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Jesteśmy firmą projektowo-wykończeniową świadczącą

usługi wykańczania domów, mieszkań i apartamentów

“pod klucz” w standardzie „wchodzisz i mieszkasz” oraz na

podstawie pakietów wykończeniowych.

Zasadniczą zaletą usługi „wchodzisz i mieszkasz” jest to,

że klienci nie zajmują się żadnymi pracami związanymi z

wykończeniem, remontem, zakupem i montażem

produktów (z wyjątkiem aktywnego uczestnictwa w

projektowaniu wnętrza), a otrzymują gotowy produkt,

jakim jest mieszkanie zaprojektowane, w pełni

wykończone, wyposażone i gotowe do zamieszkania.

Oprócz kompleksowych i indywidualnych wykończeń

oferujemy opcje pakietowe – zestawienie gotowych

rozwiązań, materiałów i produktów, które pozwolą

klientom zrealizować niezbędne prace.

O NAS

SANIWELL
WNĘTRZA POD KLUCZ
„WCHODZISZ I MIESZKASZ”



KORZYŚCI 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. 

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 jest o średnio 50% szybciej i sprawniej
zrealizowany niż w przypadku prac indywidualnych

Odbiór mieszkania
Na życzenie klienta uczestniczymy w odbiorze mieszkania od dewelopera

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

ANALIZA POTRZEB 

I OCZEKIWAŃ KLIENTA

PROJEKT WNĘTRZA 

I PEŁNA WYCENA
WYKOŃCZENIA

PRACE
INSTALACYJNO-

WYKOŃCZENIOWE

ZAKUP I MONTAŻ
WYPOSAŻENIA

ŁAZIENEK, 

 PODGŁOGI, DRZWI

MEBLE NA WYMIAR ORAZ
POZOSTAŁE ELEMENTY

WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

PRZEKAZANIE
MIESZKANIA.

GWARANCJA NA
OKRES  24 MIESIĘCY

5. WSPIERAMY POLSKIE MARKI
Współpracujemy z polskimi producentami 
i dystrybutorami. 



PAKIET INWESTYCYJNY SKIEROWANY
JEST GŁÓWNIE DLA OSÓB, KTÓRE
SZUKAJĄ KOMPLEKSOWEGO
ROZWIĄZANIA DLA MIESZKAŃ
PRZEZNACZONYCH POD WYNAJEM
BĄDŹ SPRZEDAŻ.

wyposażenie łazienki (armatura łazienkowa, szafka z umywalką,

szafla z lustrem, wanna lub kabina prysznicowa, pralka i

oświetlenie); 

gotową zabudowę kuchenną wraz z sprzętami AGD, w tym

lodówką, zmywarką, okapem, piekarnikiem, płytą grzewczą,

zlewozmywakiem, baterią i oświetleniem;

wyposażony salon (sofa, stół z krzesłami i stolik kawowy); 

wyposażoną sypialnię (szafa, łóżko z szafką nocną i oświetleniem);

wyposażony przedpokój (szafa, wieszaki na ubrania z półką, lustro)

W zakres pakietu INWESTYCYJNEGO wchodzą wszystkie niezbędne

prace oraz pełne wyposażenia mieszkania, które składają się na

inwestycyjne mieszkanie.

W pakiecie otrzymują Państwo m.in.: 



PŁYTKI ŁAZIENKOWE

PAKIET INWESTYCYJNY

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

Płytki kuchenne i łazienkowe



ZESTAW PODTYNKOWY WC Z CERAMIKĄ SANITARNĄ

stelaż WC

misa Delfi;

deska wolnoopadająca;

przycisk w kolorze chrom błyszczący.

Zestaw Morena

PAKIET INWESTYCYJNY

KALKGRUND

uchwyt na papier

BROGRUND

uchwyt łazienkowy 

BAREN

szczotka WC

AKCESORIA ŁAZIENKOWE



MEBLE ŁAZIENKOWE

Zestaw Moduo 50
umywalka z szafką

kolor: biały

49,4 x 39,7 cm 39 x 21,5 cm

PAKIET INWESTYCYJNY

Zestaw Moduo
szafka wiszące z lustrem 

kolor: biały

80 x 40 cm

PRALKA

PRALKA WOLNOSTOJĄCA
EAWT6101WSW

PRALKA WOLNOSTOJĄCA
CST 06LE 1-S

Wielkość stosowanych mebli łazienkowych i modeli pralek jest zależna od wielkości powierzchni 

i ustawności poszczególnych pomieszczeń. 



ARMATURA ŁAZIENKOWA

Seria: Astoria
bateria umywalkowa bateria prysznicowa bateria wannowa

Seria: Yosemite
zestaw prysznicowy

WANNY I PARAWANY

Seria: Rekord
wanna prostokątna

rozmiar:

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

Seria: Kenton
parawan nawannowy

1-skrzydłowy, prawy / lewy, 

otwierany na 2 strony 

wymiary: 70 x 140 cm

PAKIET INWESTYCYJNY



KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI

First
brodzik akrylowy

First
brodzik akrylowy

dostępne rozmiary:
80 cm x 80 cm

dostępne rozmiary:
80 cm x 80 cm

Rekord 
kabina półokrągła

Rekord 
kabina prostokątna

dostępne rozmiary:
80 cm x 80 cm

dostępne rozmiary:
80 cm x 80 cm

PAKIET INWESTYCYJNY



DRZWI I KLAMKI

Seria: Minimax Seria: Hermes

KHR 300
satyna

KHR 400
platyna

KHR B00
czarny

Seria: KRONOFIX CLASSIC
Dąb Toskania

1285 x 192 mm AC3 7 mm

Seria: CASTELLO
Dąb Naturalny

1285 x 192 mm AC3 7 mm

PANELE I LISTWY PODŁOGOWE

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

PAKIET INWESTYCYJNY



OŚWIETLENIE

Alto

wymiary: wys. 10 cm, śr. 40 cm

materiał: tkanina, tworzywo sztuczne

oświetlenie: 3 x E14

Ring

wymiar: 30 x 8 x 15 cm

materiał: stal

oświetlenie: GU10

Arezzo

wymiar: 10 cm x 15cm

materiał: metal

oświetlenie: E14

Czarna Biała

Ibros

wymiary: wys. 8 cm, śr. 63 cm

materiał: metal, akryl

oświetlenie: 1 x moduł LED

black

white

Delos
Czarna Biała

wymiar: 40cm x 40cm x120cm

materiał: tkanina, akryl

oświetlenie: 2 x E27

PAKIET INWESTYCYJNY

Gaspare

czarna biała

wymiar: 25 cm x 100 cm

materiał: metal

oświetlenie: E27

czarna biała

Casco

biała

wymiar: 30 cm x 100 cm

materiał: stal/drewno

oświetlenie: E27



ZABUDOWA KUCHENNA
W skład Pakietu Inwestycyjnego przewidziano podstawowy moduł kuchenny, w skład
którego wchodzą meble kuchenne wraz z określonymi w pakiecie wyposażeniem 

i sprzętami AGD.

meble (szafki górne, szafki dolne, blaty robocze)

armatura kuchenna wraz z zlewozmywakiem
sprzęty AGD (piekarnik, płyta grzejna, okap, zmywarka, lodówka wolnostojąca)

W skład podstawowego modułu zabudowy kuchennej wchodzą:

szafka z półkami - 60 cm
szafka z półkami - 45 cm
szafka do zabudowy okapu - 60 cm
szafka z półkami - 60 cm

Szafki górne:

szafka zlewozmywakowa - 60 cm
szafka pod zmywarkę - 45  cm
szafka do zabudowy piekarnika i płyty - 60 cm
szafka z półkami - 60 cm

Szafki dolne:

PAKIET INWESTYCYJNY

OPCJA DODATKOWA: ZESTAW NAROŻNIKOWY

szafki dolne narożne;

szafki górne narożne.

Zestaw podstawowy może zostać uzupełniony

o dodatkowe moduł, w skład którego wchodzi:

CENA ROZSZERZENIA PODSTAWOWEGO
MODUŁU KUCHENNEGO O ZESTAW
NAROŻNIKOWY WYNOSI 2500 ZŁ 



ZMYWARKA DO ZABUDOWY
DIM404O

LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA
FK2515.4UT

PŁYTA CERAMICZNA
PC6400ZD

OMC6242I

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
EB6521 Fusion

OKAP

SPRZĘTY KUCHENNE

PC3200ZT

PAKIET INWESTYCYJNY

Sfumato Patch
29,8 x 59,8 cm

PŁYTKI KUCHENNE



GRÄLVIKEN
Rozkładana sofa 3-osobowa, szary

VITTSJÖ
Stoliki, 2 szt., czarnobrąz/szkło

SLATTUM
Tapicerowana rama łóżka z materacem

VANGSTA
Stół rozkładany, biały

NORDMYRA
Krzesło, biały/brzoza

MEBLE WOLNOSTOJĄCE

KULLEN
Komoda, biała

PAKIET INWESTYCYJNY

MALM
Rama łóżka z materacem

Model ramy łóżka do wyboru. Wymiar 140x200 cm



KLEPPSTAD
Szafy, białe

NISSEDAL
Lustro, czarne

MEBLE WOLNOSTOJĄCE

GERSBY
Regał SKOGSVIKEN

Wieszaki, czarne

RÄCKA
Karnisz, czarny

PAKIET INWESTYCYJNY

BURHULT
Półka ścienna

LAMPAN
Lampa



FOTOTAPETA LATEKSOWA
wymiary do 300 cm x 265 cm

do wyboru popularne motywy (np. górski krajobraz lub kwiecisty)

FOTOTAPETA I MALOWANIE ŚCIAN

PAKIET INWESTYCYJNY

przykładowy wzór

przykładowy wzór

MALOWANIE ŚCIAN
do wyboru dwa pastelowe kolory wskazane przez inwestora 

(kolor zgodny z paletą RAL)



KLIMATYZACJA
OPCJA POZAPAKIETOWA

Model: Noble 
AS-09UR4RYDDJ01

Klimatyzator ścienny 

Czynnik chłodniczy R32 

Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD 

Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C 

Szybkie chłodzenie i ogrzewanie 

Pobór mocy w trybie czuwania: 1 W

Autodiagnostyka i automatyka zabezpieczeniowa 

Filtr dużej gęstości 

Automatyczne odszranianie 

Programator czasowy 24-godzinny

Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej:

automat i 3 nastawy ręczne

Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING) 

Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) 

Tryb optymalnej pracy (SMART) 

Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)

Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART) 

Tryb cichej pracy (SILENT) 

Wygaszacz wyświetlania 

Wielowarstwowa technologia filtracji powietrza  

Filtr w zestawie (4 w 1): aktywny węgiel, jony srebra, witamina C, 

Przykładowe urządzenie ofertowane w pakiecie.

Montaż klimatyzacji wraz z urządzeniem do 4900 zł



Układanie paneli podłogowych wraz z montażem

listw przypodłogowych (wysokość do 6 cm). W

ramach wykończenia stosowane są połączenia

podłóg (panel-płytki) listwą w kolorze

dopasowanym do układanej powierzchni.

PRACE FLIZIARSKIE
Przygotowanie i gruntowanie podłoża, izolacja

przeciwwilgociowa, układanie glazury w łazience

(do pełnej płytki lub wysokości opaski drzwiowej).

Wykonanie zabudowy stelaża WC i wanny.

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

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).

Zakup i montaż oświetlenia dostępnego w pakiecie, w

miejscu doprowadzenia instalacji przez dewelopera.

Montaż wszystkich mebli ruchomych i dekoracji

wymienionych w katalogu wraz z kuchennymi

sprzętami AGD. 

MONTAŻ WYPOSAŻENIA

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE

Podczas prac w ramach Pakietu

INWESTYCYJNEGO opracowywany jest

koncepcja aranżacji wnętrza na podstawie

gotowego zestawu produktów i

przygotowanie po jednej wizualizacji na

pomieszczenie. 

PRACE ARANŻACYJNE

Wykonanie fototapety wraz z montażem (wielkość do

300 cm x 265 cm), lateksowa. Wzór do wyboru.

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

Pakiet INWESTYCYJNY można rozszerzyć o dodatkową

opcję HOME STAGINGU, która podlega indywidualnej

wycenie.

Klimatyzacja jest opcją dodatkową.

OPCJE DODATKOWE

W cenie Pakietu INWESTYCYJNEGO zawarte są wszystkie produkty i materiały wykończenia, 

które zostały opisane w katalogu

Wszelkie niezbędne prace mające na celu

zabezpieczenie pomieszczeń i elementów

wnętrza przed uszkodzeniem.

Zakres prac malarskich obejmuje gruntowanie

ścian przed malowaniem, malowanie ścian

i sufitów, w kolorze białym bądź na pastelowy kolor

wskazany przez Klienta. Podczas prac malarskich

osprzęt elektryczny jest zabezpieczany przed

uszkodzeniami i zabrudzeniem.



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

klienta barwy pastelowe (możliwość zastosowania dwóch dowolnych kolorów) lub fototapeta (wymiary do

300x265). 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 i kuchni (na podłodze i 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. Wszelkie modyfikacje sieci hydraulicznej (w tym przyłączy) i sieci

elektrycznej, są zmianami pozapakietowymi i podlegają indywidualnej wycenie. Wyposażenie salonu: sofa,

stół z krzesłami, karnisze i stolik kawowy; wyposażenie sypialni: szafa, łóżko z szafką nocną, karnisze i

oświetleniem; wyposażenie przedpokoju: szafa, wieszaki na ubrania z półką, lustro

WYKOŃCZENIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

PRZYJMUJE SIĘ STAN DEWELOPERSKI JAKO:

Wykończenie ścian płytkami do wysokości pomieszczenia. Krawędzie styków szlifowane na 45 stopni. 

Sposób układu płytek w łazience jest dopasowany do pełnej płytki lub wysokości opaski drzwiowej.

Zabudowa stelaża WC (wysokość standardowa), obłożony płytkami. Wanna wykończona zabudową z płytek

ceramicznych. Armatura i pralka instalowana jest w miejscu przyłączy deweloperskich. 

Wyposażenie łazienki: armatura łazienkowa, szafka z umywalką, szafla z lustrem, wanna lub kabina

prysznicowa, pralka i oświetlenie; 

WYKOŃCZENIE ŁAZIENKI

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

a szafkami górnymi. Fugowanie w jednym kolorze. Wykończenie podstawowego modułu kuchennego wraz z

sprzętami AGD. Wymiary i wyposażenie zostały przedstawione w katalogu i obejmują:  gotową zabudowę

kuchenną wraz z sprzętami AGD, w tym lodówką, zmywarką, okapem, piekarnikiem, płytą grzewczą,

zlewozmywakiem, baterią i oświetleniem; Zestaw narożnikowy i zabudowa lodówki są opcją pozapakietową. 

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: 01-06/21

INFORMACJE KOŃCOWE

- wykończenie ścian i sufitów tynkami gipsowymi;
- wykończenie ścian 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
oddzielnej i indywidualnej wyceny prac pozapakietowych.



DODATKOWĄ OPCJĄ DLA PAKIETU INWESTYCYJNEGO JEST
HOME STAGING. JEST TO USŁUGA UATRAKCYJNIENIA I
WYPOSAŻENIA MIESZKANIA, KTÓRE ZOSTANIE PRZYGOTOWANE
POD WYNAJEM BĄDŹ SPRZEDAŻ. 
Home Staging przekłada się na wzrost wartości nieruchomości oraz skrócenie czasu

poszukiwania nabywcy bądź najemców. Rozszerzenie Pakietu INWESTYCYJNEGO o dodatkową

opcję Home Stagingu oznacza, że oddane przez SaniWell wnętrze zostanie przygotowane do

sprzedaży lub wynajmu. 

Dodatkowa usługa Home Stagingu składa się z wszystkich prac, materiałów i wyposażenia, które

sprawią, że mieszkanie stanie się produktem przeznaczonym pod dalsze inwestycje. 

W skład usługi może wchodzić m.in.: wyposażenie kuchni w naczynia i narzędzia, w tym ekspres

do kawy i czajnik elektryczny czy wyposażenie sypialni i salonu w dekoracje i sprzęty RTV, takie

jak telewizor.



Naczynia i akcesoria do gotowania

Zastawa stołowa, sztućce, deski i noże do krojenia

Naczynia do serwowania napojów i potraw

Tekstylia do kuchni 

Sprzęty AGD: ekspres do kawy, czajnik elektryczny, mikrofalówka wolnostojąca

WYPOSAŻENIE KUCHNI 

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

Sprzęty RTV: telewizor, odtwarzacz muzyki 

Tekstylia, w tym poduszki, komplet pościeli i zasłony okienne

Obrazy w ramkach

Dodatkowe miejsce do prac: biurko z krzesłem i oświetleniem 

Wentylator i oświetlenie wolnostojące

Dodatkowe wyposażenie: fotel, regał

WYPOSAŻENIE SALONU I SYPIALNI

Wieszaki

Dodatkowe lustro

Zegar ścienny

WYPOSAŻENIE PRZEDPOKOJU

Zakres i stosowane produkty wyposażenie w usłudze HOME STAGING są przedmiotem indywidualnej

wyceny. Inwestorów zainteresowanych kompleksową usługą wykończenia wnętrz w Pakiecie

Inwestycyjnym i rozszerzenia wykończenia o materiały i produkty wyposażenia zapraszamy do kontaktu. 

USŁUGA DODATKOWA HOME STAGING - INFORMACJA KOŃCOWA

Akcesoria do przechowywania, w tym pojemnik na odpady

Dodatkowe meble ruchome: regały, słupki

Tekstylia łazienkowe 

PROPOZYCJA ROZBUDOWY PAKIETU INWESTYCYJNEGO O USŁUGĘ HOME STAGING

POZOSTAŁE USŁUGI HOME STAGING
Konsultacje aranżacyjne z home stagerem

Usługa fotografowania wnętrz

Aktualne katalogi opcji pakietowych są dostępne na stronie: 

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

Wersja katalogu: 01-06/21



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

Poza przedstawionymi w katalogach opcjami pakietowymi, naszą

główną usługę stanowi kompleksowe wykańczanie

zaprojektowanych wnętrz pod klucz nazywane standardem

wchodzisz i mieszkasz. 

Usługa obejmuje wszystkie prace i produkty, które prowadzą do

stworzenia wymarzonego miejsca, gotowego do zamieszkania. 

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

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