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ПРО НАС

SANIWELL

ПІД КЛЮЧ
ЗАХОДЬ І ЖИВИ

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



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

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.

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

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

ЕТАПИ СПІВРОБІТНИЦТВА



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.

ВАРІАНТИ ПАКЕТНОГО ОЗДОБЛЕННЯ

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.

 

 

 



НАЙБІЛЬШ ШИРОКИЙ ПАКЕТ
ПОСЛУГ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З
ВИСОКОЯКІСНИХ ВИРОБІВ ТА
МАТЕРІАЛІВ.

Пакет ПРЕМІУМ також включає товари, доступн� у вар�антах
КОМФОРТ та СТАРТ.

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.

інтер‘єри під ключ



ПЛИТКА
ПРЕМІУМ

Intro
30x90 cm     60x60 cm

Marfil

Gris

Crema

Cemento
30x60 cm     60x60 cm

Св�тло-с�рий

С�рий

С�ро-бежевий



ПЛИТКА
ПРЕМІУМ

60,8x30,8 cm

Amalia White

Malena Grey Malena Graphite

Biloba Creme Biloba Brown Biloba Beige

Biloba Grey

Traviata Beige Traviata Brown

Amalia Grey STR Malena Grey STR

Industria Beige

Industria White Industria Ivory

Плитка для кухн� та ванної

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



ПЛИТКА
ПРЕМІУМ

GPTU 601

59,3x59,3 cm     

Marquina 

Carrara White

Colorado Nights

Grey

White

G300

Cream

Beige

Beton

Light Grey

White



ПЛИТКА
ПРЕМІУМ

Blanco 
31,6x63,2 cm

Brillo

Negro

Icon Rect. Mat
30x90 cm

Natural 

Grey

Natural Shape

Grey Shape

Pearl

Quarzite Gris

59x59 cm

Tasos

59x59 cm

Плитка для кухн� та ванної

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



РАМА І КНОПКИ ПРИХОВАНОГО
ПРЕМІУМ

РАМА І КНОПКИ ПРИХОВАНОГО
Geberit Duofix H112
UP320

Sigma 01

кол�р: б�лий альп�йський

кол�р: блискучий хром

Sigma 20

кол�р: б�лий

кол�р: блискучий хром кол�р: блискучий хром

Sigma 30

кол�р: б�лий 

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



САНТЕХНІЧНА КЕРАМІКА
ПРЕМІУМ

Modo Pure Oval
53x35,5 cm

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ

МІСКИ ДЛЯ ТУАЛЕТУ

Nova Pro Premium Rimfree
53x36 cm

Tesi AquaBlade
53,5x36,5 cm

Tesi
53,5x36,5 cm

Meridian
36x56 cm

Gap
34x54 cm



УМИВАЛЬНИКИ ІЗ ШАФКАМИ

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
ПРЕМІУМ

Moduo 60
умивальник з шафою

Moduo
п�дв�сна шафа з дзеркалом 

кол�р: с�рий

кол�р: б�лий 

59,5 x 44,7 cm 80 x 60cm

кол�р: б�лий

кол�р: с�рий

ШАФКА З ДЗЕРКАЛОМ

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
ПРЕМІУМ

кол�р: б�лий кол�р: платина

кол�р: попелястий кол�р: чорний

Traffic
56,8 x 62,5 x 46,1 cm

Nova Pro 

49,3 x 85 cm

кол�р: б�лий

кол�р: лавовий килимок

УМИВАЛЬНИКИ ІЗ ШАФКАМИ ШАФКА З ДЗЕРКАЛОМ

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



Crea 80
шафа для умивальника ст�льниц�

б�лий
С�рий
дуб

Кол�р:

79,4 x 45 x 53 cm

ПРЕМІУМ

УМИВАЛЬНИКИ ЗІ СТІЛЬНИЦЕЮ

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Pasadena
47 x 36 cm

Marble+
38 x 12,4 cm

Otyla
59 x 39 x 16 cm

Lara 150
30 x 25 x 150 cm

б�лий
С�рий
дуб

Кол�р:

ПОЗАПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ



ДЗЕРКАЛА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
ПРЕМІУМ

Круглі дзеркала

кол�р: золото

60 cm

кол�р: чорний

Прямокутні дзеркала

кр�плення на ремен�
кол�р: чорний

кол�р: чорний / б�лий

60 cm x 80 cm

немає кадру



ПОЗАПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ
ПРЕМІУМ

НАСТІННІ ДЗЕРКАЛА ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ
ПІДСВІЧУВАННЯМ

ВБУДОВАНЕ ДЗЕРКАЛО

Дзеркала прямокутні
зі світлодіодним підсвічуванням
60 cm x 80 cm

Дзеркала круглі
зі світлодіодним підсвічуванням

60 cm

Додатковою пропозиц�єю є вбудоване дзеркало, дов�льного розм�ру.

Ц�на дзеркала та встановлення п�длягає �ндив�дуальн�й оц�нц�.

Приклад ванної к�мнати "п�д ключ" �з вклеєним дзеркалом.



САНТЕХНІКА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
ПРЕМІУМ

Eurocube Euphoria Cube

Talis E

Zenta

зм�шувач для душу зм�шувач для ванни душовий наб�рзм�шувач для умивальника

зм�шувач для душу зм�шувач для ванни душовий наб�рзм�шувач для умивальника

зм�шувач для душу зм�шувач для ванни душовий наб�рзм�шувач для умивальника



САНТЕХНІКА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
ПРЕМІУМ

Y
зм�шувач для душу зм�шувач для ванни душовий наб�рзм�шувач для умивальника

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



САНТЕХНІКА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
ПРЕМІУМ

Logo Dual Shower
в�дкритий душовий наб�р �з

термостатичним зм�шувачем

ВІДКРИТІ ДУШОВІ КОМПЛЕКТИ ЗІ ЗМІШУВАЧЕМ

Y
в�дкритий душовий наб�р �з

термостатичним зм�шувачем

Crometta
в�дкритий душовий наб�р �з

Atran
в�дкритий душовий наб�р �з

термостатичним зм�шувачемкол�р: хром



ВІДКРИТІ ДУШОВІ КОМПЛЕКТИ ЗІ ЗМІШУВАЧЕМ ТА
ВИЛИВОМ

САНТЕХНІКА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
ПРЕМІУМ

Lugo
в�дкритий душовий наб�р �з

Lexis
в�дкритий душовий наб�р �з

ПОЗАПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

прихована система

ДУШОВІ КОМПЛЕКТИ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ ЗІ
ЗМІШУВАЧЕМ

Y

кол�р: чорний кол�р: хром кол�р: золото



ВАННИ ТА ШИРМИ
ПРЕМІУМ

Vita
прямокутна ванна

D-Code
прямокутна ванна

Nova Pro Premium
прямокутна ванна

розм�р:

170 x 75 cm

180 x 80 cm

розм�р:

170 x 75 cm

180 x 80 cm

розм�р:

170 x 70 cm

170 x 75 cm

180 x 80 cm

розкладний екран для ванни
500-510x1500 мм,

б�лий проф�ль

Delta
кутова ванна

розм�р:

150 x 80 cm

Calos 2.0Aurora 1Idea PNJ 60

розм�р:

170 x 70 cm

170 x 75 cm

прямокутна ванна

розкладний екран для ванни
600-610x1500mm

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



ДУШОВІ КАБІНИ ТА ПІДДОНИ
ПРЕМІУМ

Delos C
акриловий душовий п�ддон

Delos A
акриловий душовий п�ддон

розм�р:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

розм�р:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Torrenta PDD Torrenta KDD

розм�р:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

розм�р:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

нап�вкругла душова каб�на прямокутна душова каб�на



ДУШОВІ КАБІНИ ТА ПІДДОНИ
ПРЕМІУМ

Classics 2
нап�вкругла душова каб�на
Anti-Plaque

Purano
акриловий душовий п�ддон

розм�р:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Purano
акриловий душовий п�ддон

розм�р:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Classics 2
прямокутна душова каб�на 

Anti-Plaque

розм�р:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

розм�р:

80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
ПРЕМІУМ

Держатель для паперу
матової стал�

Держатель для паперу
хром

Одинарний гачок
матової стал�

Одинарний гачок
хром

В�шалка для рушник�в
хром, 40 см

Modern

Classic
Ручка для ванної
матова сталь, 40 см

Держатель для паперу
чорний

Одинарний гачок
чорний

Ручка для ванної
чорний, 45 см

Щ�тка для ун�тазу
матової стал�

Щ�тка для ун�тазу
чорний

Щ�тка для ун�тазу
хром



ПОЗАПАКЕТНІ ВАРІАНТИ
ПРЕМІУМ

Kali H Pure Premium

ДУШОВА 
ПЕРЕГОРОДКА

ЛІНІЙНИЙ
СТІК

л�н�йний ст�к
душова перегородка

ДВЕРІ

Huppe ENA 2.0
розпашн� двер�

розсувн� двер�

для монтажу з плиткою

душова перегородка

Modo New II



ДВЕРІ
ПРЕМІУМ

NOSTRE
Model: 00 Model: 01

CAMBIO

Model: 00

FIORD

Model: 00



ДВЕРІ
ПРЕМІУМ

ROYAL

HOME C
Model: C.0 Model: C.5

Model: A Model: P

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



ДВЕРІ
ПРЕМІУМ

Nestor

Reva
Model: 1 Model: 6

Model: 1 Model: 10

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



ДВЕРНІ РУЧКИ
ПРЕМІУМ

KGST 200

кол�р: титан

KSR 700

кол�р: хром

Gusto

Wenus fit

KWF O B00

кол�р: чорний

Model: KWF O 700

кол�р: хром

Stinger

KSR B00

кол�р: чорний

KSR 700

кол�р: хром

KSR M700

кол�р: матовий хром

KSR 200

кол�р: титан

KNV M700

кол�р: матовий хром

Nove

KNV 700

кол�р: хром

KNV B00

кол�р: чорний

KNV 300

кол�р: атлас

Пакет ПРЕМІУМ включає вс� продукти, як� пропонуються як частина пакету СТАРТ, КОМФОРТ



ЛАМІНАТ
ПРЕМІУМ

Dąb Naturalny

1286 x 192 mm

Dąb Garda

1286 x 192 mm

AMBIANCE

Dąb Congo

1286 x 192 mm 

Dąb Capri

1286 x 192 mm 

Dąb Pirenejski

1286 x 192 mm 

Świerk Orlando

1286 x 192 mm 

товщина панел� 8 мм
п�дходить для нагр�ву води
Клас стирання AC5

фрезерне фрезерування 4V FUGA

Пакет включає встановлення пл�нтус�в висотою 8 см б�лого кольору. 

Пакет ПРЕМІУМ також включає панел�, що пропонуються в рамках пакет�в СТАРТ � КОМФОРТ



тришарова паркетна дошка; 

однорядний паркет; 

можлив�сть встановлення на п�длогу з п�д�гр�вом;

ПАРКЕТ
ПРЕМІУМ

DĄB COTTAGE 3R

JESION CLASSIC 3R CREAM

оздоблення: нап�вматовий лак

оздоблення: б�ле масло ECO матове

Пакет включає встановлення пл�нтус�в висотою 8 см б�лого кольору.



УФ-покриттям; 

декоративний шар; 

жорстка серцевина; 

розм�р 1220x184 мм, несучий шар 0,3 товщина 4 мм, 

клас зносост�йкост�: 23/31

ВІНІЛОВА ПІДЛОГА
ПРЕМІУМ

HAMILTON

NELSON

WELLINGTON

AUCKLAND 

Пакет включає встановлення пл�нтус�в висотою 8 см б�лого кольору.



ОСВІТЛЕННЯ
ПРЕМІУМ

Arctic

Б�лий чорний

Alto

Б�лий чорний с�рий

ПЛАФОНИ

Б�лий

Solar

розм�ри: висота 10 см, д�ам. 40 см
матер�ал: тканина, пластик
осв�тлення: 3 x E14

розм�ри: висота 6 см, д�ам. 32 см
матер�ал: пластик
осв�тлення: 1 х св�тлод�одний модуль

доступн� розм�ри:  20 см / 30 см
матер�ал: скло, метал
джерела св�тла: E27

Ring

розм�ри: 30 х 8 х 15 см
матер�ал: сталь
осв�тлення: GU10

розм�ри: 45 х 8 х 15 см
матер�ал: сталь
осв�тлення: GU10

Б�лий чорний

Orbis

розм�ри: 10 х 10 х 10 см
матер�ал: алюм�н�й
джерело св�тла: GU10

Eye tone

чорний Б�лий

розм�ри: 9,8 х 11,5 см
матер�ал: сталь, АБС
джерело св�тла: GU10



ОСВІТЛЕННЯ
ПРЕМІУМ

Arezzo

розм�ри: 10 см х 15 см
матер�ал: метал
осв�тлення: E14

чорний Б�лий

Futuro
чорний Б�лий

розм�ри: 20 см Х 9 см Х 14 см
матер�ал: метал
осв�тлення: GU10

Oregon
чорний Б�лий чорний / золотий

Ibros

розм�ри: висота 8 см, д�ам. 63 см
матер�ал: метал, акрил
осв�тлення: 1 х св�тлод�одний модуль

чорний

Б�лий

Vega

Б�лий

розм�ри: 32 см х 9 см х 9 см
матер�ал: керам�ка, скло
осв�тлення: E27

Eye Super B 6503 / A 6502

розм�ри: 8 см X 11 см
матер�ал: алюм�н�й
осв�тлення: G9

розм�ри: 877/56 см х 5,5 см
матер�ал: сталь
осв�тлення: GU10



Gaspare

ОСВІТЛЕННЯ
ПРЕМІУМ

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ

чорний м�дь Б�лий

розм�ри: 25 см х 100 см
матер�ал: метал
осв�тлення: E27

Delos

чорний Б�лий

розм�ри: 40см х 40см х120см
матер�ал: тканина, акрилове
осв�тлення: 2 x E27

Lagos

Czarna Biała

розм�ри: 8 см х 85 см
матер�ал: метал
осв�тлення: GU10



ОСВІТЛЕННЯ
ПРЕМІУМ

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ

Astral 3 Lugo

с�рий / чорний дерево / чорний

розм�ри: 8,5 х 18,5 х 100 см
матер�ал: бетон, сталь / дерево, сталь
джерело св�тла: E27

розм�ри: 80 х 28 х 100 см
матер�ал: сталь
джерело св�тла: 3 xE27

Arena

розм�ри: 35 х 35 х 80 см
матер�ал: ПВХ, сталь
джерело св�тла: 2 xE27

чорний С�рий б�лий



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



ПЛИТКОВІ РОБОТИ

Обсяг малярних роб�т включає грунтування ст�н
перед фарбуванням, фарбування ст�н та стел� в
б�лий кол�р. Можлив� вар�анти з використанням до
трьох обраних пастельних кольор�в. 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, включаючи: монтаж ун�таза,

встановлення умивальника з сифоном/шафи з
умивальником, встановлення зм�шувача для
умивальника (з клапанами). Встановлення �нсталяц�ї для
п�дв�сного ун�тазу.

На виб�р встановлення: 

- ванни � зм�шувача для ванни; 

- душової каб�ни, п�ддона та зм�шувача для душу; 

- л�н�йного зливу, 

душової перегородки та зм�шувача прихованого
монтажу, (позапакетна послуга). Встановлення дверей
(80 см: рами та дверн� полотна). Встановлення кухонних
мебл�в �з побутовою техн�кою, що доступна в пакет�.
Можна вибрати будь-яке позапакетне обладнання - для
цього буде п�дготовлена �ндив�дуальна оц�нка зм�н. 

Придбання та встановлення осв�тлення, доступного в
пакет�, у м�сц�, що в�дведене забудовником. Дв�
модиф�кац�ї г�дравл�чної мереж� (включно з
п�дключенням) та чотири зм�ни електричної мереж�
(наприклад, перенесення точки) - це зм�ни, що
реал�зуються в рамках пакету ПРЕМІУМ. Інш� зм�ни
п�длягають �ндив�дуальн�й оц�нц�.

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

ЗАХИСНІ РОБОТИ

РОБОТИ З ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРА

Ми контролюємо кожен етап виконаної 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

установка п�дв�конь, 

перенесення г�дравл�чних 

з'єднань та опалювальних 

елемент�в 

проектування та монтаж п�дв�сних стель,

встановлення св�тлод�одного 

осв�тлення 

п�дключення витяжки до вентиляц�ї. монтаж
г�псокартону, 

оздоблення ст�н шпалерами, 

установка дзеркала м�ж плитками, установка
л�н�йного зливу з walk-in та зм�шувачем
прихованого монтажу

Пакет ПРЕМІУМ може бути розширений додатковими
опц�ями, як� п�длягають �ндив�дуальн�й оц�нц�: 

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

В пакет ПРЕМИУМ входят все отделочные продукты и материалы, которые доступны в составе пакетов КОМФОРТ и СТАРТ.

П�д час роб�т у рамках пакету ПРЕМІУМ
розробляється концепц�я оздоблення �нтер’єру.

Дизайнер п�дбирає оздоблювальн� елементи
в�дпов�дно до побажань замовника, на основ�
асортименту, доступного в рамках пакет�в СТАРТ,

КОМФОРТ та ПРЕМІУМ. 

Пакет включає чотири години консультац�й,

результатом яких є розробка ц�л�сної концепц�ї
в�зуал�зац�ї: дв� в�зуал�зац�ї для ванної к�мнати та,

за бажанням, дв� в�зуал�зац�ї для кухн�.

П�дготовка та грунтування основи,

волого�золяц�я, укладання плитки у ванн�й
к�мнат� до висоти прим�щення. Встановлення
каркасу ун�тазу та ванни. 

Укладання плитки на кухн� (кухонний фартух м�ж
ст�льницею � верхн�ми шафами). Плитка
обробляється: шл�фування п�д кутом 45 градус�в.

В обсяг роб�т входить затирання шв�в �
сил�катування.

Укладання лам�нату/паркету разом �з
встановленням пл�нтус�в (висота до 8 см). У
рамках оздоблення використовуються стики
п�длоги (панель-плитка) з� смугою кольору, яка
в�дпов�дає поверхн�, що укладається.

МОНТАЖ ПІДЛОГИ

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



Оздоблення стель та ст�н акриловою фарбою на штукатурц� в�д забудовника, б�лим  чи пастельними кольорами.

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 8 см. Наст�нна плитка лише у ванн�й та на кухн� (над ст�льницею).

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. Осв�тлення встановлюється лише у
визначенному забудовником м�сц�. Три модиф�кац�ї г�дравл�чної мереж� (включаючи п�дключення) та дв� зм�ни
електричної мереж� (наприклад, перенесення точки) - це зм�ни, як� доступн� в рамках пакету ПРЕМІУМ. Інш� зм�ни
п�длягають �ндив�дуальн�й оц�нц�.

ОЗДОБЛЕННЯ ВСІХ ПРИМІЩЕНЬ

ПІД СТАНОМ ВІД ЗАБУДОВНИКА РОЗУМІЄТЬСЯ:

Оздоблення ст�н плиткою до стел�. Обр�зка кромочної частини п�д кутом 45 градус�в. Розташування плитки у ванн�й
к�мнат� пристосовано до прим�щення. Встановлення каркасу ун�тазу (стандартна висота), облицювання плиткою. Ванна
оброблена керам�чною плиткою. Сантехн�ка встановлюється зг�дно розводки забудовника. Встановлення мебл�в для
ванних к�мнат (шафа п�д умивальник).

ОЗДОБЛЕННЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Оздоблення поверхн� п�длоги керамогран�том чи лам�натом. Наст�нна плитка м�ж ст�льницею та верхн�ми шафами.

Затирання шв�в одним кольором. Детал� описан� в розд�л� «мебл�»

ОЗДОБЛЕННЯ КУХНІ

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

Актуальн� каталоги доступн� за стор�нц�:
https://saniwell.pl/

Верс�я каталогу: 30/04/2021

ПІДСУМКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- 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�
забудовника;

- доступ до справного л�фта (для квартир вище 1 поверху). Якщо немає доступу до
л�фта в багатоповерхових будинках, передбачається додаткова плата за доставку
матер�ал�в;

- передбачається, що площина 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.

У 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.



НАША ОСНОВНА ПОСЛУГА - ЦЕ
КОМПЛЕКСНЕ ОЗДОБЛЕННЯ
БУДИНКІВ, КВАРТИР ТА
АПАРТАМЕНТІВ ПІД КЛЮЧ ЗА
СТАНДАРТОМ “ЗАХОДЬ І ЖИВИ”

Кр�м представлених у каталогах пакетних 

вар�ант�в, нашою основною послугою є комплексне оздоблення
�нтер’єру “п�д ключ”, що називається стандартом “заходь � живи”

 

Послуга охоплює вс� роботи та товари, як�
ведуть до створення м�сця Вашої мр�ї, готового до заселення.

ВПРОВАДЖЕНІ НАМИ ІНТЕР’ЄРИ
ПОВНІСТЮ ОЗДОБЛЕНІ, ОБЛАДНАНІ
І МЕБЛЬОВАНІ

Д�знайтеся б�льше про комплексну послугу:



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

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

інтер‘єри під ключ

WWW.SANIWELL.PL


