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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. 
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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

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

nowoczesnych 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.  



W cenie realizowane są wszelkie prace mokre, w tym m.in.,

wykonanie łazienki, malowanie ścian, wykonanie podłóg z paneli,

instalacja drzwi i listy przypodłogowych. 

Pakiet jest dobrym wyborem dla osób, które szukają prostych i

sprawdzonych rozwiązań. Wielkim atutem wariantu START jest
niewielka cena, w której są uwzględnione prace aranżacyjne

wnętrza, prace zabezpieczające, prace fliziarskie, układanie podłóg,

prace malarskie i wykończeniowe. 

Nadzorujemy wszystkie etapy procesu aranżacji i wykańczania

wnętrz.

WARIANT START SKIEROWANY JEST DO
OSÓB, KTÓRE W KRÓTKIM CZASIE I
PRZY NIEWIELKIM BUDŻECIE CHCĄ
PRZEPROWADZIĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE
PRACE, ABY CIESZYĆ SIĘ WŁASNYM
WNĘTRZEM.
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PŁYTKI

PAKIET START

Seria: Qubus 
33 x 33 cm     60 x 60 cm

White Antracite

Beige Dark Grey

Seria: Arbaro
120,2 x 14,2 cm

Desert

Nugat

Brown

Oro

120,2 x 19,3 cm 120,2 x 29,7 cm



PŁYTKI

PAKIET START

Seria: Bestone 

29,7 x 59,7 cm

White

Dark Grey

Grey
59,7 x 59,7 cm

Seria: Essencia
30x60 cm

Biała-szara

Czarna

Szara

Patchwork One

Patchwork Two

Grey

Brown

42x42 cm
Seria: G417

42x42 cm
Seria: Rustyk



CERAMIKA SANITARNA

PAKIET START

Seria: Rekord
miska WC wisząca

36x52 cm

Seria: Delfi
miska WC wisząca

36x52 cm

Seria: Debba
miska WC wisząca

36x54 cm

Seria: President
umywalka wisząca

Seria: Delfi
umywalka wisząca

Seria: Debba
umywalka wisząca



ARMATURA ŁAZIENKOWA

PAKIET START

Seria: Astoria
bateria umywalkowa bateria prysznicowa bateria wannowa

Seria: Apure
bateria umywalkowa bateria prysznicowa bateria wannowa

Seria: Yosemite
zestaw prysznicowy

Seria: Angel
zestaw prysznicowy



ARMATURA ŁAZIENKOWA

PAKIET START

Seria: Lukka
bateria umywalkowa bateria prysznicowa bateria wannowa

zestaw prysznicow



STELAŻ PODTYNKOWY I PRZYCISKI WC

PAKIET START

opcja 1:

podwójny, biały

STELAŻ PODTYNKOWY WC

PRZYCISKI WC

opcja 2:

podwójny, chrom połysk

Seria: TECEbase



WANNY

PAKIET START

Seria: Intrica
wanna prostokątna

Seria: Rekord
wanna prostokątna

Seria: Langfoss
wanna prostokątna

rozmiar:

150 x 75 cm

160 x 75 cm

170 x 75 cm

rozmiar:

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

170 x 75 cm

rozmiar:

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

170 x 75 cm



KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI

PAKIET START

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: Classic A
kabina półokrągła

Seria: Classic C
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



DRZWI

PAKIET START

Seria: Minimax Seria: Hermes

KHR 300
satyna

KHR 400
platyna

KHR B00
czarny

Seria: STANDARD 10 Seria: DEKOR
Model P



PODŁOGI

PAKIET START

Seria: KRONOFIX CLASSIC
Dąb Toskania

1285 x 192 mm AC3 7 mm

Seria: CASTELLO
Dąb Naturalny

1285 x 192 mm AC3 7 mm

Seria: 10081-69
Dąb Podolski

1285 x 192 mm AC4  8mm

Seria: X-GALAXY
Dąb Burlington

1282x195 mm AC4  8mm

FUGA V4

Seria: 10052-36
Dąb Sezonowany

1285 x 192 mm AC3  7mm

Seria: X-GALAXY
Dąb Martossa

1286x194 mm AC4  8mm

FUGA V4

Pakiet obejmuje montaż listw przypodłogowych o wysokości 6 cm w kolorze białym 



Układanie paneli podłogowych wraz z montażem

listw przypodłogowych (wysokość do 6 cm, kolor

biały). 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). 

W zakres prac wchodzie fugowanie i silikownanie.

Wykończenie zabudową z płytek

ceramicznych/obudową akrylową do wanny albo

brodzika. 

MONTAŻ PANELI

Zakres prac malarskich obejmuje: 

malowanie ścian i sufitów, w kolorze białym.

Na życzenie klienta malujemy pomieszczenie na
jeden dowolnie wybrany jasny kolor. Numer
koloru jest podawany przez klienta. 

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 START

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 oraz dwóch

wizualizacji 3D dla łazienki. 

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



STANDARDSTANDARD

WYKOŃCZENIA PAKIETUWYKOŃCZENIA PAKIETU

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

dowolny jasny kolor, wybierany przez klienta. Wykończenie podłóg gresem/panelem podłogowym.

Powierzchnie łączone listwą przejściową, w kolorze zbliżonym do koloru podłogi. Listwy przypodłogowe

MDF w kolorze białym, o wysokości do 6 cm. Płytki ścienne tylko w łazience. 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 pogłogi gresem lub panelem. 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



KONTAKT

WWW.SANIWELL.PL

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

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


