Standard

Witamy w Decoroom!

Współpracę nad projektem wnętrz opieramy na trzech pakietach: Standard, Premium i Designer.

Prezentujemy katalog zawierający szczegółową ofertę pakietu Standard, przygotowaną

różnią się one rodzajem materiałów wykończeniowych, aby dostosować się do Twoich

z myślą o klientach, którzy wymagają „więcej”. Zapraszamy Cię do zapoznania się

oczekiwań, potrzeb i możliwości. Przy wyborze odpowiedniego pakietu do Twojego projektu

z folderem oraz do kontaktu lub odwiedzenia naszego Showroomu.

ROOM

Pakiety Decoroom

zawsze służymy wsparciem doświadczonych architektów Decoroom.

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

Premium
Designer

Kilka słów o Decoroom

•
•
•
•
•
•

Podłogi

panele laminowane / listwy przypodłogowe

Drzwi

drzwi wewnętrzne / klamki / farby

16–27
28–39
40–57

Gresy

58–69

Ceramika i armatura
łazienkowa

umywalki i wc / prysznice i brodziki / wanny / baterie

70–81

Deco Więcej
- usługi dodatkowe

usługi dodatkowe / meble / oświetlenie / kuchnie / szafy wnękowe

82–93

Ikony - legenda

Dane kontaktowe

www.decoroom.eu/pakiet-standard

4–15

Płytki

Specyﬁkacja techniczno
– materiałowa

→

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

Spis treści

94–95
96–98

100

→

ROOM

Dla Twojego wnętrza
Design to forma, funkcja, ale także emocje. To Ty najlepiej wiesz, jaka
przestrzeń do Ciebie pasuje. Naszym zadaniem jest przetłumaczenie tej
wizji na język architektury, ożywienie form, zaplanowanie funkcjonalności,
aby Twoje mieszkanie stało się idealne do zamieszkania. Zadbaj o własne

4

Decoroom to pracownia architektury wnętrz

wykonawcy, dzięki którym gwarantujemy

specjalizująca się w kompleksowym pro-

terminowość, bezpieczeństwo i komfort

jektowaniu oraz wykończeniach mieszkań

współpracy.

i domów „pod klucz”. Naszą misją jest two-

Zespół Decoroom to specjaliści o wielo-

rzenie przestrzeni, w których miarą pięk-

letnim doświadczeniu przy różnorodnych

na jest charakter, wysoka funkcjonalność

realizacjach. Pracujemy na najwyższej

i przyjemność użytkowania. Potrafimy

jakości materiałach od renomowanych pro-

w pełni wykorzystać potencjał mieszkania,

ducentów, które możesz obejrzeć w naszym

oferując nie tylko niebanalne pomysły, ale

Showroomie w centrum Warszawy oraz we

przede wszystkim sprawdzone rozwiązania

Wrocławiu. Na każdym etapie współpracy

gwarantujące zadowolenie na lata.

oferujemy wsparcie ekspertów, aby Twoje

Od 2009 roku jesteśmy liderem na ryn-

marzenia przełożyć na realne projekty.

ku kompleksowego wykańczania wnętrz

Gwarantujemy kontrolę nad wydatkami

– wizytówką naszych możliwości jest

i cennym czasem – na każdym etapie decy-

prawie 3000 realizacji. Nasza praca to nie

zje należą do Ciebie. Odwiedź naszą stronę

tylko pasja i zaangażowanie – podstawą są

internetową i sprawdź jak wiele oferuje

skuteczne metody działania oraz zaufani

Decoroom!

decoroom.eu

projekt i realizacja Decoroom

wnętrze z pomocą specjalistów z Decoroom.

ZESPÓŁ

W trakcie istnienia firmy Decoroom zbudowaliśmy zgrany i profesjonalny
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zespół współpracowników, którzy doskonale rozumieją potrzeby klienta.

Dzięki licznym projektom, innowacyjnym rozwiązaniom, możemy dziś pochwalić się szerokim portfolio realizacji
mieszkań i domów oraz ugruntowanym doświadczeniem. Nasz zespół to świetni ludzie, z pasją realizujący projekty.
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i wykończeniowe z pełnym wsparciem
i nadzorem architekta
■
dostęp do oferty studia mebli

SHOWROOM

projekt, prace budowlane

Dostarczamy najlepiej
dopasowane do Klienta
rozwiązania na rynku.

KORZYŚCI

Kompleksowa
oferta

kuchennych i doradztwo
w wyborze oświetlenia

Oszczędność
czasu i pieniędzy

Bezpieczeństwo

Showroom w Warszawie i we Wrocławiu:

■
bezpieczny harmonogram prac: ostatnią płatność

■
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%
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stałą kontrolę nad wszystkimi wydatkami

realizujesz dopiero po odbiorze mieszkania
■
gwarantowany termin wykonania projektu:
otrzymasz zabezpieczenie terminu w umowie
■
24 miesiące gwarancji na wykonane usługi

projekt i realizacja Decoroom

wszystkie sprawy i materiały w jednym miejscu

praca na gotowych budżetach: będziesz mieć

SHOWROOM

Odwiedź nasz showroom
w warszawie i wrocławiu!
Decydując się na współpracę z nami, nie musisz zastanawiać się nad wyborem materiałów
wykończeniowych. Do dyspozycji naszych klientów przygotowaliśmy dwa wyjątkowe showroomy, w których zgromadziliśmy wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości – od
płytek, podłóg, poprzez drzwi, aż po ceramikę i armaturę łazienkową. To właśnie tutaj klienci mogą obejrzeć ekspozycję prezentującą trzy oferowane przez nas pakiety wykończenia
pod klucz oraz zabudowę kuchenną.

Showroom w Warszawie to 300-metrowa

Showroom we Wrocławiu to nowo powstały

przestrzeń, zlokalizowana w samym cen-

salon z ekspozycją materiałów wykończe-

trum miasta. Projekt jego wnętrza został

niowych oraz mebli kuchennych. Dzięki

nagrodzony w konkursie european Property

temu łatwiej podjąć decyzję o wyborze sty-

awards za najlepsze biuro w Polsce i europie.

listyki do własnego mieszkania czy domu.

Showroom Warszawa

Showroom Wrocław

ul. Nowogrodzka 62b

ul. benedykta Polaka 2 lok. U3

02-002 Warszawa

50-379 Wrocław

+48 888 220 110

+48 888 840 860
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Zagraj z nami w DECO GRĘ
i dołącz do ludzi zadowolonych
ze swojego wnętrza!

2

6
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Koncepcja
i kosztorys

Projekt i kontrola
kosztów

Nadzór i realizacja
projektu

Usługi
dodatkowe

Poznajemy Twoje potrzeby i wspólnie wy-

Opracowujemy indywidualną koncepcję

Zwieńczeniem prac projektowych jest doku-

Podczas odbioru mieszkania od dewelo-

Niejednokrotnie układ pomieszczeń nie jest

bieramy odpowiedni pakiet wykończenio-

wnętrza. Proponujemy nasze pomysły na

mentacja techniczna – projekt wraz z aktu-

pera oceniamy jakość lokalu i wskazujemy

tym wymarzonym. Możemy go zmienić i np.

wy. Ważne są Twoje upodobania, poczucie

poprawę jego funkcjonalności i wstępnie

alnym kosztorysem prac. Przedstawia ona

niezbędne prace naprawcze. Przed przystą-

wyburzyć ścianę działową lub wybudować

estetyki, przywiązanie do jakości materia-

aranżujemy układ przestrzeni. Następnie

to, co zostanie zrealizowane w mieszkaniu.

pieniem do realizacji wykończenia zama-

dodatkową, aby poprawić funkcjonalność

Wybór
pakietu

łów oraz zakładany budżet.

przygotowujemy kosztorys. Zawiera on wyce-

Możesz kontrolować kosztorys na każdym

wiamy materiały i kontrolujemy terminy

przestrzeni. Dzięki wiedzy architektów oraz

nę prac budowlanych, materiałów i wybra-

etapie prac.

dostaw. Prace budowlane i wykończeniowe

koordynatorów prac budowlanych dopa-

wykonują profesjonalne ekipy zgodnie z za-

sujemy projekt do Twojej wizji i oczekiwań.

nych elementów wyposażenia.

akceptowanym projektem. Nadzorujemy
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Podpisanie
umowy

4
Materiały
i wizualizacje 3d

wszystkie etapy prac, dbając o prawidłową
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Kuchnie
i szafy

i terminową realizację projektu.
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Umowę podpisujemy dopiero kiedy zapo-

Wybieramy płytki ścienne i podłogowe, ko-

znasz się z koncepcją mieszkania i kosz-

lory farb, ceramikę i armaturę łazienkową,

Możesz zdecydować się na dalszą współ-

torysem prac wykończeniowych. Opra-

drzwi oraz podłogi. Materiały możesz do-

pracę z nami. Zgodnie z Twoimi potrzebami

cowujemy wspólnie wygodny dla Ciebie

wolnie łączyć: wybierać z naszej oferty bądź

zaprojektujemy szafy, garderobę i zabudo-

Przygotowujemy harmonogram płatności,

harmonogram płatności.

spoza niej. Przygotowujemy wizualizację 3D

wę meblową do kuchni. Doradzimy także

dzięki czemu doskonale wiesz, kiedy po-

łazienki. Jeśli chcesz zobaczyć efekt prac

w wyborze oświetlenia.

winna nastąpić Twoja płatność. Zyskujesz

w całym mieszkaniu, za dodatkową opłatą
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5

GRA

1

Płatność

10
Zakończenie
projektu i gwarancja
Po zakończeniu prac wykonawczych możesz cieszyć się nowym wnętrzem, na które
udzielamy gwarancji na 24 miesiące.

komfort planowania wydatków i kontrolę

wykonujemy wizualizacje pozostałych po-

nad budżetem. Ostatnią płatność realizu-

mieszczeń.

jesz dopiero po odbiorze mieszkania.
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Q&A

Najczęstsze pytania

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 technicznym 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 przyjmowania zgłoszeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Po
zakończeniu prac wykończeniowych, klient ma
Czy można wymienić materiał z pakietu

prawo do 24-miesięcznej gwarancji.

na inny, którego w pakiecie nie ma? Podoba mi się kolekcja, której nie proponujecie i chcę ją mieć u siebie w mieszkaniu. TAK, jest taka możliwość i nie ma
ograniczeń w tej kwestii, trzeba jednak
pamiętać, że wybór materiałów, dokonywany jest indywidualnie, w oparciu o pomoc
architekta i wiąże się z rekalkulacją kosztorysu.

Czy projekt i realizacja kuchni oraz szaf wnękowych są oferowane w ramach wybranego przeze mnie pakietu? Kuchnie i szafy są naszą usługą
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Jak długo trwa proces realizacji? Standardowa

dodatkową, wykraczającą poza zakres pakietu wy-

realizacja trwa 65 dni. Do tego należy doliczyć czas

kończenia. Posiadamy osobny dział specjalistów

przeznaczony na projektowanie i wybór materia-

zajmujący się projektowaniem i realizacją kuchni

łów, co można realizować jeszcze przed odbiorem

i mebli pod zabudowę. Mamy też swoje kuchnie

mieszkania.

pokazowe w naszym showroomie.
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projekt i realizacja Decoroom

ROOM

Podłogi

Panele laminowane
18

Kolekcja Classic 1292x193x8mm

Dąb Brooklyn biały

Drewno Ashcroft

Dąb Bardolino szary

Sosna Inverey biała

dąb kredowy

Dąb Ilmen

Dąb Murom

Dąb Olchon miodowY

Dąb Amiens jasny

Dąb Grayson naturalny

Dąb Newbury jasny

Orzech Langley jasny

Dąb Asgil miodowy

Dąb Grove

Dąb Bardolino

Dąb Brynford szary

Dąb Narva

Dąb Brynford brązowy

Dąb Parkiet ciemny

Dąb Lasken

ROOM

Kolekcja Classic 1292x193x8mm
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ROOM

Panele laminowane

Kolekcja Large 1292x246x8mm

Dąb Asgil biały

Dąb Waltham biały

dąb valley naturalny
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projekt i realizacja Decoroom

Dąb Whiston ciemny

Panele laminowane
22

Kolekcja Creo 1200x190x7mm

Ciemny dąb nocny

dab naturalny stary

Dąb biały Charlotte

Dąb brązowy Charlotte

Dąb biały bielony

Dąb ciemny stary

Dąb brązowy Virginia

Dąb jasny Tennessee

Dąb Havanna naturalny

Dąb naturalny nocny

Dąb naturalny Louisiana

Dąb naturalny Tennessee

Dąb regenerowany biały patynowany

Dąb stary jasnoszary

Dąb naturalny Virginia

Dąb moonlight jasny

Dąb szary stary

ROOM

Kolekcja Classic 1200x190x8mm
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Panele laminowane

Kolekcja Estetica 194x1292x9mm

Cinema Loren

Cinema Garland

Oak Natur White

Oak Danville White

Woodstock Beige Sherwood Oak

Woodstock White Sherwood Oak

Tempera

Oak Select Beige

Woodstock Suede Sherwood Oak

Woodstock Deep Honey Sherwood Oak

Oak Natur Brown

Oak Natur Grey

Woodstock Tobacco Sherwood Oak

Ballet Carmen

ROOM

Kolekcja Woodstock, Ballet 194x1292x8mm, Cinema 194x1292x8mm

deco więcej
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Dzięki zastosowaniu podkładu
pod panelami unika się pogłosu.
Wysoka klasa odporności czyni je mało
podatnymi na zadrapania. Są również
odporne na działanie promieni
słonecznych i łatwe do utrzymania
w czystości
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laGrUS krym 80

eGGer liSTWa COkOłOWa 6 Cm

laGrUS ODeSSa 80

CeZar POliSTyreN lPC-23 (łaZieNka)

CeZar POliSTyreN lPC-11 (łaZieNka)

DECO wiĘCEj
by elastycznie połączyć panele
w przejściach lub z inną powierzchnią
podłogi i zachować odpowiedni odstęp
dylatacyjny, stosujemy listwy progowe
o szerokości min. 2 cm dopasowane
kolorem do wybranego dekoru
paneli laminowanych.
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PrOjekT i realiZaCja DeCOrOOm

Listwy przypodłogowe

ROOM

laGrUS ClaSSiC r10

projekt i realizacja Decoroom

ROOM

Drzwi

Drzwi wewnętrzne

Kolekcja Vector Premium

mODel a.1

mODel b.1

mODel C.1

VeCTOr a

VeCTOr b

mODel e.1

mODel f.1

VeCTOr e

VeCTOr T

mODel h.1

VeCTOr U

VeCTOr V

mODel G.1

POrTaDeCOr, POrTaSyNChrO 3D

30

ROOM

Kolekcja Line

VeCTOr C

lakier PremiUm biały
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Drzwi wewnętrzne

Kolekcja Level

mODel a.0

mODel a.1

DeCOr mODel P

mODel b.0

mODel b.1

mODel C.2

mODel b.2

mODel C.1

mODel C.3

mODel C.0
POrTaDeCOr, POrTaSyNChrO 3D
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ROOM

Kolekcja Harmony

POrTaDeCOr
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Drzwi wewnętrzne

Kolekcja Focus Premium

mODel j.0

mODel j.1

mODel 5.a

mODel j.2

mODel j.4

mODel 5.b

mODel j.6

mODel 5.C

mODel j.5

POrTaDeCOr, POrTaSyNChrO 3D, POrTaPerfeCT 3D
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ROOM

Kolekcja Verte Home J

lakier PremiUm biały
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Klamki

meTal-bUD NOVa kWaDraTOWy

meTal-bUD NOVa OkrąGły

VDS SliCk

meTal-bUD QUbik k

meTal-bUD SaPPhire

VDS TOma

SiaPre COSmO

VDS Dalia

STerk OVal 1701 f5

STerk OVal 1701

DECO wiĘCEj
klamki do drzwi montujemy
bez zamków na klucz.
W drzwiach łazienkowych
stosujemy blokadę toaletową.
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Farby

Kolekcja Easy Care

melON

SUNflOWer

iriS

Gerbera

SUNNy Day

jUiCy OraNGe

CZar
alabaSTrU

NiebyWale
ŚmieTaNkOWy

NieTUZiNkOWe
eCrU

NaTUralNie
ODPOrNy

SailbOaT

PaNNa COTTa

baNaNa

liGhT COral

almOND

liGhT brOWN

ViNTaGe
beżOWy

miSTrZOWSkie
PłóTNO

ZaWSZe
beżOWy

POTĘGa
ZmierZChU

ROOM

Kolekcja Designer Colour

DECO wiĘCEj

SUPerNOVa

PiSTaChiO

Pear

aPPle

aSParaGUS

WaSabi

NieSkaZiTelNa
biel

NieWZrUSZONa
SZarOŚć

ODPOrNy
POPielaTy

NajPOPUlarNiejSZy
SZary

COTTON CaNDy

Caramel
PUDDiNG

VaNilla
mUffiN

CUP Of COffee

fraPPe

mOUNTaiN
Charm

STalOWa
SZarOŚć

TrWałOŚć
GrafiTU

NajmOCNiejSZy
SZary

CZarNO
Na białym

aNGel WiNGS

POWDer PiNk

CaNDy PiNk

DOlCe ViTa

ViViD PiNk

bUrGUNDy

beZbłĘDNy
błĘkiT

kOPalNia
Srebra

mGła
abSOlUTNa

SZary
DeNim

VaNilla Cream

WaTer lily

lUNa

miSTy ViOleT

laVeNDer

CrOCUS ViOleT

NiebiaŃSka
eNerGia

NieZmąCONy
laZUr

SZykOWNy
TUrkUS

GraNaT
PierWSZa klaSa

CaPPUCCiNO

TeNDer

CeramiC

reD DelUXe

Cherry

Dark
raSPberry

TrWale
ZielONy

ZieleŃ
POD OChrONą

NieDOŚCiGNiONa
limONka

ZieleŃ
bOhO

iNNOCeNCe

liGhT Grey

NeUTral

healiNG Grey

STONy Grey

STONy beaCh

CUD
mióD

maTOWy
PUDer

mieDZiaNy
OraNż

WZOrOWa
CZerWieŃ

SilVer Pearl

aQUa

Sea blUe

mariNa blUe

SaTiN blUe

CleOPaTra

CZySTy
róż

różaNy
Na TeST

NieDelikaTNie
różOWy

różOWy
a brąZ

Do malowania ścian w kuchniach
i łazienkach używamy farb,
które są odporne na wilgoć
i mają właściwości
przeciwgrzybiczne.

DECO wiĘCEj
Gruntujemy i malujemy wszystkie
ściany. Wykonujemy malowanie
tynku iii kategorii. Nie kładziemy
gładzi (poza łazienkami).
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projekt i realizacja Decoroom

ROOM

Płytki

Płytki ścienne i podłogowe

Kolekcja Stay Classy

WhiTe GlOSSy 20X60

ROOM

Kolekcja Marinel

WhiTe GlOSSy 29.8X59.8

WhiTe STrUCTUre GlOSSy 20X60

SaNDWOOD Cream 18.5X59.8

WhiTe SaTiN 42X42

fiNWOOD OChra 18.5X59.8

OferTa DODaTkOWa

OferTa DODaTkOWa

meTal SilVer bOrDer GlOSSy 1X60

WhiTe CheVrON
mOSaiC GlOSSy
29.8X25.5

42

WhiTe GlOSSy DiamOND
STrUCTUre 29.8X59.8

meTal COPPer maTT bOrDer 2X59.8

mOSaiC karO 29.1X28.9
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AT. Lamar ścienne i podłogowe

Kolekcja AT. Lamar

KAVIR GRYS MATT 20X60

ROOM

Kolekcja Kavir

ceniza 25x70

KAVIR GRYS BIG STRUCTURE MATT 20X60
ceniza rlv 25x70

SANDWOOD BEIGE 18.5X59.8

blanco 25x70

blanco rlv 25x70

oferta dodatkowa

METAL SILVER BORDER MATT 1X60

SANDWOOD BEIGE TRAPEZE
MOSAIC MATT 20x29.9
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Płytki ścienne i podłogowe

emilly beige 30x60

emilly bianco 30x60

grys 30x60

emilly crema 30x60

emilly grys 30x60

Bianco struktura 30x60

milio beige 40x40

ROOM

Kolekcja Natura / Naturo

Kolekcja Emilly / Milio

grafit 30x60

milio grys 40x40

Naturo Grey Gres szkl. mat 60x60

oferta dodatkowa

oferta dodatkowa

emilly beige struktura 30x60

emilly bianco struktura 30x60

emilly dekor beige struktura 30x60

inserto szklane leaf A 30x60

emilly grys struktura 30x60

46

emilly crema struktura 30x60

emilly dekor grys struktura 30x60

inserto szklane leaf b 30x60

UNIWERSALNA KSZTAŁTKA WOOD 2.8x60
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Płytki ścienne i podłogowe

Kolekcja Harmony

bianco 30x60

beige 30x60

blue 30x60

bianco 30x60

bianco struktura A 30x60

bianco struktura A 30x60

beige struktura a 30x60

blue struktura a 30x60

Grys 30x60

GRYS PATCHWORK 30x60

bianco struktura b 30x60

coral 30x60

coral struktura a 30x60

grys struktura A 30x60

grys struktura b 30x60

nero 30x60

nero struktura a 30x60

nero struktura b 30x60

ROOM

Kolekcja Synergy

Naturo Grey Gres szkl. mat 60x60

oferta dodatkowa

oferta dodatkowa

Uniwersalna ksztaŁtka wood 2.8x60

Bianco inserto 30x60
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colour Mix inserto 30x60

Grys mozaika prasowana 29.8x29.8
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Płytki ścienne i podłogowe

Kolekcja Fiori

grey 30.8x60.8

bianco 30x60

blue 30x60

bianco struktura 30x60

coral 30x60

ROOM

Kolekcja Nesi Blue / Nesi Grey

grey 45x45

deco więcej
W łazienkach w strefach
mokrych stosujemy hydroizolację,
by zabezpieczyć powierzchnie
przed przedostawaniem się
wody.

Aspen Beige STR 14.8x59.8

oferta dodatkowa

bar blue
7.8x23.7

bar blue STR 1
7.8x23.7

bar blue STR 2
7.8x23.7

bar blue STR 3
7.8x23.7

bar blue STR 4
7.8x23.7

bar blue STR 5
7.8x23.7

bar silver dekor
7.8x23.7

oferta dodatkowa

colour mix decor a 30x60

white STR 30.8x60.8

colour mix decor b 30x60

grey dekor 30.8x60.8

steel 7 1.5x60.8

colour mix decor c 30x60

Kolekcja Nesi Blue - w paczce mix płytek.
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Płytki ścienne i podłogowe

Kolekcja Dover

graphite 30.8x60.8

white 30.8x60.8

ROOM

Kolekcja Bonella White

grey 30.8x60.8

graphite 30.8x60.8

graphite 45x45

grey 45x45

white 45x45
oferta dodatkowa

oferta dodatkowa

graphite STR 30.8x60.8

dekor graphite geo 30.8x60.8

white str 30.8x60.8

listwa wood 7.3x60.8

dekor white 30.8x60.8

Steel 7 1.5x60.8
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Mozaika Dover
Graphite 29.1x26.5
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Płytki ścienne i podłogowe

Kolekcja Industria

WHITE 14.8x44.8

Platinum STR 1 14.8x44.8

Platinum STR 2 14.8x44.8

Platinum STR 3 14.8x44.8

Platinum STR 4 14.8x44.8

Platinum STR 5 14.8x44.8

IRON STR 2 14.8x44.8

IRON STR 3 14.8x44.8

IRON STR 1 14.8x44.8

IRON STR 4 14.8x44.8

IRON STR 5 14.8x44.8

RUST STR 1 14.8x44.8

RUST STR 2 14.8x44.8

RUST STR 3 14.8x44.8

RUST STR 4 14.8x44.8

RUST STR 5 14.8x44.8

WHITE 30.8x60.8

IVORY 30.8x60.8

BEIGE 30.8x60.8

LIGHT GREY 30.8x60.8

BROWN 30.8x60.8

DUST 30.8x60.8

ROOM

Kolekcja Brave

GRAPHITE 30.8x60.8

WHITE 14.8x44.8

IVORY 14.8x44.8

LIGHT GREY 14.8x44.8

BEIGE 14.8x44.8

BROWN 14.8x44.8

DUST 14.8x44.8

GRAPHITE 14.8x44.8

W paczce mix płytek, w zakresie koloru.
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Płytki ścienne i podłogowe

Kolekcja Manzila

ivory MATT 20x60

ivory big STRUCTURE MATT 20x60

BEIGE MATT 20x60

bEIGE STRUCTURE MATT 20x60

ivory small STRUCTURE MATT 20x60

green MATT 20x60

grys MATT 20x60

grys STRUCTURE MATT 20x60

green big STRUCTURE MATT 20x60

green small STRUCTURE MATT 20x60

grey MATT 20x60

grey STRUCTURE MATT 20x60

blue MATT 20x60

BLUE big STRUCTURE MATT 20x60

brown MATT 20x60

brown STRUCTURE MATT 20x60

BLUE SMALL STRUCTURE MATT 20x60

SANDWOOD beige 18.5X59.8

ROOM

Kolekcja Zambezi

GRAPHITE 42x42

SANDWOOD CREAM 18.5X59.8

oferta dodatkowa
oferta dodatkowa

IVORY TRAPEZE
MOSAIC MATT
20x29.9
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gREEN TRAPEZE
MOSAIC MATT
20x29.9

BLUE TRAPEZE
MOSAIC MATT
20x29.9

BEIGE CHEVRON
MIX MOSAIC MATT
25.5x29.8

gRYS CHEVRON MIX
MOSAIC MATT
25.5x29.8
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PrOjekT i realiZaCja DeCOrOOm

ROOM

Gresy

Gresy

Kolekcja Lilo Bianco / Remos White / Remos Grey

60

Silano beige 59.8x59.8

lilo bianco mat 59.8x59.8

Fino Grey 59.8x59.8

remos white 59.8x59.8

terini graphite 59.8x59.8

Remos Grey MAT 59.8x59.8

ROOM

Kolekcja Silano / Fino / Terini
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Gresy

Kolekcja Ibis

ROOM

Kolekcja Pietra

LIGHT GREY 29.7x59.8

grys 60x60

beige 60x60

grys 30x60

beige 30x60

antracite 60x60

brown 60x60

GREY 29.7x59.8

DARK GREY 29.7x59.8

BEIGE 29.7x59.8

deco więcej
Gresy, czyli bardzo twarde płytki
podłogowe mają podwyższoną
wytrzymałość na ścieranie.
Nadają się również
do stosowania na ścianach.
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antracite 30x60
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Gresy

Kolekcja Tramonto

giornata bianco 11x60

Tramonto bianco 11x60

giornata oro 11x60

Tramonto sabbia 11x60

giornata marrone 11x60

Tramonto marrone 11x60

giornata grigio 11x60

Tramonto grigio 11x60

giornata sabbia 11x60

Tramonto beige 11x60

ROOM

Kolekcja Giornata / Notta

Notta sand 11x60

Notta anthractite 11x60

Notta brown 11x60

Notta silver 11x60

Notta white 11x60
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Gresy

setim mist 17.5x60

tilia dust 17.5x60

setim desert 17.5x60

tilia desert 17.5x60

ROOM

Kolekcja Entina / Hass / Marbel

Kolekcja Setim / Tilia

entina grey mat 59.8x59.8

setim honey 17.5x60

tilia mist 17.5x60

setim nugat 17.5x60

tilia steel 17.5x60

Marbel Beige MAT 59.8x59.8

tilia magma 17.5x60

hass brown 59.8x59.8
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Gresy

Kolekcja Alabaster / Micare

otis white 59.8X59.8

Alabaster shine MAT 59.8x59.8

otis grey 59.8X59.8

micare 59.8x59.8

ROOM

Kolekcja Otis

otis GrapHite 59.8X59.8
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projektprojekt
i realizacja
i realizacja
Decoroom
Decoroom

ROOM

Ceramika
i armatura

NOVa PrO 60X46

COlOUr 60.5X45

Crea 50.5X40

rekOrD 60X45.5

STyle 60X46

ONTariO NeW 50X39.5

mODUO 60X45

CaSPia riNG 44X44

ParVa 60X46

CariNa

ZeSTaW Delfi

PrOjekT i realiZaCja DeCOrOOm

rekOrD

Stelaż do prezentowanych misek wc za dodatkową opłatą.
Cena pakietu nie uwzględnia montażu umywalek nablatowych i wpuszczanych w blat.
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STyle

PrOjekT i realiZaCja DeCOrOOm

Umywalki i wC

ROOM

TWiNS 50X46

Stelaż do prezentowanych misek wc za dodatkową opłatą.
Cena pakietu nie uwzględnia montażu umywalek nablatowych i wpuszczanych w blat.
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Umywalki i wC

ROOM

GaP OriGiNal 60X47

Debba 60X48
ZeSTaW ViCTOria

ViCTOria 60X49

rODeO 52X41

GaP SQUare

CaSerTa 50X43

Stelaż do prezentowanych misek wc za dodatkową opłatą.
Cena pakietu nie uwzględnia montażu umywalek nablatowych i wpuszczanych w blat.
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ZeSTaW Debba rOUND

PrOjekT i realiZaCja DeCOrOOm

PrOjekT i realiZaCja DeCOrOOm

ZeSTaW Debba SQUare

Stelaż do prezentowanych misek wc za dodatkową opłatą.
Cena pakietu nie uwzględnia montażu umywalek nablatowych i wpuszczanych w blat.
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Baterie

ROOM

GrOhe baUeDGe /U

GrOhe baUeDGe /P

GrOhe baUeDGe /W

GrOhe baUlOOP /U

GrOhe baUlOOP /P

GrOhe baUlOOP /W

GrOhe eUrOSmarT
COSmOPOliTaN /U

GrOhe eUrOSmarT
COSmOPOliTaN /P

fDeSiGN meaNDrO /U

fDeSiGN meaNDrO /P

haNSGrOhe lOGiS /P

haNSGrOhe lOGiS /W

klUDi PUre&eaSy /U

klUDi PUre&eaSy /P

klUDi PUre&eaSy /W

GrOhe eUrOSmarT
COSmOPOliTaN /W

TreS alPlUS /U

TreS alPlUS /P

TreS alPlUS /W

fDeSiGN meaNDrO /W

TreS ClaSS /U

TreS ClaSS /P

TreS ClaSS /W

haNSGrOhe lOGiS /U

DECO wiĘCEj

ferrO ZiCCO /U

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

76

ferrO ZiCCO /P

ferrO ZiCCO /W

OmNireS ebrO /U

OmNireS ebrO /P

OmNireS ebrO /W

Stosujemy natynkowe baterie
wannowe i prysznicowe. Wannowe
z zestawem słuchawkowym
montujemy na uchwycie
punktowym, a prysznicowe
z zestawem słuchawkowym
na drążku.

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

ROOM

CerSaNiT SeT b49 aQUa
Zestaw zwiera: stelaż, miskę wc, przycisk.
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PrOjekT i realiZaCja DeCOrOOm

kOłO Slim 2 iDOl

Prysznice i brodziki / wanny

ROOM

raDaWay ClaSSiC C kabiNa kWaDraTOWa

rOCa CONTeSa

kOłO rekOrD

CerSaNiT kOraT

kOłO OPal PlUS

CerSaNiT flaVia

CerSaNiT OCTaVia

kOłO rekOrD DrZWi rOZSUWaNe kWaDraTOWe

DECO wiĘCEj
Wanny prostokątne
od frontu wykańczamy
płytkami łazienkowymi.
raDaWay SirOS C COmPaCT kWaDraTOWy
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kOłO firST kWaDraTOWy
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projekt i realizacja Decoroom

ROOM

Deco
więcej

WIĘCEJ

W trosce o Twój komfort
Podczas pierwszego spotkania omawia-

Przykłady usług dodatkowych:

my układ mieszkania zaproponowany

• wykonanie blatu pod umywalkę murowanego z płytek

przez dewelopera. Niejednokrotnie układ

• wykonanie kabiny prysznicowej lub ścianki typu

pomieszczeń nie jest tym wymarzonym.
Nic więc dziwnego, że pragniesz go zmienić i np. wyburzyć ścianę lub wybudować

walk-in na wymiar
• murowanie brodzika z odpływem liniowym
i wyprofilowanym spadkiem

dodatkową, aby poprawić funkcjonalność

• halogeny w suficie podwieszanym

przestrzeni. Możemy powiększyć salon lub

• zmiany w instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania

zmienić układ ścian działowych. Dzięki

• montaż cegły dekoracyjnej

wiedzy architektów oraz koordynatorów

• zabudowa z płyty gipsowo-kartonowej

prac budowlanych dopasujemy projekt

• wyburzenie ścian murowanych i gipsowo-kartonowych

do Twoich potrzeb. W trosce o transpa-

• zmiany w układzie ścian działowych

rentność działań prace dodatkowe zawsze

• wykonanie belki z płyt gk do zasłonięcia karniszy

uwzględniamy w kosztorysie, abyś poznał

• sufit podwieszany

całościowy budżet przeznaczony na działa-

• zmiany elektryczne

nia projektowe.

• biokominek

montaż cegły dekoracyjnej

schody

montaż lamp

montaż tapety

montaż elementów dekoracyjnych

sufit podwieszany

• tynk dekoracyjny
• montaż lamp
• montaż szyn na suficie
• zasłony, firany, rolety
• klimatyzacja
• montaż grzejnika kanałowego
• gładzie
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WIĘCEJ

Dobrze oświetlone wnętrze
Oświetlenie to dusza wnętrza. Ułatwia codzienne funkcjonowanie w mieszkaniu,
ale też decyduje o charakterze przestrzeni.
Ważne, by pamiętać o kilku oprawach stanowiących o stylu wnętrza – dekoracyjnych
i przyciągających uwagę.
Światło wpływa na podział funkcjonalny przestrzeni. Dzięki oświetleniu najłatwiej
jest wydzielić poszczególne strefy mieszkalne. Może ono sprzyjać koncentracji uwagi
na jednym miejscu – stole lub miejscu pracy, lecz także oświetlać równomiernie całą
przestrzeń. Oświetlenie jest często zintegrowane z zabudową. W takim przypadku
pomysł na nie powstaje już na etapie projektowania.
Światłem tworzymy nastrój. Oświetlenie ledowe czy podwieszane sprzyja budo-

projekt i realizacja Decoroom

waniu klimatu do relaksu, a lampy stołowe
ze swoim miękkim światłem stworzą przytulną atmosferę w Twoim mieszkaniu.
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Marzysz o pięknej kuchni, która stanie się sercem domu lub o garderobie,
która pomieści wszystkie rzeczy? Stworzyliśmy dział Decoroom Kitchen, który
kompleksowo zajmie się zabudową meblową w mieszkaniu. Począwszy od
projektu, poprzez wybór materiałów aż po montaż mebli.
W Decoroom Kitchen wykonujemy wszelkie zabudowy meblowe w postaci szaf
wnękowych, domowej biblioteki czy szafek
w łazience. Wybierając kuchnie z Decoroom
otrzymują Państwo:

projekt i realizacja Decoroom

• projekt architekta wnętrz
specjalizującego się w aranżacji kuchni
• wizualizacje 3D
• indywidualny dobór materiałów
• meble wykonane na wymiar
• dostawę i montaż mebli w cenie

WIĘCEJ

Więcej niż kuchnia

WIĘCEJ

Kuchenna układanka
Nie ma dobrej kuchni bez przemyślanego projektu. Dlatego już na etapie projektowania chcemy jak najlepiej
poznać Twoje oczekiwania i codzienne przyzwyczajenia.
Ważne, by projekt powstawał równolegle z planowaniem wnętrza – dzięki temu stworzymy spójną koncepcję funkcjonalną i wizualną mieszkania. Nasz architekt
pomoże w doborze materiałów, kolorystyki i elementów
wyposażenia, które będą harmonizowały z całością wnętrza. Pamiętamy o ergonomii i dopasowaniu zabudowy
do wygody użytkownika. Nic nie może nam umknąć:
wysokość zawieszenia szafek, zachowanie trójkąta roboczego, dostosowanie wysokości i poziomów blatów,
tak by spełniały normy budowlane.
Gdy już wypracujemy wspólną koncepcję, przygotujemy wizualizację 3D, dzięki której zobaczysz swoją docelową kuchnię. Wiemy, że przeniesienie wizji na konkretny
obraz pomoże omówić detale i wątpliwości, a tym samym skutecznie przejść do etapu realizacji.

projekt i realizacja Decoroom

Czas realizacji określamy w umowie.

W kosztorysie stawiamy

Montaż mebli wykonujemy pod nadzorem

na przejrzystość.

koordynatora prac stolarskich.

Otrzymasz od nas kosztorys mebli
kuchennych wraz ze szczegółową
specyfikacją elementów, które zostaną
wykorzystane w kuchni (blaty, rodzaj
szafek, oświetlenie).
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WIĘCEJ

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

PrOjekT i realiZaCja DeCOrOOm

DECO wiĘCEj
Dbamy o to, byś mógł jak
najszybciej zamieszkać w nowym
mieszkaniu. już na etapie aranżacji
wnętrza nasi stolarze wykonują
pomiary pod zabudowę
meblową, garderobę
i szafy wnękowe.
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Ikony - Legenda

Płytki / Gresy

ścieralność ac4

dwustronna v fuga

klejona

szczotkowana

nierektyfikowane

antypoślizgowość r10

połysk

ścieralność ac5

czterostronna v fuga

lakierowana

pływająca

rektyfikowane

antypoślizgowość r11

lapato

brak v fugi

wodoodporność

olejowana

antypoślizgowość r9

Drzwi
zawias ukryty

ościeżnica przylgowa

zawias widoczny

zamek magnetyczny

mat

satyna

umywalka nablatowa

umywalka wpuszczana

umywalka ścienna

deska wolnoopadająca

miska bezkołnierzowa

Ceramika

ościeżnica bezprzylgowa

zamek zwykły
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ROOM

Podłoga

plaster miodu

okleina naturalna

wypełnienie płytą
wiórową

laminat

ukryte

okleina hpl

lakierowane

konstrukcja ramiakowa
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garderoba

Podłogi, cokoły
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wc

pralnia,

Łazienka,

Kuchnia, aneks kuchenny

Pokój dzienny, sypialnie,

Hol

Wykończenie ścian, sufitów

Specyfikacja materiałów

Pomieszczenie

Płytki ceramiczne: Domino (Silano Beige, Fino Grey, Terini Graphite, Lilo bianco mat, Remos white, Remos grey mat, Entina Grey mat, Marbel beige mat, Hass brown,
Alabaster shine mat, Micare, Kolekcja Otis, 59.8x59.8); Opoczno, kolekcja Pietra, 29.7x59.8; Paradyż kolekcja Ibis 30x60, 60x60; Cerrad (kolekcje: Giornata, Notta, Tramonto 11x60, Setim, Tilia 17.5x60), klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. typu Sopro lub Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek
podłogowych. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.

Zmiany w instalacjach

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

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne: Porta (kolekcje: Line: A1, B1, C1, F1, E1, G1, H1, Portadecor, Portasynchro 3D; Vector Premium: A, B, C, E, T, U, V, Lakier Premium biały; Harmony:
A0, A1, B0, B1, B2, C0, Portadecor, Portasynchro 3D; Level: P, C1, C2, C3, Portadecor; Verte Home J: J0, J1, J2, J4, J5, J6, Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D;
Focus Premium: 5A, 5B, 5C, Lakier Premium biały).
Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą
producenta. Wykończenie zgodne z ofertą w katalogu.
Klamki: Siapre Cosmo; Sterk oval 1701 F5; Sterk oval 1701; VDS (modele: Slick, Toma, Dalia); Metal-Bud (modele: Nova kwadratowy, Nova okrągły, Qubik K, Sapphire).
Klamki bez zamków na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów

Przeznaczenie

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

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

Podłogi, cokoły

Panele laminowane: Egger (kolekcje: Classic 1292x193x8mm; Large 1292x246x8mm – wskazane modele); Quick Step (kolekcje: Classic 1200x190x8mm; Creo
1200x190x7mm – wskazane modele); Tarkett (kolekcje: Woodstock 194x1292x8mm; Ballet 194x1292x8mm; Cinema 194x1292x8mm; Estetica 194x1292x9mm - wskazane modele), kładzione w systemie „podłogi pływającej”.
Listwy przypodłogowe laminowane Egger 6 cm zgodne z podłogami laminowanymi lub listwy białe Lagrus Classic 19 R10, Krym 80, Odessa 80, listwy Cezar Polistyren
(łazienka): LPC-23, LPC-11. Łączenie podłogi laminowanej z płytkami, listwa progowa laminowana, szeroka.

Zmiany w instalacjach

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

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne: Porta (kolekcje: Line: A1, B1, C1, F1, E1, G1, H1, Portadecor, Portasynchro 3D; Vector Premium: A, B, C, E, T, U, V, Lakier Premium biały; Harmony:
A0, A1, B0, B1, B2, C0, Portadecor, Portasynchro 3D; Level: P, C1, C2, C3, Portadecor; Verte Home J: J0, J1, J2, J4, J5, J6, Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D;
Focus Premium: 5A, 5B, 5C, Lakier Premium biały).
Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą
producenta. Wykończenie zgodne z ofertą w katalogu.
Klamki: Siapre Cosmo; Sterk oval 1701 F5; Sterk oval 1701; VDS (modele: Slick, Toma, Dalia); Metal-Bud (modele: Nova kwadratowy, Nova okrągły, Qubik K, Sapphire).
Klamki bez zamków na klucz.

Wykończenie ścian, sufitów

Płytki ceramiczne: Cersanit (kolekcje: Marinel 20x60, 18.5x59.8; Stay Classy 29.8x59.8, 42x42, 18.5x59.8; Kavir 20x60, 18.5X59.8; Zambezi 20x60, 18.5X59.8; Manzilia
20x60, 42x42); Pamesa (kolekcja AT. Lamar 20x75); Paradyż (kolekcje: Emilly/Milio 30x60, 40x40, Natura/Naturo 30x60, 60x60; Synergy 30x60, Harmony 30x60, 60x60,
Fiori 30x60; Domino, Nesi White/Nesi Blue 30.8x60.8, 45x45, 14.8x59.8, Bonella White 30.8x60.8,45x45, Dover 30.8x60.8, 45x45; Tubądzin (kolekcje: Brave 14.8x44.8,
Industria 30.8x60.8, 14.8x44.8), klejone na ścianach przy zastosowaniu krzyżyków, w pasie międzyszafkowym (o szerokości ok. 60-70 cm) w miejscach zabudowy
kuchennej, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. typu Sopro lub Mapei. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.
Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane gotowymi farbami Dulux Easy Care lub Beckers Designer Colour.
Sufity (tynki gipsowe III kat.) malowane farbami Dekoral w kolorze białym. Brak gładzenia ścian i sufitów.

Podłogi, cokoły

Płytki ceramiczne: Domino (Silano Beige, Fino Grey, Terini Graphite, Lilo bianco mat, Remos white, Remos grey mat, Entina Grey mat, Marbel beige mat, Hass brown,
Alabaster shine mat, Micare, Kolekcja Otis, 59.8x59.8); Opoczno (kolekcja Pietra, 29.7x59.8); Paradyż (kolekcja Ibis 30x60, 60x60); Cerrad (kolekcje: Giornata, Notta,
Tramonto 11x60, Setim, Tilia 17.5x60), klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. typu Sopro lub Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek
podłogowych. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.

Zmiany w instalacjach

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

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne: Porta (kolekcje: Line: A1, B1, C1, F1, E1, G1, H1 – Portadecor, Portasynchro 3D; Vector Premium: A, B, C, E, T, U, V – Lakier Premium biały; Harmony:
A0, A1, B0, B1, B2, C0 - Portadecor, Portasynchro 3D; Level: P, C1, C2, C3- Portadecor; Verte Home J: J0, J1, J2, J4, J5, J6 - Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect
3D; Focus Premium: 5A, 5B, 5C – Lakier Premium biały). Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki oraz
zamek wc. Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą producenta. Wykończenie zgodne z ofertą w katalogu. Wentylacja w postaci podcięcia lub tulej wentylacyjnych.
Klamki: Siapre Cosmo; Sterk oval 1701 F5; Sterk oval 1701; VDS (modele: Slick, Toma, Dalia); Metal-Bud (modele: Nova kwadratowy, Nova okrągły, Qubik K, Sapphire).
Klamki z zamkiem wc.
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Łazienka, pralnia, wc

Przeznaczenie

Specyfikacja materiałów

Wykończenie ścian, sufitów, podłóg

Płytki ceramiczne: Cersanit (kolekcje: Marinel 20x60, 18.5x59.8; Stay Classy 29.8x59.8, 42x42, 18.5x59.8; Kavir 20x60, 18.5X59.8; Zambezi 20x60,
18.5X59.8; Manzilia 20x60, 42x42); Pamesa (kolekcja AT. Lamar 20x75); Paradyż (kolekcje: Emilly/Milio 30x60, 40x40, Natura/Naturo 30x60, 60x60;
Synergy 30x60, Harmony 30x60, 60x60, Fiori 30x60; Domino, Nesi White/Nesi Blue 30.8x60.8, 45x45, 14.8x59.8, Bonella White 30.8x60.8,45x45, Dover
30.8x60.8, 45x45; Tubądzin (kolekcje: Brave 14.8x44.8, Industria 30.8x60.8, 14.8x44.8), klejone przy zastosowaniu krzyżyków, bez płytek dekoracyjnych. Płytki ścienne układane do wys. 2.2 m. Fuga np. typu Sopro lub Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje
się stosowania listew PCV kończących linie płytek.
Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane farbami Dulux Kuchnia/Łazienka w kolorze białym.
Sufity (tynki gipsowe III kat.) malowane farbami Dulux Kuchnia/Łazienka w kolorze białym.

Zmiany w instalacjach

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

Ceramika łazienkowa

Umywalka ceramiczna: Koło: (nablatowa/ścienna Twins 50x46; ścienna: Nova Pro 60x46; Rekord 60x45.5, Style 60x46); Cersanit; (wpuszczana:
Colour 60.5x45, Crea 50,5x40, Ontario new 50x39.5, Moduo 60x45; nablatowa: Caspia Ring 44x44, Parva ścienna 60x46); Roca (ścienna: DEBBA
60x48, Victoria 60x49; nablatowa/ścienna Caserta 50x43; nablatowa/ścienna GAP Original 60x47; wpuszczana RODEO 52x41). Umywalki wiszące
o maksymalnej szerokości do 60 cm montowane są do ściany z syfonem, bez szafek. Montaż umywalek nablatowych i wpuszczanych w blat
nie jest uwzględniony w ramach umowy o roboty wykończeniowe.
Stelaż: Cersanit Set B49 Aqua - zestaw; Koło SLIM 2 Idol – zestaw, dostępny tylko w komplecie z dedykowaną miską wc, deską i przyciskiem.
Miska ustępowa: Koło (kolekcje: Rekord - bezkołnierzowa, deska zwykła, Style – kołnierzowa, deska zwykła); Cersanit (kolekcje: Carina – bezkołnierzowa, deska zwykła, Delfi zestaw– bezkołnierzowa deska wolnoopadająca); Roca (kolekcje: Victoria zestaw – bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca, Debba Square zestaw – bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca, Debba Round zestaw – bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca, Gap
Square – kołnierzowa, deska zwykła). W przypadku wyboru powyższych misek ustępowych, stelaż dodatkowo płatny.
Wanna akrylowa z syfonem wannowym: Roca Contesa; Koło (kolekcje: Opal Plus, Rekord); Cersanit (kolekcje: Korat, Flavia, Octavia), biała,
o długościach 150-170cm. Front wanny prostokątnej wykończony jest płytkami.
Kabina prysznicowa kwadratowa: Koło Rekord; Radaway Classic C, szkło transparentne, profil chrom, o wymiarach 80x80.
Brodzik prysznicowy kwadratowy: Koło (First; Radaway Siros C Compact), z syfonem prysznicowym, zgodny z kabiną prysznicową. Kabina
prysznicowa oraz brodzik – za dopłatą, przy wymianie wanny na prysznic.

Armatura łazienkowa

Bateria umywalkowa: Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Hansgrohe kolekcja Logis; Kludi kolekcja Pure&Easy; Tres
(kolekcje: Alplus, Class), Fdesign kolekcje: Meandro, Ferro Zicco, Omnires Embro jednouchwytowa, stojąca, montowana na umywalce, kolor chrom.
Bateria wannowa: Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Hansgrohe Logis; Kludi Pure&Easy; Tres (kolekcje: Alplus, Class),
Fdesign kolekcja Meandro, Ferro kolekcja Zicco, Omnires kolekcja Embro, natynkowa z zestawem natryskowym (uchwyt punktowy). Słuchawka
natryskowa, kolor chrom.
Bateria prysznicowa: Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Hansgrohe kolekcja Logis; Kludi kolekcja Pure&Easy; Tres
(kolekcje: Alplus, Class), Fdesign kolekcja Meandro, Ferro kolekcja Zicco, Omnires kolekcja Embro. Słuchawka natryskowa, kolor chrom, drążek.
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Pomieszczenie

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

Showroom Warszawa

Showroom Wrocław

Decoroom Sp. z o.o.

Decoroom Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 62B

ul. Benedykta Polaka 2 lok. U3

02-002 Warszawa

50-379 Wrocław

godziny otwarcia:

godziny otwarcia:

pon.–pt.: 9:00–18:00

pon.–pt.: 9:00–18:00

sobota: 10:00–15:00

Kontakt

Miejsca w sieci

warszawa@decoroom.eu

www.decoroom.eu

wroclaw@decoroom.eu

blog.decoroom.eu

+48 888 220 110 Warszawa
+48 888 840 860 Wrocław
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Skontaktuj się z nami

blog.decoroom.eu

decoroom.eu

