PROGRAM
DELUXE+

Projekty aranżacji wnętrz to nasza pasja!
Pozwól nam zaaranżować Twój domowy świat.
Projektujemy wnętrza i aranżujemy ich przestrzeń!
Na pierwszym planie Architekci Wnętrz stawiają
funkcjonalność, pomysłowość i szczegółowe rozpoznanie
potrzeb Klientów.
Nasz zespół Architektów to ludzie z pasją do pracy, stale
rozwijający swoje umiejętności. Każdy z nich posiada
wieloletnie doświadczeniu w projektowaniu, dekorowaniu i
prowadzeniu prac wykończeniowych z nadzorem
autorskim.

INDYWIDUALNOŚĆ
KREATYWNOŚĆ
FUNKCJONALNOŚĆ

Design według naszego zespołu
Design, który proponujemy, to proces twórczy, w wyniku którego powstaje pewna wartość dodana dla Klienta. Designem
może być wyjątkowy rozkład pomieszczeń, szczególny styl mebli, wyjątkowe wyposażenie, zaskakująco dobrane kolory, czy
ciekawe zestawienia materiałów a także wszystko jednocześnie. Dobry design oddaje styl życia oraz sposób bycia Klienta.
Sprawia, że czuje się doskonale w zaprojektowanej przestrzeni mieszkania, domu, czy biura. By tak się stało, na samym
początku etapu projektowania, staramy się dobrze poznać Klienta, co lubi, co mu się podoba i co chciałby osiągnąć. Ta wiedza
pozwala architektom wnętrz na zaprojektowanie wyjątkowych, dopasowanych do oczekiwań Klientów aranżacji pokoi.
Design to również sposób na podniesienie jakości
życia. Nasze projekty wnętrz są dobrze wymyślone i
zaprojektowane. Odpowiadają na rzeczywiste
potrzeby ludzi a nie na chwilowe zachcianki. Cechuje
je prostota i minimalizm a wyróżnia funkcjonalność i
użyteczność, dlatego Klienci oceniają je bardzo
pozytywnie.

Wykończenie pod klucz
Skorzystaj z naszych programów wykończeniowych!
Jako jedyni w Polsce,
Oferujemy trzy główne programy wykończeniowe pod
klucz wraz z zabudową kuchni na wymiar w cenie!
Dbając o komfort i wygodę naszych Klientów, stworzyliśmy
rewelacyjne programy wykończeniowe pod klucz, zawierające pełny
wachlarz materiałów i usług niezbędnych do zaaranżowania i
wykończenia wnętrza.
Oferta skierowana jest do osób poszukujących przystępnej ceny,
które jednocześnie nie chcą, bądź nie mają czasu angażować się w
proces wykonawczy we własnym zakresie. Zapewniamy indywidualne
podejście do każdej realizacji oraz wsparcie zespołu architektów
oraz wyspecjalizowanych ekip wykończeniowych.
Proponujemy również pełną koordynacją prac wewnątrzlokalowychod dostawy materiałów budowlanych poprzez realizację mebli na
wymiar, wyposażenie w meble ruchome, aż po finalną dekoracją
wnętrza.

LIFE+
COMFORT+
DELUXE+

Program LIFE+

odpowiada na potrzeby klientów poszukujących szybkiej i taniej aranżacji
wnętrza,
przy jednoczesnym zachowaniu materiałów wysokiej jakości oraz pełnej oferty na
wykonanie prac w lokalu. Niższy budżet wcale nie musi oznaczać konieczności wykończenia
mieszkania systemem gospodarczym. Oddaj się w ręce naszych architektów, a ich doświadczenie i
umiejętność wsłuchania się w potrzeby każdego klienta sprawią, że Twoje mieszkanie będzie tym
wymarzonym.
W cenie zabudowa kuchni na wymiar do 7 mb długości.
Fronty laminowane: kolory gładkie i drewnopodobne.

Program COMFORT+

został stworzony dla osób poszukujących komfortu w swoim domu.
Wyselekcjonowane materiały wysokiej jakości pozwolą na długie lata użytkowania mieszkania.
Połączenie naturalnych barw, struktur drewna, naturalnego betonu i pełnej gamy kolorów, dają
naszym Architektom możliwość stworzenia efektownych i eleganckich wnętrz. Jeżeli poszukujesz
ciekawych i nowoczesnych form, oczekujesz designerskich i funkcjonalnych wnętrz, to przy wyborze
pakietu COMFORT otrzymasz wszystko czego potrzebujesz.
W cenie zabudowa kuchni na wymiar do 7 mb długości.
Fronty MDF lakierowane- mat i półmat (ponad 200 kolorów) oraz fronty laminowane: kolory gładkie i
drewnopodobne.

Program DELUXE+

to opcja dla najbardziej wymagających Klientów. Nasi Architekci
wykorzystują w swoich projektach najnowsze trendy światowego designu. W połączeniu z materiałami
czołowych producentów, znajdziemy tu kolekcje sprowadzone bezpośrednio z Włoch, Hiszpanii,
Portugalii czy Niemiec. Dodatkowo wzbogaciliśmy ofertę o materiały z kolekcji znanego polskiego
projektanta Macieja Zienia. Dzięki propozycjom zawartym w pakiecie Deluxe, możemy wspólnie
stworzyć niebanalne wnętrze o charakterze apartamentowym rodem z Paryża czy Nowego Yorku.

W cenie zabudowa kuchni na wymiar do 7 mb długości.
Fronty stylizowane (frezowane) w lakierze oraz MDF-y lakierowane w macie i półmacie (ponad 200
kolorów)

Wykończenia pod klucz - co nas wyróżnia?
-15%

Tyle wynosi oszczędność na podatku VAT
przy dostawie materiałów wraz z robocizną.

Odbiór mieszkania od developera.
Sprawdzenie stanu technicznego lokalu zgodnie z umową.

Zabudowa kuchni w cenie Pakietu!
Własna stolarnia, wykonujemy meble na wymiar.

Gama Design w liczbach

35 695,00

m2

Łączna powierzchnia projektowanych i wykończonych
mieszkań i domów

2360
Ilość zrealizowanych mebli na wymiar zgodnie z
indywidualnym projektem.

2259
Ilość przepracowanych roboczogodzin w ramach
działalności

Możliwość dokonywania zmian w zakresie oferowanych
materiałów! Nie zatrzymuj się na zawartości Pakietu- jesteśmy
elastyczni, dostosujemy się do Twoich potrzeb!

590

Pełny nadzór nad realizacją prac!
Dedykowany Koordynator Prac Wykończeniowych zadba o
każdy szczegół.

250

Ilość zrealizowanych projektów wykonanych pod
Klucz

Ilość krajowych i światowych producentów materiałów
aranżacyjnych dostępnych w naszym portfelu.

Pracując z nami otrzymujesz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indywidualne podejście do Klienta
pełny kompromis w działaniu
konsultacje z Architektem Wnętrz przy tworzeniu projektu
model 3D projektu aranżacji wnętrz
nadzór projektowy nad realizacją wnętrz
możliwość rozszerzenie pakietu Deluxe+ dodatki aranżacyjne.
oszczędność na podatku VAT w wysokości 15% na materiałach przy połączeniu
dostawy z montażem.
produkcję i dostawę wysokiej jakości mebli na wymiar- własna stolarnia
gwarancję terminu zakończenia prac
oszczędność czasu i pieniędzy
Kreatywność to nasza mocna strona!

To co nas wyróżnia to zdecydowanie kreatywność naszego zespołu!
Nasi Architekci potrafią wysłuchać i wczuć się w potrzeby naszych
Klientów. Zawsze stawiają na funkcjonalność i dbałość o spójne
wnętrza. W realizacjach pod klucz mocno stawiamy na
kompleksowość naszej oferty. W jednym miejscu inwestor zrealizuje
projekt aranżacji wnętrz oraz wykończy swoje wnętrze za
pośrednictwem naszych ekip. Polecam nasze usługi.

Piotr Bielecki
CEO

Sprawdź nas

w działaniu

DOŁĄCZ DO

GRONA
zadowolonych

Klientów

Ścieżka postępowania – to bardzo proste
1
Spotkanie z Opiekunem
Klienta. Omówienie oferty
i wybór odpowiedniego
Pakietu

10
Przygotowanie kosztorysu
prac dodatkowych.

2
Omówienie prac
dodatkowych i
przygotowanie wstępnej
wyceny

9
Przygotowanie projektów
zabudowy kuchni

3
Podpisanie umowy na
wybrany pakiet
wykończenia pod KLUCZ

8
Opracowanie i
prezentacja projektu
wnętrz – rzuty 2D.

4
Pierwsze spotkanie z
Architektem Wnętrz.

7
Przygotowanie i
prezentacja modelu 3D
aranżacji wnętrz.

5
Prezentacja układu
funkcjonalnego w 3
rzutach 2D.

6
Dobór materiałów
wykończeniowych.

11
Przygotowanie projektu
wykonawczego.

20
Pisemna gwarancja
Sesja zdjęciowa
Protokół przekazania lokalu

12
Zatwierdzenie projektu
aranżacji wnętrz oraz
kosztorysu końcowego.

19
Przekazanie kluczy do
gotowego mieszkania.

13
Wprowadzenie
Koordynatora Prac
Wykończeniowych.

18
Dostawa i montaż elementów
dodatkowych: meble,
oświetlenie, wyposażenie
dodatkowe.

14
Zamówienie 100%
materiałów
wykończeniowych.

17
Zakończenie prac
wykończeniowych.

15
Rozpoczęcie prac
wykończeniowych w
lokalu.

16
Pełny nadzór
projektowy i techniczny
nad realizacją prac.

PONAD

250
MAREK
W JEDNYM

MIEJSCU!

DELUXE
TYLKO W GAMA DESIGN
ZABUDOWA KUCHNI W CENIE

„Specjalizujemy się w nietypowych realizacjach.
Nasza pasja do pracy z drewnem
daje piękne i ergonomiczne rezultaty.
Oferujemy produkcję mebli kuchennych
skrojonych na miarę Twoich potrzeb”

W naszej pracy łączymy tradycję rzemieślniczą z
nowoczesnym parkiem maszynowym.
Wieloletnie doświadczenie w produkcji mebli na wymiar
zaowocowało wysoką jakością naszych produktów.
Z nami wykonasz meble proste, nowoczesne jak i stylizowane.
Jeżeli szukasz czegoś niepowtarzalnego, to dzięki frezarkom
NCS wykonamy spersonalizowany wzór na frontach
meblowych – ogranicza nas tylko Wasza kreatywność.
Dodatkowo, oferujemy pełną paletę kolorystyczną RAL , czyli
do dyspozycji mamy ponad 250 kolorów plus barwy mieszane
indywidualnie! A wszystko mieszamy we własnej lakierni!

Zabudowa kuchni w cenie pakietu:
Fronty szafki
dolne :

Fronty stylizowane/frezowane wykonane z MDFu lakierowanego
mat bądź półmat. Kolorystyka- paleta RAL Classic – około 215 barw

Fronty szafki
górne :

Fronty gładkie z MDFu lakierowanego w macie bądź półmacie.
Kolorystyka- paleta RAL Classic – około 215 barw

Korpus:

Płyta meblowa laminowana kolor biała/popielata – do wyboru

Plecy szafek:

Płyta HDF w kolorze białym

Cokoły:

Płyta meblowa w kolorze korpusów – do 10 cm wysokości

Półki:

Płyta meblowa laminowana kolor biała/popielata – do wyboru

Systemy
kuchenne:

Zawiasy Modul marki Blum
Szuflady z systemem prowadnic Tandembox + Blumotion marki Blum

Uchwyty:

Przykręcane: gałkowe, relingi, typowe – około 80 wzorów

Blaty:

Laminowane o grubości do 4 cm, kolory gładkie, drewnopodobne,
betony i kamienie – około 60 wzorów i odcieni

Oświetlenie:

Podszafkowe, ledy montowane w profilach aluminiowych

Długość:

W
pliku
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można
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źć
części
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z
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Zabudowa meblowa do 7,00 mb

W PRODUKCJI MEBLI
UŻYWAMY TYLKO
SPRAWDZONYCH MAREK

Fronty frezowane/stylizowane w ofercie pakietu Deluxe+
Trendy
Znakiem rozpoznawczym nowoczesnej kuchni nie są już, wbrew
pozorom, gładkie i połyskujące fronty zabudowy kuchennej. Coraz
modniejsze stają się fronty z delikatnymi frezami, stylizowane na
rustykalne. W nowym sezonie 2022r, w aranżacji kuchni stawiamy
na klasykę w nowoczesnym wydaniu, łączącą elegancki minimalizm
z tradycyjnym wzornictwem.

Czym są frezy?
Frezy to elementy zdobiące fronty kuchenne. Występują w formie
pionowych lub poziomych pasków czy wyżłobionych ramek. Często
zdobione są dodatkowymi akcentami, takimi jak ornamenty, fale i
nieregularne linie.
Frezy na meblach kuchennych pojawiają się w wielu wersjach,
zarówno skromnych, jak i wyjątkowo ozdobnych. Te drugie mogą
stać się dekoracją dominującą we wnętrzu, dlatego decydując się
na zabudowę kuchenną z frezowanymi frontami warto dostosować
je do stylu w jakim urządzona została kuchnia. Jeśli chcecie, by
wasze wnętrze pozostało delikatne i minimalistyczne, powinniście
wybrać fronty z subtelnymi frezami.

Przykładowe wzory frontów frezowanych
MODA NA OZDOBNE FREZY
Kuchnia to pomieszczenie, w
którym funkcjonalność gra
pierwsze skrzypce. Nie
oznacza to jednak, że podczas
jej urządzania nie należy
przejmować się estetyką tego
wnętrza.
Wręcz przeciwnie - w ładnej i
modnie zaaranżowanej kuchni,
praca staje się o wiele
przyjemniejsza.
NIE OGRANICZAJ SIĘ!
Gama Design oferuje
personalizację frontów
meblowych. Z nami możesz
zaprojektować swój
niepowtarzalny wzór, który
wykonamy dla ciebie w naszej
stolarni.

*Wzory frontów frezowanych oferowanych w ramach Pakietu Deluxe+ zawarte są w Umowie Realizacyjnej.

Baza kolorystyczna – RAL Classic
Paleta kolorów RAL stanowi standard dokładnej identyfikacji poszczególnych odcieni
barw. Dzięki niej, precyzyjnie można oznaczyć barwy lakierów do produkcji frontów
meblowych.
Dodatkowo, dzięki palecie możemy mieszać kolory, przez co uzyskujemy barwy
spersonalizowane pod wytyczne Klienta.
Podstawowa paleta, czyli RAL Classic obejmuje 215 kolorów. Nie jest to jednak
jedyny system określania barw.

W roku 2022 topową barwą będzie – PANTONE
17-3938 Very Peri. W tym roku eksperci wykreowali
zupełnie nowy i odważny kolor, który powstał z
połączenia barwy niebieskiej, intensywnego fioletu
i domieszki koloru czerwonego.
Very Peri to kolor roku, który stworzono w
instytucie od podstaw pierwszy raz od 22 lat.

Przykładowa kolorystyka frontów MDF lakier mat bądź półmat
Zakres RAL 1xxx

Zakres RAL 5xxx

Zakres RAL 2xxx

Zakres RAL 6xxx

Zakres RAL 8xxx

Zakres RAL 3xxx

Zakres RAL 7xxx
Zakres RAL 4xxx

Zakres RAL 9xxx

Paleta kolorystyczna
RAL Classic

Przykładowe uchwyty do frontów kuchennych

Przykładowe uchwyty do frontów kuchennych

Blaty Kuchenne
Blaty kuchenne wykonane są z płyty wiórowej. Do ich produkcji wykorzystuje
się nowoczesną technologię postformingu.
Dzięki niej, powstały produkt łączy w sobie bogate wzornictwo, estetykę,
łatwość montażu i konserwacji z trwałością i odpornością na działanie
różnych czynników zewnętrznych.

Zalety:
•

•
•
•
•

•

odporność na podwyższoną temperaturę- pozwala na postawienie bezpośrednio
na blacie naczynia z wrzątkiem, z wyłączeniem czajników i garnków metalowych
oraz patelni
odporność na działanie promieni UV- pod wpływem działania światła dziennego
blaty nie ulegają odbarwieniu
odporność na działanie pary wodnej- para nie przenika w głąb blatu i nie
powoduje rozwarstwień płyty- dotyczy powierzchni roboczej blatu
odporność na działanie detergentów- domowe, delikatne środki czystości (np. płyn
do naczyń) nie ścierają i nie uszkadzają laminatu
odporność na działanie mleka, herbaty, kawy, soków, czerwonego wina, octu,
atramentu- płyny te nie wsiąkają w powierzchnię laminatu i nie tworzą trwałych
plam
odporność na zarysowania, wgniecenia i ścieranie- laminaty (CPL i HPL)
wykorzystywane do produkcji blatów produkowane są wg wymagań normy PN-EN
438

Przykładowa kolorystyka blatów kuchennych
Imitacja kamienia

Przykładowa kolorystyka blatów kuchennych
Unikolor i fantazyjne

Przykładowa kolorystyka blatów kuchennych
Drewnopodobne- struktura

Opcje dodatkowe – wyposażenie wnętrza szafek kuchennych*
LeMans
To system ruchomych półek który doskonale wykorzystuje całą
przestrzeń szafek narożnych tzw. ślepych. W "nerce" LeMans półki
wysuwają się całkowicie poza szafkę, przez co cały czas mamy
zapewniony doskonały dostęp do przechowywanych produktów.
Dzięki dużej ładowności do 50 kg i maksymalnej wygody
użytkowania, możemy uznać go za najlepszy system do szafek
kuchennych.

Płynny i lekki ruch
Jednym ruchem ręki możesz wysunąć całą zawartość na zewnątrz.
Półki płynnie i niezależnie od siebie wysuwają się z szafki.

Opływowy kształt
Półek sprawia, że idealnie nadają się do zagospodarowania tzw.
ślepego narożnika, umożliwiając przechowywanie okrągłych i
owalnych naczyń. Płaszczyzna użytkowa tzw. "nerki" jest bardzo
duża dzięki, temu garnki i patelnie, których w kuchni mamy sporo
idealnie się na nich układają. Jednocześnie pozwala maksymalnie
wykorzystać powierzchnię magazynową.

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Opcje dodatkowe – wyposażenie wnętrza szafek kuchennych*
Magic Corner Comfort
To
naprawdę
„magiczne”
rozwiązanie
dla
Twojego
narożnika. Chociaż ma to mniej wspólnego z magią niż z
inteligentnym projektem i wiedzą techniczną! Magic Corner
Comfort może pomieścić dwie kompletne szafki obok siebie w
jednej szafce narożnej.

Koniec z "nurkowaniem"!
Wystarczy, że lekko pociągniesz ręką uchwyt ramy i odchylisz go w
bok, a wewnętrzne kosze automatycznie przesuną się na miejsce
przednich. Następnie możesz ręcznie wysunąć każdy kosz na
zewnątrz szafki.

Przestrzeń przechowywania
Zawartość szafki podzielona jest na cztery półki, dzięki czemu
wykorzystane jest nawet 80% dostępnej przestrzeni.

Miejsce na drobne AGD
Idealne rozwiązanie, jeśli przechowujesz duże ilości małego sprzętu
AGD w kartonowych opakowaniach (np. roboty kuchenne, miksery,
blendery).

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Opcje dodatkowe – wyposażenie wnętrza szafek kuchennych*

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Opcje dodatkowe – zlewozmywak i bateria kuchenna*
Jak wybrać zlewozmywak?
Aż 60% czynności kuchennych odbywa się w strefie wody.
Idealnie dobrany zlewozmywak z baterią kuchenną łączy funkcjonalność z
pięknym wyglądem. W tym względzie nie ma miejsca na kompromisy. Zaufaj
naszemu doświadczeniu, dobierzmy wyposażenie do kuchni każdej wielkości i
urządzimy ją w każdej stylistyce.

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Naszym Klientom oferujemy
produkty wyłącznie sprawdzone
o najwyższym standardzie
wykonania.
U nas otrzymasz produkty takich
producentów jak:

Opcja dodatkowa –dostawa sprzętu AGD
Kuchnia jest sercem domu. Dlatego też jedną z
kluczowych decyzji przy wyposażaniu nowego
lokum będzie wybór urządzeń gospodarstwa
domowego. Posiadanie dobrej jakości sprzętów,
usprawni nam codzienne funkcjonowanie, ale i
ułatwi przygotowanie wymarzonego przyjęcia.
W ramach naszej oferty dodatkowej, wybierzemy
dla Ciebie odpowiedni sprzęt AGD, zamówimy go i
dostarczymy bezpośrednio do lokalu.
W naszej ofercie znajdują się następujące marki:

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

JAK DZIAŁAMY - OD ”A” do „Z”
1. Wywiad projektowy – rozpoznanie potrzeb Klienta
2. Określenie wielkości zabudowy do zaprojektowania
3. Dobór materiałów meblowych, wybór frontów, systemów
meblowych itp..
4. Wybór sprzętu AGD
5. Wybór wyposażenia dodatkowego: cargo, zlewozmywak,
bateria kuchenna, systemy narożne.
6. Przygotowanie rysunków technicznych.
7. Zawarcie umowy na realizację wykonania zabudowy
meblowej
8. Pomiar pomieszczeń́ przed rozpoczęciem produkcji
9. Dostawa i montaż̇ mebli na wymiar

SKORZYSTAJ Z NASZEGO
DOŚWIADCZENIA

PODŁOGI
DREWNIANE

Design Experience Dąb Elegance

Design Experience Dąb Elegance

Design Experience Dąb Elegance

Design Experience Dąb Elegance

Design Experience Dąb Classic

Design Experience Dąb Classic

Design Experience Dąb Classic

Design Experience Dąb Classic

Sposoby ułożenia desek :

Wykończenia parkietu:
8 warstw lakieru

Fazowanie V4

4 warstwy olejowosku

Szczotkowanie

Ogrzewanie podłogowe

Chevron Dąb Classic

Chevron Dąb Country

Wykończenia parkietu:

Chevron Jesion Bursztyn

Sposoby ułożenia desek :

SERIA
CHEVRON

8 warstw wytrzymałego lakieru
4 warstwy olejowosku
Szczotkowanie
Fazowanie V4

JODŁA FRANCUSKA

Ogrzewanie podłogowe

Grubość parkietu 15 mm
Grubość warstwy
wierzchniej ok. 3,6 mm

Dąb Vintage 1940's Black on Fire

Dąb Vintage 1950’s NOIR

Dąb Vintage 1960’s Touch of Gray

Dąb Vintage 1970’s Dusty Brown

Dąb Vintage 1980’s Mocca Cherry

SERIA
VINTAGE SERIES

Wykończenia parkietu:

Sposoby ułożenia desek :

4 warstwy olejowosku

Ogrzewanie podłogowe

Szczotkowanie

Delikatne poprzeczne
ślady po pile

Fazowanie V4

Dostępne wymiary: szer. 70 mm / dł. 1100-1200 mm
Vintage Series: grubość 15 mm
Warstwa wierzchnia ok. 3,6 mm

Dąb Elegance gr. 11 mm.

Dąb Classic gr. 11 i 14 mm.

Dąb Classic Bielony gr. 14 mm.

Dąb Country gr. 11 i 14 mm.

Jesion Elegance Dark gr. 14 mm.

Jesion Elegance Kolor gr. 11 i 14
mm.

Sposoby ułożenia desek :

Jesion Elegance Kolor Bielon gr. 11 i 14 mm.

Wykończenia parkietu:
8 warstw lakieru

Szczotkowanie

4 warstwy olejowosku

Ogrzewanie podłogowe

Fazowanie V4

Jesion Bursztyn gr. 11 i 14 mm.

Sposoby ułożenia desek :

Jesion Koniak gr. 11 i 14 mm.

Wykończenia parkietu:
8 warstw lakieru
4 warstwy olejowosku
Fazowanie V4
Szczotkowanie
Ogrzewanie podłogowe

Dąb Color Alabastro

Dąb Color Avorio

Dąb Color Bianco

Dąb Color Sabbia

Dąb Color Caldo

Dąb Color Luna

Sposoby ułożenia desek :

Dąb Color Sabbia

Wykończenia parkietu:
8 warstw lakieru

Szczotkowanie

4 warstwy olejowosku

Ogrzewanie podłogowe

Fazowanie V4

Dąb Color Fango

Dąb Color Ferro

Dąb Color Rosolare

Dąb Color Vulcano

Dąb Color Nero

Dąb Color Marone

Sposoby ułożenia desek :

Wykończenia parkietu:
8 warstw lakieru

Szczotkowanie

4 warstwy olejowosku

Ogrzewanie podłogowe

Fazowanie V4

Dąb Salt 130

Dąb Bright 130

Dąb Mainland 130

JODŁA FRANCUSKA

Seria
Pure Classico Line 130
Dąb Trivor 130

Dąb Raisins 130

Dąb Serene 130

Jesion Auric 130

Jesion Moonlight 130

Dąb Serene 130

JODŁA KLASYCZNA

Seria
Pure Classico Line 130
Dąb Mainland 130

Dąb Toffee 130

Dąb Caramel 130

Dąb Grand Canyon 130

Dąb Cappuccino 130

JODŁA KLASYCZNA
Dąb Brown Sugar 130

Dąb Marzipan Muffin 130

Seria
Pure Classico Line 130

Seria Pure Classico Line – Jodła Klasyczna przeznaczona jest dla ludzi ceniących
tradycję, a jednocześnie stawiających na nowoczesny design. Naturalna podłoga
ułożona w ponadczasowy wzór jodły klasycznej pasuje do wnętrz w każdym stylu.
Efektownie ożywia nowoczesne aranżacje i staje się harmonijnym uzupełnieniem
klasycznych wystrojów.

Dąb Touch

Dąb Sense

Dąb Intense

Dąb Joy

Ekskluzywne połączenie trzech silnych trendów współczesnego designu: dużego rozmiaru
(szer. 207mm x dł. 2200 mm), stonowanej kolorystyki oraz naturalności prawdziwego
drewna. Deski o ponadstandardowej szerokości 207 mm oraz zaznaczonych krawędziach
– faza dwustronna, z warstwą wierzchnią 3,2 mm. Struktura drewna została uwypuklona
przez szczotkowanie, a naturalny wygląd podłogi podkreśla wykończenie naturalnymi
olejami lub matowym lakierem.
Dąb Gentle

Dąb Cheer

Dąb Still

Dąb Sunny Molti

Dąb Harmony

Dąb Excite

Dąb Tender

Dąb Cappuccino Grande

Dąb Pudding Grande

Dąb Marzipan Muffin Grande

Dąb Amaretti Medio

Najmodniejsze wybarwienia w połączeniu z naturalnym pięknem prawdziwego drewna. Kolekcja
co roku aktualizowana o nowe wzory, dzięki czemu jest zawsze zgodna z aktualnymi trendami.
Kolory uzyskano dzięki unikalnej technologii podwójnego barwienia. Drewno ma wyraźną
strukturę, która została wydobyta w procesie szczotkowania. Taka podłoga to połączenie
autentyczności naturalnego drewna z designerskim sznytem.

Dąb Bonet Medio

Dąb Pudding Grande

Dąb Marzipan Muffin Grande

Dąb Banana Song Grande

Dąb Cardamomo Grande

Dąb Biscuits Grande

Jesion Hazelnut Grande

Jesion Lemon Sorbet Grande

Dąb Cheesecake Grande

Dąb Affogato Grande

Jesion Milkshake Grande

Dąb White Truffle Grande

Dąb Modern Grande

Dąb Bright Piccolo

Seria Pure to drewno w najczystszej postaci. Najwyższej jakości deski jednolamelowe to
ekskluzywna i najbardziej efektowna forma ekspozycji naturalnego piękna surowca.

Dąb Bright Grande

Dąb Creme Brulee Grande

Dąb Mont Blanc Grande

Dąb Mont Blanc Medio

Dąb Mersey Medio

Dąb Raisins Medio

Dąb Caramel Medio

Dąb Conchi Piccolo

Dąb Askania Grande

Dąb Caramel Grande

Dąb Coconut Piccolo

Dąb Bowfell Medio

Dąb Jaspis Piccolo

Jesion Coffee Grande

Dąb Nugat Piccolo

Dąb Brown Sugar Piccolo

Drzwi
Wewnętrzne

Nowość!
DRE
SUPREME
Wyjątkowe drzwi do wyjątkowych wnętrz!
Odkryj autorską linię drzwi
zaprojektowanych przez znanego architekta
Krzysztofa Mirucia. Poznaj cztery wyjątkowe
kolekcje dopasowane do różnych potrzeb i
stylów wnętrzarskich.

4 niezwykłe kolekcje i 14 unikalnych
modeli w wielu wariantach
kolorystycznych.

Hampton 1

Hampton 1

kolekcja

Hampton

Hampton 1

Hampton 2

Kiedy słyszymy „Hampton”, mamy przed oczami jasne,
klasyczne wnętrza, pełne słońca i wakacyjnej atmosfery. Dzięki
modelom z tej kolekcji możemy przenieść ten klimat zarówno
do dużych domów, jak i mniejszych mieszkań. Nasze Hampton
to ponadczasowe drzwi ramowe ze szlachetnymi frezowaniami
o uniwersalnym designie. Jeśli lubią Państwo klasyczne formy,
ta kolekcja powinna Państwu szczególnie przypaść do gustu.
Krzysztof Miruć

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Hampton 2

Wzory okleiny:

Hampton 2

City 1

kolekcja

City

City 1

City 1

City 2

Energia i dynamizm miasta, które nigdy nie zasypia, nowoczesna
architektura oraz słynna londyńska dzielnica finansowa City –
to wszystko zainspirowało mnie do zaprojektowania tej niezwykłej
kolekcji drzwi. Znajdą w niej Państwo proste i nowoczesne skrzydła
płytowe. Wyróżniają je linearne dekory, które można dopasować
do własnych preferencji. Do wyboru mamy wersje z eleganckim
ciemnym szkłem oraz pięknymi intarsjami w złocie, stali, miedzi, bieli
i czerni. Dekory występują zarówno w opcji horyzontalnej, jak
i wertykalnej.
Krzysztof Miruć

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

City 2

Wzory okleiny:

City 2

Intarsje:

Solo 1

kolekcja

Solo

Solo 2

Solo 3

To
kolekcja
dla
miłośników
geometrycznych
wzorów
i trójwymiarowych powierzchni. Graficzne frezowania dodają
drzwiom charakteru, a dzięki zastosowaniu lakieru akrylowego UV
mamy gwarancję, że skrzydła długo pozostaną białe. Do wyboru jest
kilka modeli dla miłośników zarówno prostych linii, jak i obłych
kształtów oraz zabawy geometrią.
Krzysztof Miruć

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Solo 4

Wzory okleiny:

Soho 5

kolekcja

Soho

Soho 5

Soho 5

Nasza miłość do stylu loftowego nie przemija i wcale mnie
to nie dziwi. Można go z powodzeniem dostosować do własnego
gustu, a jego elementy przemycić do wnętrz w różnym klimacie. Jeśli
lubią Państwo ponadczasowy loftowy klimat, polecam kolekcję
Soho. Znajdą w niej Państwo drzwi płytowe z bezpieczną mleczną lub
transparentną szybą oraz czarnymi geometrycznymi podziałami.
Do wyboru jest kilka modeli w różnych kolorach i wysokościach.
Krzysztof Miruć

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Soho 5

Soho 5

Wzory okleiny:

INTERDOOR SERIA LOGGIA
PEŁNE
RODZAJ WYKOŃCZENIA:
Natura Standard
Di Moda Prestige
Di Moda Standard
Malowane Białe
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Zamek zwykły, łazienkowy, oszczędnościowy lub
dostosowany pod wkładkę patentową w kolorze
chromowym lub złotym
• 3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym lub
złotym (drzwi przylgowe)
• 3 zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe)
• Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle przylgowym
PRZYKŁADOWE KOLORY:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

INTERDOOR SERIA CLASSIC
PEŁNE
RODZAJ WYKOŃCZENIA:
Di Moda Prestige
Di Moda Standard
Malowane Białe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Zamek zwykły, łazienkowy, oszczędnościowy lub
dostosowany pod wkładkę patentową w kolorze
chromowym lub złotym
• 3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym lub
złotym (drzwi przylgowe)
• 3 zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe)
• Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle przylgowym
PRZYKŁADOWE KOLORY:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

INTERDOOR SERIA FRESA
PEŁNE
RODZAJ WYKOŃCZENIA:
Di Moda Standard

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Zamek zwykły, łazienkowy, oszczędnościowy lub
dostosowany pod wkładkę patentową w kolorze
chromowym lub złotym
• 3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym lub
złotym (drzwi przylgowe)
• 3 zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe)
• Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle przylgowym

Fresa 2 pełne

Fresa 3 pełne

Fresa 4 pełne

Fresa 5 pełne

PRZYKŁADOWE KOLORY:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Fresa 1 pełne

INTERDOOR SERIA ALBA
RODZAJ WYKOŃCZENIA:
Natura Standard
Di Moda Prestige
Di Moda Standard
Malowane Białe
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Zamek zwykły, łazienkowy, oszczędnościowy lub
dostosowany pod wkładkę patentową w kolorze
chromowym lub złotym
• 3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym lub
złotym (drzwi przylgowe)
• 3 zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe)
• Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle przylgowym

Alba 1

Alba 2

Alba 3

Alba 4

PRZYKŁADOWE KOLORY:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

INTERDOOR SERIA ALLANDE
RODZAJ WYKOŃCZENIA:
Di Moda Prestige
Di Moda Standard

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Zamek zwykły, łazienkowy, oszczędnościowy lub
dostosowany pod wkładkę patentową w kolorze
chromowym lub złotym
• 3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym lub
złotym (drzwi przylgowe)
• 3 zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe)
• Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle przylgowym
PRZYKŁADOWE KOLORY:

Allande 2

Allande 1

Allande 3
* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

INTERDOOR SERIA BARI
RODZAJ WYKOŃCZENIA:
Natura Standard
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Zamek zwykły, łazienkowy, oszczędnościowy lub
dostosowany pod wkładkę patentową w kolorze
chromowym lub złotym
• 3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym lub
złotym (drzwi przylgowe)
• 3 zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe)
• Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle przylgowym
Bari 3

PRZYKŁADOWE KOLORY:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Bari 2

Bari 1

INTERDOOR SERIA PŁASKIE
RODZAJ WYKOŃCZENIA:
Natura Standard
Di Moda Prestige
Di Moda Standard
Malowane Białe/kolor
HPL Standard/Prestige
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Zamek zwykły, łazienkowy, oszczędnościowy lub
dostosowany pod wkładkę patentową w kolorze
chromowym lub złotym
• 3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym lub
złotym (drzwi przylgowe)
• 3 zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe)
• Uszczelka w ościeżnicy i skrzydle przylgowym
PRZYKŁADOWE KOLORY:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Loft 1.1

Loft 4A

Loft 1.1

Seria: Loft Design
Okleina Gladstone/Halifax
Wzory okleiny:

Kolorystyka ościeżnic:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Loft 4A

Porta Loft to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy
aranżacji wnętrz. Głównym motywem przewodnim są̨
nowoczesna czerń́ i ponadczasowa biel w wykończeniu
matowym, które pojawiają̨ się̨ na ościeżnicy oraz we
wszystkich akcesoriach.
Dzięki połączeniu z dekorem PORTA możemy stworzyć́
własny, oryginalny produkt, który znakomicie wpisze się̨ w
wiele wnętrz.

Natura Vector E

Natura Vector E

Natura Vector J

Natura Vector J

Natura Vector B

Seria: Natura Vector
Okleina naturalna Dąb Satin i Dąb
Wzory okleiny:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Kolekcja Natura VECTOR to drzwi w naturalnej okleinie.
W kolekcji znalazły się̨ najczęściej wybierany wzór frezów
Porta VECTOR oraz nowy dedykowany - wzór J.

Natura Vector B

Natura Grande A.0

Natura Grande C.0

Natura Grande D.0

Natura Grande B.0

Natura Grande B.3

Natura Grande A.1

Seria: Natura Grande
Okleina naturalna Select, naturalny Dąb, naturalna Dąb Select
Wzory okleiny:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Konstrukcja skrzydła
• Konstrukcja ramowo-płycinowa
• Całość́ pokryta jest okleiną naturalną
• Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest
ekologicznymi lakierami wodnymi
• Okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały)
utwardzone są w technologii UV (półmat)

Modo W00

Modo W02

Seria: Modo, Veri, Egro
Okleina Lamistone CPL, Silkstone, Uni Mat Plus
Wzory okleiny:

* Oferta obejmuje tylko wymienione modele drzwi wraz z wybraną kolekcją wzorów.

Veri W02

Veri W00

Egro W00

Egro W02

Konstrukcja skrzydła
Konstrukcja ramowo-płycinowa
solidna konstrukcja – ramiaki z wysokiej jakości MDF
ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
ramiak z MDF pokryty powierzchnią UNI MAT PLUS,
LAMISTONE, SILKSTONE
• płycina z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią UNI
MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE
•
•
•
•

Drzwi
Specjalne

Dostępne tylko w Gama Design
Drzwi wysokie DRE Seria Standard 10
Skrzydła w zależności od wybranego
wariantu posiadają̨ wysokość́ 1983 mm, 2110
mm lub 2240 mm - dedykowane są do
ościeżnic przylgowych z trzema zawiasami,
w odpowiednich wariantach wysokości.

PRZYKŁADOWE KOLORY

Wysokość do 198 cm.

Wysokość do 211 cm.

Wysokość do 244 cm.

*Montaż drzwi specjalnych wymaga dopłaty do przystosowania otworu drzwiowego oraz kosztów montażu.

DRE SARA ECO
SYSTEM DRZWI UKRYTYCH
Drzwi Sara Eco to innowacyjne
rozwiązanie pozwalające na kreatywne
projektowanie wnętrz, z wykorzystaniem
niewidocznych drzwi, dające możliwość
wykończenia powierzchni skrzydła w
kolorach ścian.

PRZYKŁADOWE KOLORY

*Montaż drzwi specjalnych wymaga dopłaty do przystosowania otworu drzwiowego oraz kosztów montażu.

DRE FOLDE 10
SYSTEM DRZWI SKŁADANYCH
System drzwi składanych charakteryzuje
się tym, że podczas otwierania drzwi,
skrzydła składają się do pozycji
równoległej względem siebie.

50 KOLORÓW

PRZYKŁADOWE KOLORY

*Montaż drzwi specjalnych wymaga dopłaty do przystosowania otworu drzwiowego oraz kosztów montażu.

Klamki

Luna chrom
szczotkowany

Bella Slim chrom
szczotkowany

Bella Slim chrom
szczotkowany

Cube chrom
szczotkowany

Luna chrom

Bella Slim chrom

Luna mosiądz

Bella Slim mosiądz

Luna czarna

Bella Slim czarna

Bella Slim chrom

Bella Slim mosiądz

Bella Slim czarna

Cube chrom

Cube nikiel
szczotkowany

Cube czarna

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY

400

Julia chrom

Julia czarna

Panamera biała

Panamera biała

WZORÓW KLAMEK

Listwy
przypodłogowe

Lagrus Luwr 100

Lagrus Atena 100

Lagrus Talia 100

Lagrus Olimp 120

Lagrus Krym 100

Lagrus nova 45

Lagrus Wersal 100

Lagrus Odessa 100

Lagrus Linea 150

Listwy
przypodłogowe
lakierowany
MDF kolor biały
Ral 9003

Możliwość
zamówienia
frezowania pod
taśmę LED oraz
przelakierowania
na dowolny kolor
półmatowy z
palety
kolorystycznej
RAL i NCS

Lagrus Classic R20

Lagrus Slim 100 i 120

Lagrus Classic 45

Lagrus Standard 100/120/150

Listwy
przypodłogowe
lakierowany
MDF kolor biały
Ral 9003
Lagrus Nova R1

Lagrus Soft 80

Profil P20

Profil P50

Profil P50

Profil PW70

Profil P20

Profil P50

Profil PW58

Profil PW90

Profil P50

Profil P20

Profil P30

Rozszerzenie Programu Deluxe++
Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

PANELE ŚCIENNE 3D
*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Listwy przysufitowe i
ścienne. Dodatkowe
oświetlenie LED.

Rozszerzenie Programu Deluxe++
Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

TAPETY
Proponujemy oryginalne wzornictwo ścienne
w luksusowej odsłonie.
W naszych realizacjach stawiamy na
wyszukane wzornictwo, wysoką jakość
wykonania oraz nieprzeciętny design.

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Płytki dekoracyjne

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

Kolekcja
Art Nouveau

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

Kolekcja
Art Nouveau
20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

Kolekcja

Heritage
12.40 x 10.70

12.40 x 10.70
12.40 x 10.70

12.40 x 10.70

12.40 x 10.70

12.40 x 10.70

12.40 x 10.70

12.40 x 10.70

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

Kolekcja

Bauhome

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

20x20

Kolekcja

Bauhome

Rose 5x25

White 5x25

Muslin 5x25

Gray 5x25

Blue 5x25

Mint 5x25

Black 5x25

Navy 5x25

Bahia 5x25

Viridian 5x25

Czarny mat

Kremowy mat

Old Navy mat

Golden Olive mat

Mozaika
heksagonalna
Wym. 271x282 mm
*mozaika ścienna do 30 szt. w cenie programu

Antracyt mat

Błękitny mat

Grafit mat

Bluebell połysk

Peacock mat

Miętowy mat

Marble Matowy

Jasno szary mat

Pink mat

Biała mat

Adriatyk mat

Kremowy mat

Sky połysk

Biały mat

Biały połysk

Kolekcja

Stick
wym. 254x284 mm
Pink połysk

Mercury połysk

*mozaika ścienna do 30 szt. w cenie programu

Emerald połysk

Czarny mat

Czarny połysk

Jasno Szara mat

Mała Light Blue połysk

Duża Czarna matowa

Średnia Szary
Palony połysk

Kolekcja

ARABSKA
*mozaika ścienna do 30 szt. w cenie programu

Średnia Głębia
Oceanu połysk

Duża Emerald połysk

Duża Biała matowa

Dover Sage połysk

Duża Jasno Szara połysk

Średnia Adriatyk
połysk

Mała Biała matowa

Dover Serenity
Blue połysk

Shield White połysk

Shield Ocean
Granate Połysk

Mini Cegiełka
Czarna Matowa

Mini Cegiełka
Jasno Szara Połysk

Mini Cegiełka
Błękitna Połysk

Cobalt Blue Połysk

Jodełka
Biała Matowa

Jodełka XL Pink Matowa

Jodełka XL Biała Połysk

Cegiełka XL
Marble Matowa

Black Połysk

Jodełka Czarna Matowa

Jodełka XL Zielona Matowa

Jodełka XL Czarna Matowa

Kolekcje
Wybrane
*mozaika ścienna do 30 szt. w cenie programu

Blue Lagoon Połysk

Amber Połysk

Kolekcje

Flabellum
*mozaika ścienna do 30 szt. w cenie programu

White Matowy

Black Matowy

Grey Matowy

Marble Matowy

Kremowy Połysk

Sea Mix Połysk

Light Blue Matowy

Adriatyk Połysk

Głębia Oceanu Połysk

Duże Emerald Szkliwione

Płytki ś cienne

Maciej Zień
Kreator gustów, projektant mody i wnętrz

Wyznawca nowoczesnego stylu glamour. Twórca
luksusowej marki utożsamianej z klasą i elegancją.
Zdobywca prestiżowych nagród takich jak
Belvedere International Achievement Award, Złota
Nitka czy Złoty Wieszak. Poznaj kolekcje marki
Tubądzin kreacja Maciej Zień, które pozwolą Ci na
realizację najbardziej nowatorskich i
indywidualnych projektów.

Sprawdź co mamy dla Ciebie!

Fashion green płytka ścienna 898x328

Timeless green STR płytka ścienna 898x328

Sophisticated green Dekor ścienny 898x328

Lucid płytka ścienna 898x328

Sophisticated stone płytka ścienna 898x328

Sophisticated black Dekor szklany 898x328

Sophisticated white płytka ścienna 898x328

Sophisticated brick white Dekor 237x78

Gleam gold Dekor ścienny 898x328

Lucid Dekor ścienny 898x328

Sophisticated brick black Dekor 237x78
Sophisticated stone 1
Mozaika ścienna 149x129

Kolekcja

Sophisticated

Sophisticated przenosi do świata paryskiej nonszalancji,
wyrafinowanego stylu i zachwycającej architektury.
Odkryj szlachetność marmuru i biżuteryjnych, bogato
zdobionych dodatków, pięknie mieniących się złotem.

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Sophisticated stone 2
Mozaika ścienna 149x129

Sophisticated white POL płytka gresowa 598x598

Boho brick Dekor ścienny 237x78
Sofia white STR płytka ścienna 898x328

Fashion white płytka ścienna 898x328

Boho brick Dekor ścienny 237x78

Fashion black płytka ścienna 898x328

Scoria black STR płytka ścienna 898x328

Scoria black płytka ścienna 898x328

Sheen płytka ścienna 898x328

Boho 7 mozaikA
254x72

Kolekcja

Boho

Boho 8 mozaika
254x72

Boho 5 mozaika
254x72

Boho brick Dekor ścienny 237x78

Boho płytka gresowa 598x598

Boho 6 mozaika
254x72

Boho 1 mozaika
210x182

Boho 4 mozaika
210x182

Charakterystycznym elementem całej kolekcji są gresowe płytki, przypominające
spłowiały, wytarty jeans. Inspiracją do ich stworzenia było orientalne wzornictwo i
etniczne faktury. Całość dopełniają drewniane elementy, nawiązujące do naturalnych
korzeni tego stylu. Odkryj nową kolekcję z serii 33 x 90 cm.

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Boho 3 mozaika
210x182

Funky white płytka gresowa 598x598

Funky pink płytka gresowa 598x598

Funky blue płytka gresowa 598x598

Funky green płytka gresowa 598x598

Funky white płytka ścienna 898x328

Funky pink płytka ścienna 898x328

Funky blue płytka ścienna 898x328

Funky green płytka ścienna 898x328

Kolekcja

Funky

Funky przyciąga uwagę ciekawą formą i radosną kolorystyką,
wprowadzając do wnętrza element świeżości i zaskoczenia. Poznaj
nowe wyobrażenie o wzornictwie z lat 80. i zainspiruj się barwną
odsłoną słynnego lastryko.

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Fashion white płytka ścienna 898x328

Timeless stone płytka ścienna 898x328

Timeless white STR płytka ścienna 898x328

Fashion black płytka ścienna 898x328

Gleam płytka ścienna 898x328

Timeless black STR płytka ścienna 898x328

Timeless check Dekor ścienny 898x328
La Defense Noir STR 748x298

Palazzo 1 598x298

La Defense Blanc STR 748x298

Kolekcja

Timeless

Lucid black
Mozaika 205x186

Lucid square black
Mozaika 298x298

Rivage 3
Rivage 4
Rivage 5
Mozaika 298x298 Mozaika 298x298 Mozaika 298x298

Timeless jest kwintesencją ponadczasowego brytyjskiego wzornictwa –
doskonałego kroju, najwyższej jakości materiałów i perfekcyjnego
szyku. Poczuj komfort przebywania w harmonijnym wnętrzu i wybierz
klasyczną elegancję w nowoczesnej formie.

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Timeless stone płytka gresowa 598x598

Brainstorm grey 898x328

Brainstorm graphite 898x328

Coma white 898x328

Brainstorm grey LAP 598x598

Brainstorm black 898x328

Brainstorm grey Dekor 898x328

Kolekcja

Como
Brainstorm

Coma 898x328

Coma navy 898x328

Brainstorm black LAP 598x598

Coma white Dekor 898x328No

Brainstorm ukazuje fascynację intensywnością
burzy. Odkryj niesamowitą grę światła i cienia
na tle ciemnego marmuru o wyrazistym
rysunku, w połączeniu z metalicznymi,
elektryzującymi dekoracjami.

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Dots grey 748x298

Dots graphite 748x298

Dots grey LAP 598x598
Dots grey STR 748x298

Kolekcja

Dots graphite STR 748x298

Dots
Dots grey
Mozaika 298x221

Dots graphite LAP 598x598

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Dots przestawia lastryko w zaskakującej i
intrygującej odsłonie. Wprowadź
spontaniczność do wnętrza i postaw na
ekspresyjną kompozycję połyskujących szarości
z odważnymi akcentami kolorystycznymi i
geometryczną formą.

Macchia beige 898x328

Macchia grey 898x328

Macchia beige MAT 598x598

Macchia graphite MAT 598x598

Macchia grey MAT 598x598

Macchia blue MAT 598x598

Macchia graphite 898x328

Macchia blue 898x328

Kolekcja

Macchia

Macchia jest esencją włoskiego smaku i stylu. Odkryj na
nowo klasyczne, pałacowe terrazzo i zainspiruj się
zmysłowym połączeniem wanilii i lodów stracciatella.

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Gosia Baczyńska
Projektantka. Artystka. Niezwykła osobowość świata
mody. Mistrzyni godzenia kontrastów i twórczego łączenia
tego, co na pozór niepasujące. Od ponad 20 lat przełamuje
granicę, tworząc spektakularne, zmysłowe kreacje, o
których marzą kobiety na całym świecie. Jej pokazy mody
to uczty teatralne, a stylizacje zachwycają zarówno na
czerwonym dywanie, jak i w codziennym użyciu.
Absolwentka Wydziału Projektowania Ceramiki i Szkła na
ASP we Wrocławiu, która stworzyła autorską kolekcję
płytek ściennych dla Paradyż My Way.

Sprawdź co mamy dla Ciebie!

Night Queen 39.8 x 119.8

Night Queen 39.8 x 119.8

Night Queen 39.8 x 119.8

Kolekcja

Night Queen
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Noisy Whisper 39.8 x 119.8

Unique Lady 39.8 x 119.8

Noisy Whisper 39.8 x 119.8

Unique Lady 39.8 x 119.8

Noisy Whisper 39.8 x 119.8

Noisy Whisper 39.8 x 119.8

Kolekcja

Noisy Whisper
Unique Lady
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Wyobraź sobie cekinowe tkaniny,
dotychczas wybierane tylko na specjalne
okazje. Czy twoja codzienność nie jest
taką okazją? Wprowadź więc do niej
jeszcze więcej blasku. Podziwiaj efekt
mieniących się kolorów w zależności od
kąta padania światła. Przełam bariery
klasycznych połączeń, zaryzykuj i pokaż
swój wysmakowany styl.

39.8 x 119.8

39.8 x 119.8

Kolekcja

Cold Princess
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

39.8 x 119.8

39.8 x 119.8

39.8 x 119.8

Wyobraź sobie biżuteryjne zwieńczenie filaru kolumny greckiej.
Spójrz na nowo na klasykę i przenieś ją do swojego wnętrza.
Sięgnij po nowatorską inspirację antyczną strukturą opartą o
grafikę pasków, ale w dynamicznym ujęciu i o unikalnej formie.
Tutaj klasyka przeplata się z nowoczesnością. Zachwyć się
niesamowitą grą oraz kontrastem światła i cienia. Dodaj
odrobinę „pazura” minimalistycznym projektom i aranżacjom.
Twój dom to teatr, a ty grasz w nim pierwszoplanową rolę.

39.8 x 119.8

39.8 x 119.8

Sleeping Beauty 39.8 x 119.8

Fashion Spirit 39.8 x 119.8

Sleeping Beauty 39.8 x 119.8

Mystic Shadows 39.8 x 119.8

Fashion Spirit 39.8 x 119.8

Mystic Shadows 39.8 x 119.8

Kolekcja
Sleeping Beauty
Fashion Spirit
Mystic Shadows

Wyobraź sobie delikatną, naturalną tkaninę falującą na
letnim wietrze. Poczuj jej miękkość we wnętrzu własnego
domu. Pozwól by twoja przestrzeń cię otuliła i ukoiła.
Niech będzie miejscem, które zaoferuje ci wyciszenie i
relaks, które przybliży cię do natury i zabierze do wnętrza
siebie.

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

SANTIS 24x74

MEER 24x74

SANTIS 24x74

CRISTALLO 24X74

MEER 60x60

Listwa dekoracyjna
Metal Copper Border Glossy 1x74
CRISTALLO 24X74

Kolekcja
Meer
Santis
Cristallo

Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Wybrane kolekcje bazują na kontrastach, łącząc w sobie siłę i
delikatność w postaci zarówno bardzo mocnej, jak i niezwykle subtelnej grafiki kamienia. Za sprawą
wyrazistego rysunku kamienia jest to odważna propozycja o zdecydowanym charakterze. Jednocześnie
pozostawia wiele aranżacyjnej swobody i możliwości zbalansowania, dzięki połączeniu z płytką o
delikatnym rysunku. W zależności od charakteru projektu, może stanowić zarówno bazę wnętrz w
tradycyjnym wydaniu, jak również współczesnych, eklektycznych przestrzeni.

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

DAPPER 24x74

DAPPER 24x74

DAPPER 24x74

DAPPER 24x74

MANUKA 24x74

MANUKA 24x74

MANUKA 24x74

MANUKA 24x74

CLARET 24x74

Kolekcja
RAKARO 24x74

RAKARO 24x74

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Dapper/Manuka
Rakaro/Claret

CLARET 24x74

COSIMA 39.8x119.8

GREEN SHOW 39.8x119.8

COSIMA 39.8x119.8

GREEN SHOW 39.8x119.8

NOISY GREY 39.8x119.8

COFFEE FOAM 39.8x119.8

CALM COLORS 39.8x119.8

CALM COLORS 39.8x119.8

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Kolekcja
CALM COLORS/ CONCRETE SEA
GREEN SHOW/ COFFEE FOAM
NOISY GREY/ COSIMA

LOVE YOU NAVY Blue 29x89
Love You Navy Full
Mosaic Satin 29x29

LOVE YOU NAVY Blue 29x89

Love You Navy Full
Mosaic Satin 29x29

LOVE YOU NAVY Blue 29x89

Love You White Full
Mosaic Satin 29x29
LOVE YOU NAVY Blue 29x89

LOVE YOU NAVY Blue 29x89
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Kolekcja
LOVE YOU NAVY BLUE

Love You White Full
Mosaic Satin 29x29

Kolekcja łączy w sobie głębię granatu oraz satynową powierzchnię.
Występuje również w wersji bardziej stonowanej z drewnem i bielą. Można je
dowolnie łączyć. Mozaiki w kolekcji zostały zaprojektowane w taki sposób,
aby można było tworzyć kaskadowanie wzoru na ścianach.

Gresy

Dorota Koziara
Projektant i promotor designu

Projektant, artysta, architekt wnętrz, Art dyrektor,
kurator wystaw. Autorka wyjątkowej kolekcji Cielo
e Terra, dla której inspiracją jest kolorystyka
polskiego pejzażu. W swoim dorobku ma między
innymi projekty dla międzynarodowych marek:
Alessi, Hermes, Christian Dior, Swarovski, a także
współpracę z architektem Alessandro Mendinim.

Sprawdź co mamy dla Ciebie!

Griggio Mat 598x598

Marrone Mat 598x598

Bianco Mat 598x598

Polvere Mat 598x598

Grafite Mat 598x598

Blu Mat 598x598

Sabbia Mat 598x598

Violette Mat 598x598

Kolekcja: Cielo e Terra
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Griggio Mat 1198x598

Bianco Mat 598x598

Polvere Mat 1198x598

Marrone Mat 1198x598

Blu Mat 1198x598

Sabbia Mat 1198x598

Grafite Mat 1198x598

Kolekcja: Cielo e Terra
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Violette Mat 1198x598

Pietrasanta MAT Płytka gresowa 1198x598

Pietrasanta POL Płytka gresowa 598x598

Dekoracja gresowa 598x148

Kolekcja
Pietrasanta MAT Płytka gresowa 798x798

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Dekoracja gresowa 598x148

Pietrasanta

Kolekcja

Marmo d’Oro

Regal Stone

Marmo d'Oro MAT Płytka gresowa 798x798

Regal Stone MAT Płytka gresowa 798x798

Marmo d'Oro MAT Płytka gresowa 598x598
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Regal Stone MAT Płytka gresowa 598x598

Regal Stone POL Płytka gresowa 798x798

Regal Stone POL Płytka gresowa 598x598

Regal Stone MAT Płytka gresowa 1198x598

Grand Cave graphite STR Płytka gresowa 1198x598

Marmo d'Oro MAT Płytka gresowa 1198x598

Grand Cave grey STR Płytka gresowa 1198x598

Massa Płytka gresowa 1198x598

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Grand Cave white STR Płytka gresowa 1198x598

Kolekcja
Marmo d’Oro
Regal Stone
Grand Cave
Massa

Persian Tale blue Płytka gresowa 1198x598,

Torano anthrazite MAT Płytka gresowa 1198x598

Aulla graphite STR Płytka gresowa 1198x598

Torano grey LAP Płytka gresowa 1198x598

Kolekcja

Aulla grey STR Płytka gresowa 1198x598

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Torano white LAP Płytka gresowa 1198x598

Persian Tale
Torano
Aulla

Industrio Graphite

Industrio Dust

Industrio Grey

Industrio Light Grey

Industrio Ivory

Industrio Anthrazite

Industrio Dark Brown

Industrio Brown

Industrio Beige Płytka

Industrio Cream

Kolekcja Industrio
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Wymiary płytek: 798x798 i 598 x 598 mm

White Opal POL

Tender Stone SAT

Aulla grey STR

Aulla graphite STR

Torano white LAP

Grand Cave graphite STR

Grand Cave grey STR

Industrio Brown

Persian Tale blue

Torano anthrazite MAT

Wybrane kolekcje
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Wymiary płytek: 798x798 i 598 x 598 mm

Authority Graphite Gres 60x120

Lightstone Crema Gres 60x120

Authority Grey Gres wym. 60x120

Lightstone Grey Gres 60x120

Wybrane
kolekcje
Horizon Gold Gres wym 60x120

Lightstone Beige Gres wym. 60x120

Kolekcja
Calacatta

Calacatta gold 120 x 120

Calacatta gold polished 120 x 120

Calacatta gold i gold polished 60 x 120

Calacatta white 120 x 120

Calacatta white satyna 120 x 120

Calacatta white i white satyna 60 x 120

Calacatta white satyna 60 x 60

Calacatta white 60 x 60

Calacatta gold 60 x 60

Calacatta white satyna
mozaika 30x30

Calacatta white
Mozaika 30x30

Calacatta gold polished 60 x 60

Calacatta white
polished Mozaika

*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Calacatta white polished
60 x 60

Calacatta gold
Calacatta gold
mozaika 30 x 30 polished Mozaika

Kolekcja
Calacatta

Marquina gold 60x60

Marquina gold 120 x 120

Marquina gold polished 120 x 120

Marquina gold 60 x 120

Marquina gold polished 60 x 120

Kolekcja Marquina Gold
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Marquina gold polished 60 x 60

Masterstone Silver

Masterstone Silver polished

Masterstone White

Masterstone Graphite

Masterstone Silver 120x60

Masterstone Silver polished 120x60

Masterstone White 120x60

Masterstone Graphite polished 120x60

Kolekcja Masterstone
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Wymiary płytek: 120x120; 120x60; 60x60

Tacoma Grey

Tacoma Silver

Tacoma White

Tacoma Steel

Tacoma Gray120x60

Atcoma Silver 120x60

Tacoma White 120x60

TacomaSteel 120x60

Kolekcja Tacoma
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Wymiary płytek: 120x120; 120x60; 60x60

Cambia White

Cambia Black

Cambia Grafit

Cambia White

Cambia Black

Tacoma White 120x60

Kolekcja Cambia
*Płytki dekoracyjne, mozaiki oraz listwy dekoracyjne za dopłatą.

Wymiary płytek: 120x60; 60x60, 60x30

Armatura

Essence R
Stal Nierdzewna

Essence M
Stal Nierdzewna

Essence L
Stal Nierdzewna

Essence R
Brushed
Cool Sunrise

Essence R
Cool Sunrise

Essence R
Brushed Nickel

Essence R
Brushed Warm
Sunset

Essence R
Warm Sunset

Essence R
Polished Nickel

Essence M
Brushed
Cool Sunrise

Essence M
Cool Sunrise

Essence M
Brushed Nickel

Essence M
Brushed Warm
Sunset

Essence M
Warm Sunset

Essence M
Polished Nickel

Essence L
Brushed
Cool Sunrise

Kolekcja Essence

Essence L
Cool Sunrise

Essence L
Brushed Nickel

Essence L
Brushed Warm
Sunset

Essence L
Warm Sunset

Essence L
Polished Nickel

Essence R
Brushed Hard
Graphite

Essence M
Brushed Hard
Graphite

Essence M
Hard Graphite

Essence L
Brushed Hard
Graphite

Essence L
Hard Graphite

Bateria umywalkowa GROHE Essence to przykład efektownego mariażu stylowego
wzornictwa i nowoczesnych technologii. Do jej stworzenia wykorzystano materiały
najwyższej jakości, dzięki czemu armatura zachwyca eleganckim wyglądem i trwałością.

*Uwaga długi termin dostawy armatury z kolacji Essence – około 16 tygodni od dnia zamówienia.

Essence R
Hard Graphite

Kolekcja Essence
Bateria wannowa

Essence
Stal Nierdzewna

Essence
Brushed Cool Sunrise

Essence
Cool Sunrise

Essence
Brushed Nickel

Essence
Brushed Warm Sunset

Essence
Warm Sunset

Essence
Polished Nickel

Essence
Brushed Hard Graphite

Essence
Hard Graphite

*Uwaga długi termin dostawy armatury z kolacji Essence – około 16 tygodni od dnia zamówienia.

Kąpiel po ciężkim dniu pracy to jedna z tych rzeczy, które
pozwalają Ci się naprawdę odprężyć. Dzięki baterii wannowej
GROHE Essence, wzniesiesz jej komfort na zupełnie nowy poziom!
Wyposażono ją w ceramiczną głowicę GROHE SilkMove, która
zapewnia idealne ustawienie preferowanych parametrów przepływu
wody i dba o lekką, płynną obsługę dźwigni, przez nawet 20 lat
niezawodnej eksploatacji. Aby wygoda obsługi szła w parze ze
stylowym designem jej powierzchnię zwieńczyliśmy elegancką
powłoką w różnych kolorach.

Grohe baterie umywalkowe

Essence R

Essence M

Essence L

Concetto L

Eurocube Joy

Essence
Grohe
baterie wannowe
Chrom

Essence

Eurocube

Grohtherm 800

Grohe baterie prysznicowe

Essence

Eurocube

Grohtherm 1000

Hansgrohe baterie umywalkowe

Talis S

Talis E

Talis E

Talis E

Metris

Hansgrohe baterie wannowe

Talis E

Talis E

Talis E

Hansgrohe baterie prysznicowe

Ecostat

Talis E

Talis E

Baterie wannowe i prysznicowe wyposażone w
słuchawkę prysznicową i wąż 1,50 m.

Kludi baterie umywalkowe

Kludi E2

Ameo

Bozz

Bozz

Pure&Solid

Kludi baterie wannowe

Ameo

Bozz

Bozz

Kludi baterie prysznicowe

Ameo

Bozz

Bozz

Baterie wannowe i prysznicowe wyposażone w
słuchawkę prysznicową i wąż 1,50 m.

Omnires baterie umywalkowe

Y

Contour

Y

Y

Contour

Contour

Y

Contour

Y

Y

Y

Y

Contour

Parma chrom

Parma czarny

Contour

Parma chrom/biel

Parma grafit

Omnires baterie wannowe

Y

Sacramento

Parma chrom

Y

Y

Sacramento

Parma chrom/biel

Sacramento

Parma czarny

Parma grafit

Omnires baterie prysznicowe

Y

Y

Y

Baterie wannowe i prysznicowe wyposażone w
słuchawkę prysznicową i wąż 1,50 m.
Parma chrom

Parma chrom/biel

Parma czarny

Parma grafit

Zestawy prysznicowe

Y

Y

Y

Y

Specyfikacja:
• termostatyczna bateria prysznicowa
• deszczownica mosiężna
• rączka prysznicowa 5-funkcyjna, rodzaj strumienia:
masaż, mgła,
• napowietrzony masaż, napowietrzona mgła,
napowietrzony deszcz

•
•
•
•

wąż prysznicowy o długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka
regulowana wysokość
blokada gorącej wody przy 38°C

Fresh

Apure

Murray

Rozszerzenie programu Deluxe++
Zestawy prysznicowe podtynkowe

Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

Chrom

Brushed
Nickel

Chrom

Chrom

Brushed
Hard Graphite

Brushed
Cool Sunrise

Chrom

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Chrom

Brushed
Warm Sunset

Chrom

Ceramika

biały mat

biały połysk

coral

terracotta

OVO to projekt, który powstał z mojego zamiłowania do
geometrii i koloru. Bawiąc się relacją pomiędzy dwoma
półokręgami szukałam formy o idealnych
proporcjach. Oryginalne kolory we współczesnym matowym
wykończeniu pozwalają na wiele różnych interpretacji. Dają
możliwość wyrażenia siebie – stworzenia odważnego i
wyrazistego wnętrza.
Paulina Shacalis, Studio OMNIRES

black lava

midnight blue

olive

*Umywalki nablatowe - montaż po dostarczeniu i zamontowaniu szafki łazienkowej bądź blatu przez stolarza.

ash grey

Seria OVO M+

THASOS M+

PARMA M+

NAXOS M+

PARMA M+

CHANIA M+

PARMA M+

CORFU M+

NEO M+

Umywalki nablatowe/wiszące
SILK M+

CADENCE M +

BARI M +

*Umywalki nablatowe - montaż po dostarczeniu i zamontowaniu szafki łazienkowej bądź blatu przez stolarza.

CADENCE M +

OTTAWA

FONTANA

TAMPA

BOSTON

Misy WC podwieszane wyposażone w
deski wolnoopadające.
*Umywalki nablatowe - montaż po dostarczeniu i zamontowaniu szafki łazienkowej bądź blatu przez stolarza.

Laufen umywalki

Laufen Pro B

Laufen Pro B

Laufen Pro S

Laufen Living City

Laufen Pro A

Laufen Pro S

Laufen misy WC podwieszane

Laufen Pro

Laufen Pro S

Roca umywalki

ROUND

SQUARE

ROUND

SQUARE

ROUND

ROUND

Laufen misy WC podwieszane

Gap

ONA

DAMA-N

Roca umywalki

Architec

Vero

Vero Air

Starck 3

Starck 3

Vero

Laufen misy WC podwieszane

Architec

ME by Starck

DuraStyle

Rozszerzenie Programu Deluxe++
Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

Seria TUTO

Konsole
*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Szafki łazienkowe

Rozszerzenie Programu Deluxe++
Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

Szafki łazienkowe

Przykładowe kolory

Seria L-Cube
*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Elementy podtynkowe
Stelaże WC wraz z przyciskiem spłukującym

Najwyższa jakość́
elementów podtynkowych
wraz z ekologicznymi
rozwiązaniami
2/4 3/4 l. wody

Grohe
Rapid SL

Roca
Duplo One

Koło
Technic GT

Koło
Slim2

Kabina
prysznicowa

Essenza Pro i Pro 8

Jakość wykończenia

Walk-IN GOLD

Furo Walk-In

Modo New II

Modo X i New II

Modo New Black II

Nes Walk-in II

Walk-IN BLACK
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów,
istnieje możliwość zamawiania kabin w kilku wariantach
szkła. Dotyczy to zarówno produktów w wymiarach
standardowych, jak i niestandardowych.

Modo New II

Furo Walk-In

Nes Black Walk-in II

Modo New Black III Factory

Modo New Black II Factory
Nes Walk-in II

Walk-IN LOFT DESIGN
Kabiny z serii Modo Factory doskonale sprawdzą się we wnętrzach inspirowanych nowojorskimi
loftami i industrialnym designem. Czarna kratka wykonana farbą ceramiczną podkreśli surowy,
a zarazem elegancki charakter łazienki. Dzięki temu, że geometryczne zdobienie zespalane jest
ze szkłem w procesie hartowania, kabinę wyróżnia trwałość, ponadprzeciętna jakość oraz
odporność na ścieranie i promieniowanie UV.

Modo New Black I Factory

Nes Black Walk-in II Factory

Eos KDD I

Eos KDJ II

EosKDS II

KABINA PRYSZNICOWA
DRZWI WNĘKOWE DO 140 CM.

Essenza New DWJS

Essenza New Black DWJS

Nes Walk-in II

Brodziki prysznicowe

Hebe biały 1000 x 800 x 24

Hebe biały
900 x 900 x 26

Granda 1200 x 900 x 40

Hebe szary cement
1000 x 800 x 24

Hebe szary cement
900 x 900 x 26

Hebe szary łupek
900 x 900 x 26

Italia 1000 x 800 x 80

Hebe szary łupek
1000 x 800 x 24

Hebe czarny
900 x 900 x 26

Hebe czarny 1000 x 800 x 24

Brodziki prysznicowe

Omnires Brooklyn 90x90

Omnires Brooklyn 80x100

Omnires Brooklyn 90x120

Odpływ liniowy do prysznica bezbrodzikowego

Kessel Linearis Compact

Excellent Stilio

*Uwaga odpływ liniowy stosuje się zamiennie z brodzikiem. Montaż odpływu wymaga dopłaty do wykonania prysznica bezbrodzikowego.

Wanny

Wanna Roca

Vythos

Genova

Savai

Savai

Vita

Linea

Wanna Besco

Modern Slim

Quadro Slim

Intrica Slim

Shea Slim

Vitae Slim

Talia Slim

Rozszerzenie Programu Deluxe++
Wanny wolnostojące

Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

OVO M+ biały połysk

Kolekcja OVO M+

OVO M+ biały mat

OVO M+ terracotta

OVO M+ midnight blue

Wanna wolnostojąca z kolekcji OMNIRES OVO charakteryzuje się minimalistyczną wyrazistą formą.
Powstały z zabawy geometrią kształt tworzą dwa przeciwległe półokręgi. Niemalże pionowe zewnętrzne
ścianki bryły zostały wykończone płaskim, podkreślającym formę rantem. Wewnętrzny profil wanny
zapewnia wygodne podparcie pleców, a szerokie dno oferuje przestrzeń do komfortowego ułożenia nóg.

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Rozszerzenie Programu Deluxe++
Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

OVO M+ coral

Kolekcja OVO M+

OVO M+ olive

Wanna charakteryzuje się niższym osadzeniem, co wzmacnia wygodę użytkowania przy
samodzielnym wchodzeniu i wychodzeniu czy kąpaniu dzieci. Posiada funkcjonalne rozwiązania,
takie jak syfon z idealnie dopasowanym korkiem klik-klak w komplecie, czy odpływ zlokalizowany
centralnie, dzięki czemu mogą w niej wygodnie wypoczywać dwie osoby

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Rozszerzenie Programu Deluxe++
Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Wanny wolnostojące

Rozszerzenie Programu Deluxe++
Pamiętajcie, zawartość pakietu Was nie ogranicza!

Wanna
wolnostojąca
w Twoim
ulubionym
kolorze!

Wanny wolnostojące
USŁUGA MALOWANIA WANNY WOLNOSTOJĄCEJ
Wanna wolnostojąca w dowolnym kolorze!
Skorzystaj z innowacyjnej możliwości i dostosuj łazienkę do swoich
indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Proponujemy Ci
usługę malowania wanny. Dzięki niej sprawisz , że Twoja łazienka
stanie się wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju, ponieważ masz
możliwość zaprojektowania jej w każdym detalu.

Ponad 200
kolorów do wyboru!
*Opcja dodatkowa, dostępna jako rozszerzenie programu Deluxe++. Zakres dostępny za dopłatą.

Jak przebiega malowanie:
•Kolor nakładany jest na zewnętrzną cześć wanny – środek pozostaje
biały.
•Wannę pokrywamy specjalistycznym kolorowym lakierem.
•W kolejnym etapie zabezpieczamy kolorowa powłokę lakierem
bezbarwnym.
•Na koniec dodajemy połysku Twojej wannie.
Wybierając swój kolor masz do dyspozycji pełną paletę barw ze
wzornika RAL – to 200 kolorów. Aby mieć możliwość dobrania
odpowiedniego odcienia zalecamy skorzystanie z papierowych
wzorników koloru, gdyż prezentowane kolory na ekranie komputera
mogą różnić się ze względu na emisję światła.

Farby Premium

Seria
Designer White
Designer Colour
Designer Kitchen & Bathroom

Przykładowa paleta kolorystyczna
Beckers Designer Colour

Farba Premium Canadia Optima
Farba Optima produkowana jest przy wykorzystaniu wysokiej jakości
dyspersji, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża,
tworząc na ścianach powłoki odporne na zmywanie. Idealnie sprawdzi się w
pomieszczeniach suchych, gdzie nie mamy do czynienia z podwyższonym
poziomem wilgotności.
Dostępne rodzaje: matowa

ROZSZERZENIE PROGRAMU

DELUXE

Nie zatrzymujemy się tylko na pakiecie. Zrealizujemy każdy pomysł na Twoje wnętrze!
Przykłady usług dodatkowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmiany w instalacjach elektrycznych, wod-kan oraz centralnego
ogrzewania
Dostawa i montaż ogrzewania podłogowego
Dostawa i montaż grzejników dekoracyjnych oraz kanałowych
Wyburzenia istniejących ścian murowanych i gipsowo-kartonowych
Zmiany w układzie ścian – wykonanie nowych ścian działowych
Wykonanie zabudów gipsowo-kartonowych
Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji
Dostawa i montaż sytemu inteligentnego domu
Montaż sufitu podwieszanego
Montaż oświetlenia punktowego bądź profili ledowych
Montaż osłon karniszowych a płyty GK
Montaż karniszy
Montaż listew dekoracyjnych przysufitowych bądź ściennych
Wykonanie gładzi gipsowych
Wykonanie tynków dekoracyjnych
Wykonanie prysznica bezbrodzikowego
Profilowanie posadzki i płytek do prysznica bezbrodzikowego
Montaż bidetu
Dostawa i montaż zestawów podtynkowych do baterii prysznicowej
Dostawa i montaż oświetlenia punktowego i wielopunktowego
Montaż lamp
Dostawa mebli ruchomych
Dostawa i montaż zasłon, firan i rolet
Dobór i dostawa dekoracji ściennych
Tapetowanie

Dodatkowe meble na wymiar
Szafy wnękowe i wolnostojące
Zabudowa garderoby
Zabudowy holu
Szafki łazienkowe
Zabudowy sypialni
Co nas wyróżnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indywidulany projekt zabudowy meblowej
Nietuzinkowy design oraz funkcjonalne
rozwiązania
Meble wykonane w pełni na wymiar
Profesjonalna stolarnia z własną lakiernią!
Ponad 900 kolorów frontów do wyboru
Montaż̇ fornirów naturalnych na frontach
meblowych,
Meble spełniają̨ najwyższe standardy
techniczne
Mechanizmy meblowe topowych
producentów: BLUM, REJS, HETTICH
Pełne konsultacje techniczne przy udziale
naszego eksperta
Profesjonalna brygada montażowa
Pisemna gwarancja 24 miesiące

DODATKI DLA
WYMAGAJĄCYCH

TAPETY
Proponujemy wyszukane i oryginalne
wzornictwo ścienne w luksusowej
odsłonie. Naszą wizytówką są
najlepsze materiały, kreatywny design,
najwyższa jakość wykonania i
drobiazgowe skupienie na detalach.

PONAD
1000 WZORÓW

DODATKI DLA
WYMAGAJĄCYCH

DEKORACJE
SZTUKATERIA
BETON ARCHITEKTONICZNY
TYNKI STRUKTURALNE
CEGŁY DEKORACYJNE
SUFITY PODWIESZANE

DODATKI DLA
WYMAGAJĄCYCH

OŚWIETLENIE
LAMPY WISZĄCE
LAMPY STOJĄCE
KINKIETY
OŚWIETLENIE ŁAZIENKOWE
OŚWIETLENIE LEDOWE
OŚWIETLENIE PUNKTOWE
OŚWIETLENIE LINIOWE

Zakres prac projektowych w ramach programu Deluxe+
Czas projektowy zależny jest od wielkości lokalu oraz zakresu projektowego.
Każdorazowo przygotowujemy model 3D projektowanego lokalu z możliwością wirtualnego spaceru.

•
•

Lp.

Zakres

Opis
Etap 1

1.

Inwentaryzacja lokalu

Wykonanie dokładnego pomiaru wewnątrzlokalowego z opisem i dokumentacją fotograficzną w tym rozmieszczenie instalacji elektrycznej, hydraulicznej i COrzut 2D.

2.

Wywiad z Klientem

Pierwsze konsultacje z Klientem- szeroki wywiad ukierunkowany na poznanie potrzeb oraz oczekiwań Klienta.

3.

Układ funkcjonalny

Przygotowanie koncepcji układu funkcjonalnego lokalu, propozycja rozmieszczenia mebli i innych głównych elementów wyposażenia- 3 propozycje w rzucie 2D.
Etap2

4

Projekt aranżacji wnętrz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przygotowanie aranżacji wnętrz w postaci rzutu poziomego 2D
Rozmieszczenie punktów instalacji elektrycznej w postaci rzutu poziomego 2D
Rozmieszczenie punktów instalacji wodno-kanalizacyjnej w postaci rzutu poziomego 2D
Rozmieszczenie punktów CO w postaci rzutu poziomego 2D
Rozkład płytek podłogowych w postaci rzutu poziomego 2D
Rozkład płytek ściennych w postaci rzutu poziomego 2D
Rozkład układu podłóg w postaci rzutu poziomego 2D
Widoki i przekroje ścian wraz z kompletnym wyposażeniem, kolorystyką i doborem materiałów: tapeta, okładzina kamienna, drewno, forniry itd. – rzut 2D
Wykonanie Modelu 3D – Sketchup
Spis elementów wyposażenia wnętrza zgodnie z wybranym programem.

5

Kosztorys prac dodatkowych

Wycena prac dodatkowych zleconych przez Klienta wychodzących poza standard pakietu jak np. meble na zamówienie, zmiany w instalacjach elektrycznych
itp.

6

Usługa doboru oświetlenia

Dobór pełnego oświetlenia w postaci lamp wiszących, stojących, ściennych czy innego oświetlenia dobranego indywidulanie do potrzeb Klienta.

7

Usługa doboru mebli ruchomych

Dobór pełnego umeblowania ruchomego w postaci sof, łóżek, stołu, krzeseł, biurek, regałów itp. mebli spójnych z całościowym projektem oraz wymogami
Klienta.

8

Zatwierdzenie projektu

Zatwierdzenie pełnego projektu aranżacji wnętrz: układ funkcjonalny, projekt aranżacji wnętrz oraz ewentualnie dodatkowych projektów mebli, oświetlenie itp.

9

Ilość konsultacji z architektem wnętrz

Ilość spotkań Klienta z Architektem wnętrz w ramach pakietu Comfort+: do 5 spotkań po 60/120 min.

Zabudowa kuchni w ramach programu Deluxe+
•
•
•

Projekt zabudowy kuchennej wydłuża czas projektowy o 5 dni roboczych
W cenie pakietu dokonywany jest pomiar pod zabudowę meblową
Szczegółowy zakres prac projektowych określa załącznik do Umowy

Lp.

Zakres

Opis

1.

Projekt zabudowy kuchni

Wykonanie projektu zabudowy kuchni w ramach programu Deluxe+
Prace obejmują wykonanie inwentaryzacji powierzchni, przygotowanie rysunków w rzutach 2D oraz dobór materiałów i wyposażenia w ramach oferty Gama
Design.

2.

Konsultacje stolarskie

W ramach przygotowania projektu zabudowy kuchennej dedykowany architekt odbywa konsultacje z technologiem produkcji w celu doprecyzowania
szczegółów wykonania zabudowy meblowej.
Szafki dolne wraz z zabudową lodówki:
• Fronty frezowane/stylizowane MDF lakier mat/półmat – Paleta kolorystyczna RAL Classic – 215 odcieni
Szafki górne (wiszące):
• Płyta MDF lakier mat – Paleta kolorystyczna RAL Classic – 215 odcieni
• Płyta MDF lakier półmat – Paleta kolorystyczna RAL Classic – 215 odcieni

3.

Materiały

Fronty

4.

Materiały

Korpusy

Płyta meblowa, kolor biały bądź popielaty

5.

Materiały

Półki wewnętrzne

Płyta meblowa w kolorze korpusów. Szafki stojące i wiszące z opcją regulacji wysokości półek wewnętrznych

6.

Materiały

Cokoły

Płyta meblowa laminowana w kolorze frontów bądź korpusów.

7.

Materiały

Plecy szafek

Płyta HDF w kolorze białym.

8.

Materiały

Systemy kuchenne

Szuflady i zawiasy z kolekcji marki BLUM

9.

Materiały

Uchwyty

Uchwyty z kolekcji oferowanej w ramach programu Deluxe+

10.

Materiały

Blaty

Blaty
Blaty
Blaty
Blaty

laminowane
laminowane
laminowane
laminowane

o grubości do 4 cm
Swiss Krono barwy gładkie- Unikolor 8 wzorów
Swiss Krono barwy kamienne- 34 wzory
Swiss Krono barwy drewnopodobne- 35 wzorów

11.

Materiały

Oświetlenie

Oświetlenie podszafkowe: punktowe bądź ledowe, montowane w profilu aluminiowym

12.

Długość zabudowy meblowej

Do 7,00mb

13.

Opcje dodatkowe

1.
2.
3.

14.

Gwarancja

Pisemna gwarancja na okres 24 miesięcy

Dostawa i montaż sprzętu AGD.
Dostawa i montaż zlewozmywaka i baterii kuchennej
Dostawa i montaż wypełnienia pomiędzy szafkami stojącymi a wiszącymi

Zakres prac wykończeniowych w ramach programuDeluxe+
Zakres

Prace
przygotowawcze

Montaż podłogi

Pomieszczenia

Całość lokalu

Hall, salon,
sypialnie,
gabinet,
garderoba.

Prace przygotowawcze obejmują:
1.
Przekazanie Lokalu Wykonawcy- strony dokonują spisu ewentualnych uszkodzeń, wad czy usterek
widocznych w Lokalu.
2.
Przekazanie projektu aranżacji wnętrz ekipie wykonawczej w obecności koordynatora prac
wykończeniowych.
3.
Przekazanie listy wymaganych materiałów wykończeniowych do zrealizowania tzw. prac
brudnych.
4.
Złożenie zamówienia na wszystkie materiały wykończeniowe zgodnie z wykonanym projektem i
kosztorysem.
5.
Przygotowanie lokalu do realizacji prac: zabezpieczenie drzwi wejściowych, demontaż instalacji
wentylacyjnej (jeśli wymagane), zabezpieczenie innych elementów wyposażenia lokalu (w ramach
potrzeby).
Prace obejmują:
1.
Oczyszczenie posadzki i przygotowanie jej do dalszych prac.
2.
Gruntowanie powierzchni szlichty pod ułożenie gresów. Montaż gresów.
3.
Fugowanie gresów/glazury- fugowanie epoksydowe płatne dodatkowo.
4.
Gruntowanie podłogi przed poleżeniem podłogi drewnianej.
5.
Montaż podłogi drewnianej na klej.
6.
Montaż podłogi laminowanej.
7.
Zabezpieczenie podłogi laminowanej kartonem falistym.
8.
Montaż listwy przypodłogowej MDF.
9.
Łączenie gresów z podłogą drewnianą za pomocą listew łączeniowych- listwa w kolorze aluminium;
bądź wypełnienie korkiem.

Montaż drzwi
wewnętrznych

Zgodnie z
rzutem lokalu.

Prace obejmują:
1. Montaż ościeżnicy regulowanej w otworze ściennym.
2. Akrylowanie listwy maskującej na styku ze ścianą- obustronnie.
3. Montaż skrzydła wewnętrznego.
4. Montaż klamki- bez zamków, kluczy i szyldu dolnego.

Malowanie ścian i
sufitów

Hall, salon,
sypialnie,
gabinet,
garderoba.

Prace obejmują:
1. Demontaż grzejników przed gruntowaniem i malowaniem ścian.
2. Gruntowanie wszystkich ścian oraz sufitów przeznaczonych do malowania
3. Malowanie dwukrotne:
a) ściany- pełna kolorystyka farb zgodna z pakietem- malowanie bez odcinania kolorów z sufitem, do
max. wysokości 2.70 m.
b) sufit malowany w kolorze białym.

Łazienka
Toaleta

Prace obejmują:
1. Wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego (folia w płynie) na podłodze.
2. Wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego (folia w płynie) na ścianach.
3. Wklejenie taśmy uszczelniającej na łączeniu podłóg ze ścianą oraz w narożnikach ścian
do wysokości wykonania zabezpieczenia hydroizolacyjnego

Łazienka
toaleta

Prace obejmują:
1. Gruntowanie powierzchni podłogi i ścian przed ułożeniem gresów/glazury.
2. Ułożenie płytek podłogowych.
3. Ułożenie płytek ściennych.
4. Cięcie/szlifowanie płytek pod kątem 45 stopni w narożnikach.
5. Fugowanie płytek podłogowych i ściennych- fuga epoksydowa dodatkowo płatna.
6. Silikonowanie narożników płytek podłogowych i ściennych. .

Zabezpieczenie
hydroizolacyjne

Ułożenie
gresów/glazury

Zakres

Opis

Ułożenie
gresów/g
lazury

Biały
montaż

Pozostałe
prace

•
•

•
•
•

Pomieszczenia

Opis

Łazienka
toaleta

Prace obejmują:
1. Gruntowanie powierzchni podłogi i ścian przed ułożeniem gresów/glazury.
2. Ułożenie płytek podłogowych.
3. Ułożenie płytek ściennych.
4. Cięcie/szlifowanie płytek pod kątem 45 stopni w narożnikach.
5. Fugowanie płytek podłogowych i ściennych- fuga epoksydowa dodatkowo płatna.
6. Silikonowanie narożników płytek podłogowych i ściennych. .

Łazienka/toaleta

Prace obejmują:
1. Montaż umywalki łazienkowej wraz z syfonem i podłączeniem do instalacji wodnej, akrylowanie styku
umywalki ze ścianą oraz montaż zaworów odcinających do umywalki, pralki.
2. Montaż baterii umywalkowej wraz z przyłączami.
3. Montaż wanny bądź kabiny prysznicowej- do wyboru jeden z elementów.
4. Montaż baterii wannowo-prysznicowej lub prysznicowej – w zależności od wybranej opcji (wanna czy
kabina prysznicowa)
5. Montaż zestawu prysznicowego– słuchawka, wąż i uchwyt do słuchawki.
6. Montaż WC kompakt
7. Silikonowanie połączenia misy WC z podłogą
8. Montaż lustra w płytkach.

Całość lokalu

Prace obejmują:
1. Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego do malowania – do 40 szt (plastikowe oprawy gniazd
i włączników)
2. Pełny nadzór nad realizacją prac przez dedykowanego Koordynatora Prac Wykończeniowych.
3. Pomoc przy odbiorze lokalu od developera- na życzenie Klienta.
4. Pełna logistyka dostaw materiałów wykończeniowych wraz z wnoszeniem.
5. Sprzątanie lokalu po pracach wykończeniowych – obejmuje mycie podłóg, płytek ceramicznych, białego
montażu, listew przypodłogowych, okien. Sprzątanie jednokrotne.

Całościowy zakres prac wykończeniowych określa załącznik do umowy dostępny w
biurze Gama Design.
Prace wykończeniowe nie przewidują̨ prac dodatkowych takich jak np. zmiany
instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wyburzenia lub postawienie
dodatkowych ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, zabudowy stelaża, montaż̇
oświetlenia, gładzie gipsowe, wylewka samopoziomująca, ułożenie dodatkowych
okładzin lub tapet itp.
Prace dodatkowe podlegają̨ indywidualnej wycenie.
Koszt programu Deluxe+ wyliczany jest na podstawie powierzchni użytkowej
mieszkania liczonej po powierzchni podłogi.
Planowana ilość́ i rozmieszczenie materiałów instalacyjnych i wykończeniowych
zgodna z rzutem deweloperskim.

PROGRAM DELUXE+
GAMA DESIGN
Budynek Zebra Tower
ul. Mokotowska 1, piętro 8
00-640 Warszawa
tel. 22 2036418
kontakt@gamadesign.pl

www.wykonczeniapodklucz.pl

