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DODATKOWA OPCJA DO PAKIETÓW WYKOŃCZENIOWYCH

SZAFA NASZAFA NA  

WYMIARWYMIAR

WYKONANIE SZAFY NA WYMIAR
Doskonale rozumiemy jak wygodnie i praktyczne jest posiadanie zaprojektowanej szafy, która

pomieściłaby wszystkie płaszcze, kurtki, buty i sprzęty domowe. Dlatego uzupełniliśmy ofertę pakietowego

wykończenia o dodatkową opcję wykonania szafy na wymiar. 



MAJĄC NA UWADZE ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY ORAZ DOSTĘPNY BUDŻET
PRZYGOTOWALIŚMY DWA WARIANTY WYKONANIA ZABUDOWY KUCHENNEJ

ZABUDOWAZABUDOWA

KUCHENNAKUCHENNA
ZAPROJEKTOWANA ZABUDOWA
KUCHENNA NA WYMIAR

Dla wszystkich Klientów, którzy są zainteresowani

realizacją kuchni na wymiar prezentujemy opcje

zaprojektowania, wykonania i wyposażenia kuchni.

W opcji KUCHNIA NA WYMIAR wszystkie

rozwiązania, materiały i produkty wyposażenia są

dopierane i projektowane pod indywidualne

potrzeby i gusta Klienta. 

W skład KUCHNIA NA WYMIAR wchodzi pełna

zabudowa i wszystkie elementy wyposażenia, które

zostaną zaaranżowane i zwizualizowane.

podstawowa zabudowa kuchenna

sprzęty AGD określone w katalogu

Ustandaryzowana zabudowa kuchenna, która składa

się z podstawowego modułu kuchennego i

sprzętów AGD. Ekonomiczna opcja skierowana do

osób, które w krótkim czasie i niższym budżecie

chcą przeprowadzić wszystkie niezbędne prace.

W skład MODUŁU KUCHENNEGO wchodzi m.in.: 

GOTOWY MODUŁ KUCHENNY
Z SPRZĘTAMI AGD

WIĘCEJ INFORMACJI O KOSZTACH WYKONANIA ZABUDOWY KUCHENNEJ 

DODATKOWA OPCJA DO PAKIETÓW WYKOŃCZENIOWYCH
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WIĘCEJ INFORMACJI O KOSZTACH WYKONANIA ZABUDOWY KUCHENNEJ 

Zakres wykończenia pakietowego może zostać poszerzony o zabudowę kuchenną, w skład
której wchodzą meble wraz z określonymi w pakiecie wyposażeniem i sprzętami AGD.

meble (szafki górne, szafki dolne, blaty robocze) wykonane z płyty meblowej,

armatura kuchenna wraz z zlewozmywakiem,

sprzęty AGD (piekarnik, płyta grzejna, okap, zmywarka, lodówka wolnostojąca)

W skład 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:

wymiary i rozmieszczenie szafek:

GOTOWA MODUŁ KUCHENNY ZE SPRZĘTAMI AGD

GOTOWY MODUŁ KUCHENNY:
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GOTOWY MODUŁ KUCHENNY:

szafa do zabudowy lodówki - 60 cm
lodówka zabudowana Amica BK3165.4

Zestaw podstawowy może zostać uzupełniony o dodatkowe moduł, 
w skład którego wchodzi:

Lodówka do zabudowy

BK2265.4

OPCJE DODATKOWE: ZESTAW LODÓWKOWY

szafki dolne narożne;

szafki górne narożne.

Zestaw podstawowy może zostać uzupełniony o dodatkowe moduł, w skład którego wchodzi:

OPCJE DODATKOWE: ZESTAW NAROŻNIKOWY

WIĘCEJ INFORMACJI O KOSZTACH WYKONANIA ZABUDOWY KUCHENNEJ 
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GOTOWY MODUŁ KUCHENNY:

ZMYWARKA DO ZABUDOWY
DIM404O

GOTOWY MODUŁ KUCHENNY: SPRZĘTY AGD

LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA
FK2515.4UT

PŁYTA GRZEJNA CERAMICZNA
PC6400ZD

OMC6242I

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
EB6521 Fusion ED06208B Fine

PC6420ZT

OKAP

OMC6541BG

W przypadku braku dostępności wybranych produktów wyposażenia zestawionych w ofercie pakietowej na
dzień podpisania umowy, wykonawca może zaproponować alternatywne produkty i materiały, o takiej samej
funkcji, nie niższej jakości i przynajmniej takiej samej klasie.

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNEGO WYPOSAŻENIA SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



GOTOWY MODUŁ KUCHENNY:

ZLEWOZMYWAKI I ARMATURA KUCHENNA

OID 611-62 

Kolor: onyx

kolor: biały

Wymiary 620 x 500 mm
model odwracalny, ukryty przelew, materiał: tectonite

Kolor: orzechowy

kolor: szary

Y

Bateria zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej.
Wysokość wypływu wody: 27,5 cm; zasięg wylewki: 21,5 cm; całkowita wysokość baterii:39,5 cm
Y1250IN

kolor: inox



PAKIETOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ MOŻNA ROZSZERZYĆ O
ZAPROJEKTOWANĄ I WYKONANĄ NA WYMIAR ZABUDOWĘ KUCHENNĄ.

JEST TO DOSKONAŁA OPCJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ KUCHNIĘ SKROJONĄ
POD INDYWIDUALNE POTRZEBY: 
ZAARANŻOWANĄ ZGODNIE Z GUSTAMI, WYKONANĄ NA WYMIAR PRZEZ
STOLARZA ORAZ W PEŁNI WYPOSAŻONĄ.

Wykończenie kuchni obejmuje wszystkie prace składające się na wykonanie kuchni
na wymiar, w tym m.in.: aranżacje i wizualizację kuchni, niezbędne zmiany sieci
elektrycznej i hydraulicznej, wykonanie i montaż zabudowy, podłączenie wybranych
modeli sprzętów AGD dowolnego producenta. 

W PRZYPADKU KUCHNI ZAPROJEKTOWANYCH I WYKONANYCH NA WYMIAR
NIE MA OGRANICZEŃ PRODUKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH

KUCHNIA ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA NA WYMIAR

Ostateczna cena jest zależna od zastosowanych materiałów, produktów wyposażenia
i wielkości zabudowy. W celu uzyskania szczegółów dotyczących dodatkowe opcji
zaprojektowania, wykonania zabudowy kuchennej na wymiar  i pełnego wyposażenia
kuchni, zapraszamy do kontaktu.

KUCHNIA ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA NA WYMIAR:

WIĘCEJ INFORMACJI O KOSZTACH ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA
ZABUDOWY KUCHENNEJ NA WYMIAR

https://saniwell.pl/cena-pakietow-wykonczeniowych/


STANDARDSTANDARD
WYKOŃCZENIA KUCHNIWYKOŃCZENIA KUCHNI

PRZYJMUJE SIĘ STAN DEWELOPERSKI JAKO:

Szafki górne: 

Szafki dolne: 

Zakup i montaż sprzętu ADG Amica przedstawionego w katalogu: 

Wykończenie powierzchni podłogi gresem lub panelem. Płytki ścienne pomiędzy blatem roboczym a szafkami górnymi.
Fugowanie w jednym kolorze.

Realizacja gotowego zestawu zabudowy kuchennej, w skład której wchodzi wykonanie i montaż elementów:

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

- szafka zlewozmywakowa 60 cm; 
- szafka z 45 cm; 
- szafka do zabudowy piekarnika 60 cm; 
- szafka z półkami 60 cm

- piekarnik, 
- płyta grzejna, 
- okap, 
- zmywarka, 
- opcjonalnie lodówka (w zależności od wybranego wariantu).

Dodanie elementów i wyposażenia modułów dodatkowych (tj. lodówkowego, narożnikowego) jest dodatkowo płatne i polega
indywidualnej wycenie. 

Pozostałe konfiguracje zabudowy kuchennej, w przypadku opcji zaprojektowania i wykonania kuchni na wymiar do
indywidualnej wyceny.

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: 06/22

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 odzielnej i
indywidualnej wyceny prac pozapakietowych.
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