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O NAS

SANIWELL
WNĘTRZA POD KLUCZ
„WCHODZISZ I MIESZKASZ”

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 wykończeń kompleksowych i indywidualnych

oferujemy opcje pakietowe – zestawienie gotowych

rozwiązań, materiałów i produktów, które pozwolą

klientom zrealizować niezbędne prace.



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. 

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.

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

ETAPY WSPÓŁPRACY

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

ANALIZA POTRZEB 

I OCZEKIWAŃ KLIENTA

PROJEKT WNĘTRZA 

I PEŁNA WYCENA
WYKOŃCZENIA

PRACE
INSTALACYJNO-

WYKOŃCZENIOWE

ZAKUP I MONTAŻ
WYPOSAŻENIA

ŁĄZIENEK, POGŁOGI
I DRZWI

MEBLE NA WYMIAR ORAZ
POZOSTAŁE ELEMENTY

WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

PRZEKAZANIE
MIESZKANIA.

GWARANCJA NA
OKRES  24 MIESIĘCY



WARIANTY WYKOŃCZENIA PAKIETOWEGO

WARIANTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ: OPCJE PAKIETOWE

Oprócz kompleksowych i
indywidualnych wykończeń
oferujemy programy pakietowe-

kompozycje gotowych rozwiązań i
produktów, które pozwolą klientom
wykonać 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. 

Co więcej, opcje pakietowe można
łączyć i mieszkać ze sobą. Wszelkie
zmiany, w tym dodawanie produktów
spoza pakietu, są indywidualnie
wyceniane. 

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 uniwersalne i sprawdzone materiały oraz produkty.

KOMFORT

PREMIUM

START

Optymalna opcja pakietowa KOMFORT, która jest doskonałym wyborem dla osób szukających profesjonalnego wykończenia

mieszkania. W zakres pakietu wchodzą wszystkie niezbędne prace, rozszerzony zakres materiałów, w tym oświetlenie. 

Najbardziej rozbudowany pakiet wykończenia, składający się z produktów i materiałów wysokiej jakości. Wariant przeznaczony
dla osób, które szukają ciekawszych rozwiązań.  W skład pakietu PREMIUM wchodzi m.in.:  wykonanie gładzi, modyfikacje

instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, meble łazienkowe, ścianka walk-in z odpływem liniowym, szeroki wybór płytek i
oświetlenia.

INWESTYCYJNY
Pakiet inwestycyjny skierowany jest głównie do osób, które szukają kompleksowego rozwiązania dla mieszkań przeznaczonych
pod inwestycje. W zakres pakietu INWESTYCYJNEGO wchodzą wszystkie niezbędne prace oraz pełne wyposażenie do

mieszkania. Dlatego w Pakiecie INWESTYCYJNYM przewidziano wyposażenie łazienki z meblami i pralką, oświetlenie we
wszystkich pomieszczeniach, podstawowy moduł kuchenny ze sprzętami AGD, meble gotowe do salonu i sypialni.

Opcją dodatkową jest usługa Home Staging, która pozwala uatrakcyjnić wnętrze i przygotować mieszkanie pod inwestycje.

Pakiety START, KOMFORT i PREMIUM mogą zostać rozszerzone o dodatkową zabudowę meblową, w tym kuchnię wraz z
sprzętami AGD i meble na wymiar. Szczegóły opcji dodatkowych zostały opisane w katalogu "Katalog zabudowy meblowej"

Aktualne katalogi opcji pakietowych są dostępna na stronie SaniWell

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


ROZSZERZONY WARIANT PREMIUM 
JEST DOSKONAŁYM WYBOREM DLA
WSZYSTKICH, KTÓRZY SZUKAJĄ
SPERSONALIZOWANEGO WNĘTRZA.

PAKIETPAKIET  

PREMIUMPREMIUM

W skład Pakietu PREMIUM wchodzą również produkty, które

są dostępne w wariantach KOMFORT i START.

montaż oferowanego w pakiecie oświetlenia,

meble łazienkowe,

ścianka walk-in z odpływem liniowym,

szeroki wachlarz oświetlenia do każdego z pomieszczeń,

pełne szpachlowanie pomieszczeń, 

modyfikacje instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,

wybór trzech kolorów pastelowych do malowania ścian

Rozszerzony PREMIUM to 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 „wchodzisz i mieszkasz”.

W skład pakietu PREMIUM wchodzi m.in.: 



PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

Candle
30x90 cm     

Blanco Elect Rect

Candle Blanco

Intro
30x90 cm     

Marfil

Gris

Crema

Blanco 
31,6x63,2 cm

Brillo Negro



PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

Icon Rect. Mat
30x90 cm

Natural 

Grey

Natural Shape

Grey Shape

Pearl

W pakiecie PREMIUM dostępna są również płytki ofertowane w ramach pakietów KOMFORT i START

Adaggio 
120x60 cm

Gold Pilido

powierzchnia błyszcząca

60x60 cm

Balmoral Natural
120x60 cm

Dark Natural

Moon Natural



PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

Betonico
798x798x10 cm

Ciemnobeżowa DAK81794 Jasnobeżowa DAK81793 Czarna DAK81792 

Rock
59,8x59,8 cm

DAK63632 DAK63633 DAK63634

DAK63635 DAK63636 DAK63637

W pakiecie PREMIUM dostępna są również płytki ofertowane w ramach pakietów KOMFORT i START

Płytki podłogowe

https://plytkarnia.pl/rock-dak63632-biala-60x60-gatunek-1.html
https://plytkarnia.pl/rock-dak63632-biala-60x60-gatunek-1.html
https://plytkarnia.pl/rock-dak63632-biala-60x60-gatunek-1.html
https://plytkarnia.pl/rock-dak63632-biala-60x60-gatunek-1.html
https://plytkarnia.pl/rock-dak63632-biala-60x60-gatunek-1.html
https://plytkarnia.pl/rock-dak63632-biala-60x60-gatunek-1.html
https://plytkarnia.pl/rock-dak63632-biala-60x60-gatunek-1.html
https://plytkarnia.pl/rock-dak63632-biala-60x60-gatunek-1.html


PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

60,8x30,8 cm

Amalia White

Malena Grey Malena Graphite

Biloba Creme Biloba Brown Biloba Grey

Traviata Beige Traviata Brown

Amalia Grey STR

Malena Grey STR

Industria White Industria Ivory

płytki kuchenne i łazienkowe

Biloba Beige

Industria Beige

Industria White 2

Urban Space
59,8x59,8 cm

Graphite Light Grey IvoryBeige



PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

płytki kuchenne i łazienkowe

Daybreak 
59,8x59,8 cm          29.8 x 59.8 cm

Bianco 

Moonlight
9,8x19,8 cm

Nero

Motyw A

Bianko

Modern Gres Szkl. Struktura 
19,8x19,8 cm

Motyw B

Motyw C Motyw D

https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://www.paradyz.com/plytki/modern-gres-szkl-struktura-motyw-b-198x198-g1
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://www.paradyz.com/plytki/modern-gres-szkl-struktura-motyw-b-198x198-g1
https://www.paradyz.com/plytki/modern-gres-szkl-struktura-motyw-b-198x198-g1
https://www.paradyz.com/plytki/modern-gres-szkl-struktura-motyw-b-198x198-g1


PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

GPTU 601

59,3x59,3 cm     

Marquina 

Carrara White

Colorado Nights
Grey

White

G300
Cream

Beige

Beton
Light Grey

White



PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

W pakiecie PREMIUM dostępna są również płytki ofertowane w ramach pakietów KOMFORT i START

PASSION OAK

Cold Beige

22,1 x 89 cm

Chocolate

Beige Natural

CONCRETE SEA
GREY MATT

79,8 x 79,8 cm
39,8 x 119,8 cm

BREAK THE LINE
GREY LAPPATO

79,8 x 79,8 cm
39,8 x 119,8 cm

CALM COLORS 
CREAM MATT

79,8 x 79,8 cm
39,8 x 119,8 cm

79,8 x 79,8 cm
39,8 x 119,8 cm

COSIMA 
WHITE SATIN

NOISY 
GREY MATT

79,8 x 79,8 cm
39,8 x 119,8 cm

QUENOS 
GRAPHITE LAPPATO

59,8 x 59,8 cm
79,8 x 79,8 cm



PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

59,7x59,7 cm     

Grey

Silver

Sand

Marrone

Bianco
19,3 x 120,2 cm

Ochra

Steel

Acero

Sabbia

Tassero 



Beige mat

PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

Setim 

Honey 

60x17,5 cm

Desert 

Mist Nugat

Concrete 
79,7x79,7 cm

Anthracite mat Graphite mat

Gris mat



PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

Crema Lappato

Grey LappatoBeige Lappato

Laris 
80 x 80 cm

Carrara Lappato 

Beige Lappato

https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone


PŁYTKI

PAKIET PREMIUM

płytki kuchenne i łazienkowe

Lightstone
59,8x59,8 cm          59,8x119,8 cm

Crema 

Grey

Beige

Afternoon 
29,8x59,8 cm

Brown A

Brown B

Silver

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH PŁYTEK SPOZA OFERTY PAKIETOWEJ
- ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone
https://domni.pl/marki/ceramika-paradyz/kolekcja-lightstone


STELAŻ PODTYNKOWY I PRZYCISKI

PAKIET PREMIUM

STELAŻ PODTYNKOWY WC

PRZYCISKI WC

Seria: DuofixBasic
UP100

Delta 21

kolor: biały alpin

Delta 51

kolor: biały alpin

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH STELAŻY I PRZYCISKÓW WC SPOZA
OFERTY PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



CERAMIKA SANITARNA

PAKIET PREMIUM

Modo Pure Oval
miska WC wisząca

53x35,5 cm

Rimfree, bez kołnierza, 

z deską wolnoopadającą

MISKI WC

Rimfree, bez kołnierza, 

z deską wolnoopadającą

Nova Pro Premium Rimfree
miska WC wisząca

53x36 cm

Tesi AquaBlade
miska WC wisząca

53,5x36,5 cm

Rimless, biała
z deską wolnoopadającą

Tesi
miska WC wisząca

53,5x36,5 cm

Rimfree, bez kołnierza, 

z deską wolnoopadającą

Meridian
miska WC wisząca

36x56 cm

Rimless, podwieszana
powłoka MaxiClean

Gap
miska WC wisząca

34x54 cm

Bez kołnierzowa, 

z deską wolnoopadającą

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH MISEK WC SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



UMYWALKI Z SZAFKAMI

MEBLE ŁAZIENKOWE

PAKIET PREMIUM

W pakiecie PREMIUM dostępna są również szafki oferowana w ramach pakietów KOMFORT

Zestaw Moduo 60
umywalka z szafką

Zestaw Moduo
szafka wiszące z lustrem 

kolor: szary

kolor: biały

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

kolor: biały

kolor: szary

SZAFKA Z LUSTREM



MEBLE ŁAZIENKOWE

PAKIET PREMIUM

kolor: biała kolor: platynowy

kolor: jesion kolor: czarny

TRAFFIC
umywalka z szafką

56,8x62,5x46,1 cm

W pakiecie PREMIUM dostępna są również szafki oferowana w ramach pakietów KOMFORT

Zestaw Nova Pro
szafka wiszące z lustrem 

49,3 x 85 cm

kolor: biały

kolor: lava mat

UMYWALKI Z SZAFKAMI SZAFKA Z LUSTREM



Moduo 80 
szafką pod umywalkę nablatową
79,4 x 45 x 53 cm

PAKIET PREMIUM

Pasadena
47 x 36 cm

Marble+
38 x 12,4 cm

SZAFKI Z UMYWALKAMI NABLATOWYMI

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH SZAFEK I UMYWALEK SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

City
50 x 36 cm

City
53 x 36 cm



PAKIET PREMIUM

MEBLE ŁAZIENKOWE

NYSJÖN
szafka nad pralkę, 65x190 cm

NYSJÖN
słupek, 30x190 cm

kolor: biała kolor: biała



LUSTRA ŁAZIENKOWE

PAKIET PREMIUM

LUSTRA WKLEJANE MIĘDZY PŁYTKI
W ramach Pakietu PREMIUM ofertowane jest lustro wklejane między płytki, 

Wymiary lustra do 80 cm x 60 cm.

Koszt montażu lustra o większych wymiarach, cena podlega indywidualnej wycenie. 

LUSTRA WIESZANE ŁAZIENKOWE Z PANELEM LED

Lustra prostokątne 
z podświetleniem LED
60 cm x 80 cm

Lustra okrągłe
z podświetleniem LED
średnica 60 cm

Przykładowa realizacja łazienki pod klucz z wklejanym lustrem.

OPCJA POZAPAKIETOWA



bateria wannowa

ARMATURA ŁAZIENKOWA

PAKIET PREMIUM

Eurocube
bateria umywalkowa bateria prysznicowa 

Seria: Euphoria Cube
zestaw natryskowy

Talis E
bateria umywalkowa bateria prysznicowa zestaw prysznicowybateria wannowa

Zenta
bateria umywalkowa bateria prysznicowa zestaw prysznicowybateria wannowa



ARMATURA ŁAZIENKOWA

PAKIET PREMIUM

Seria: Y
bateria umywalkowa bateria prysznicowa zestaw prysznicowybateria wannowa

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNEJ ARMATURY SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

dostępne baterie niskie i wysokie

Seria: Modern
bateria umywalkowa bateria prysznicowa bateria wannowa zestaw prysznicowy



ARMATURA ŁAZIENKOWA

PAKIET PREMIUM

Zestaw: Logo Dual Shower
natynkowy zestaw natryskowy

bateria termostatyczna, 

kolor: chrom

NATYNKOWE ZESTAWY NATRYSKOWE Z BATERIĄ

Zestaw: Y
natynkowy zestaw natryskowy

bateria termostatyczna, 

kolor: czarny

Zestaw: Crometta
natynkowy zestaw natryskowy

Zestaw: Atran
natynkowy zestaw natryskowy

bateria termostatyczna, 

kolor: chrom

kolor: chrom



NATYNKOWE ZESTAWY NATRYSKOWE Z BATERIĄ 
I WLEKWĄ WANNOWĄ

ARMATURA ŁAZIENKOWA

bateria termostatyczna z wylewką,

kolor: czarny

bateria z wylewką, 

kolor: chrom

PAKIET PREMIUM

Zestaw: Lugo
natynkowy zestaw natryskowy

Zestaw: Lexis
natynkowy zestaw natryskowy

OPCJA POZAPAKIETOWA

system podtynkowy

PODTYNKOWE ZESTAWY NATRYSKOWE Z BATERIĄ

Seria: Y

kolor: czarny kolor: chrom kolor: złoty



WANNY I PARAWANY

PAKIET PREMIUM

Vita
wanna prostokątna

D-Code
wanna prostokątna

Nova Pro Premium
wanna prostokątna

rozmiar:

170 x 75 cm

180 x 80 cm

rozmiar:

170 x 75 cm

180 x 80 cm

rozmiar:

170 x 70 cm

170 x 75 cm

180 x 80 cm

W pakiecie PREMIUM dostępne są również wanny oferowana w ramach pakietu START i KOMFORT

parawan nawannowy

600-610x1500 mm,

EasyClean,  szkło przejrzyste

parawan nawannowy, składany

500-510x1500 mm, 

biały profil

Delta
wanna narożna

rozmiar:

150 x 80 cm

Calos 2.0Aurora 1Idea PNJ 60

rozmiar:

170 x 70 cm

170 x 75 cm

wanna prostokątna



KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI

PAKIET PREMIUM

Delos C
brodzik akrylowy

Delos A
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

Torrenta PDD
kabina półokrągła

Torrenta KDD
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



KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI

PAKIET PREMIUM

Classics 2
kabina półokrągła
drzwi suwane, Anti-Plaque

Purano
brodzik akrylowy,

powierzchnia antypoślizgowa

dostępne rozmiary:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Purano
brodzik akrylowy, 

powierzchnia antypoślizgowa

dostępne rozmiary:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Classics 2
kabina kwadratowa
drzwi suwane, Anti-Plaque

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 PREMIUM dostępne są również kabiny i brodziki oferowana w ramach pakietu KOMFORT i START



AKCESORIA ŁAZIENKOWE

PAKIET PREMIUM

Uchwyt na papier

stal szczotkowana

Uchwyt na papier

chrom

Haczyk pojedynczy

stal szczotkowana

Haczyk pojedynczy

chrom

Wieszak na ręcznik 

chrom, 40 cm

Modern

Classic
Uchwyt łazienkowy 

stal szczotkowana, 40 cm

Uchwyt na papier

czarny

Haczyk pojedynczy

czarny

Uchwyt łazienkowy 

czarny, 45 cm

Szczotka WC

stal szczotkowana

Szczotka WC

czarna

Szczotka WC

chrom



ŚCIANKA WALK IN Z ODPŁYWEM LINIOWYM

PAKIET PREMIUM

Wymiar nominalny X1: 98.5-99.5cm

Nr katalogowy: 389104-01-01

Ścianka stała Walk-in

Modo New II

ODPŁYW LINIOWY

odpływ liniowy
do zabudowy płytkami

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH KABIN PRYSZNICOWYCH, WANNIEN,
AKCESORIÓW I ŚCIANEK WALK IN SPOZA OFERTY PAKIETOWEJ 

- ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



DRZWI

PAKIET PREMIUM

Seria: NOSTRE
Model: 00 Model: 01

Seria: CAMBIO

Model: 00

Seria: FIORD

Model: 00

Model: 02



DRZWI

PAKIET PREMIUM

Seria: ROYAL

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

Model: A Model: P

W pakiecie PREMIUM dostępne są również drzwi oferowana w ramach pakietu KOMFORT i START



DRZWI

PAKIET PREMIUM

Seria: Nestor

Seria: Reva
Model: 1 Model: 6

Model: 1 Model: 10

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH DRZWI IN SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



KLAMKI

PAKIET PREMIUM

W pakiecie PREMIUM dostępna również są klamki oferowane w ramach pakietów KOMFORT i START

Model: KGST 200

kolor: tytan

Model: KSR 700

kolor: chrom

Seria: Gusto

Seria: Wenus fit

Model: KWF O B00

kolor: czarny

Model: KWF O 700

kolor: chrom

Seria: Stinger

Model: KSR B00

kolor: czarny

Model: KSR 700

kolor: chrom

Model: KSR M700

kolor: chrom mat

Model: KSR 200

kolor: tytan

Model: KNV M700

kolor: chrom mat

Seria: Nove

Model: KNV 700

kolor: chrom 

Model: KNV B00

kolor: czarny

Model: KNV 300

kolor: satyna



PANELE

PAKIET PREMIUM

Dąb Naturalny

1286 x 192 mm

Dąb Garda

1286 x 192 mm

Seria: 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 

grubość panelu 8 mm

przystosowana do wodnego ogrzewania 

klasa ścieralności AC5

frezowania krawędzi 4V FUGA

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



wielowarstwowa powierzchnia winylowa z powłoką UV;

warstwa dekoracyjna. sztywny rdzeń;

wymiar 1220x184 mm, warstwa nośnika 0,3

grubość 4 mm, klasa użyteczności: 23/31

PODŁOGI WINYLOWE

PAKIET PREMIUM

HAMILTON

NELSON

WELLINGTON

Pakiet obejmuje montaż listw przypodłogowych o wysokości 8 cm w kolorze białym 

AUCKLAND 



trójwarstwowa podłoga drewniana;

wzór deski jednorzędowej;

możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym;

DESKA PODŁOGOWA

PAKIET PREMIUM

DĄB COTTAGE 3R

JESION CLASSIC 3R CREAM

wykończenie: lakier półmat

wykończenie: biały olej ECO szczotkowany

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH PODŁÓG SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



OŚWIETLENIE

PAKIET PREMIUM

Arctic

biała czarna

Alto

biała czarna szara

PLAFONY

biały

Solar

wymiary: wys. 10 cm, śr. 40 cm

materiał: tkanina, tworzywo sztuczne

oświetlenie: 3 x E14

wymiary: wys. 6 cm, śr. 32 cm

materiał: tworzywo sztuczne

oświetlenie: 1 x moduł LED

dostępne rozmiary: śr. 20 cm / 30 cm

materiał: szkło, metal

źródła światła: E27

Ring

wymiar: 30 x 8 x 15 cm

materiał: stal

oświetlenie: GU10

wymiar: 45 x 8 x 15 cm

materiał: stal

oświetlenie: GU10

biały czarny

Orbis

wymiary: 10 x 10 x 10 cm

materiał: aluminium

źródło światła: GU10

Eye tone

czarny biały

wymiary: 9,8 x 11,5 cm

materiał: stal, ABS

źródło światła: GU10



OŚWIETLENIE

PAKIET PREMIUM

Arezzo

wymiar: 10 cm x 15cm

materiał: metal

oświetlenie: E14

czarna biała

Futuro
Czarna Biała

wymiar: 20 cm X 9 cm X 14 cm

materiał: metal

oświetlenie: GU10

Oregon
czarna biała czarna/złota

KINKIETY

Ibros

wymiary: wys. 8 cm, śr. 63 cm

materiał: metal, akryl

oświetlenie: 1 x moduł LED

czarny

biały

Vega

biały

wymiary: 32 cm x 9 cm x 9 cm 

materiał: ceramika, szkło

oświetlenie: E27

Eye Super B 6503 / A 6502

wymiar: 8 cm X 11 cm 

materiał: aluminium

oświetlenie: G9

wymiar: 877 / 56 cm x 5,5 cm

materiał: stal

oświetlenie: GU10



Gaspare

OŚWIETLENIE

PAKIET PREMIUM

LAMPY WISZĄCE

czarna miedziana biała

wymiar: 25 cm x 100 cm

materiał: metal

oświetlenie: E27

Delos

czarna biała

wymiar: 40cm x 40cm x120cm

materiał: tkanina, akryl

oświetlenie: 2 x E27

Lagos

Czarna Biała

wymiar: 8 cm x 85cm

materiał: metal

oświetlenie: GU10



OŚWIETLENIE

PAKIET PREMIUM

LAMPY WISZĄCE

Casco

wymiar: 30 x 30 cm

materiał: stal, drewno

źródło światła: 1 xE27

czarny/drewno biały/drewno czarny/biały biały/czarny

Anata

biały czarny

wymiar: 25 cm

materiał: stal

źródło światła: 1 xE27

Duomo  3D

wymiar: 74 X 74 X 100 cm

materiał: stal

źródło światła: 3 xE27



OŚWIETLENIE

PAKIET PREMIUM

LAMPY WISZĄCE

Astral 3 Lugo

szary/czarny drewno/czarny

wymiar: 8,5 x 18,5 x 100 cm

materiał: beton, stal / drewno, stal

źródło światła: E27

wymiar: 80 x 28 x 100 cm

materiał: stal

źródło światła: 3 xE27

Arena

wymiar: 35 x 35 x 80 cm

materiał: PCV, stal

źródło światła: 2 xE27

czarny szary biały

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNEGO OŚWIETLENIA SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



Pakiet PREMIUM można rozbudować o zabudowę kuchenną. Mają na uwadze zróżnicowane potrzeby i
dostępny budżet przygotowaliśmy dwa dodatkowe warianty wykonania kuchni: 

OPCJA POZAPAKIETOWA: ZABUDOWA KUCHENNA

KUCHNIA ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA NA WYMIAR

zaprojektowana i wykonana kuchnia na wymiar, która uwzględnia indywidualne potrzeby
gotowy moduł kuchenny, w skład którego wchodzą meble, sprzęty AGD i wyposażenie

Pakietowe wykończenie wnętrz można rozszerzyć o
zaprojektowaną i wykonaną na wymiar zabudowę
kuchenną. Jest to doskonała opcja dla osób, które chcą
potrzebują kuchnię skrojoną pod indywidualne potrzeby:

zaprojektowaną zgodnie z gustami, wykonaną przez
stolarza oraz w pełni wyposażoną.

W przypadku kuchni zaprojektowanych i wykonanych na
wymiar nie ma ograniczeń produktowych i
materiałowych.

CENA ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ZABUDOWY
KUCHENNEJ NA WYMIAR ZACZYNA SIĘ OD 14 900 ZŁ

CENA NIE UWZGLĘDNIA SPRZĘTÓW AGD

EB6521 Fusion   PC6400ZD          OMC6242I

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:

Daras Flex mini

Przykładowe wyposażenie oferowane w zabudowie kuchennej:

GOTOWY MODUŁ KUCHENNY

CENA PODSTAWOWEGO MODUŁU KUCHENNEGO 
WRAZ Z SPRZĘTAMI AGD WYNOSI 15 790 ZŁ

SZCZEGÓŁY OFERTY WYKOŃCZENIA KUCHNI DOSTĘPNE W KATALOGU
„ZABUDOWA MEBLOWA”

DODATKOWĄ OPCJĄ JEST WYKONANIE SZAFY NA WYMIAR . CENA OD 4900 ZŁ

https://saniwell.pl/wp-content/uploads/2021/03/SaniWell-zabudowa-meblowa-pakiety.pdf


PAKIET PREMIUM

KLIMATYZACJA

OPCJE POZAPAKIETOWE

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.

Instalacja klimatyzacji do indywidualnej wyceny. 

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNEGO MODELU KLIMATYZACJI SPOZA
OFERTY PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



ZAKRES PRACZAKRES PRAC

PRACE FLIZIARSKIE

Zakres prac malarskich obejmuje gruntowanie ścian

przed malowaniem, malowanie ścian

i sufitów, w kolorze białym i do trzech wybranych
barwach pastelowych. 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/szafki z umywalką, instalacje baterii

umywalkowej (z zaworami). Instalacja stelażu

podtynkowego do miski wiszącej. Do wyboru montaż: 

- wanny i baterii wannowej; 

- kabiny natryskowej, brodzika oraz baterii natryskowej;

- odpływu liniowego, ścianki walk-in i baterii

podtynkowej (opcja pozapakietowa). 

Montaż drzwi (80 cm: ościeżnice i skrzydła drzwiowe).

Zakup i montaż oświetlenia dostępnego w pakiecie,

w miejscu doprowadzenia instalacji przez dewelopera. 

Dwie modyfikacje sieci hydraulicznej (w tym przyłączy)

i cztery zmiany w sieci elektrycznej (np. przeniesienie

punktu), są zmianami realizowanymi w ramach

Pakietu PREMIUM.  Pozostałe zmiany podlegają

indywidualnej wycenie.

PRACE WYKOŃCZENIOWE

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE

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

instalacja parapetów,

montaż oświetlenia LED

podłączenie okapu do komina wentylacyjnego.

zabudowy z katon-gipsu,

wykończenie ścian z wykorzystaniem tapet,

wykonanie zabudowy kuchennej wraz z montażem

sprzętów AGD

dobór pozapakietowych materiałów i produktów

wyposażenia 

Pakiet PREMIUM można rozszerzyć o dodatkowe opcje,

które podlegają indywidualnej wycenie:

OPCJE DODATKOWE

W pakiecie PREMIUM zawarte są wszystkie produkty i

materiały wykończenia, które są również oferowane w

ramach pakietu KOMFORT i START

Podczas prac w ramach Pakietu KOMFORT

opracowywany jest koncepcja wykończenia

wnętrza. Dobierane zostają elementy wykończenia

zgodnie z wytycznymi klienta bazując na

asortymencie dostępnym w ramach pakietów

START, KOMFORT i INWESTYCYJNY.

W ramach pakietu przewidziane są trzy godziny

konsultacji, efektem których jest opracowanie

spójnej koncepcji aranżacji wnętrza i wizualizacji:

dwóch renderów dla łazienki oraz opcjonalnie

dwóch renderów dla kuchni. 

Przygotowanie i gruntowanie podłoża, izolacja

przeciwwilgociowa, układanie glazury w łazience,

do wysokości pomieszczenia. 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.

Układanie paneli podłogowych/deski drewnianej

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.

MONTAŻ PODŁÓG

Wszelkie niezbędne prace mające na celu

zabezpieczenie pomieszczeń i elementów

wnętrza przed uszkodzeniem.



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. Oświetlenie instalowane jest wyłącznie

w miejscu doprowadzenia instalacji przez dewelopera. Dwie modyfikacje sieci hydraulicznej (w tym przyłączy) i cztery

zmiany w sieci elektrycznej (np. przeniesienie punktu), są zmianami realizowanymi w ramach Pakietu PREMIUM. 

 Pozostałe zmiany podlegają indywidualnej wycenie.

WYKOŃCZENIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

PRZYJMUJE SIĘ STAN DEWELOPERSKI JAKO:

Wykończenie ścian płytkami do wysokości sufitu. 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. Montaż

mebli łazienkowych (szafka pod umywalkę). 

Przedstawiona oferta dotyczy mieszkań z jedną łazienką z WC. W przypadku potrzeby zainstalowania większej ilości

wyposażenia łazienkowego, bądź zastosowania opcji pozapakietowych, zmiana podlega indywidualnej wycenie. 

WYKOŃCZENIE ŁAZIENKI

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

a szafkami górnymi. Fugowanie w jednym kolorze. Dodatkowe wykończenie kuchni opisane w katalogu "Kuchnia i meble

na wymiar" dostępna pod linkiem.

WYKOŃCZENIE KUCHNI

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

Aktualne katalogi są dostępne na stronie: https://saniwell.pl/standardy-wykonczen/opcje-pakietowe/

Wersja katalogu: 07-09/21

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.

STANDARDSTANDARD
WYKOŃCZENIA PAKIETUWYKOŃCZENIA PAKIETU

https://saniwell.pl/wp-content/uploads/2021/03/SaniWell-zabudowa-meblowa-pakiety.pdf


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

wnętrz pod klucz nazywane standardem wchodzisz i mieszkasz. 

Usługa obejmuje wszystkie prace i produkty, które prowadzą do

stworzenia Twojego wymarzonego miejsca, gotowego do

zamieszkania. 

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

DLA KLIENTÓW SZUKAJĄCYCH KOMPLEKSOWEJ USŁUGIDLA KLIENTÓW SZUKAJĄCYCH KOMPLEKSOWEJ USŁUGI  

PRZEDSTAWIAMY NASZ STANDARD POD KLUCZ:PRZEDSTAWIAMY NASZ STANDARD POD KLUCZ:

WCHODZISZ I MIESZKASZWCHODZISZ I MIESZKASZ



KONTAKT

WWW.SANIWELL.PL

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

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


