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SANIWELL
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE
WNĘTRZ POD KLUCZ

O NAS

Jesteśmy grupą projektowo wykonawczą świadczącą

usługi wykańczania mieszkań i apartamentów “pod klucz”.

Prace wykończeniowe prowadzimy w oparciu o projekty

wnętrz przygotowywane przez architektów.

Współpracujemy ze specjalistami w każdej dziedzinie

prowadzonych prac wykończeniowych oraz nabywanych

produktów do wystroju mieszkania. Spośród wielu

realizacji możemy poszczycić się również wykonaniem

prestiżowych i ekskluzywnych apartamentów na osiedlu

Wiślane Tarasy, Masarska czy Browar Lubicz w Krakowie. 

Nasze doświadczenie i stale poszerzana wiedza jest

gwarancją naszych kompetencji i rzetelności w

wykonywaniu powierzanych nam zleceń.

Działamy w Krakowie i na Śląsku od 2006 roku



KORZYŚCIE ZE WSPÓŁPRACY Z SANIWELL

DLACZEGO MY?

2. DEDYKOWANY OPIEKUN
Do każdego projektu dobieramy
indywidualnego opiekuna, który odpowiada
m.in. za kontakt z inwestorem, dopilnowanie
wykonania projekty oraz logistykę. Odpowiada
na wszystkie Twoje pytania i rozwiewa
wątpliwości. Zajmie się również
wprowadzeniem zmian w projekcie, jeśli na
takie się zdecydujesz.

1. NADZÓR NAD PRACAMI
Czuwamy nad projektem na każdym etapie
pracy - od wykonania projektu po ostateczne
szlify wykończeniowe. Dbamy, by wszystko
zostało wykonane na czas, a w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek komplikacji sami
znajdujemy rozwiązanie

3. DOŚWIADCZENIE
Podczas długiej obecności na rynku mieliśmy
okazję osobiście przetestować różne produkty i
rozwiązania - dzięki temu wiemy, co będzie dla
Ciebie najlepsze.

4. GWARANCJA BUDŻETU
Szanujemy Twoje pieniądze, dlatego na samym
początku współpracy ustalamy sztywny budżet,
którego pilnujemy przez cały okres prac. Nie
zaskoczą Cię żadne dodatkowe opłaty- nasza w
tym głowa, by całość projektu dopiąć w
wyznaczonym budżecie. 

1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6.

ANALIZA POTRZEB I
OCZEKIWAŃ KLIENTA

PLAN PRAC 

I ZAMÓWIENIE USŁUG
PROJEKT WNĘTRZA I

WYCENA WYKOŃCZENIA
PRACE

REMONTOWE

MONTAŻ MEBLI I
 WYPOSAŻENIA

PRZEKAZANIE MIESZKANIA.

GWARANCJA NA OKRES 

24 MIESIĘCY

ETAPY WSPÓŁPRACY

KATALOG WARIANTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Wchodzisz i mieszkasz
Oddajemy mieszkania wykończone i w  pełni wyposażone

Doświadczenie i profesjonalizm
Wykańczamy wnętrza pod klucz od 2006 roku

Oszczędność pieniędzy i stały budżet
8% VAT na usługę remontową oraz niezmienność finalnej ceny

Gwarancja jakości
Indywidualny nadzór nad każdym z etapów realizacji 
i 2 letnia gwarancja na wykończone wnętrza

Oszczędność czasu
Profesjonalny remont o średnio 50% szybciej i sprawniej zrealizowany niż w przypadku prac indywidualnych

Odbiór mieszkania
Na życzenie klienta uczestniczymy w odbiorze mieszkań od dewelopera

Konsultacje w cenie
Darmowa konsultacja przedprojektowa i ocena możliwości aranżacyjnych wnętrza.



WARIANTY WYKOŃCZENIA PAKIETOWEGO

WARIANTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ: OPCJE PAKIETOWE

Oprócz wykończeń kompleksowych i
indywidualnych oferujemy programy
pakietowe- kompozycje gotowych
rozwiązań i produktów, które pozwolą
klientom wykończyć niezbędne prace,

aby móc cieszyć się z własnej
przestrzeni.

W katalogu znajdą państwo szczegółowe
informacje dotyczące pakietowych opcji
wykończenia wnętrz. 

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby
oraz dostępny budżet opracowaliśmy
trzy pakiety wykończenia wnętrz, które
prowadzą do gotowego mieszkania. 

Sprawdź poniżej, która opcja odpowiada
twoim potrzebom.

Pakiet 

START
Podstawowy wariant wykończenia
wnętrz. Skierowany jest do osób,

które w krótkim czasie i
niewielkim budżecie chcą
przeprowadzić wszystkie

niezbędne prace. 

Na opcje START składają się

proste, uniwersalne i sprawdzone
materiały i produkty. 

Pakiet

COMFORT
Optymalna opcja pakietowa,

która jest doskonałym wyborem
dla osób szukających

profesjonalnego wykończenia
mieszkania. W zakres pakietu
wchodzą wszystkie niezbędne

prace, dodatkowe opcje
wykończenia i rozszerzony zakres

materiałów. 

Opcja COMFORT to świetny

wybór dla wszystkich, którzy
szukają praktycznych i

zróżnicowanych rozwiązań dla
swojego mieszkania.

Pakiet

PREMIUM
Najbardziej rozbudowany pakiet
wykończenia, składający się z

produktów i materiałów wysokiej
jakości. Wariant przeznaczony dla
osób, które szukają oryginalnych
wnętrz. Z uwagi na szeroką gamę
dostępnych rozwiązań, pakiet

PREMIUM jest najbardziej zbliżony

do zindywidualizowanego
wykończenia "pod klucz". 

W skład pakietu PREMIUM wchodzi

m.in.: pełne szpachlowanie
pomieszczeń, modyfikacje instalacji
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,

szeroki wybór wysokiej klasy
materiałów i wyposażenia.  



PAKIET COMFORT JEST OPTYMALNĄ
OPCJĄ. PAKIET JEST DOSKONAŁYM
WYBOREM DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH
PROFESJONALNEGO PRZEPROWADZENIA
WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH PRAC Z
MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZERZENIA ZAKRESU
WYKOŃCZENIA. 

PAKIETPAKIET  

COMFORTCOMFORT

W zakres pakietu COMFORT wchodzą wszystkie

niezbędne prace oraz szeroki wybór materiałów

wykończenia. 

W pakiecie COMFORT otrzymują Państwo

ciekawsze wzory ceramiki, szersza gamą

dostępnych elementów wyposażenia, w tym m.in:

armatury łazienkowej.

W skład Pakietu COMFORT wchodzą również

produkty, które są dostępne w opcji START.



PŁYTKI

PAKIET COMFORT

Seria: Bosque
20,5 x 84 cm

Beige White Brown Grey

Seria: Motivo
29,5 x 59,5 cm

Crema Grys



PŁYTKI

PAKIET COMFORT

Szarny 

Seria: Chromatic

Grafit

60 x 60 cm
Seria: Volpe
45 x 45 cm

Bianco

Grys

Beige

Seria: Monocolor
20 x 20 cm

Alaska

Negro

Seria: 1900

Terrades Grafito

Calvet Gris

Llagostera Gris

Gibert-2 Gris

20 x 20 cm

Seria: Loft 
25 x 40 cm

Bianco Brick Wood

Guell-1

Guell-2



PŁYTKI

PAKIET COMFORT

Seria: Ash
59,7 x 59,7 cm

Silver Black

Beige White

Seria: Catalea
17,5 x 90 cm

Honey

Nugat

Brown

Beige



PŁYTKI

PAKIET COMFORT

Grey

Seria: G406
42 x 42 cm

Beige

Dark grey

Seria: Memories
29,7 x 59,8 cm

Graphite

Grey

Light grey

W pakiecie COMFORT zawarte są wszystkie płytki, które są oferowane w ramach pakietu START



STELAŻ PODYNKOWY I PRZYCISKI WC

PAKIET COMFORT

W pakiecie COMFORT dostępna są również Stelaże i przyciski oferowana w ramach pakietu START

STELAŻ PODTYNKOWY WC

PRZYCISKI WC

Seria: DuofixBasic
UP100

Seria: Delta 21

kolor: biały alpin

kolor: chrom błyszczący

Seria: Delta 51

kolor: biały alpin

kolor: chrom błyszczący



CERAMIKA SANITARNA

PAKIET COMFORT

Seria: Loca Mini
miska WC wisząca

36x52 cm

z deską wolnoopadającą 

duroplast Slim

Seria: Nova Pro Premium
miska WC wisząca

36x49 cm

Rimfree, bez kołnierza, 

owalna, półkryte mocowania

Seria: Gap
miska WC wisząca

35x54 cm

z powłoką Maxi clean

Seria: Inglo
umywalka wisząca 

52x44 cm

Seria: Twins
umywalka wisząca

60x46 cm

Seria: Gap
umywalka wisząca

60x46cm

W pakiecie COMFORT dostępna również jest ceramika oferowana w ramach pakietu START



ZESTAWY SZAFEK Z CERAMIKĄ SANITARNĄ
PAKIET COMFORT

Zestaw Moduo
umywalka z szafką

W pakiecie COMFORT dostępna również jest ceramika oferowana w ramach pakietu START

kolor: szary kolor: biały

49,4 x 39,7 cm 49,4 x 39,7 cm

39 x 21,5 cm 39 x 21,5 cm



ARMATURA ŁAZIENKOWA

PAKIET COMFORT

Seria: Eurostyle Cosmopolitan
bateria umywalkowa bateria prysznicowa bateria wannowa zestaw prysznicowy

Seria: Stick
bateria umywalkowa bateria wannowabateria prysznicowa 

Seria: Parma
bateria umywalkowa bateria wannowabateria prysznicowa zestaw prysznicowy

Seria: Pure&Easy
bateria umywalkowa bateria wannowabateria prysznicowa zestaw prysznicowy

W pakiecie COMFORT dostępna również jest armatura, oferowana w ramach pakietu START



ZESTAWY NATYNKOWE Z DESZCZOWNICĄ
PAKIET COMFORT

Zestaw: Santiago Venice
natynkowa bateria z wężem,

deszczownicą i słuchawką.

kolor: chrom

Zestaw: Mini
natynkowa bateria z wężem,

deszczownicą i słuchawką.

kolor: chrom

W pakiecie COMFORT dostępna również jest armatura, oferowana w ramach pakietu START

Seria: Lexis
natynkowy zestaw natryskowy z wylekwką

kolor chom



WANNY

PAKIET COMFORT

Seria: Easy
wanna prostokątna

Seria: Classic
wanna prostokątna

Seria: Nova Pro Premium
wanna prostokątna

rozmiar:

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

160 x 75 cm

170 x 70 cm

170 x 75 cm

rozmiar:

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

rozmiar:

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

160 x 75 cm

170 x 70 cm

170 x 75 cm

180 x 80 cm

W pakiecie COMFORT dostępne są również wanny oferowana w ramach pakietu START



KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI

PAKIET COMFORT

Seria: Doros C Compact
brodzik akrylowy

Seria: Doros A Compact
brodzik akrylowy

dostępne rozmiary:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

dostępne rozmiary:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Seria: Premium A
kabina półokrągła

Seria: Premium Plus C/D
kabina prostokątna

dostępne rozmiary:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

dostępne rozmiary:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

W pakiecie COMFORT dostępne są również kabiny i brodziki oferowana w ramach pakietu START



DRZWI

PAKIET COMFORT

Seria: VECTOR
Model: T Model: U Model: V

Seria: Wiedeń
Model: P Model: O



DRZWI

PAKIET COMFORT

Seria: IMPULS
Model: W01 Model: W02

Model: SINCO Model: SINCO A Model: SINCO A1

W pakiecie COMFORT dostępne są również drzwi oferowana w ramach pakietu START



KLAMKI

PAKIET COMFORT

Seria: Apollo

KAO M700
chrom matowy

KAO 700
chrom 

KAO B00
czarny

Seria: Maxim

KMX B00
czarny

KMX 300
satyna

Seria: Carlo

KCL B00
czarny

KCL 300
satyna

KWU O 700
chrom

KWU O 100
satyna

W pakiecie COMFORT dostępne są również drzwi i klamki oferowane w ramach pakietu START



PODŁOGI

PAKIET COMFORT

Dąb Canyon

1286x194 mm AC4  8mm

FUGA V4

Dąb Gibson

1286x194 mm AC4  8mm

FUGA V4

Dąb Salt Lake

1285 x 192 mm AC4  8mm

Dąb Sherwood

1285 x 192 mm AC4  8mm

Seria: VARIOSTEP CLASSIC

Pinia Abruzja

1285 x 92mm AC4  8mm

Seria: X-GALAXY

Dąb Rockford

1285 x 92mm AC4  8mm

W pakiecie COMFORT dostępne są również panele oferowane w ramach pakietu START
Pakiet obejmuje montaż listw przypodłogowych o wysokości 8 cm w kolorze białym 



PODŁOGI

PAKIET COMFORT

Dąb Flamandzki

1383 x 193 mm AC4  8mm,

FUGA V4

Dąb Lyon

1383 x 193 mm AC4  8mm,

FUGA V4

Indian Oak Sand

1380 x 193 mm AC5  8mm, 

FUGA 4V

Siegfried

Seria: BLACK

Seria: SMART

1380 x 193 mm AC5  8mm, 4V

W pakiecie COMFORT dostępne są również panele oferowane w ramach pakietu START
Pakiet obejmuje montaż listw przypodłogowych o wysokości 8 cm w kolorze białym 



piekarnik Amica EB6521 Fusion

płyta grzejna Amica PC6400ZD

okap Amica OMC6242I

Sprzęty ADG:

meble (szafki górne, szafki dolne, blaty robocze)

okucia meblowe 

armatura kuchenna wraz z zlewozmywakiem

sprzęty AGD (piekarnik, płyta grzejna, okap)

Pakiet COMFORT można rozbudować o zabudowę kuchenną, w skład której wchodzą:

szafka z półkami - 80 cm

szafka z półkami - 60 cm

szafka do zabudowy okapu - 60 cm

szafka z półkami - 40 cm

Szafki górne:

szafka zlewozmywakowa - 80 cm

szafka z półkami - 60 cm

szafka do zabudowy piekarnika i płyty - 60 cm

szafka z półkami - 40 cm

Szafki dolne:

OPCJA POZAPAKIETOWA

PAKIET COMFORT

Zaprezentowana powyżej zabudowa kuchenna podlega indywidualnej wycenie.

Zabudowa kuchenna możne zostać rozbudowana elementami dostępnymi w pakiecie PREMIUM 

PODSTAWOWA ZABUDOWA KUCHENNA

armatura kuchenna - Daras, chrom

zlewozmywak - Flex mini, chrom, 780x435

Przykładowe wyposażenie oferowane w zabudowie kuchennej:



Układanie paneli podłogowych wraz z montażem

listw przypodłogowych (wysokość do 8 cm). W

ramach wykończenia stosowane są połączenia

podłóg (panel-płytki) listwą w kolorze

dopasowanym do układanej powierzchni.

ZAKRES PRACZAKRES PRAC

PRACE FLIZIARSKIE
Przygotowanie i gruntowanie podłoża, izolacja

przeciwwilgociowa, układanie glazury w łazience

(do pełnej płytki lub wysokości opaski drzwiowej).

Wykończenie zabudową z płytek

ceramicznych/obudową akrylową do wanny albo

brodzika. Układanie płytek w kuchni (rękaw

kuchenny pomiędzy blatem roboczym a szafkami

górnymi). Płytki podlegają obróbce: szlifowanie

do 45 stopni. W zakres prac wchodzie fugowanie 

i silikownanie.

MONTAŻ PANELI

Zakres prac malarskich obejmuje malowanie ścian

i sufitów, w barwach pastelowych i kolorze białym.

Podczas prac malarskich osprzęt elektryczny jest

zabezpieczany przed uszkodzeniami i

zabrudzeniem.

PRACE MALARSKIE

Montaż ceramiki sanitarnej wraz z armaturą

łazienkową, w tym: miski WC, montaż umywalki z

syfonem, instalacje baterii umywalkowej (z

zaworami). Instalacja stelażu podtynkowego do

miski wiszącej. Montaż wanny i baterii wannowej

(lub) montaż kabiny natryskowej, brodzika oraz

baterii natryskowej.

Montaż drzwi (80 cm: ościeżnice i skrzydła

drzwiowe).

MONTAŻ WYPOSAŻENIA

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE
Wszelkie niezbędne prace mające na celu

zabezpieczeniem pomieszczeń i elementów

wnętrza przed uszkodzeniem, w tym przede

wszystkim: zabezpieczenie drzwi i okien oraz

ułożonej podłogi i pozostałych elementów

wyposażenia.

Podczas prac w ramach Pakietu COMFORT

opracowywany jest koncepcja wykończenia

wnętrza. Projektant dobiera elementy

wykończenia zgodnie z wytycznymi klienta

bazując na asortymencie dostępnym w

ramach określonego pakietu.

W ramach pakietu przewidziane są trzy

godziny konsultacji, efektem których jest

opracowanie spójnej koncepcji wizualizacji:

dwóch renderów dla łazienki oraz opcjonalnie

dwóch renderów dla kuchni. 

PRACE ARANŻACYJNE

Nadzorujemy każdy z etapów prowadzonych prac.

Podczas realizacji jesteśmy odpowiedzialni za

łańcuch logistyczny i transport. 

Po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych

oddajemy wnętrze posprzątane.

PRACE POZOSTAŁE

szpachlowanie ścian i sufitów,

przesunięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej w

kuchni/łazience,

instalacja parapetów.

montaż zabudowy kuchennej wraz z sprzętami ADG

Pakiet COMFORT można rozszerzyć o dodatkowe opcje,

które podlegają indywidualnej wycenie:

OPCJE DODATKOWE

W pakiecie COMFORT zawarte są wszystkie produkty i

materiały wykończenia, które są również oferowane w

ramach pakietu START



STANDARDSTANDARD
WYKOŃCZENIA PAKIETUWYKOŃCZENIA PAKIETU

Wykończenie sufitów i ścian farbą akrylową na tynku w stanie deweloperskim, kolor biały lub barwy

pastelowe. Wykończenie podłóg gresem/panelem podłogowym. Powierzchnie łączone listwą

przejściową, w kolorze zbliżonym do koloru podłogi. Listwy przypodłogowe MDF w kolorze białym, o

wysokości do 8 cm. Płytki ścienne tylko w łazience i kuchni (nad blatem roboczym). Opcjonalnie płytki

podłogowe w holu zamiast paneli. Montaż drzwi z kompletem okuć do otworów o szerokości 80 cm;

drzwi łazienkowe podcinane; ościeżnica regulowana.

WYKOŃCZENIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

- wykończenie ścian i sufitów tynkami gipsowymi;

- wykończenie ścian i sufitów łazienkowych tynkiem cementowo-wapiennym;

- zainstalowanie systemu wentylacyjnego z kratą wentylacyjną;

- zamontowanie instalacji elektrycznych, elektrotechnicznych z kompletnym osprzętem;

- zamontowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, doprowadzenie przyłączeń do urządzeń;

- zamontowanie parapetów wewnętrznych;

- przygotowanie otworów drzwiowych pod montaż drzwi standardowych z ościeżnicą regulowaną

(szerokość do 80cm, wysokość 200cm- otwór w murze min. 88 cm max. 92 cm szerokości na min. 206 cm

max. 210 cm wysokości) od podłogi w stanie deweloperskim;

- dostęp do czynnej windy (w przypadku mieszkań znajdujących się na piętrze). W przypadku braku

dostępu do windy bądź domów piętrowych przewidywana jest dodatkowa opłata za transport

materiałów;

- przyjmuje się, że płaszczyzny ścian, podłóg i sufitów oraz kąty między nimi wykonane są zgodnie z

normą budowlaną;

- przyjmuje się, że wilgotność wylewki oraz tynków jest odpowiednia do przeprowadzenia prac

remontowo-wykończeniowych.

W przypadku niezgodności standardu mieszkania, z którymś z powyższych ustaleń, wykonawca dokona

odzielnej i indywidualnej wyceny prac pozapakietowych.

PRZYJMUJE SIĘ STAN DEWELOPERSKI JAKO:

Wykończenie ścian płytkami do wysokości 210 cm. Krawędzie styków szlifowane na 45 stopni. Sposób

układu płytek w łazience jest dopasowany do pomieszczenia. Zabudowa stelaża WC (wysokość

standardowa), obłożony płytkami. Wanna wykończona zabudową z płytek ceramicznych. Armatura

instalowana jest w miejscu przyłączy deweloperskich. 

WYKOŃCZENIE ŁAZIENKI

Wykończenie powierzchni podłogi gresem lub panelem. Płytki ścienne pomiędzy blatem roboczym a

szafkami górnymi. Fugowanie w jednym kolorze. 

WYKOŃCZENIE KUCHNI

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1

Kodeksu Cywilnego. Aktualne katalogi opcji pakietowych są dostępne na stronie: 

https://saniwell.pl/standardy-wykonczen/opcje-pakietowe/

Wersja katalogu: 04-11/20

INFORMACJE KOŃCOWE



DLA TYCH, SZUKAJĄCYCH CZEGOŚ DLA TYCH, SZUKAJĄCYCH CZEGOŚ WIĘCEJWIĘCEJ  

PRZEDSTAWIAMY KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ POD KLUCZ:PRZEDSTAWIAMY KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ POD KLUCZ:

WCHODZISZ I MIESZKASZWCHODZISZ I MIESZKASZ

NASZĄ GŁÓWNĄ USŁUGĄ JEST
KOMPLEKSOWE WYKAŃCZANIE DOMÓW,
MIESZKAŃ I APARTAMENTÓW POD KLUCZ:
WCHODZISZ I MIESZKASZ

Poza przedstawionymi w katalogach opcjami pakietowymi, naszą

główną usługę stanowi kompleksowe wykańczanie wnętrz pod

klucz nazywane standardem wchodzisz i mieszkasz. 

Usługa obejmuje wszystkie prace i produkty, które prowadzą do

stworzenia Twojego wymarzonego miejsca, gotowego do życia. 

Dowiedź się więcej o kompleksowej usłudze wchodzisz i mieszasz
https://saniwell.pl/zakres-wspolpracy/

REALIZOWANE PRZEZ NAS WNĘTRZA 
SĄ W PEŁNI WYKOŃCZONE, URZĄDZONE 
I UMEBLOWANE



KONTAKT

WWW.SANIWELL.PL

SANIWELL
SP. ZO.O SP. KOMANDYTOWA+48 501 787 283

kbialkowski@saniwell.pl ul. Kobierzyńska 186 G
Kraków, 30-382


