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SANIWELL

ПІД КЛЮЧ
ЗАХОДЬ І ЖИВИ

 

ПРО НАС

Наша проектно-оздоблювальна ф�рма
спец�ал�зується на оздобленн� будинк�в, квартир та
апартамент�в “п�д ключ” за стандартом "заходь �
живи" та на основ� пакет�в послуг.

Головною перевагою послуги «заходь � живи» є те,

що кл�єнти не займаються н�чим, що пов’язано з
обробкою, ремонтом, придбанням та монтажем
вироб�в (кр�м активної участ� в процес� дизайну
�нтер’єру), а в результат� вони отримують готовий
продукт, яким є спроектована, повн�стю оздоблена,

обладнана та готова до заселення  квартира.

На додаток до комплексного �ндив�дуального
оздоблення, ми пропонуємо вар�анти пакет�в послуг
- перел�к готових р�шень, матер�ал�в та продукт�в, як�
дозволять кл�єнтам виконати необх�дну роботу, щоб
мати можлив�сть насолоджуватися власним
простором.

інтер‘єри під ключ



ПЕРЕВАГИ ВІД СПІВРОБІТНИЦТВА З SANIWELL

НАША ПРОЕКТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНА
ФІРМА СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА
ОЗДОБЛЕННІ КВАРТИР ТА
АПАРТАМЕНТІВ “ПІД КЛЮЧ”.

2. ОСОБИСТИЙ КУРАТОР 
Ми обираємо до кожного проекту особистого
куратора, який в�дпов�дає за контакт з
�нвестором, контроль виконання проекту та
лог�стику. В�н в�дпов�дає на вс� ваш� запитання та
розс�ює сумн�ви. Куратор також подбає про
внесення зм�н до проекту, якщо ви вир�шите це
зробити.

1. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РОБІТ
Ми спостер�гаємо за проектом на кожному етап�
роботи - в�д виконання проекту до остаточного
завершення. Ми дбаємо, щоб виконати все
вчасно, � в раз� виникнення ускладнень – сам�
знаходимо р�шення.

3. ДОСВІД 
П�д час нашої тривалої присутност� на ринку ми
мали можлив�сть особисто протестувати р�зн�
продукти та р�шення - завдяки цьому ми знаємо,

що для вас буде найкращим.

4. БЮДЖЕТНА ГАРАНТІЯ 
Ми поважаємо ваш� грош�, тому ще на початку
нашої сп�впрац� ми встановлюємо ф�ксований
бюджет, за яким сл�дкуємо протягом усього
пер�оду роботи. Вас не здивують н�як� додатков�
витрати - наш обов’язок - виконати весь проект у
межах визначеного бюджету.

АНАЛІЗ ПОТРЕБ ТА
ОЧІКУВАНЬ КЛІЄНТА

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ТА
ПОВНИЙ КОШТОРИС

ОЗДОБЛЕННЯ

МОНТАЖНО-

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

КУПІВЛЯ ТА
ВСТАНОВЛЕННЯ

ОБЛАДНАННЯ ВАННОЇ
КІМНАТИ, ПІДЛОГИ,

ДВЕРЕЙ

МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ ТА
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

ОБЛАДНАННЯ ІНТЕР’ЄРУ

ЗДАЧА КВАРТИРИ.

ГАРАНТІЯ 24 МІСЯЦІ

5. МИ ПІДТРИМУЄМО ПОЛЬСЬКІ БРЕНДИ 
Ми сп�впрацюємо з польськими виробниками
та дистриб’юторами.

Заходь � живи
Ми в�ддаємо готов� та повн�стю обладнан� квартири.

Досв�д та профес�онал�зм
Ми займаємось оздобленням �нтер’єру “п�д ключ” з 2006 року.

Економ�я грошей та дотримання бюджету
ПДВ у розм�р� 8% на послуги з ремонту та остаточна ц�на
залишаються незм�нними.

Гарант�я якост�
IІндив�дуальний нагляд за кожним етапом проекту та 2-р�чна
гарант�я на зак�нчен� �нтер’єри

Економ�я часу
Профес�йний ремонт в середньому на 50% швидший та
ефективн�ший, н�ж у випадку �ндив�дуальних роб�т

Прийом квартири
За бажанням кл�єнта ми беремо участь у прийманн� квартир в�д
забудовника

Консультац�я включена у ц�ну
Безкоштовна консультац�я перед проектом та оц�нка вар�ант�в облаштування
�нтер’єру

ЕТАПИ СПІВРОБІТНИЦТВА



ВАРІАНТИ ПАКЕТНОГО ОЗДОБЛЕННЯ

ВАРІАНТИ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ: ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

На додаток до
комплексного �ндив�дуального оздоблення,

ми пропонуємо вар�анти пакет�в послуг
- перел�к готових р�шень, матер�ал�в та
продукт�в, як� дозволять кл�єнтам
виконати необх�дну роботу, щоб мати
можлив�сть насолоджуватися власним
простором.

У каталоз� ви знайдете детальну �нформац�ю
про пакетн� пропозиц�ї щодо оздоблення
�нтер’єру.

Беручи до уваги
р�зн� потреби та наявний бюджет, ми
розробили три пакети послуг для
оздоблення �нтер’єру, результат яких -

квартира, готова до заселення.

Обер�ть нижче, який вар�ант найб�льше
в�дпов�дає
Вашим потребам.

Пакет

СТАРТ
 

Базовий вар�ант
оздоблення �нтер’єру. В�н

ор�єнтований на людей, як�
хочуть виконати всю

необх�дну роботу за короткий час
та з невеликим бюджетом.

 

Вар�ант СТАРТ
включає в себе ун�версальн� та

перев�рен� матер�али та вироби.

 

 

 

 

Пакет

ПРЕМІУМ
Найб�льш широкий пакет послуг, що
складається з високояк�сних вироб�в
та матер�ал�в. Вар�ант призначений
для людей, як� шукають ориг�нальн�

�нтер’єри. Завдяки широкому спектру
доступних р�шень, пакет ПРЕМІУМ є

найближчим до �ндив�дуального
оздоблення п�д ключ, тобто до

стандарту "заходь �
живи".

 

Пакет ПРЕМІУМ включає в себе, у
тому числ� кухонн� мебл� з

побутовою техн�кою, штукатурку,

модиф�кац�ї
сантехн�ки та електроустановок,

широкий виб�р високояк�сних
матер�ал�в та обладнання.

 

 

Пакет

КОМФОРТ
 

Оптимальний
вар�ант пакету, який є чудовим

вибором для людей, як� шукають
профес�йне

оздоблення квартири. Пакет
включає в себе вс� необх�дн�
роботи, додатков� вар�анти
оздоблення та розширений

асортимент матер�ал�в, у тому
числ�, осв�тлення. 

 

Вар�ант КОМФОРТ - чудовий
виб�р для вс�х, хто шукає

практичн� та р�зноман�тн�
р�шення для своєї квартири.

 

 

 



У варт�сть включен� вс� “мокр� роботи”, у тому числ�
ремонт ванної к�мнати, фарбування ст�н, покриття п�длоги
лам�натом, встановлення дверей та пл�нтус�в.

 

Пакет - це чудовий виб�р для людей, як� шукають простих �
перев�рених р�шень. Великою
перевагою вар�анту СТАРТ є низька ц�на, яка включає роботи з
дизайну �нтер’єру,

плитков� роботи, укладання п�длоги, малярн� та оздоблювальн�
роботи.

 

Ми контролюємо
вс� етапи дизайну та оздоблення �нтер’єру.

ВАРІАНТ СТАРТ ОРІЄНТОВАНИЙ НА
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ХОЧУТЬ ЗА КОРОТКИЙ  

ТЕРМІН ТА З НЕВЕЛИКИМ
БЮДЖЕТОМ ВИКОНАТИ  ВСІ
НЕОБХІДНІ РОБОТИ,  ЩОБ
НАСОЛОДЖУВАТИСЯ ВЛАСНИМ
ІНТЕР’ЄРОМ .



ПЛИТКА
СТАРТ

Bosque
15,5 x 62 cm

Beige White Brown Grey

Qubus 
33 x 33 cm     60 x 60 cm     31 x 62 cm

White Antracite

Beige Dark Grey

Плитка для кухн� та ванної Плитка для кухн� та ванної



ПЛИТКА
СТАРТ

Bestone 

29,7 x 59,7 cm

White

Dark Grey

Grey

59,7 x 59,7 cm

Essencia
30x60 cm

Б�ло-с�рий ЧорнийС�рий

Плитка для кухн� та ванної



ПЛИТКА
СТАРТ

Patchwork One

Patchwork Two

Grey

Brown

42x42 cm
G417 Rustyk

60x60 cm

ZAZO

Beige Grey

59,3x59,3 cm
Colin

Brown Grey

Anthracite Light Grey

RISSO

Grey White

G402

Oak Brown

Grey Maple



САНТЕХНІЧНА КЕРАМІКА
СТАРТ

Rekord
УНІТАЗИ
ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ
36x52 cm

Delfi
УНІТАЗИ
ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ
36x52 cm

Debba
УНІТАЗИ
ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ
36x54 cm

President
раковина

Rekord
раковина

Debba
раковина



САНТЕХНІКА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
СТАРТ

Astoria
зм�шувач для умивальника зм�шувач для душу зм�шувач для ванни

Apure
зм�шувач для умивальника зм�шувач для душу зм�шувач для ванни

Yosemite
душовий наб�р

Angel
душовий наб�р



САНТЕХНІКА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
СТАРТ

Seria: Lukka
зм�шувач для умивальника зм�шувач для душу зм�шувач для ванни

душовий наб�р



РАМА І КНОПКИ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ ІНСТАЛЯЦІЯ
СТАРТ

Вар�ант 1:

подв�йний, б�лий

ПАНЕЛЬ ЗЛИВУ З КНОПКАМИ ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ

Вар�ант 2:

подв�йний, глянсовий хром

TECEbase



ВАННИ ТА ШИРМИ
СТАРТ

Miami
прямокутна ванна

Rekord
прямокутна ванна

Genova
прямокутна ванна

розм�р:

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

розм�р:

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

розм�р:

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

Kenton
ширма для ванни

1-крило, праве / л�ве,

2 сторони в�дкрит�
розм�ри: 70 х 140 см

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Держатель для паперу
матової стал�

Одинарний гачок
матової стал�

Classic

Держатель для паперу
хром

Одинарний гачок
хром

Standard Hotel 



ДУШОВІ КАБІНИ ТА ПІДДОНИ
СТАРТ

Doros C Compact
акриловий душовий п�ддон

Doros A Compact
акриловий душовий п�ддон

доступн� розм�ри:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

доступн� розм�ри:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Classic A
нап�вкругла душова каб�на

Classic C
прямокутна душова каб�на

доступн� розм�ри:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

доступн� розм�ри:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm



ОБЛАДНАННЯ ВАННІ
СТАРТ

Ring
плафони

розм�ри: метал, пластик
розм�ри: 22,5 cm

осв�тлення: LED

Milo
Прямокутн� дзеркала
доступн� розм�ри: 40x60 cm

ДЗЕРКАЛА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

ОСВІТЛЕННЯ

Squere 
плафони

розм�ри: метал, пластик
розм�ри: 22,5 cm

осв�тлення: LED

Circle
Кругл� дзеркала
доступн� розм�ри: 60 cm



ДВЕРІ
СТАРТ

Minimax Hermes

KHR 300
атласна

KHR 400
платина

KHR B00
чорний

STANDARD 10 DEKOR
Model P



ЛАМІНАТ
PAKIET START

KRONOFIX CLASSIC
Dąb Toskania

1285 x 192 mm AC3 7 mm

CASTELLO
Dąb Naturalny

1285 x 192 mm AC3 7 mm

10081-69
Dąb Podolski

1285 x 192 mm AC4  8mm

X-GALAXY
Dąb Burlington

1282x195 mm AC4  8mm

FUGA V4

10052-36
Dąb Sezonowany

1285 x 192 mm AC3  7mm

X-GALAXY
Dąb Martossa

1286x194 mm AC4  8mm

FUGA V4

Пакет включає встановлення пл�нтус�в висотою 6 см б�лого кольору.



Пакет можна розширити додатковими меблями. Пам'ятаючи про р�зн� потреби та наявний бюджет, ми
п�дготували два додатков� вар�анти кухн�:

ДОДАТКОВИЙ ВАРІАНТ: МЕБЛІ

КУХНЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

кухня на замовлення та розроблена з урахуванням �ндив�дуальних потреб
готовий кухонний модуль, що включає мебл�, побутову техн�ку та обладнання

Для вс�х кл�єнт�в, як� зац�кавлен� зробити кухню за
розм�рами, ми представляємо вар�анти проектування,

виготовлення та облаштування кухн�. В опц�ї КУХНЯ,

Зроблена на замовлення, ус� р�шення, матер�али та
обладнання п�дбираються та розробляються в�дпов�дно
до �ндив�дуальних потреб та смак�в замовника.

КУХНЯ, Зроблена на замовлення, складається з повн�стю
вбудованих мебл�в та вс�х елемент�в обладнання, як�
розроблятиме дизайнер �нтер’єру.

EB6521 Fusion   PC6400ZD          OMC6242I

основн� кухонн� мебл�
побутова техн�ка, зазначена в каталоз�

Стандартизован� кухонн� мебл�, як� складаються з
основного кухонного модуля та побутової техн�ки.

Економний вар�ант, адресований людям, як� хочуть
виконати вс� необх�дн� роботи за короткий час � з
меншим бюджетом.

МОДУЛЬ ГОТОВОЇ КУХНИ включає, серед �ншого:

Daras Flex mini

Приклади обладнання, пропонованого для кухонних блок�в:

ПРОСТА КУХНЯ З ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

ДОДАТКОВИЙ ВАРІАНТ - ЗРОБИТИ ГАРДЕРОБ ЗА РОЗМІРОМ. ЦІНА ВІД 4900 PLN

ЦІНА КУХНІ ВІД: 14 900 PLN

ЦІНА БЕЗ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

ЦІНА КУХОННИХ АГРЕГАТІВ З ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ: 

15 790 PLN

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОДАТКОВІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ ТА КУХОНЬ В
КАТАЛОЗІ: МЕБЕЛЬ



Укладання лам�нату разом �з встановленням
пл�нтус�в (висота до 6 см, б�лий кол�р). У
рамках оздоблення використовуються стики
п�длоги (панель-плитка) з� смугою
кольору, яка в�дпов�дає поверхн�, що
укладається.

ПЛИТКОВІ РОБОТИ
П�дготовка та грунтування основи,

волого�золяц�я, укладання плитки у ванн�й
к�мнат� (до повної плитки або до висоти
дверного косяка). В обсяг роб�т входить
затирання шв�в � сил�катування.

УСТАНОВКА ЛАМІНАТУ

Обсяг малярних
роб�т включає: фарбування ст�н � стел� в б�лий кол�р.

 

За бажанням
кл�єнта ми фарбуємо к�мнату в будь-який обраний
св�тлий кол�р. Номер кольору
вибирає кл�єнт.

 

П�д час малярних роб�т електрообладнання
захищається в�д пошкоджень та бруду.

МАЛЯРНІ РОБОТИ

Встановлення сантехн�чної керам�ки з фурн�турою для
ванних к�мнат, включно з  монтажем ун�таза,

встановленням умивальника �з сифоном, встановленням
зм�шувача для умивальника (з клапанами)

 Встановлення �нсталяц�ї для п�дв�сного ун�тазу.  

 

Встановлення ванни та зм�шувача для ванни (або)

встановлення душової каб�ни, п�ддону та зм�шувача для
душу.

 

Встановлення дверей (80 см: рами та дверн� полотна).

МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ

ЗАХИСНІ РОБОТИ
Ус� необх�дн� роботи для захисту к�мнат та
елемент�в �нтер’єру в�д пошкоджень.

П�д час роб�т у рамках пакету СТАРТ
розробляється концепц�я оздоблення
�нтер’єру. Дизайнер п�дбирає оздоблювальн�
елементи в�дпов�дно до побажань та
�нструкц�й замовника, з огладу на
асортимент, доступний в рамках даного
пакету.

Пакет включає три години консультац�й,

результатом яких є розробка ц�л�сної
концепц�ї та дв� 3D-в�зуал�зац�ї ванної
к�мнати.

РОБОТИ З ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ

Ми контролюємо кожен етап проведеної роботи. П�д
час впровадження ми в�дпов�даємо за лог�стичний
ланцюг та транспорт.

 

П�сля завершення вс�х оздоблювальних роб�т
проводиться прибирання прим�щення.

ІНШІ РОБОТИ

Пакет START може бути розширений за допомогою
додаткових опц�й, як� п�длягають �ндив�дуальним ц�нам:

установка п�дв�конь, монтаж карниз�в, виконання
кухонних мебл�в поряд �з встановленням побутової
техн�ки

ДОДАТКОВІ ВАРІАНТИ



Оздоблення стел� та ст�н акриловою фарбою на штукатурц� в�д забудовника, б�лим  �/або будь-яким
св�тлим кольором за вибором
кл�єнта. Оздоблення п�длоги керамогран�том/лам�натом.
Поверхн� з’єднуються перех�дною смужкою в кольор�, под�бному до кольору
п�длоги. Б�л� пл�нтуси з МДФ висотою до 6 см. Наст�нна плитка т�льки у ванн�й.
Можливе встановлення плитки на п�длогу в хол� зам�сть лам�нату. Встановлення
дверей �з набором фурн�тури для отвор�в шириною 80 см; двер� ванної к�мнати з
вентиляц�єю; регульована рама.

ОЗДОБЛЕННЯ ВСІХ ПРИМІЩЕНЬ

- обробка ст�н та стел� г�псовою штукатуркою;
- обробка ст�н ванної к�мнати цементно-вапняною штукатуркою;
- встановлення вентиляц�йної системи з вентиляц�йною реш�ткою;
- встановлення електричних та електротехн�чних установок з ус�ма аксесуарами;
- встановлення водопров�дних та канал�зац�йних систем, п�дведення з'єднань до
пристроїв;
- встановлення внутр�шн�х п�дв�конь;
- п�дготовка дверних отвор�в для встановлення стандартних дверей �з регульованою
дверною рамою (ширина до 80 см, висота 200 см - отв�р у ст�н� не менше 88 см
макс. 92 см шириною, не менше 206 см макс. 210 см висотою) в�д п�длоги в стан�
в�д забудовника;
- доступ до справного л�фта (для квартир вище 1 поверху). Якщо немає доступу до
л�фта в багатоповерхових будинках, передбачається додаткова плата за
перевезення матер�ал�в;
- передбачається, що площа ст�н, п�длоги та стел�, а також кути м�ж ними,
виконан� в�дпов�дно до буд�вельного стандарту;
- передбачається, що волог�сть стяжки та штукатурки придатна для проведення
ремонтно-оздоблювальних роб�т.

раз� нев�дпов�дност� стану квартири
з будь-яким �з зазначених вище пункт�в, п�дрядник проведе окрему та
�ндив�дуальну оц�нку додаткових роб�т.

ПІД СТАНОМ ВІД ЗАБУДОВНИКА РОЗУМІЄТЬСЯ:

Оздоблення ст�н плиткою висотою до 210 см. Обр�зка кромочної частини п�д кутом 45
градус�в. Розташування плитки у ванн�й пристосовано до прим�щення. Встановлення
каркасу ун�тазу (стандартна висота), облицювання плиткою. Ванна оброблена
керам�чною плиткою. Сантехн�ка встановлюється зг�дно з розводкою забудовника.
Ус� зм�ни стану в�д забудовника, включаючи перем�щення та приховування
п�дключень, п�длягають �ндив�дуальн�й оц�нц�.

ОЗДОБЛЕННЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Оздоблення поверхн� п�длоги каменем або панеллю. Зат�рка в одному кольор�. Наст�нна плитка м�ж
ст�льницею та верхн�ми шафами. Зат�рка в одному кольор�.

ОЗДОБЛЕННЯ КУХНІ

Представлена пропозиц�я �нформативна та не є комерц�йною пропозиц�єю в значенн� пункту 1 статт� 66
Цив�льного кодексу.
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