIPLANK

OAK RUSTIC PLANK XT

OAK RUSTIC PLANK

OAK NATURE MINIPLANK

Pod$ogi

Kolekcja Pure - Deska warstwowa, 1 lamelowa
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Designer

* Oferta obejmuje tylko wybrane modele z powy$szej kolekcji.

37decoroom.eu
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BARLINEK P20

BARLINEK PW9H

CREATIVA LPC 11

CREATIVA LPC 20

LAGRUS LINEA 150

BARLINEK PW90

BARLINEK PW95

CREATIVA LPC 19

CREATIVA LPC 20 INOX

LAGRUS WERSAL 150

SAME KONKRETY

Przypod!ogowe listwy drewniane 
lub z MDF-u mocujemy na klej 

monta$owy. Przy drzwiach 
balkonowych mo$emy 

zastosowa' 'wier'wa!ki. 

http://decoroom.eu
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Pod$ogi

Kolekcja Chevron

Designer

D+B COLOR LUNA

D+B COLOR ALABASTRO

D+B COLOR BIANCO

D+B COLOR ORO

D+B COLOR VULCANO

D+B ELEGANCE

JESION BURSZTYN

D+B COLOR GRIGIO

D+B CLASSIC

D+B COLOR AVORIO

D+B COLOR NERO

D+B COLOR ROSOLARE

D+B COUNTRY

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%. * Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

39decoroom.eu

Kolekcja Wyk!adzin
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Drzwi



BASTION

PROFILL

DUCTA

LUISIANA

MILENIUM

KLASIK

SULAR WERS
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DrzwiDesigner

Kolekcja Klimek & Klimek

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi. Drzwi z o(cie$nic% bezprzylgow%, zawiasami ukrytymi i zamkiem magnetycznym.

CELTIS 4.2

MUSCARI

HEDERA

CELTIS 2

ABIETO

CELTIS 4.1

43decoroom.eu
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Kolekcja Kerno

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi. Drzwi z o(cie$nic% bezprzylgow%, zawiasami ukrytymi i zamkiem magnetycznym, 
malowane na RAL lub NCS. Model Pinus dost"pny tak$e w wyko&czeniu w fornirze. 

http://decoroom.eu


OKLEINY:

POWIETRZE P3

WODA W2

POWIETRZE P2POWIETRZE P1

WODA W1

* Drzwi z o(cie$nic% bezprzylgow%, zawiasami ukrytymi i zamkiem zwyk!ym. Kolory zgodnie z ofert% producenta.

OKLEINY:

OGIE- O1

OGIE- O7

ZIEMIA Z1

* Drzwi z o(cie$nic% bezprzylgow%, zawiasami ukrytymi i zamkiem zwyk!ym. Kolory zgodnie z ofert% producenta.

DECO LEPIEJ

Drzwi bezprzylgowe w momencie 
ich zamkni$cia tworz# jedn# 

p"aszczyzn$ z o%cie'nic#. 
Drzwi tego typu wygl#daj# 

nowocze%nie 
i minimalistycznie.
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DrzwiDesigner

Kolekcja 4 "ywio!y

45decoroom.eu
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Kolekcja 4 "ywio!y
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*NIE.NA BIEL

PIASKOWY BE.

SZARA PLATYNA

GWIEZDNA SZARO*/
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DrzwiDesigner

Kolekcja Minimal

47decoroom.eu

Kolekcja Nature

OKLEINY:

* Wysoko(' Standard w cenie pakietu. Drzwi z o(cie$nic% ukryt%, zawiasem ukrytym 
i zamkiem magnetycznym. Wyko&czenie zgodnie z ofert% producenta.

* Wysoko(' Standard w cenie pakietu. Drzwi z o(cie$nic% ukryt%, zawiasem ukrytym i zamkiem magnetycznym. Wyko&czenie zgodnie z ofert% producenta.
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SAME KONKRETY

O(cie$nica po monta$u 
jest niewidoczna. Drzwi 

przeznaczone do umieszczenia 
w#(cianie murowanej 

lub gipsowo-kartonowej. 
Otwieraj% si" na zewn%trz.

http://decoroom.eu


DELARTE 0

RESIDENCE 2

DEALARTE 1

RESIDENCE 0

CAPITAL 1

DELARTE 3

EMPIRE 0

EMPIRE 1

CAPITAL 0

DELARTE 2
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DrzwiDesigner

Kolekcja Villadora Retro

OKLEINY:

* Drzwi z o(cie$nic% przylgow%, widocznymi zawiasami i zamkiem zwyk!ym. Okleina naturalna D%b Satin, D%b bia!y Ral 9016. 
Korona i listwy ozdobne dost"pne za dodatkow% op!at%.

49decoroom.eu
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DrzwiDesigner

DOST0PNE KOLORY:

* Kolory zgodnie z ofert% producenta.

APRILE DALIA R 7S

51decoroom.eu

R
O

O
M

APRILE JASMINA Q 7S APRILE AZALIA R 7S

APRILE FRESIA Q 7S

APRILE RAFLESIA Q 7S

APRILE MELA Q 7S

APRILE PINA Q 7S

SI APRE CLASS MI

SI APRE MILANO MI
SAME KONKRETY

Klamki do drzwi montujemy 
bez zamków na klucz. 

W drzwiach !azienkowych 
stosujemy blokad" 

!azienkow%.

http://decoroom.eu
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SAME KONKRETY

Do malowania ścian używamy 
farb, które zostaną przygotowane 
na Twoje życzenie w specjalnym 

komputerowym mieszalniku. 
Możesz dobrać taki odcień, 

który będzie pasował 
do wnętrza.

Ściany - farba  Flügger Dekso 1 – biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger.
Sufity - farba Flügger Flutex 2S (antyrefleksyjna) lub Flügger Dekso 1 – biała.

http://decoroom.eu
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Drzwi

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

Drzwi loftowe

LUMO CLASSIC 3

LUMO CLASSIC 6

55decoroom.eu
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* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

Drzwi z odwrotn# przylg#

SAME KONKRETY

Jedne drzwi otwieraj% si" 
na zewn%trz, drugie do wn"trza. 

Jednak dzi"ki zastosowaniu 
odwrotnej przylgi po zamkni"ciu 

wygl%daj% identycznie.
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Drzwi

Sztukateria

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

LGG 10

LGZ 01

LGZ 10

LGG 20

LGZ 05

LGZ 15

ARTE AVALON SHIELD

ONE WALL DESIGN GALLESE

ARTE GALUCHAT

ARTE STONE RHYTHM

WALL&DECO NORI

WONDERWALL KARELIA

WONDERWALL KAKADU WONDERWALL ANTAL

57decoroom.eu
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* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.
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WONDERWALL BOTANICA

WONDERWALL HEXUS

Designer

SAME KONKRETY

Podstawowym materia!em, 
z którego wykonana jest sztukateria, 

to wysokiej twardo(ci tworzywo 
poliuretanowe. Gwarantuje ono 
du$% odporno(' na uszkodzenia 

mechaniczne oraz dzia!anie 
wilgoci.
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DrzwiPremium

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

Drzwi przesuwne

59decoroom.eu
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* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

Drzwi z odwrotn# przylg#

SAME KONKRETY

Jedne drzwi otwieraj% si" 
na zewn%trz, drugie do wn"trza. 

Jednak dzi"ki zastosowaniu 
odwrotnej przylgi po zamkni"ciu 

wygl%daj% identycznie.
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Drzwi

Sztukateria

Premium

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

MD003

MDD305

MDB135

MDD351

MDA098

MDD325

MDA121

MDB106

MDD413

MDD338

SAME KONKRETY

Podstawowym materia!em, 
z którego wykonana jest sztukateria, 

to wysokiej twardo(ci tworzywo 
poliuretanowe. Gwarantuje ono 
du$% odporno(' na uszkodzenia 

mechaniczne oraz dzia!anie 
wilgoci.
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* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.
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P!ytki



Designer

Notowania p$ytek i gresów posz$y w gór%, od kiedy $azienka i(kuchnia 

sta$y si% otwartymi salonami domu. Teraz nie tylko chroni& !ciany 

i(pod$ogi, ale maj& równocze!nie zdobi' i intrygowa'. Dok$adnie tak 

jak osobowo!' w$a!ciciela.

Mniej koloru, za to wyra)na dominacja 
czerni, bieli i szaro(ci. Fascynacja urod% 
naturalnego kamienia, betonu, a nawet 
powierzchni metalicznych: z!ota i bardzo 
modnej miedzi. W p!ytkach rewolucj% s% 
tak$e powierzchnie strukturalne, czyli 3D. 
Przez dziesi"ciolecia uwa$ano, $e p!ytki 
powinny by' g!adkie. Obecnie dominuj% 
powierzchnie wyt!aczane, pomi"te jak pa-
pier, ze splotami imituj%cymi w!ókno w"-
glowe. Obok wielkich p!yt, bo ich rozmiar 
wci%$ ro(nie, popularno(ci% ciesz% si" 
drobnokostkowe mozaiki i wielobarwne 
kafle. I#ostatnia nowo(': ambitne imitacje 
drewna przesta!y by' w p!ytkach kiczem. 
Broni ich doskona!a jako('.

Fascynacja kolorami ziemi
Trend wn"trz opartych na naturalnych ma-
teria!ach wci%$ ro(nie, st%d popularno(' 
p!ytek i gresów imituj%cych naturalne ka-
mienie. W ostatnich sezonach hitem jest 

Zawsze w modzie
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bia!y, szaro $y!kowany marmur. To dowód, 
$e moda vintage dociera tak$e do p!ytek, 
bo materia! ten jest wyra)nym nawrotem 
do stylu lat osiemdziesi%tych, kiedy by! sy-
nonimem !azienkowego luksusu. Osobnym 
trendem s% doskona!e na(ladownictwa be-
tonu, czy wr"cz p!yty wyko&czeniowe wy-
konane z tego materia!u. Mamy wi"c p!yty 

„marmurowe”, betonowe, ale te$ imituj%ce 
trawertyn, na(laduj%ce kolory ziemi, pia-
sku, ska!, w tym bazaltu.

Panowanie heksagonów
Od kilkunastu sezonów trwa wy(cig: kto 
zrobi wi"ksze p!ytki czy p!yty gresowe. 
Monstrualne rozmiary p!yt, w których bok 
ma d!ugo(' ponad 2 m. ju$ nikogo nie 
dziwi%. Technologie nad%$aj% za tymi wy-
maganiami, chocia$ nie!atwo jest zrobi' 
cienk% p!yt" o du$ej powierzchni, która si" 
nie z!amie. P!yty s% coraz trwalsze i dotyczy 
to wszystkich formatów. Najbardziej popu-
larnym kszta!tem jest heksagon, czyli p!yt-
ka sze(cioboczna. Heksagony, niemal we 
wszystkich wielko(ciach, stosuje si" jako 

p!ytki (cienne i pod!ogowe. Wyst"puj% tak-
$e jako gresy – to niew%tpliwy hit.

Struktury i faktury
Wszelkie efekty dekorowania powierzchni: 
wypuk!o(ci 3D, $!obkowania, pikowanie, 
geometryczne szlify, za!amania powierzch-
ni, faktura pomi"tego papieru nale$% do 
repertuaru najnowszych trendów. Im bar-
dziej zaskakuj%ca powierzchnia p!ytek, tym 
lepiej. Warunkiem jest tylko mo$liwo(' 

utrzymania ich w czysto(ci i bezproblemo-
we u$ytkowanie. Fascynuj%c% nowo(ci% 
jest przeniesienie na powierzchni" p!ytek 
struktury splotu w!ókna w"glowego. Po-
mys! powsta! dzi"ki wspó!pracy w!oskiego 
producenta ze (wiatowym guru w produk-
cji samochodów wy(cigowych – Giugiaro, 
który w!ókna w"glowego u$ywa do budowy 
bolidów.

Drewno z ceramiki na poziomie
Najlepsi (wiatowi producenci proponuj% 
ceramiczne imitacje drewnianych klepek 
i#desek. I chocia$ do niedawna nie byli(my 
do nich przekonani, trzeba powiedzie', $e 
jako(', jak% osi%gaj% najlepsi jest impo-
nuj%ca. Takie „ceramiczne drewno” jest 
doskona!ym rozwi%zaniem tak do !azienki, 
jak i do wszystkich „mokrych” stref domu. 
Takie p!ytki wykorzystywane s% tak$e coraz 
cz"(ciej w salonach.

KATARZYNA RZEHAK
HISTORYK SZTUKI, KRYTYK DESIGNU

PR
OJ

EK
T 

I R
EA

LI
ZA

CJ
A 

DE
CO

RO
OM



P#
yt

ki
 &

ci
en

ne
 i 

po
d#

og
ow

e

P$ytkiDesigner

GREY PULPIS POL / SAT 119.8X119.8

BLACK PULPIS POL 119.8X119.8

BLACK PULPIS POL 59.8X119.8

GREY PULPIS POL / SAT 59.8X119.8

BLACK PULPIS POL 
59.8X59.8

GREY PULPIS POL / 
SAT 59.8X59.8
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Kolekcja Maciej Zie$ Black Pulpis / Grey Pulpis

* W ofercie p!ytki dost"pne w formatach 59.8x59.8, 119.8x59.8, 119.8x119.8. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.

Kolekcja Grunge

GRUNGE WHITE 89.8X32.8

GRUNGE BLUE 89.8X32.8

DEKOR *CIENNY SZKLANY GRUNGE BLUE A 
89.8X32.8

LISTWA *CIENNA STEEL COPPER 3 89.8X2.3

GRUNGE BLUE LAP 59.8X59.8 GRUNGE TAUPE LAP 59.8X59.8 GRUNGE WHITE MAT 59.8X59.8

GRUNGE WHITE STR 89.8X32.8

GRUNGE TAUPE 89.8X32.8

DEKOR *CIENNY SZKLANY GRUNGE BLUE B 
89.8X32.8

LISTWA *CIENNA STEEL BLACK POL 89.8X2

* W ofercie wszystkie p!ytki oprócz dekorów wieloelementowych. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Maciej Zie$ Berlin Scoria

SCORIA BLACK STR 89.8X32.8

LISTWA *CIENNA STEEL BLACK POL 89.8X2

SCORIA WHITE 59.8X59.8

MOZAIKA *CIENNA 
SCORIA BLACK 
19.2X16.5

MOZAIKA *CIENNA 
SCORIA BLACK 1 
19.2X16.5

MOZAIKA *CIENNA 
SCORIA WHITE 
19.2X16.5

SCORIA WHITE STR 89.8X32.8

SCORIA BLACK 89.8X32.8

SCORIA WHITE 89.8X32.8

* W ofercie wszystkie p!ytki oprócz dekorów wieloelementowych. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie 
ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Maciej Zie$ Monaco Gleam

GLEAM WHITE 89.8X32.8

GLEAM 89.8X32.8

DEKOR *CIENNY GLEAM GOLD 89.8X32.8

MOZAIKA 
*CIENNA 
LUCID SQUARE 
BLACK 
29.8X29.8

MOZAIKA 
*CIENNA
LUCID BLACK 
20.5X18.5

* W ofercie wszystkie p!ytki oprócz dekorów wieloelementowych. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Roma Atelier / Gres Porcelano

ROMA ESAGONO 
CALACATTA 21.6X25

ROMA ESAGONO 
STATUARIO 21.6X25

ROMA ESAGONO 
IMPERIALE 21.6X25

ROMA TRACCE STATUARIO INSERTO MIX 3

ROMA TRACCE GRAFITE INSERTO MIX 3

ROMA CALACATTA 
60X60 / 75X75

ROMA STATUARIO 
60X60 / 75X75

ROMA PIETRA 
60X60 / 75X75

ROMA TRAVERTINO 
60X60 / 75X75

ROMA IMPERIALE 
60X60 / 75X75

ROMA GRAFITE 
60X60 / 75X75

ROMA ESAGONO 
GRAFITE 21.6X25

* W ofercie p!ytki (cienne dost"pne w formacie 21.6x25, p!ytki pod!ogowe w formatach 60x60, 75x75. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.

SAME KONKRETY

Aby estetycznie wyko&czy' 
kraw"dzie p!ytek w naro$nikach, 

szlifujemy p!ytki pod k%tem 45 stopni. 
Dzi"ki temu nie u$ywamy 
dodatkowych naro$ników 

i listew.
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Kolekcja Roma Pasta Bianca

ROMA STATUARIO

ROMA FILO STATUARIO

ROMA FILO IMPERIALE

ROMA PIETRA

ROMA IMPERIALE

ROMA CALACATTA

ROMA FILO PIETRA

ROMA FOLD STATUARIO

ROMA FILO CALACATTA

ROMA FILO TRAVERTINO

ROMA FOLD CALACATTA

ROMA TRAVERTINO

* W ofercie p!ytki (cienne dost"pne w formacie 21.6x25, p!ytki pod!ogowe w formatach 60x60, 75x75. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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CALACATTA BEIGE 
60X60 / 30X60 / 30X120

GRIGIO IMPERIALE 
60X60 / 30X60 / 30X120

CALACATTA BIANCO 
60X60 / 30X60 / 30X120

LONDON GREY 
60X60 / 30X60 / 30X120

CAPPUCINO 
60X60 / 30X60 / 30X120

NERO IMPERIALE 
60X60 / 30X60 / 30X120

CREMA 
60X60 / 30X60 / 30X120

STATUARIO 
60X60 / 30X60 / 30X120
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Kolekcja Imperial

* W ofercie p!ytki dost"pne w formatach 30x120, 30x60, 60x60. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.

DECO LEPIEJ

Przy u'yciu p"ytek 
wielkoformatowych mo'emy uzyska& 

jednolite, niemal bezspoinowe 
powierzchnie pasuj#ce do ka'dego 
wystroju wn$trza. Takie formaty s# 

w stanie optycznie powi$kszy& 
pomieszczenie o niedu'ych 

rozmiarach.
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Kolekcja Inari

CREMA 75X75 / 90X90

VISON 30X60 / 30X90

CONCEPT CREMA 30X90

CONCEPT CREMA 30X90

CREMA 30X60 / 30X90

CONCEPT VISON 30X90

CONCEPT MARENGO 30X90

CONCEPT MARENGO 30X90

MARENGO 30X60/ 30X90

CONCEPT PERLA 30X90

PERLA 30X60 / 30X90

CONCEPT GRIS 30X90

GRIS 30X60 / 30X90

GRIS 75X75 / 90X90MARENGO 75X75 / 
90X90

PERLA 75X75 / 90X90 VISON 75X75 / 90X90

* W ofercie p!ytki (cienne dost"pne w formacie 30x90 i 30x60, p!ytki pod!ogowe w formatach 75x75, 90x90. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Superwhite

SUPERWHITE 30X60

SUPERWHITE 30X90

GEOMETRIC 30X60

GEOMETRIC 30X90

WIND 30X60

WIND 30X90

SPIRE 30X90

* W ofercie p!ytki dost"pne w formatach 30x60 i 30x90.

BEIGE 25X75

BEIGE SHARP MOSAICO MIX2 
30.5X61

BEIGE 30X60 / 60X60

P,YTKA DEKORACYJNA 
CAMOU GREY SPIGOLO 80X60

P,YTKA DEKORACYJNA 
CAMOU BEIGE SPIGOLO 80X60

P,YTKA DEKORACYJNA DECO 
RUST SPIGOLO 80X60

WHITE 25X75

WHITE SHARP MOSAICO MIX2 
30.5X61

WHITE 30X60 / 60X60

ROCK BEIGE 25X75

DRAP BEIGE 25X75

MOZAIKA DECO 
RUST ROUND 
29.5X32.5

GREY 25X75

GREY SHARP MOSAICO MIX2 
30.5X61

GREY 30X60 / 60X60

ROCK WHITE 25X75

DRAP WHITE 25X75

WHITE BAR 
MOSAICO 
30.5X30.5

TAUPE 25X75

TAUPE SHARP MOSAICO MIX2 
30.5X61

TAUPE 30X60 / 60X60

ROCK GREY 25X75

DRAP GREY 25X75

TAUPE BAR 
MOSAICO 
30.5X30.5

GREY BAR 
MOSAICO 
30.5X30.5
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Kolekcja Sheer

* W ofercie p!ytki (cienne dost"pne w formacie 25x75, pod!ogowe w formatach 30x60 i 60x60. 
Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Granddust

UMBRA POLER 59.8X119.8

GRYS POLER 59.8X119.8

GRYS POLER 59.8X59.8

UMBRA POLER 59.8X59.8

* W ofercie p!ytki dost"pne w formatach 59.8x59.8, 59.8x119.8. 
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SHEEN 89.8X32.8

MOZAIKA 
WHITE 29X19.3

MOZAIKA 
COPPER 
29X19.3

MOZAIKA 
GOLD 
22.1X19.2

SHEEN PRAWE / LEWE 89.8X32.8

LISTWA CIENNA STEEL COOPER 
89.8X2.3

LISTWA SHEEN GOLD 89.8X2.3

* W ofercie p!ytki dost"pne w formacie 89.8x32.8. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Sunnydust

LIGHT GRYS 59.8X119.8 GRYS 59.8X119.8

BEIGE 59.8X119.8LIGHT BEIGE 59.8X119.8

LIGHT BEIGE 59.8X59.8 BEIGE 59.8X59.8

LIGHT GRYS 59.8X59.8 GRYS 59.8X59.8

* W ofercie p!ytki dost"pne w formatach 59.8x59.8, 59.8x119.8.
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Kolekcja Cemento

BIANCO RASATO 
37X75.5 / 30X60 / 60X60

GRIGIO RASATO 
37X75.5 / 30X60 / 60X60

ANTRACITE RASATO 
37X75.5 / 30X60 / 60X60

BIANCO CASSERO 
37X75.5 / 30X60 / 60X60

GRIGIO CASSERO 
37X75.5 / 30X60 / 60X60

ANTRACITE CASSERO
37X75.5 / 30X60 / 60X60
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* W ofercie p!ytki dost"pne w formatach 37x75.5, 30x60, 60x60. 

Kolekcja Neutral / Neutral Wall

SLIM BLANCO 29.75X89.46 BEIGE MATE 29.75X89.46 GRIS MATE 29.75X89.46

MOKA MATE 29.75X89.46 GRAFITO MATE 29.75X89.46 VISON MATE 29.75X89.46

NEGRO 29.75X89.46 NEGRO NOISE 29.75X89.46

BLANCO EFFECT 29.75X89.46BLANCO FIVE MATE 29.75X89.46

BLANCO 
MOZAIKA 
2.5X2.5

NEGRO 
MOZAIKA 
2.5X2.5

GRIS NATURAL 
59.55X59.55

BLANCO NATURAL 
59.55X59.55

BEIGE NATURAL 
59.55X59.55

LIME NATURAL 
59.55X59.55

VISON NATURAL 
59.55X59.55

BLUE NATURAL 
59.55X59.55

NEGRO NATURAL 
59.55X59.55

NEGRO GUIZA 29.75X89.46

BLANCO SOHO 29.75X89.46
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* W ofercie p!ytki (cienne dost"pne w formacie 29.75x89.46, pod!ogowe w formacie 59.55x59.55, kolory Silver, Gold 
i Copper za dop!at%. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Artstone

BLACK 59.8X119.8

BLACK 59.8X59.8

* W ofercie p!ytki dost"pne w formacie 59.8x59.8, 59.8x119.8.

DECO LEPIEJ

Dzi$ki %ci$tym brzegom p"ytki 
rektyfikowane mo'emy uk"ada& 
na minimaln# fug$. Rektyfikacja 
szczególnie dobrze sprawdza si$ 

w przypadku p"ytek 
o du'ych rozmiarach.
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WHITE MAT 59.8X119.8

BLUE MAT 59.8X119.8

GREN MAT 59.8X119.8

Kolekcja Patina Plate

* W ofercie p!ytki dost"pne w formacie 59.8x119.8.
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Kolekcja Calacatta

BIANCO 59.8X119.8 MAT / POL

BIANCO 59.8X59.8 MAT / POL

BIANCO 89.8X89.8 MAT

MOZAIKA CI0TA 
MIX POLER 
23.6X25.2

BIANCO 
HEKSAGON B 
MAT 17.1X19.8

BIANCO 
HEKSAGON A 
MAT 17.1X19.8

BIANCO 
HEKSAGON C 
MAT 17.1X19.8

* W ofercie p!ytki dost"pne w formatach 59.8x59.8, 89.8x89.8, 59.8x119.8. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie 
zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Calacatta Sparkle

GOLD GRES SZKL. REKT. MAT / POL 
59.8X119.8

GOLD INSERTO PO,YSK 29.8X89.8

GOLD MOZAIKA 
CI0TA PO,YSK 
28.1X30.1

* W ofercie p!ytki dost"pne w formatach 29.8x89.8, 59.8x119.8. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.

GOLD *CIANA REKT. PO,YSK 
29.8X89.8

http://decoroom.eu
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Kolekcja Boston

GESSO 7.5X30

ARGILLA 7.5X30

LAVAGNA 7.5X30

SABBIA 7.5X30

CEMENTO 7.5X30

PETROLIO 7.5X30

MOZAIKA GESSO 
29.5X32.5

MOZAIKA 
CEMENTO 
29.5X32.5

MOZAIKA SABBIA 
29.5X32.5

MOZAIKA 
LAVAGNA 
29.5X32.5

MOZAIKA 
ARGILLA 
29.5X32.5

MOZAIKA 
PETROLIO 
29.5X32.5

* W ofercie p!ytki dost"pne w formacie 7,5x30. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Manhatan

WHITE 10X30

PEARL 10X30

SMOKE 10X30

SAND 10X30

BLACK 10X30

BEIGE 10X30

GREY 10X30

JEANS 10X30

VINTAGE 10X30

* W ofercie p!ytki dost"pne w formacie 10x30. Mozaiki i p!ytki dekoracyjne w okre(lonej liczbie zgodnie ze specyfikacj% w cenie pakietu.
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Kolekcja Monolith

PIETRASANTA MAT

FAIR

TORANO GREY MAT

EPOXY GRAPHITE

MULINA POL

MASSA

EPOXY GREY

TERRAZZO GREY MAT

ONIS POL

RUST SATIN

AULLA GRAPHITE STR

TERRAZZO GRAPHITE 
MAT

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

WHITE EXTRA MATT 50X120

WHITE GLOSS 50X120

STRIPES WHITE EXTRA MATT 50X120

BLOSSOM WHITE EXTRA MATT50X120

TOUCH WHITE EXTRA MATT 50X120

89decoroom.eu

R
O

O
M

Kolekcja Lumina
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* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.
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Kolekcja HBO Boutique

CALACATTA 60X120 / 30X60 
/ 60X60

BEIGE 60X120 / 30X60 / 60X60

SILVER 60X120 / 30X60 / 
60X60

BIANCO 60X120 / 30X60 / 
60X60

GRIGIO 60X120 / 30X60 / 
60X60

NERO 60X120 / 30X60 / 60X60

G
re

sy

GresyDesigner

* W ofercie gresy dost"pne w formatach 30x60, 60x60 i 60x120 wyko&czenie rtt/shine. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.
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Kolekcja Cromat

NOCE 30X60 / 60X120 / 60X60 
/ 75X75

GRIS 30X60 / 60X120 / 60X60 
/ 75X75

MARENGO 30X60 / 60X120 / 
60X60 / 75X75

MARFIL 30X60 / 60X120 / 
60X60 / 75X75

PERLA 30X60 / 60X120 / 
60X60 / 75X75

* W ofercie gresy dost"pne w formatach 30x60, 60x60, 75x75, 60x120. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.

http://decoroom.eu


* W ofercie gresy dost"pne w formacie 60x60 wyko&czenie naturale/lappato. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%. 
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GresyDesigner

Kolekcja Steeltech

BEIGE 60X60

CORTEN 60X60

GRIGIO 60X60

RAME 60X60

BEIGE LAPPATO 60X60

CORTEN LAPPATO 60X60

GRIGIO LAPPATO 60X60

RAME LAPPATO 60X60

SAME KONKRETY

Gresy, czyli bardzo twarde p!ytki 
pod!ogowe, maj% podwy$szon% 

wytrzyma!o(' na (cieranie.

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 60x60 wyko&czenie naturale/lappato. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%. 

Kolekcja Metallica

ZINCO TITANIO LAPPATO 
60X60

FERRO LAPPATO 60X60

INOX LAPPATO 60X60

RAME LAPPATO 60X60

95decoroom.eu
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Kolekcja Summer
G

re
sy

GresyDesigner

SABBIA 40X80 / 80X80 VENTO 40X80 / 80X80

BREZZA 40X80 / 80X80

CREPUSCOLO 40X80 / 80X80

TERRACOTTA 40X80 / 80X80

SCIARA 40X80 / 80X80

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 80x80, 40x80. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.

SAME KONKRETY

Gresy !%czymy ze (cianami 
coko!ami, które s% ci"te 

z p!yt gresowych.
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Kolekcja Evolution Marble

CALACATTA ORO 60X60

BRONZO AMANI 60X60

GOLDEN CREAM 60X60

NERO MARQUINA 60X60

CALACATTA 60X60

GREY 60X60

TAFU 60X60

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 58x58 (lux) oraz 60x60 (mat). P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.
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Kolekcja Majestic

APUANIAN WHITE 60X60 / 60X120

IMPERIAL PEARL 60X60 / 60X120

SUPREME GREY 60X60 / 60X120

GLAM BLACK 60X60 / 60X120

ROYAL NERO 60X60 / 60X120

MAJESTIC ONYX 60X60 / 60X120

* W ofercie gresy dost"pne w formatach 60x60, 60x120. 
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Kolekcja Opulence

BLISS 30X60 / 60X120 / 60X60 / 
90X90

CAPRICE 30X60 / 60X120 / 60X60 
/ 90X90

DELIGHT 30X60 / 60X120 / 60X60 
/ 90X90

PLEASURE 30X60 / 60X120 / 60X60 
/ 90X90

ECCENTRIC 30X60 / 60X120 / 60X60 
/ 90X90

* W ofercie gresy dost"pne w formatach 30x60, 60x60, 90x90, 60x120. 
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Kolekcja Maciej Zie$ Duke Stone

DUKE STONE POL 59.8X119.8

DUKE STONE POL 59.8X59.8

DUKE STONE POL 119.8X119.8

* W ofercie gresy dost"pne w formatach 119.8x119.8, 119.8x59.8, 59.8x59.8. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.

Kolekcja Maciej Zie$ Amber Vein

AMBER VEIN POL 59.8X119.8

AMBER VEIN POL 119.8X119.8

AMBER VEIN POL 59.8X59.8

* W ofercie gresy dost"pne w formatach 119.8x119.8, 119.8x59.8, 59.8x59.8. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.
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Kolekcja Maku

GREY MATT 30X60 / 
75X75

GREY GRES 30X30

GREY GRES 30X30

GREY GRES 30X30

GREY GRES 30X30

NUT MATT 30X60 / 
75X75

NUT GRES 30X30

NUT GRES 30X30

NUT GRES 30X30

NUT GRES 30X30

SAND MATT 30X60 
/ 75X75

LIGHT MATT 30X60 
/ 75X75

SAND GRES 30X30 LIGHT GRES 30X30

SAND GRES 30X30 LIGHT GRES 30X30

SAND GRES 30X30 LIGHT GRES 30X30

LIGHT GRES 30X30

DARK MATT 30X60 
/ 75X75

DARK GRES 30X30

DARK GRES 30X30

DARK GRES 30X30

G
re

sy

GresyDesigner

* W ofercie gresy dost"pne w formatach 30x60, 75x75. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.

103decoroom.eu

R
O

O
M

Kolekcja Architecture

WHITE MATT 60X60

WHITE GLOSS 60X60

WARM GREY MATT 
60X60

WARM GREY GLOSS 
60X60

DARK IVORY MATT 
60X60

DARK IVORY GLOSS 
60X60

COOL GREY MATT 60X60

COOL GREY GLOSS 
60X60

BLACK MATT 60X60

BEIGE MATT 60X60

BEIGE GLOSS 60X60

LIGHT GREY MATT 
60X60

LIGHT GREY GLOSS 
60X60

BLACK GLOSS 60X60

LIGHT BROWN MATT 
60X60

LIGHT BROWN GLOSS 
60X60

MEDIUM GREY MATT 
60X60

MEDIUM GREY GLOSS 
60X60

PURPLE MATT 60X60

DARK BROWN MATT 
60X60

DARK BROWN GLOSS 
60X60

DARK GREY MATT 60X60

DARK GREY GLOSS 
60X60

PURPLE GLOSS 60X60

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 60x60 (kolory Acid Green i Purple za dop!at%), wyko&czenie mat/poler . P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.
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Kolekcja Wood

BLOCK BEIGE STR 179.8X23

CRAFT GREY STR 179.8X23

CRAFT WHITE STR 179.8X23

CUT NATURAL STR 179.8X23

GRAIN RED STR 179.8X23

GRAIN WHITE STR 179.8X23

PILE NATURAL STR 179.8X23

SHED NATURAL STR 179.8X23

WORK WHITE STR 179.8X23

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 179.8x23. 
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Kolekcja Treverktime

WHITE 20X120

GREY 20X120

BEIGE 20X120

BROWN 20X120

WALNUT 20X120

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 20x120. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.

107decoroom.eu

R
O

O
M

Kolekcja Treverkmade

CREAM 15X90

FUME 15X90

CARAMEL 15X90

COGNAC 15X90

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 15x90. P!ytki dekoracyjne i mozaiki za dodatkow% op!at%.
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Kolekcja Bondi

BLOCKS NATURAL 59.2X59.2

GREY NATURAL 59.2X59.2

CONNECT NATURAL 59.2X59.2

MIRROR NATURAL 59.2X59.2

DUNE NATURAL 59.2X59.2

PUEBLA NATURAL 59.2X59.2

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 59.2x59.2 
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Kolekcja Vanguard

VANGUARD CUBE NATURAL 
29.75X29.75

VANGUARD RISE NATURAL 
29.75X29.75

VANGUARD MIX NATURAL 29.75X29.75

VANGUARD SYSTEM NATURAL 
29.75X29.75

VANGUARD PLUS NATURAL 
29.75X29.75

* W ofercie gresy dost"pne w formacie 29.75x29.75.

http://decoroom.eu


CARPET SAND NATURAL DECOR 
50X50 / 100X100

CARPET SAND 
HEXAGON 25X29

CARPET VESTIGE NATURAL DECOR 
50X50 / 100X100

CARPET VESTIGE 
HEXAGON 25X29

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

CARPET SAND NATURAL 59.2X59.2 CARPET VESTIGE NATURAL 
59.2X59.2

CARPET SAND NATURAL 
50X100 / 100X100

CARPET VESTIGE NATURAL 
50X100 / 100X100

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.

BELLA BIANCO NATURAL

APUANE WHITE CENTRO PULIDO

BELLA BIANCO CENTRO NATURAL

APUANE WHITE PULIDO

APUANE WHITE PULIDO

MOZAIKA APUANE WHITE HEX

BELLA BIANCO NATURAL

MOZAIKA BELLA BIANCO NATURAL 
5X5
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Kolekcja Carpet
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Kolekcja Bella Bianco / Apuane
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Designer

)azienka jest w domu miejscem luksusowym. Drewno pojawia si% 

w tym wn%trzu nawet w strefach mokrych, a p$ytek u"ywamy jako 

wyrafinowanej dekoracji. Do ambitnych wymaga# estetycznych 

musz& dostosowa' si% ceramika i armatura. 

Harmonijne po!%czenie ceramiki i armatu-
ry w jeden zestaw zawsze by!o wyzwaniem. 
St%d wzi%! si" najnowszy trend !azienkowy, 
w którym producenci tworz% spójne ko-
lekcje umywalek, WC, wanien i baterii !a-
zienkowych: wszystkie elementy w jednym 
stylu i od jednego projektanta. Powszechn% 
konieczno(ci% staje si" oszcz"dzanie wody, 
dlatego wanny projektuje si" tak, $eby przy 
zachowaniu atrakcyjno(ci formy, pozwala!y 
na wyk%panie si" w ma!ej ilo(ci wody. Naj-
nowsze baterie maj% perlatory, termostaty 
i s% wyposa$one w czujnik ruchu. Pozwala 
to zatrzyma' wod" wtedy, gdy ju$ nie trzy-
mamy d!oni pod jej strumieniem.

Wi!cej luksusu w "azience
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Wanna jak rze*ba antyczna, 
umywalka poprawia nastrój.
Po okresie fascynacji formami geometrycz-
nymi w ceramice !azienkowej obserwujemy 
rozwój trendu organicznego: ostre kraw"-
dzie i k%ty zaokr%gli!y si", modne s% for-
my ob!e, zbli$aj%ce si" do formy kamienia 
otoczaka. Owalne wanny staj% si" ozdob% 
!azienki. Montowane na jej (rodku, a nie 
tradycyjnie przy (cianie, s% traktowane jak 
rze)ba. Ogl%da si" je ze wszystkich stron, 
z#ka$dej perspektywy. I to one narzucaj% for-
m" umywalkom, tak$e o kszta!tach mniej 
geometrycznych ni$ dotychczas. Jak poka-
zuj% badania psychologów wn"trz, owalne 
kszta!ty w naszym otoczeniu nastrajaj% nas 
pozytywnie i maja dzia!anie odstresowu-
j%ce! Nowo(ci% technologiczn% s% bardzo 
cienkie (cianki ceramiki !azienkowej. Dzi"-
ki innowacyjnym materia!om zawieraj%cym 
np. korund masa ceramiczna sta!a si" tak 
trwa!a, $e mo$na z niej wymodelowa' du$% 
umywalk" o (ciance tak cienkiej, jak cera-
miczny kubek.

Baterie mniej geometryczne, 
z jubilerskim wyko#czeniem.
Krany, baterie, prysznice i deszczownice 
równie$ straci!y ostry, geometryczny look. 
Podobnie jak ceramika staj% si" bardziej 
mi"kkie w formie, cho' nadal wida' w nich 
modernistyczny „kr"gos!up”. Nowo(ci% s% 
kolory wyko&cze& : miedziany, ró$owoz!oty, 
grafitowy. Te metaliczne kolory konkuruj% 
z tradycyjnym kolorem stali. Szczególnie 
miedziane wyko&czenia baterii staja si" na 
(wiecie bardzo modne, a obok tradycyjne-
go po!ysku pojawiaj% si" wyko&czenia sa-
tynowe, szczotkowane czy matowe. Nadal 
najpopularniejsze s% baterie jednouchwy-
towe, zwane mieszaczowymi. Warianty 

dwuuchwytowe z#tradycyjnymi kurkami 
pojawiaj% si" znacznie rzadziej, a#je(li ju$ 
to w#bateriach w#stylu retro.

Kabina do wypoczynku, relak-
su i(przyjemno!ci obcowania 
z(wod&.
Kabina prysznicowa to ju$ nie tylko sam 
prysznic, ale przestrze& relaksu i zabiegów 
kosmetycznych. Mo$emy w niej odczuwa' 
przyjemno(' obcowania z wod%. Rezygnu-
jemy z wysokich brodzików, brodzik ma by' 
równy z poziomem pod!ogi, antypo(lizgowy, 
z odp!ywem szczelinowym. Bardzo mod-
nym i coraz popularniejszym rozwi%zaniem 
s% kabiny typu walk-in, czyli kabiny otwarte, 
zbudowane z du$ych tafli szk!a bez rucho-
mych elementów czy drzwi. To w!a(nie ka-
biny walk-in wyznaczy!y nowy standard: ka-
biny obszernej, koniecznie z deszczownic%, 
pozwalaj%c% cieszy' si" szerokim i mi"kkim 
strumieniem wody.

KATARZYNA RZEHAK 
HISTORYK SZTUKI, KRYTYK DESIGNU
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LAUFEN INO

LAUFEN LIVING CITY

LAUFEN VAL

DURAVIT STARCK 2 DURAVIT STARCK 2 
2 3

LAUFEN PALOMBA 
1 2

LAUFEN PACK PRO - PRO A 
1 2

LAUFEN KARTELL BY LAUFEN 
1 2

DURAVIT HAPPY D.2

DURAVIT ME BY STARCK

V&B AVENTO

V&B SUBWAY 2.0

V&B MEMENTO

DURAVIT HAPPY D.2 
1 2

DURAVIT ME BY STARCK
2 3

V&B AVENTO 
1 2

V&B SUBWAY 2.0
1 2

V&B MEMENTO 2.0
1 2
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1 - Miska bez ko!nierza, 2 - Deska wolnoopadaj%ca, 3 - Miska zwyk!a.
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DECO LEPIEJ

Miska bezko"nierzowa posiada 
profilowany kszta"t wn$trza muszli. 

Zapobiega to gromadzeniu si$ brudu 
w miejscach, do których do tej pory 

woda nie dociera"a, a tak'e 
jej wydobywaniu si$ 

na zewn#trz.

1 - Miska bez ko!nierza, 2 - Deska wolnoopadaj%ca, 3 - Miska zwyk!a.

http://decoroom.eu


RIHO GD201 LUCID BLACK- 
KABINA PRYSZNICOWA

RADAWAY MODO NEW BLACK 
II FACTORY *CIANKA WALK-IN

RIHO GD201 LUCID WHITE 
KABINA PRYSZNICOWA

RADAWAY ESSENZA PRO 
WHITE *CIANKA WALK IN

RADAWAY ESSENZA 
NEW BLACK KDJ KABINA 
PRYSZNICOWA

RIHO NOVIK Z400 *CIANKA 
WALK-IN

LAUFEN PRO RIHO BASEL R55

RADAWAY KYNTOS C

KESSEL LINEARIS COMPACT
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Ceramika i armatura $azienkowaDesigner

* Kabiny prysznicowe kwadratowe lub pó!okr%g!e w rozmiarach 80x80, 90x90, 80x90. *cianki walk-in o d!ugo(ci do 100cm.
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* Brodziki prysznicowe w rozmiarach 80x80,90x90,100x80. Mo$liwo(' zamontowania odp!ywu liniowego równo z#pod!og% jest uzale$niona od sposobu wykonania instalacji kanalizacji przez dewelopera. 
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Odp!ywy liniowe montowane s% 
równo z pod!og% lub na pode(cie 

w zale$no(ci od instalacji 
kanalizacyjnej wykonanej 

w mieszkaniu.
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HANSGROHE METRIS / P

HANSGROHE METROPOL / P

KLUDI BALANCE / P

KLUDI E2 / P

HANSGROHE METRIS / W

HANSGROHE METROPOL / W

KLUDI BALANCE / W

KLUDI E2 / W

HANSGROHE 
METRIS / U

HANSGROHE 
METROPOL / U

KLUDI BALANCE / U

KLUDI E2 / U

* U – bateria umywalkowa / P – bateria prysznicowa / W – bateria wannowa

121decoroom.eu
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GROHE EUROCUBE JOY / P

GROHE EURODISC JOY / P

GROHE LINEARE / P

TRES SLIM EXCLUSIVE / P

GROHE EUROCUBE JOY / W

GROHE EURODISC JOY / W

GROHE LINEARE / W

TRES SLIM EXCLUSIVE / W

* U – bateria umywalkowa / P – bateria prysznicowa / W – bateria wannowa

GROHE EUROCUBE 
JOY / U

GROHE EURODISC 
JOY / U

GROHE LINEARE / U

TRES SLIM
EXCLUSIVE / U

http://decoroom.eu
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HANSGROHE METROPOL / P

HANSGROHE TALIS E / P

KLUDI BALANCE BLACK / P

TRES PROJECT COLORS / P

HANSGROHE METROPOL / W

HANSGROHE TALIS E / W

KLUDI BALANCE BLACK / W

TRES PROJECT COLORS / W

* U – bateria umywalkowa / P – bateria prysznicowa / W – bateria wannowa

HANSGROHE 
METROPOL / U

HANSGROHE
TALIS E / U

KLUDI BALANCE 
BLACK / U

TRES PROJECT 
COLORS / U
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HANSGROHE METROPOL / P

HANSGROHE TALIS E / P

TRES PROJECT COLORS / P

HANSGROHE METROPOL / W

HANSGROHE TALIS E / W

TRES PROJECT COLORS / W

TRES LOFT COLORS / P TRES LOFT COLORS / W

* U – bateria umywalkowa / P – bateria prysznicowa / W – bateria wannowa

HANSGROHE 
METROPOL / U

HANSGROHE
TALIS E / U

TRES PROJECT 
COLORS / U

TRES LOFT 
COLORS / U

http://decoroom.eu
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TRES STUDY
PODTYNKOWA BATERIA 
WANNOWA

HANSGROHE
ZESTAW NATYNKOWY 
RAINDANCE SELECT E

TRES STUDY
PODTYNKOWA BATERIA 
PRYSZNICOWA

TRES SLIM
PODTYNKOWA BATERIA 
WANNOWA

HANSGROHE
ZESTAW NATYNKOWY 
RAINDANCE SELECT E

TRES SLIM
PODTYNKOWA BATERIA 
PRYSZNICOWA
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DURAVIT DARLING NEW

DURAVIT DURASTYLE 

KALDEWEI CLASSIC DUO

KALDEWEI PURO AMBIENTE

RIHO STILL SQUARE

* Wanny w rozmiarach 70x170 / 75x170. Obudowa wanny wykonana z p!ytek !azienkowych. 
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* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.
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Designer Ceramika i armatura $azienkowa

VILLEROY & BOCH AVEO

ROCA DIVINE

VILLEROY & BOCH LA BELLE DUO

DURAVIT CAPE COD

Kolekcja Wanny wolnostoj#ce

* Oferta dodatkowa, dost"pna poza pakietem za dop!at%.
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DURAVIT SENSOWASH SLIM

GEBERIT AQUACLEAN MERA

GROHE SENSIA ARENA

ROCA INSPIRA

Kolekcja Toalety myj#ce

DECO LEPIEJ

Deska wolnoopadaj#ca posiada 
system amortyzacji, który wycisza 

i spowalnia opadanie deski WC. 
Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia 

ceramiki czy samej deski.

http://decoroom.eu
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Podczas pierwszego spotkania oma-
wiamy projekt mieszkania zaproponowany 
przez dewelopera.

Niejednokrotnie uk!ad pomieszcze& nie 
jest tym wymarzonym. Nic wi"c dziwnego, 
$e chcesz go zmodyfikowa', aby poprawi' 
funkcjonalno('. Mo$emy zaprojektowa' 
wi"kszy salon, obni$y' sufit w sypialni, wy-
znaczy' miejsce na biokominek. Szklanymi 
(cianami nada' wn"trzu wra$enie przenika-
nia przestrzeni.

Wyj%tkowe schody po!%cz% ró$ne po-
ziomy apartamentu w ca!o(', a specjalnie 
dobrane p!ytki nadadz% tarasowi niepo-
wtarzalny wygl%d. Dzi"ki wiedzy naszych 
architektów i koordynatorów prac budow-
lanych dopasujemy projekt do Twojej wizji 
i upodoba&. W trosce o transparentno(' 
dzia!a& prace dodatkowe zawsze uwzgl"d-
niamy w kosztorysie, tak by( pozna! ca!o-
(ciowy bud$et przeznaczony na dzia!ania 
projektowe. Pe!na oferta spersonalizowa-
nych us!ug dost"pna jest w naszym show-
roomie.

tynki dekoracyjne

Wyobra(nia nie zna granic

kominiki, biokominki

szklana (cianamonta$ elementów dekoracyjnych schody

zas!ony, firany, roletymonta$ lamp
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Marzysz o pi%knej kuchni, która stanie si% sercem domu lub o garderobie, 

która pomie!ci wszystkie rzeczy? Stworzyli!my dzia$ Decoroom Kitchen, który 

kompleksowo zajmie si% zabudow& meblow& w mieszkaniu. Pocz&wszy od 

projektu, poprzez wybór materia$ów a" po monta" mebli.

W Decoroom Kitchen wykonujemy wszel-
kie zabudowy meblowe w postaci szaf 
wn"kowych, domowej biblioteki czy szafek 
w !azience. Wybieraj%c kuchnie z Decoroom 
otrzymuj% Pa&stwo:

• projekt architekta wn"trz  
 specjalizuj%cego si" w aran$acji kuchni
• wizualizacje 3D
• indywidualny dobór materia!ów
• meble wykonane na wymiar
• dostaw" i monta$ mebli w cenie
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Kuchnie

Kuchnia dla klienta pakietu Designer. 
Jak rozszyfrowa$ to poj'cie ?
To pomieszczenie z meblami dla klienta 
o szczególnie sprecyzowanych wymaga-
niach, (wiadomego i znaj%cego swoje ocze-
kiwania. Kuchnia powinna odzwierciedla' 
jego styl $ycia i idealnie wpasowywa' si" 
we wspó!czesne trendy, a jednocze(nie 
mie' element ponadczasowo(ci. Kuchnia 
jest wyposa$ona w niebanalne rozwi%za-
nia, które wychodz% poza klasyczny projekt. 
Dlatego jest i unikatowa i niezwykle !atwa 
w obs!udze.

Kuchnia jest nie tylko miejscem, gdzie 
si' gotuje. Cz'sto koncentruje si' w niej 
rodzinne &ycie. Jak po%!czy$ te funkcje?
Bardzo wa$nym elementem pracy nad 
kuchni% jest w!a(ciwe okre(lenie oczeki-
wa& klienta ju$ podczas etapu projekto-
wania. Dlatego musimy pozna' codzien-
ne potrzeby i przyzwyczajenia przysz!ych 
lokatorów, a nawet przewidywa' pewne 
sytuacje, które mog% zaj(' w ich $yciu. 

Miejsca na wymiar
Po!%czenie funkcjonalno(ci z miejscem do 
codziennego sp"dzania czasu z rodzin% jest 
w!a(nie kwintesencj% ponadczasowo(ci. 
Daje to komfort nam i przysz!ym pokole-
niom. Obecnie kuchnia jest zwykle otwart% 
przestrzeni% na salon, czyli w!a(ciwie jego 
przed!u$eniem. Powinna zatem wpisywa' 
si" w ca!o(' koncepcji i by' „aktualna” na 
ka$dym etapie $ycia domowników.

W jaki zatem sposób zgra$ kuchnie nie 
tylko z salonem, ale i z reszt! mieszkania, 
aby wszystkie pomieszczenia tworzy%y 
jedno#$?
Projekt kuchni powinien powstawa' na tym 
samym etapie, co pozosta!ych pomieszcze& 
dziennych czy te$ tych do niej przylegaj%-
cych. Najlepiej, je(li wybrana koncepcja b"-
dzie zawiera!a elementy wspólne dla ca!ej 
powierzchni. Mog% by' to u$yte materia!y, 
kolory czy te$ wyszukane detale. Je(li kuch-
nia jest otwarta na cz"(' dzienn%, powinna 
tworzy' z ni% ca!o(', p!ynnie przenikaj%c 
si". Wn"trze spójne, to wn"trze harmonij-
ne, gdzie wszystko jest na swoim miejscu. 
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Kuchnia Designer to nie tylko to, co wi-
da$ na pierwszy rzut oka. To tak&e ukry-
te elementy takie jak zawiasy, systemy 
zamykania itd. Czym w tym zakresie wy-
ró&nia si' oferta Designer?
Dzisiejsze rozwi%zania s% w!a(ciwie nie-
ograniczone, zaczynaj%c od dost"pu do 
ró$norodnych materia!ów, ko&cz%c na wy-
borze sprz"tów AGD. Dzi"ki temu mo$emy
stworzy' wyj%tkow%, funkcjonaln% prze-
strze& dostosowan% do upodoba& klien-
ta. Przede wszystkim te elementy, które 
wykonuje si" na indywidualne zamówie-
nie, powoduj%, $e efekt b"dzie niepowta-
rzalny. Wyj%tkow% kuchni" stworzy tak$e 
wykorzystanie materia!ów pochodz%cych 
z ró$nych, cz"sto odleg!ych cz"(ci (wiata. 
Chodzi o kamienie czy drewno, które jako 
naturalny produkt ju$ same w sobie maj% 
indywidualny wzór. Natomiast elektrycz-
ne systemy podnoszenia, otwierania sza-
fek czy szuflad pozwalaj% w sposób !atwy 
i przyjemny korzysta' z kuchni. Na przyk!ad 
dzi"ki takim rozwi%zaniom, jak system bez 
uchwytowy, powierzchnie frontów szafek 
i szuflad pozostan% g!adkie. Tym sposobem 
kuchnia nabierze luksusowego i eleganc-
kiego charakteru.

Wspomnia%a Pani o sprz'cie AGD. Czego 
od niego powinien oczekiwa$ klient 
Designera?
Tutaj wybór nie ogranicza si" do dobrej 
marki i wyj%tkowego wygl%du. Chodzi tak-
$e o nowatorskie rozwi%zania techniczne 
ukryte we wn"trzu. Bo innowacyjno(' 
i funkcjonalno(' wn"trza s% równie wa$ne 
jak zewn"trzny design. Dla klienta Designer 
kluczowy jest dobór mo$liwo(ci technicz-
nych sprz"tu dostosowany do jego potrzeb 
i#oczekiwa&.
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&! od trendów, które w%a#nie panuj! na 
rynku?
W naszych g!owach istnieje przekonanie, $e 
kuchnia powinna by' dobrze zorganizowa-
na, ergonomiczna, doskonale odpowiada' 
na potrzeby w!a(cicieli i mie' mnóstwo 
miejsca do przechowywania. To s% wy-
znaczniki uniwersalne. Czasem pi"kno for-
my mebla mo$e bra' gór" nad jego funkcjo-
nalno(ci%, a fascynacja chwilowo modnym 
materia!em nad jego praktyczn% stron%. 
Przyk!adowo plastik, wbrew zasadom sztu-
ki projektowania, mo$e wygra' z granitem. 
W kuchni zawsze bardzo dobrze odnajduj% 
si" szlachetne materia!y o wysokiej jako(ci, 
takie jak: stal, szk!o i lite drewno.

Czy jest co# takiego jak „inteligentna” 
kuchnia?
Tak. Jest to pomieszczenie, którego wypo-
sa$enie i uk!ad przestrzenny u!atwiaj% nam 
$ycie. Dzi"ki zastosowaniu ergonomicznych 
rozwi%za& korzystanie ze sprz"tów b"dzie 
wygodniejsze, a czas pracy w kuchni sta-
nie si" krótszy. Sprz"ty AGD s% przystoso-
wane do bezprzewodowej komunikacji. 
Piekarnik, który mo$na uruchomi' zdalnie, 
korzystaj%c z aplikacji zainstalowanej na 
smartfonie, jest wyposa$ony w intuicyjny 

wy(wietlacz z ekranem dotykowym. Przy-
gotowujemy danie, wk!adamy je do pie-
karnika i wychodzimy z domu. Przed po-
wrotem, z odpowiednim wyprzedzeniem, 
dotykamy ikon" aplikacji na smartfonie 
i kiedy wchodzimy do mieszkania, czeka 
na nas gotowa, gor%ca potrawa. Co wi"cej, 
we wn"trzu nie wyczuwa si" kuchennych 
zapachów, poniewa$ w czasie gotowania 
okap uruchomia si" sam i w zale$no(ci od 
intensywno(ci pracy piekarnika zwi"ksza 
lub zmniejsza moc zasysania. Ale inteli-
gentna kuchnia to nie tylko super zaawan-
sowane technologie i sprz"t, który dzia!a 
szybciej. To równie$ my(lenie ekologiczne, 
chodzi o zwrócenie uwagi, jakiej jako(ci s% 
te sprz"ty. Czy ich parametry i zastosowa-
ne rozwi%zania pozwalaj% d!u$ej zachowa' 
(wie$o(' produktów. Dost"pne s% równie$ 
specjalne systemy koszy, które pozwalaj% 
ju$ w kuchni segregowa' i utylizowa' (mie-
ci, by dba' o (rodowisko. Podsumowuj%c: 
chocia$ dla wi"kszo(ci osób inteligentna 
kuchnia to kuchnia SMART, czyli technolo-
giczna, sterowana komputerowo, a do tego 
proekologiczna. Mo$emy uzna', $e za par" 
lat b"dziemy chcieli mie' w niej w!asny 
mini ogród warzywny, bo b"dziemy bar-
dziej dbali o zdrowie. Na pewno wówczas 
pojawi% si" odpowiednie do tego sprz"ty. 
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To jest kierunek, w którym powinna i(' pra-
ca nad projektowaniem i wyposa$aniem 
inteligentnej kuchni, czyli ochrona (rodo-
wiska i dba!o(' o zdrowie.

Garderoby i szafy

Garderoby i szafy to miejsca, które nie 
s! tak eksponowane w mieszkaniu, jak 
kuchnia, ale s! równie wa&ne. Chodzi 
o wzgl'dy funkcjonalne?
Przede wszystkim garderoba powinna 
znajdowa' si" w s%siedztwie sypialni lub 
!azienki i by' po!%czona z pomieszczeniem 
znajduj%cym si" zaraz obok. Dzisiaj bardzo 
modne jest !%czenie jej z sypialni% albo 
urz%dzenie garderoby jako pokoju prze-
chodniego. Jest to rozwi%zanie (wietnie 
sprawdzaj%ce si" w praktyce. Interesuj%cym 
trendem w garderobach jest wykorzystanie 
frontów szklanych lub przeziernych, które 
oprócz pe!nienia funkcji praktycznej orygi-
nalnie zdobi% przestrze& mieszkania. Kiedy 
wszystko wewn%trz garderoby jest !adnie 
pouk!adane, dobrane kolorystycznie, a co 
wi"cej, je(li ta cz"(' mieszkania wykonana 
jest z materia!ów najlepszej jako(ci, zawsze 
b"dzie wzbogaca' przestrze&. Dzi"ki temu 
ca!a organizacja pomieszczenia jest dobrze 
przemy(lana, je(li chodzi o liczb" ubra& i ak-
cesoriów, które chcemy tam przetrzymywa'.

W jaki sposób poradzi$ sobie, je#li ta 
liczba ubra" i akcesoriów jest znacznie 
wi'ksza od przeci'tnej?
Na rynku pojawiaj% si" systemy, które 
umo$liwiaj% wykorzystanie ca!ej przestrze-
ni wn"trza garderoby, od pod!ogi a$ po su-
fit. Chodzi o specjalnie obni$aj%ce si" wie-
szaki oraz pod(wietlane pó!ki, co u!atwia 
dost"p do umieszczonych w nich ubra&. 
Mo$emy równie$ wprowadzi' do garderoby 
szuflady ze specjalnymi przek!adkami i or-
ganizerami, aby przechowywa' w nich ró$-
ne akcesoria i bi$uteri". Mo$na te$ stworzy' 
garderoby ca!kowicie otwarte na sypialnie.

Nie ka&dy jednak chce, aby jego ubrania 
ogl!dano na pó%kach.
Dla tych, którzy nie chc% ujawnia' przed 
oczami go(ci zawarto(ci szaf, dobrym roz-
wi%zaniem jest zamontowanie w nich drzwi 
przesuwnych. Dzisiaj systemy techniczne, 
które umo$liwiaj% ich dzia!anie, s% ukryte. 
Dzi"ki temu wszystko dzia!a bardzo precy-
zyjnie i lekko. Fronty wykonane s% z naj-
lepszych materia!ów. Chodzi o forniry, lite 
drewno, elementy szklane lub kute.

Szafy s%u&! nie tylko do przechowywania 
ubra". Czym ró&ni si' z zewn!trz i we-
wn!trz szafa ubraniowa od tej, w której 
trzymamy sprz'ty u&ytkowe?

Ró$nica dotyczy tylko wn"trza i jego wypo-
sa$enia. Z zewn%trz nie wida' jej zawarto-
(ci, co jest bardzo du$ym plusem, bo wte-
dy tylko domownicy wiedz%, co kryje si" za 
konkretnymi drzwiami. Szafy, w których 
trzymamy sprz"t gospodarczy, kuchenny, 
desk" do prasowania, kosze na bielizn", 
powinny by' wykonane z materia!ów bar-
dziej odpornych na uszkodzenia ni$ te na 
ubrania. Podstawowy wymóg wobec tej 
przestrzeni jest taki, $e musi by' ona urz%-
dzona w sposób przemy(lany, w!a(ciwie 
dobrany do potrzeb u$ytkownika.

Z WIOLET+ CIE*LIK,
DYREKTOREM DZIA,U
DECOROOM KITCHEN, 

ROZMAWIA,: ANDRZEJ KLIM
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Odbieram mieszkanie od dewelopera 
i chc' przygotowa$ je pod przysz%y sys-
tem audio. Od czego powinnam zacz!$?
Piotr Chmielarski: Od rozmowy na temat 
tego, czego potrzebujesz. Jakie s% twoje 
marzenia, oczekiwania. To bardzo wa$ny 
element konsultacji, któr% powinni(my 
przeprowadzi' z firm% dostarczaj%c% nam 
sprz"t audio do mieszkania lub domu.

Jak wygl!da taka konsultacja?
P.Ch.: Rozmawiamy o tym, jakie s% potrze-
by przysz!ego w!a(ciciela. Je(li chce on na 
przyk!ad mie' klasyczny system stereofo-
niczny, to trzeba przygotowa' odpowiednie 
okablowanie mieszkania czy domu. Nale$y 
tak$e podj%' decyzj", czy ma by' to okablo-
wanie niewidoczne czy wr"cz przeciwnie.
Mariusz Przydatek: Bardzo wa$ny jest 
pr%d. Istotne jest, by nasz pokój ods!u-

Na tropie idea"u

chowy albo salon, w którym mamy zamiar 
cieszy' si" d)wi"kiem, mia! oddzieln% nit-
k" pr%dowa. Wi"kszo(' urz%dze& naszego 
domowego królestwa nie jest filtrowana 
i powoduje bardzo du$o zak!óce&. Bez od-
izolowanego doprowadzenia pr%du na na-
szym superaudiofilskim sprz"cie b"dziemy 
s!ysze', jak $ona robi kaw" w kuchni albo 
jak bzyczy lampa nad sto!em. Wa$ne jest 
tak$e zamontowanie odpowiednich gniazd 
g!o(nikowych i elektrycznych. 

Czy w takich konsultacjach powinien 
bra$ dzia% architekt?
P.Ch.: Tak, to bardzo wa$ne. Zwykle jeszcze 
na etapie deweloperskim mo$na zapropo-
nowa' kilka rozwi%za& i wspólnie z archi-
tektem zaplanowa' przestrze& domow%, 
która b"dzie zarówno pi"kna, jak i funk-
cjonalna oraz (wietna akustycznie. 

O tym, jak w mieszkaniu cieszy' si% doskona$ej jako!ci d*wi%kiem, 

mówi& Piotr Chmielarski i Mariusz Przydatek – audiofile z mi$o!ci 

i(z zawodu.
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To mo&liwe?
P.Ch.: Trudne, ale wykonalne. Dzisiaj nie-
stety nowoczesne mieszkania charaktery-
zuj% si" trudn% akustyk%. Maj% du$o szk!a, 
metalu, g!adkich powierzchni. Nie ma za!a-
ma&, mi"kkich materia!ów, które odbijaj% 
d)wi"k. To powoduje ba!agan akustyczny 

– kakofonie. Ale mo$na te trudno(ci prze-
zwyci"$y' dobrym sprz"tem.

Ile kosztuje taka konsultacja?
P.Ch.: To wydatek rz"du 1000–2000 z!otych. 
W skali ca!ej inwestycji to niewiele, a po-
zwoli unikn%' k!opotliwych przeróbek. 
M.P.: Co wi"cej, dobrze zaprojektowany 
system pozwala nam na rozwijanie na-
szej pasji. Chodzi o do!%czanie kolejnych 
urz%dze& i przystosowywanie nast"pnych 
pomieszcze&.

Co stanie si', gdy we(miemy si' za ste-
reofoniczny upgrade mieszkania ju& po 
jego urz!dzeniu?
P.Ch.: Wtedy mamy dwie drogi. Mo$emy 
zostawi' ca!e okablowanie na zewn%trz. 
Nie wszystkim to jednak odpowiada. Wyj-
(cie numer dwa to przygotowanie instalacji 
na nowo, czyli kucie (cian, chowanie kabli.

Mo&e warto wi'c zdecydowa$ si' na 
urz!dzenia bezprzewodowe?
P.Ch.: Nie jest to rozwi%zanie dla audio-
filów. Urz%dzenia bezprzewodowe nigdy 
nie dadz% odpowiedniej jako(ci d)wi"ku. 
Ale czasami warto i(' na kompromis. Nie-
którzy decyduj% si" na rozwi%zania bez-
przewodowe, by s!ucha' muzyki w tle. Na 
przyk!ad w sypialni, !azience. Ale w salonie 
maj% profesjonalne systemy hi-fi.

Czy wystrój mieszkania ma wp%yw na 
jako#$ d(wi'ku?
M.P.: Oczywi(cie. Dlatego tak wa$ny jest 
przy wyborze sprz"tu kontakt z archi-
tektem, który b"dzie odpowiedzialny za 
meble w urz%dzanym mieszkaniu. Coraz 
cz"(ciej jest tak, $e klienci zg!aszaj% si" po 
odpowiednie urz%dzenia, a potem buduj% 
pod nie specjalne meble. Taki mebel musi 
by' odpowiednio wentylowany, bo ka$de 
urz%dzenie elektroniczne wydziela ciep!o. 
Poza tym klienci dziel% si" na tych, którzy 
lubi% pokazywa' swój sprz"t hi-fi, i na tych, 
którzy wola go ukry'.
P.Ch.: Wspó!praca z architektem i dewelo-
perem na wczesnym etapie projektu po-
zwala fachowcom od jako(ci d)wi"ku 
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materia!y dekoracyjno-audio-
filskie s% na rynku. A jest na-
prawd" sporo rozwi%za&, któ-
re warto wykorzysta'. To na 
przyk!ad fantastyczne profile 
filcowe, które mog% by' ozdo-
b% pokoju, a przy tym (wietnie 
rozpraszaj% d)wi"k. Dlatego 
zach"camy, by o najwy$szej 
jako(ci d)wi"ku w swoim wy-
marzonym salonie pomy(le' 
odpowiednio wcze(niej. Wte-
dy b"dziemy mogli w pe!ni 
wykorzysta' potencja! naszego 
sprz"tu hi-fi.

ROZMAWIA,A: ADA ZYCH
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Nowoczesne technologie maj% nam poma-
ga'. Przynajmniej teoretycznie. W rzeczywi-
sto(ci nie zawsze jest tak ró$owo. Bywa, $e 
utrudniaj% nam $ycie, gdy poziom skompli-
kowania przewy$sza korzy(ci, które mo$na 
zyska'. Tak w!a(nie by!o niegdy( z instala-
cjami zmieniaj%cymi zwyk!y dom w inte-
ligentny. Na szcz"(cie teraz jest i pro(ciej, 
i bardziej niezawodnie, a technologie, któ-
re zarz%dzaj% domem i obs!uguj% zainstalo-
wane w nim urz%dzenia, stwarzaj% znacznie 
wi"cej mo$liwo(ci ni$ jeszcze kilka lat temu.

Proste przeka(niki
Jeszcze niedawno szczytem osi%gni"' by!y 
elektrycznie zasuwane rolety i zdalnie re-
gulowane, uchylne okna. Albo schematy 
o(wietlenia w!%czane jednym przyciskiem. 
Dzi( wystarcz% do tego proste przeka)niki, 
które – w przypadku (wiat!a – wspó!pra-

Dom, który my#li

cuj% z nowoczesnymi LED-ami, mog%cymi 
(wieci' w dowolnym kolorze. Ca!o(ci% ste-
ruje niewielka centralka porozumiewaj%ca 
si" ze wszystkim urz%dzeniami przez sie' 
wi-fi, w!asna transmisja radiowa albo wy-
korzystuj%ca w tym celu kable 230 V. Wybór 
najlepszego rozwi%zania wynika m.in. z po-
trzeb i stopnia skomplikowania systemu. 
Przy rozbudowanym najlepiej postawi' na 
po!%czenia kablowe.

Na ka&d! pogod'
Oczywi(cie sterowanie (wiat!em i oknami 
za pomoc% zgrabnego pilota to nie wszyst-
ko, co potrafi% nowoczesne systemy inteli-
gentnego domu. A je(li ju$ mówimy o gad$e-
tach – najwa$niejsz% obecnie cech% takiego 
apartamentu jest mo$liwo(' po!%czenia 
urz%dze& z funkcyjnymi sensorami i wpro-
wadzenie realnej automatyki. Przyk!adowo, 

Nowe technologie stwarzaj& dzi! ogromne mo"liwo!ci. Komputer 

wraz z oprogramowaniem i dziesi&tkami czujników sprawia, "e dom 

zaczyna "y' w$asnym "yciem.
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czu, temperatury i (wiat!a. Dzi"ki temu, gdy 
pada, zostan% zamkni"te okna. A je(li trafi% 
na nie zbyt du$o promieni s!onecznych, za-
sun% si" rolety. Gdy za( na zewn%trz panuje 
upa!, w domu zamkn% si" okna i w!%czy si" 
klimatyzacja. Podobne powi%zania mo$na 
tworzy' niemal dowolnie, buduj%c w!asne 
schematy post"powania.

Budzik zaparzy kaw'
Nie inaczej jest z o(wietleniem czy nawet 
pod!%czonym do domowej sieci czajnikiem 
lub ekspresem do kawy. I tak budzik mo$e 
by' po!%czony z roletami, które, gdy ten 
zadzwoni, podnios% si" same, by wpu(ci' 
dzienne (wiat!o, albo z lampk%, która powo-
li o(wietli sypialnie. O okre(lonej godzinie 
mo$e w!%czy' si" czajnik z przygotowan% 
zawczasu wod% na herbat" lub ekspres, aby 
zaparzy' porann% kaw".

Wydawaj polecenia
Po zainstalowaniu systemu inteligentnego 
domu mo$na te$ mie' wirtualnego asysten-
ta, który, dzi"ki mikrofonom, us!yszy nasze 
polecenia g!osowe i je wykona. Nie s% to ju$ 
tylko proste czynno(ci w rodzaju: „Zapal 
(wiat!o” lub „W!%cz radio”. Wspó!czesne sys-
temy rozpoznawania mowy potrafi% zinter-
pretowa' nawet skomplikowane polecenia. 

Je(li wi"c b"dziemy mieli odpowiednio za-
awansowany system, mo$emy np. poprosi' 
o podanie godziny, przedstawienie progno-
zy pogody, przeczytanie maili czy poinfor-
mowanie o zaplanowanych na dany dzie& 
spotkaniach lub sprawach do za!atwienia. 
Trzeba jedynie pami"ta', by wcze(niej sys-
tem odpowiednio skonfigurowa' i zintegro-
wa' np. z kalendarzem w telefonie.

Pod sta%! kontrol!
Warto wspomnie' o wa$nym aspekcie 
zwi%zanym z systemami inteligentnego 
domu. Smartdom to dom bezpieczny. Do 
budowanej sieci warto pod!%czy' czujniki 
przeciwpo$arowe, wilgoci, tlenku w"gla 
i wykrywaj%ce otwarcie okien. Do tego jesz-
cze system kamer monitoruj%cych najwa$-
niejsze miejsca i mo$emy czu' si" w pe!ni 
komfortowo. Odczyty z kamer i czujników 
trafiaj% na ekran smartfona oraz do firmy 
sprawuj%cej nadzór nad domem. Dzi"ki 
temu zostaniemy natychmiast powia-
domieni o sytuacjach alarmowych. Gdy 
system wykryje zalanie mieszkania, to au-
tomatycznie odetnie dop!yw wody, dzi"ki 
czemu unikniemy zniszcze&. Gdy za( czujni-
ki odnotuj% niespodziewany ruch we wn"-
trzu, to zamkn% one okna i rolety. Reakcje 
smartdomu s% ograniczone jedynie fantazj% 
u$ytkownika i bud$etem, jakim dysponuje.

http://decoroom.eu
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Projekty uznawane za ikony designu s% 
obiektami na pograniczu dwóch dyscy-
plin architektury i mody. Stworzone przez 
wizjonerów o nieszablonowym spojrzeniu 
na rzeczywisto('. Bo dzi( „mie'” znaczy 
do(wiadcza'. Formy, koloru, przestrzeni 
i#rado(ci tworzenia. By powsta! przedmiot, 
który porusza, trzeba zanurzy' si" w ma-
terie po uszy. Ikony nie tworzy si" szybkim 
szkicem na kawiarnianej serwetce. Potrze-
ba lat eksperymentów i pora$ek, a tak$e 
metafizycznej iskry, by kawa!ek sklejki czy 
stali zmieni' w obiekt po$%dania.

Luksusowi kowale
Oskar Zi"ta rze)bi obiekty ze stali i… po-
wietrza. Opracowa! unikatow% technologi" 
FIDU, za któr% uhonorowano go presti$ow% 
nagrod% Red Dot. P!aski obiekt z dwuwar-
stwowej blachy zyskuje trójwymiar przez 

10 ikon designu

„ n a p o m p owa n i e”  go 
powietrzem pod wyso-
kim ci(nieniem. W ten 
sposób powsta!y m.in. 
kultowy sto!ek Plopp 
i lustra TAFLA, które b!y-
skawicznie sta!y si" ko-
lekcjonerskim obiektem 
po$%dania. ,%cz% walory 
u$ytkowe i dekoracyjne, 

By sta' si% ikon& designu, przedmiot musi intrygowa'. Poza form& 

i funkcj& dawa' co! jeszcze: emocje, prze"ycie estetyczne, prowo-

kowa' do refleksji.
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na granicy sztuki i designu. Jak mówi sam 
twórca: „To produkty seryjne i niepowta-
rzalne jednocze(nie, bo blacha nigdy nie 
wygina si" tak samo”. Zi"ta udoskonala! 
FIDU ponad dekad". Podobnie d!ugo bli-
ski mu ideowo i technologicznie Tom Dixon 
uczy! si" spawania na w!asnym motocyklu. 
Ten prekursor trendu na z!oto i mied) we 
wn"trzach jest projektantem samoukiem. 
Pierwsze prace tworzy! z cz"(ci znalezio-
nych na z!omie. Dzi( obiekty sygnowane 
jego nazwiskiem, jak lampy Cooper, to sy-
nonim luksusu. W obiektach Dixona i Zi"ty 
czu' i rocka i glamour.

Panie kolorystki
Kolor uwodzi najpierw nasze oczy, a po-
tem d!onie. Dzi"ki niemu dostrzegamy for-
m" obiektów, faktur", g"sto(', wzór. Hella 
Jongerius to projektantka „kolorystka”, 
która do przemys!owej produkcji wprowa-
dza rys r"cznego wytwórstwa. Sofa Polder 
w licznych wariantach kolorystycznych to 
jeden z najlepiej sprzedaj%cych si" produk-
tów kultowej marki Vitra, z któr% Jongerius 
cz"sto wspó!pracuje. Mebel, mimo $e pro-
dukowany na du$% skal", dzi"ki zastosowa-
niu wielu odcieni oraz r"cznych wyko&cze& 
(przeszy' i chwostów) ma niepowtarzalny 
charakter. Wspó!praca Jongerius z Vitra 
rozpocz"!a si" od zaprojektowania bia!ej 

(wg projektantki bardziej kobiecej) wersji 
fotela Lounge Chair Ray & Charlesa Eame-
sów. To prawdziwa gwiazda designu. Pre-
miera mebla odby!a si" w popularnym 
ameryka&skim show „Home”. Fotel mia! 
by' synonimem komfortu, który nie jest na 
pokaz. Tymczasem sta! si" ozdob% salonów 
i wyznacznikiem presti$u. Kolor i kobiecy 
detal to równie$ domena Patricii Urquioli. 
Po!%czenie jej po!udniowego temperamen-
tu z zami!owaniem do eklektyzmu sprawia-
j%, $e niemal$e ka$dy obiekt spod jej r"ki 
staje si" bestsellerem. Jej kolekcja p!ytek 
ceramicznych Bas Relief dla marki Mutina 
to mistrzowskie po!%czenie przemys!owe-
go produktu z rzemie(lniczy-
mi technikami i subtelno(ci% 
detali. Fotel Fjord (bestseller 
marki Moroso) równie$ pomy-
s!u Urquioli forma nawi%zuje 
do p"kni"tej muszli. Nazwa za( 
do tradycji skandynawskiego 
wzornictwa, w szczególno(ci 
twórczo(ci Arne Jacobsena. 
Mebel produkowany jest w nie-
zliczonej liczbie kolorów i wy-
ko&cze&, doskonale sprawdza 
si" w przestrzeniach prywat-
nych i biurowych. Bo któ$ nie 
chcia!by si" zanurzy' w orze)-
wiaj%cym pó!nocnym fiordzie?

Designer

Ikoniczne ego
Obiekt mo$e te$ przemawia' nazwiskiem 
twórcy. Takim klasykiem jest wyciskarka 
do cytrusów Philipa Starcka stworzona dla 
marki Alessi. Juicy Salif to bardziej rze)ba 
ni$ przedmiot u$ytkowy. Jej popularno(' 
zapocz%tkowa!a wspó!czesne my(lenie 
o kuchni jako o miejscu, gdzie zacieraj% 
si" granice pomi"dzy funkcj% a pi"knem. 
Podobnie jest z nag% $arówk%, dzi( pe!-
noprawnym uczestnikiem wn"trza. „Po-
eta (wiat!a” Ingo Maurer ubra! j% jedynie 
w anielskie skrzyde!ka. Lampa Lucellino 
do dzi( jest hitem sprzeda$y w(ród tych, 
którzy (wiat (designu) postrzegaj% z przy-
mru$eniem oka.

Gen dobrego designu
Dobry design jest ponadczasowy i nie za-
wsze trzeba wymy(la' wszystko od nowa. 
Ceramik Marek Cecu!a od(wie$y! nowymi 

wzorami nobliwe formy porcelany z /mie-
lowa i w kolekcji Mix & Match Cosmopoli-
tan wszystko pasuje do siebie jak elemen-
ty uk!adanki. Z kolei Jakub Sobiepanek 
jako prac" dyplomow% zmodernizowa! 
i przygotowa! do produkcji kultowy model 
fotela RM58 projektu Romana Modzelew-
skiego. Ten mebel jest w zbiorach Victoria 
& Albert Museum w Londynie, a na wysta-
w" w Dongdaemun Design Plaza w Seulu 
wybra!a go Zaha Hadid. Mimo, ze RM58 
dobija sze('dziesi%tki ma si" doskonale. 
Jego sekretem jest gen dobrego designu. 
My nie jeste(my skazani ani wy!%cznie na 
form", ani na funkcj". Mo$emy wybiera' na 
ponadczasowej skali pi"kna i u$yteczno(ci.

AGATA KIEDROWICZ
WYK,ADOWCZYNI AKADEMICKA, 

DZIENNIKARKA
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Co sprawia, $e we wn"trzu czujemy si" 
dobrze lub )le? To wysoko(', przestrze&, 
kolory, styl, u$yte materia!y i ich faktura. 
Jednak i tak najwa$niejsze jest (wiat!o. 
To od niego zale$y, jak postrzegamy oto-
czenie: wn"trza, przedmioty, innych ludzi. 
Na percepcje pomieszczenia wp!ywaj% 
równie$ parametry (wiat!a, wa$ne jest czy 
jest ono naturalne, czy sztuczne. Lumeny, 
luxy, temperatura barwowa, wspó!czynnik 
oddawania barw - od rozeznania w tych 
wska)nikach i umiej"tno(ci zastosowania 
tej wiedzy w praktyce zale$y, czy aran$o-
wane wn"trze b"dzie mia!o w sztucznym 
(wietle klimat, który chcemy mu nada'. 
Nawet najpi"kniejsze meble, najbardziej 
wyrafinowane wzory, najlepszej jako(ci 
pod!ogi i tapery w jednej chwili mog% stra-
ci' urok. Jednym ruchem prze!%cznika )le 
dobranego )ród!a (wiat!a mo$na zepsu' 
ca!y design, dopracowany przestrzennie 

*wiat"o w roli g"ównej
i kolorystycznie. Dlatego projekt o(wietle-
nia powinien by' integraln% cz"(ci% ka$de-
go projektu wn"trza i powstawa' w (cis!ej 
wspó!pracy ze specjalist% z bran$y o(wie-
tleniowej. Projektant wn"trz z pewno(ci% 
(wietnie dobierze oprawy dzi"ki temu 
wspó!dzia!aniu odpowiednio zaplanuje 
rozmieszczenie, liczb" i parametry )róde! 
(wiat!a. O(wietlenie bowiem z jednej stro-
ny pe!ni funkcje praktyczne - jest niezb"d-
ne do pracy, zabawy, czytania, gotowania, 
z drugiej buduje klimat wn"trza, wp!ywaj%c 
na nastrój osób, które w nim przebywaj%. 
Planowanie o(wietlenia ma w sobie co( 
z tworzenia scenografii: wymaga malar-
skiej wra$liwo(ci, a jednocze(nie solidnej, 
technicznej wiedzy.

ALEKSANDRA LAUDA-SKA
ARCHITEKT, DZIENNIKARKA, BLOGERKA
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Wykończenie ścian, sufitów Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Dekso 1 – biała lub barwiona z mieszalni-ka w systemie NCS, RAL, Flügger.
Sufity

Podłogi, cokoły

Płytki ceramiczne: Tubądzin (kolekcje: Duke Stone, Amber Vein 119.8x119.8, 119.8x59.8, 59.8x59.8); Korzilius (kolekcja Wood 179.8x23); Del Conca (kolekcja HBO 
Boutique 30x60, 60x60, 60x120); Pamesa kolekcja Cromat 30x60, 60x60, 75x75, 60x120; Casalgrande Padana (kolekcje: Steeltech, Metallica 60x60, Architecture 60x60, 
kolory Acid Green i Purple za dopłatą); FAP Ceramiche (kolekcje: Summer 40x80, 80x80, Maku 30x60, 75x75); Piemme Valentino (kolekcje: Opulence 30x60, 60x60, 
90x90 60x120, Majestic 60x60, 60x120); Aparici (kolekcje: Bondi 59.2x59.2, Vanguard 29.75x29.75); Marazzi (kolekcje: Evolution Marble 58x58 (lux) oraz 60x60 (mat), 
Treverkmade 15x90, Treverktime 20x120), klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. typu Sopro. 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 jednoskrzydłowe Klimek & Klimek drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, zawiasami ukrytymi, zamkiem magnetycznym (kolekcje: Bastion, Ducta, Klasik, 
Profill, Luisiana, Sular Wers, Milenium); Kerno drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, zawiasami ukrytymi, zamkiem magnetycznym (kolekcje: Celtis 4.2, Celtis 2, Celtis 4.1, 
Muscari, Abieto, Hedera), malowane na RAL lub NCS; Porta drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, zawiasami ukrytymi i zamkiem zwykłym (4 Żywioły: P1, P2, P3, W1, W2, 
O1, O7, Z1); Entra drzwi z ościeżnicą ukrytą, zawiasem ukrytym, zamkiem magnetycznym, wysokość standard (kolekcje: Minimal, Nature); Villadora drzwi z ościeżnicą 
przylgową, widocznymi zawiasami, zamkiem zwykłym (Villadora Retro), okleina naturalna Dąb Satin, Dąb biały Ral 9016. Wypełnienie oraz okleina zgodna z podstawową 
ofertą producenta.
Klamki: Aprile (Raflesia Q 7S, Pina Q 7S, Jasmina Q 7S, Azalia R 7S, Mela Q 7S, Fresia Q 7S, Dalia R 7S); Si Apre (Class Mi, Milano Mi), bez zamków na klucz. 

Wykończenie ścian, sufitów Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Dekso 1 – biała lub barwiona z mieszalni-ka w systemie NCS, RAL, Flügger.
Sufity

Podłogi, cokoły

Deska podłogowa Wiśniewski, wykończona deska lita, deska lakierowana lub olejowana dąb rozmiar 16x120x600-1600, deska lakierowana lub olejowana w kolo-
rach, dąb 16x120x600-1600 - (uwaga długi okres oczekiwania), klejona do podłogi. Sposób ułożenia – Standardowy (inne metody ułożenia za dopłatą po uzgodnieniu 
z Architektem).
Deska podłogowa Barlinek 1 lamelowa (kolekcje: Pure, Pure Classico Line - jodła francuska/jodła klasyczna, Pure Vintage, Tastes of Life, Senses), klejona do podłogi. 
Sposób ułożenia – Klasyczny lub francuski w zależności od materiału (inne metody ułożenia za dopłatą po uzgodnieniu z Architektem).
Deska podłogowa Tarkett 1 lamelowa (kolekcje: Shade, Pure), klejona do podłogi. Sposób ułożenia – Standardowy (inne metody ułożenia za dopłatą po uzgodnieniu 
z Architektem).
Deska podłogowa Jawor Parkiet (kolekcje: Fertig Deska kolory: Dąb Classic 14mm/11mm, Dąb Classic Bielony 14mm/11mm, Dąb Country 14mm/11mm, Jesion 
Bursztyn 14mm/11mm, Jesion Elegance Kolor 14mm/11mm, Jesion Elegance Bielony 14mm/11mm, Jesion Koniak 14mm/11mm; Fertig Parkiet kolory: Dąb Antyk 
14mm, Dąb Classic 14mm/11mm, Dąb Classic Bielony 14mm, Dąb Country 14mm/11mm, Dąb Elegance 14mm/11mm, Dąb Elegance Bielony 14mm, Dąb Premium 
14mm, Jesion Elegance Dark 14mm, Jesion Bursztyn 14mm, Jesion Elegance 14mm, Jesion Elegance Kolor Bielony 14mm, Jesion Elegance Kolor 14mm/11mm, Jesion 
Koniak 14mm, Jesion Polar 14mm, Fertig Deska Maxi kolory Dąb Classic Bielony, Dąb Classic, Dąb Country, Fertig Design Experience kolor Dąb Classic, Dąb Elegance; 
Vintage Series kolory Black on Fire, Dusty Brown, Mocca Cherry, Noir, Touch of Grey), klejona do podłogi. Sposób ułożenia – Standardowy (inne metody ułożenia  za 
dopłatą po uzgodnieniu z Architektem).
Listwy przypodłogowe: Barlinek: P20, PW90, PW9H, PW95 zgodne z deskami podłogowymi, Lagrus białe: Linea 150, Wersal 150. Creativa LPC 20, LPC 20 INOX, LPC 
11, LPC 19. 

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 jednoskrzydłowe Klimek & Klimek drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, zawiasami ukrytymi, zamkiem magnetycznym (kolekcje: Bastion, Ducta, 
Klasik, Profill, Luisiana, Sular Wers, Milenium); Kerno drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, zawiasami ukrytymi, zamkiem magnetycznym (kolekcje: Celtis 4.2, Celtis 2, 
Celtis 4.1, Muscari, Abieto, Hedera), malowane na RAL lub NCS; Porta drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, zawiasami ukrytymi i zamkiem zwykłym (4 Żywioły: P1, P2, 
P3, W1, W2, O1, O7, Z1); Entra drzwi z ościeżnicą ukrytą, zawiasem ukrytym, zamkiem magnetycznym, wysokość standard (kolekcje: Minimal, Nature); Villadora drzwi 
z ościeżnicą przylgową, widocznymi zawiasami, zamkiem zwykłym (Villadora Retro) okleina naturalna Dąb Satin, Dąb biały Ral 9016. Wypełnienie oraz okleina zgodna 
z podstawową ofertą producenta.
Klamki: Aprile (Raflesia Q 7S, Pina Q 7S, Jasmina Q 7, Azalia R 7S, Mela Q 7S, Fresia Q 7S, Dalia R 7S); Si Apre (Class Mi, Milano Mi), bez zamków na klucz. 

Wykończenie ścian, sufitów

Płytki ceramiczne Tubądzin (kolekcje: Black Pulpis/Grey Pulpis 59.8x59.8, 119.8x59.8, 119.8x119.8, Berlin Scoria 89.8x32.8, 59.8x59.8, Monaco Gleam 89.8x32.8, Grunge 
89.8x32.8, 59.8x59.8, Tokyo Sheen 89.8x32.8, Patina Plate 59.8x119.8); Paradyż (kolekcje: Sunnydust, Artstone, Granddust, Calacatta 59.8x119.8, 59.8x59.8, 89.8x89.8, 
Calacatta Sparkle 29.8x89.8, 59.8x119.8); Casalgrande Padana kolekcja Cemento 37x75.5, 30x60, 60x60; FAP Ceramiche (kolekcje: Roma Atelier płytki ścienne 21.6x25, 
płytki podłogowe 60x60, 75x75, Roma Pasta Bianca 21.6x25, 60x60, 75x75, Sheer płytki ścienne 25x75, podłogowe 30x60 i 60x60; Boston 7.5x30; Manhattan 10x30); 
Novabell kolekcja Imperial 60x60, 30x60, 30x120; Keraben (kolekcje: Inari płytki ścienne 30x90, 30x60, płytki podłogowe 75x75, 90x90, Superwhite 30x60, 30x90); Aparici 
(kolekcja Neutral/Neutral Wall płytki ścienne 29.75x89.46, podłogowe 59.55x59.55, kolory Silver, Gold i Copper za dopłatą), klejone na ścianach przy zastosowaniu 
krzyżyków, w pasie międzyszafkowym (o szerokości ok. 60-70cm) 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 Flügger Dekso 1 – biała lub barwiona z mieszalni-ka w systemie NCS, RAL, Flügger.

(tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex 2S (antyrefleksyjna) / Flügger Dekso 1 – biała. Brak gładzenia ścian i sufitów.Sufity
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Płytki ceramiczne: Tubądzin (kolekcje: Duke Stone, Amber Vein 119.8x119.8, 119.8x59.8, 59.8x59.8); Korzilius kolekcja Wood 179.8x23; Del Conca 
(kolekcja HBO Boutique 30x60, 60x60, 60x120); Pamesa (kolekcja Cromat 30x60, 60x60, 75x75, 60x120); Casalgrande Padana (kolekcje: Steel -
tech, Metalica 60x60, Architecture 60x60, kolory Acid Green i Purple za dopłatą); FAP Ceramiche (kolekcje: Summer 40x80, 80x80, Maku 30x60, 
75x75); Piemme Valentino (kolekcje: Opulence 30x60, 60x60, 90x90 60x120, Majestic 60x60, 60x120); Aparici (kolekcje: Bondi 59.2x59.2, Vanguard 
29.75x29.75); Marazzi (kolekcje: Evolution Marble 58x58 (lux) oraz 60x60 (mat), Treverkmade 15x90, Treverktime 20x120), klejone przy zastosowaniu 
krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. 
Fuga np. typu Sopro. 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 jednoskrzydłowe Klimek & Klimek drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, zawiasami ukrytymi, zamkiem magnetycznym (kolekcje: 
Bastion, Ducta, Klasik, Profill, Luisiana, Sular Wers, Milenium); Kerno drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, zawiasami ukrytymi, zamkiem magne-
tycznym (kolekcje: Celtis 4.2, Celtis 2, Celtis 4.1, Muscari, Abieto, Hedera) malowane na RAL lub NCS; Porta drzwi z ościeżnicą bezprzylgową, 
zawiasami ukrytymi i zamkiem zwykłym (4 Żywioły: P1, P2, P3, W1, W2, O1, O7, Z1); Entra drzwi z ościeżnicą ukrytą, zawiasem ukrytym, zamkiem 
magnetycznym, wysokość standard (kolekcje: Minimal, Nature); Villadora drzwi z ościeżnicą przylgową, widocznymi zawiasami, zamkiem zwykłym 
(Villadora Retro) okleina naturalna Dąb Satin, Dąb biały Ral 9016. Wypełnienie oraz okleina zgodna z podstawową ofertą producenta. Wentylacja 
w postaci podcięcia lub tulej wentylacyjnych.
Klamki: Aprile (Raflesia Q 7S, Pina Q 7S, Jasmina Q 7, Azalia R 7S, Mela Q 7S, Fresia Q 7S, Dalia R 7S); Si Apre (Class Mi, Milano Mi), z zamkiem WC. 

Wykończenie ścian, sufitów, podłóg. 

Płytki ceramiczne Tubądzin (kolekcje: Black Pulpis/ Grey Pulpis 59.8x59.8, 119.8x59.8, 119.8x119.8, Berlin Scoria 89.8x32.8, 59.8x59.8, Monaco 
Gleam 89.8x32.8, Grunge 89.8x32.8, 59.8x59.8, Tokyo Sheen 89.8x32.8, Patina Plate 59.8x119.8); Paradyż (kolekcje: Sunnydust, Artstone, Granddust, 
Calacatta 59.8x119.8, 59.8x59.8, 89.8x89.8, Calacatta Sparkle 29.8x89.8, 59.8x119.8); Casalgrande Padana (kolekcja Cemento 37x75.5, 30x60, 60x60); 
FAP Ceramiche (kolekcje: Roma Atelier płytki ścienne 21.6x25, płytki podłogowe 60x60, 75x75, Roma Pasta Bianca 21.6x25, 60x60, 75x75, Sheer płytki 
ścienne 25x75, podłogowe 30x60 i 60x60, Boston 7.5x30, Manhattan 10x30); Novabell kolekcja Imperial 60x60, 30x60, 30x120; Keraben (kolekcje: 
Inari płytki ścienne 30x90, 30x60, płytki podłogowe 75x75, 90x90, Superwhite 30x60, 30x90); Aparici (kolekcja Neutral/Neutral Wall płytki ścienne 
29.75x89.46, podłogowe 59.55x59.55, kolory Silver, Gold i Copper za dopłatą), klejone przy zastosowaniu krzyżyków, płytki dekoracyjne w ilości 20szt 
(łazienki) oraz 10szt (wc) lub 2m2 mozaiki (łazienki) oraz 1m2 (wc); duże dekory wieloelementowe za dopłatą. 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
Sufity (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Dekso 1 / Flügger Dekso 5 – biała. Brak gładzenia ścian i sufitów.

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

Ceramika łazienkowa

Umywalka ceramiczna Laufen (kolekcje: INO, Living City, Val); Duravit (kolekcje: Starck 2, Happy D.2, Me By Starck); Villeroy & Boch (kolekcje: 
Avento, Subway 2.0, Memento) wisząca mocowana do ściany, z syfonem o maksymalnej szerokości do 60cm, bez szafek.
Miska ustępowa wisząca oraz deska sedesowa  Laufen (kolekcje: Kartell by Laufen, Pack Pro – Pro A, Palomba), miska bez ko łnierza, deska 
wolnoopadająca; Duravit (kolekcje: Starck 2, Me by Starck, miska zwykła, deska wolnoopadająca, Happy D.2, miska bez kołnierza, deska wolno-
opadająca); Villeroy & Boch (kolekcje Avento, Subway 2.0, Memento 2.0), miska bez kołnierza, deska wolnoopadająca.
Wanna Duravit (kolekcje: Darling New, Durastyle); Kaldewei (kolekcje: Classic Duo, Puro Ambiente); Riho (Still Square) biała, o długości 170cm. 
Kabina prysznicowa Riho (GD201 Lucid Black/White), szkło transparentne, o wymiarach 90x80; Radaway (kolekcje: Essenza New Black KDJ), szkło 
transparentne, o wymiarach 80x80, 90x90, profil czarny/chrom.
Brodzik prysznicowy Laufen (Pro), Riho (Basel R55), Radaway (Kyntos C) z syfonem prysznicowym, zgodny z kabiną prysznicową. 
Ścianka walk-in Radaway (kolekcje: Modo New Black II Factory, Essenza Pro White/ Gold); Riho (Novik Z400) montowana do ściany i podłogi, 
z ramieniem stabilizującym lub bez (zgodnie z ofertą producenta), do długości 100cm. 
Odpływ Wiper (modele: Classic Ponente, Classic Tivano); Kessel (modele: Linearis Compact) do długości 80cm. Możliwość montowania odpływu 
liniowego lub ściennego jest uzależniona od sposobu wykonania instalacji kanalizacji przez dewelopera. 

Armatura łazienkowa

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, kolor chrom Hansgrohe (Metris, Metropol); Kludi (kolekcje: Balance, E2); Grohe (kolekcje: Eurocube 
Joy, Eurodisc Joy, Lineare); Tres (Slim Exclusive); kolor czarny lub złoty Hansgrohe (kolekcje: Metropol, Talis E), Tres (Project Colors); kolor czarny 
Kludi (Balance); kolor biały Tres (Lo  Colors)
Bateria wannowa kolor chrom Hansgrohe (Metris, Metropol); Kludi (kolekcje: Balance, E2); Grohe (kolekcje: Eurocube Joy, Eurodisc Joy, Lineare); 
Tres (Slim Exclusive); kolor czarny lub złoty Hansgrohe (kolekcje: Metropol, Talis E); Tres (Project Colors); kolor czarny Kludi (Balance); kolor biały 
Tres (Lo  Colors) natynkowa z zestawem natryskowym (uchwyt punktowy).
Bateria prysznicowa kolor chrom Hansgrohe (Metris, Metropol); Kludi (kolekcje: Balance, E2); Grohe (kolekcje: Eurocube Joy, Eurodisc Joy, 
Lineare); Tres (Slim Exclusive); kolor czarny lub złoty Hansgrohe (kolekcje: Metropol, Talis E); Tres (Project Colors); kolor czarny Kludi (Balance); 
kolor biały Tres (Lo  Colors) natynkowa z zestawem natryskowym (drążek).
Bateria prysznicowe podtynkowa z deszczownicą Tres (kolekcje: Study, Slim), kolor chrom.
Bateria wannowa podtynkowa Tres (kolekcje: Study, Slim) kolor chrom.
Zestaw prysznicowy Hansgrohe Raindance Select E, kolor złoty lub czarny mat.

INNE Materiały wykończeniowe oraz ich ilość, zgodna z pierwotnym projektem mieszkania.

 (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex 2S (antyrefleksyjna) / Flügger Dekso 1 – biała. Brak gładzenia ścian i sufitów.

 (tynki gipsowe III kat.) malowane Flugger Flutex 2S (antyrefleksyjna) / Flugger Dekso 1 – biała. Brak gładzenia ścian i sufitów.

 (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Dekso 5 – biała lub barwiona z mieszalni-ka w systemie NCS, RAL, Flügger.
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