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PAKIETY WYKOŃCZENIOWE



O NAS

 

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby oraz dostępny budżet opracowaliśmy następujące pakiety: 

START, KOMFORT, PREMIUM i INWESTYCYJNY. 

Zasadniczą zaletą usługi „wchodzisz i mieszkasz” jest to, że klienci nie zajmują się żadnymi pracami
związanymi z remontem, zakupem materiałów i montażem wyposażenia, a otrzymują produkt, jakim
jest mieszkanie zaprojektowane pod indywidualne oczekiwania Klienta, w pełni wykończone,
wyposażone, umeblowane- gotowe do zamieszkania.

Oprócz kompleksowych i indywidualnych wykończeń oferujemy opcje pakietowe –
zestawienie gotowych rozwiązań, materiałów i produktów, które pozwolą klientom zrealizować
niezbędne prace w krótkim czasie. Zakres prac i cena wykonania opcji pakietowych jest z góry
określona, co ułatwia ocenę kosztów związanych 
z zakupem i wykończeniem mieszkania w określonym standardzie. 

Warto zauważyć, że oferowane przez nas pakiety są elastyczne. Swoboda łączenia 
i mieszkania opcji pakietowych, a nawet dodawania materiałów i wyposażenia spoza pakietów
jest unikalnym rozwiązaniem na rynku wykańczania wnętrz pod klucz.

Elastyczne opcje pakietowe

Jesteśmy firmą projektowo-wykonawczą świadczącą usługi wykańczania domów, mieszkań 
i apartamentów pod klucz w standardzie „wchodzisz i mieszkasz” oraz na podstawie pakietów
wykończeniowych.



ELASTYCZNE OPCJE PAKIETOWE
W katalogu znajdą państwo szczegółowe
informacje dotyczące pakietowych opcji
wykończenia wnętrz. 

Co więcej, opcje pakietowe można ze sobą łączyć,
a nawet można dodawać produkty spoza oferty
pakietowej. Wszelkie zmiany, w tym dodawanie
produktów spoza pakietu, są indywidualnie
wyceniane.  

Każdy z pakietów zawiera w sobie prace
aranżacyjne i wizualizacje łazienki, 
prace wykończeniowe oraz zakup i montaż
wyposażenia opisanego w katalogach. 

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 do każdego pomieszczenia. 

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
dalszą inwestycje, np. sprzedaż czy wynajem.

Pakiety START, KOMFORT i PREMIUM mogą zostać rozszerzone o dodatkową opcje, w tym m.in.: kuchnię
wraz z sprzętami AGD i meble na wymiar. Szczegóły opcji dodatkowych zostały opisane w katalogu: 
KUCHNIA I MEBLE

Aktualne katalogi opcji pakietowych są dostępna na stronie SaniWell

WIĘCEJ INFORMACJI O CENIE WYKOŃCZENIA MIESZKANIA NA PODSTAWIE
PAKIETÓW WYKOŃCZENIOWYCH NA STRONIE SANIWELL

Przedstawiamy cztery podstawowe pakiety: 
START, KOMFORT, PREMIUM i INWESTYCYJNY. 

https://saniwell.pl/wp-content/uploads/2022/05/SANIWELL-PAKIET-KUCHNIA-I-MEBLE-06.22-PL.pdf
https://saniwell.pl/standardy-wykonczen/opcje-pakietowe/
https://saniwell.pl/cena-pakietow-wykonczeniowych/


PAKIET INWESTYCYJNY KIEROWANY JEST DO
KLIENTÓW SZUKAJĄCYCH KOMPLEKSOWEGO
ROZWIĄZANIA DLA MIESZKAŃ PRZEZNACZONYCH
POD WYNAJEM BĄDŹ SPRZEDAŻ

PAKIETPAKIET  

INWESTYCYJNYINWESTYCYJNY

wyposażenie łazienki: 

gotową zabudowę kuchenną wraz z sprzętami AGD, w tym:

wyposażony salon:

wyposażoną sypialnię:

wyposażony przedpokój: 

W zakres pakietu INWESTYCYJNEGO wchodzą wszystkie niezbędne
prace oraz pełne wyposażenia mieszkania, które składają się na
inwestycyjne mieszkanie. W pakiecie otrzymują Państwo m.in.: 

- armatura łazienkowa, 
- szafka z umywalką, 
- szafla z lustrem, 
- wanna lub kabina prysznicowa, 
- pralka
- akcesoria łazienkowe,
- oświetlenie; 

- lodówka wolnostojąca, 
- zmywarka w zabudowie, 
- okap podszafkowy, 
- piekarnik w zabudowie, 
- płyta grzewcza, 
- zlewozmywak, 
- bateria kuchenna,
- wyposażenie kuchni, w tym m.in.: zastawa stołowa,
- oświetlenie;

- sofa, stół z krzesłami i stolik kawowy,
- regał, szafka RTV, 
- karnisze z zasłonami, fototapeta i oświetlenie.  

- szafa, łóżko, szafki nocne, karnisze z zasłonami i oświetlenie.

- szafa i haczyki na ubrania, lustro i oświetlenie.



PŁYTKI

PAKIET INWESTYCYJNY

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

White Antracite

Beige Dark Grey

Soft Grey

Bosque
15,5 x 62 cm

Beige

White

Brown

Grey



PŁYTKI
PAKIET INWESTYCYJNY

Hera 
59,7x59,7 cm

Brown Mat

Grey Mat

Soft Grey Mat

Acero Mat

Forest 
15,5 x 62 cm

Beige

Cream

Dorato



PŁYTKI
PAKIET INWESTYCYJNY

Burano
30,8 x 60,8 cm

Patch A

Patch B

Burano 
30,8 x 60,8 cm

Latte

White Grey

Dover 
30,8 x 60,8 cm

Dover graphite STR



PŁYTKI
PAKIET INWESTYCYJNY

Bianco

Wood Basic
20x60 cm

Beige

Natural

Brown

Nati
25 x 40 cm

Bianko

Grys

Zdjęcia poglądowe. Płytki kuchenne i łazienkowe

https://viverto.pl/plytka-podlogowa-wood-basic-bianco-szkl-20x60-paradyz/


PŁYTKI
PAKIET INWESTYCYJNY

Tonnes
30 x 60 cm

Bianco

Motyw A

Motyw B

Bianco krata Grys krata

Grys

Motivo
29,5 x 59,5 cm

Crema

Grys

30 x 60 cm 30 x 60 cm



PŁYTKI
PAKIET INWESTYCYJNY

Ash
59,7 x 59,7 cm

Silver Black

Beige White

Catalea
17,5 x 90 cm

Honey

Nugat

Brown

Beige



PŁYTKI

PAKIET INWESTYCYJNY

Mavros

Bianco Mavros

60 x 60 cm
Coriento

White Poler Gold Poler

60 x 60 cm



PŁYTKI

PAKIET INWESTYCYJNY

G417 Patchwork One

G417 Patchwork Two

42x42 cm

G417 G402
G402 Oak G402 Brown

G402 Grey G402 Maple

G406 Grey

G406
G406 Beige

G406 Dark grey PP420 White Satin



NYSJÖN
szafka nad pralkę, 
65x190 cm

NYSJÖN
słupek, 
30x190 cm

MEBLE ŁAZIENKOWE

PAKIET INWESTYCYJNY

kolor: biała kolor: biała

Moduo Slim
umywalka z szafką

kolor: biały

Moduo
szafka z lustrem 

kolor: biały kolor: biały

49,4 x 34,5 cm
50 Slim, S929-006

39 x 21,5 cm
40 Slim, S929-014

80 x 40 cm
40, S590-030

59,5 x 37,5 cm
60 Slim, S929-004

80 x 60 cm
60, S929-018



MEBLE ŁAZIENKOWE

PAKIET INWESTYCYJNY

kolor: biała, 44x43x65 cm

793.365.04

kolor: dąb, 44x43x65 cm

093.365.07

ENHET/TVÄLLEN
szafką pod umywalkę, w zestawie z baterią PILKÅN

LUSTRA ŁAZIENKOWE
NISSEDAL

CIRCLE

kolor ramy: czarna, biała, dąb 
wymiary: 65x65 cm

kolor ramy: czarna
średnica:  50 cm

LOTS

wymiary: 30x30 cm

Na wizualizacji lustro LOTS

kolor: imitacja betonu, 44x43x65 cm

893.365.08

kolor: imitacja betonu, 64x33x65 cm

393.365.15

kolor: dąb, 64x33x65 cm

693.365.14

kolor: biały, 64x33x65 cm

293.365.11



OPCJA ZA DOPŁATĄ:
SZAFKA Z UMYWALKĄ NABLATOWĄ (ML)

PAKIET INWESTYCYJNY

MOŻLIWOŚĆ WYBORU SZAFKI Z UMYWALKĄ NABLATOWĄ
- ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Moduo 80 
szafką pod umywalkę nablatową
79.5x44.7 cm

Gap

A3270MM000

GODMORGON / TOLKEN

62x49x60 cm
82x49x60 cm

szafką pod umywalkę nablatową

A3270MK000

Umywalka nablatowa, 

292.954.26
992.954.80

992.954.23
592.954.77

S929-010, K116-020, S590-023

prostokątna,

42x39 cm

okrągła,

40x40 cm

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: ML

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


ZESTAW PODTYNKOWY WC Z CERAMIKĄ SANITARNĄ

PAKIET INWESTYCYJNY

opcja 1:
podwójny, biały

opcja 2:
podwójny, chrom połysk

TECEbase

opcja 3:
podwójny, czarny

CERAMIKA SANITARNA

przyciski i stelaż podtynkowy, 
wysokość 112cm,

Idol Delfi Debba Rimless
- 51x36 cm
- deska wolnoopadająca

- 52x36cm
- deska wolnoopadająca

- 54x35,5 cm
- deska slim wolnoopadająca
- rimless (bez kołnierza)

Square Round



PAKIET INWESTYCYJNY
OPCJA ZA DOPŁATĄ:

CERAMIKA SANITARNA (C)

Modo Pure Oval
miska WC wisząca

53x35,5 cm

Rimfree, bez kołnierza, 
z deską wolnoopadającą

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

MOŻLIWOŚĆ WYBORU DOWOLNEJ CERAMIKI SANITARNEJ
- ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: C

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


OPCJA ZA DOPŁATĄ:
ZESTAW CZARNEJ ARMATURY (AR)

natynkowa bateria z wężem,
deszczownicą i słuchawką.
kolor: chrom

Mini

ARMATURA ŁAZIENKOWA

Astoria
bateria umywalkowa bateria prysznicowa 

bateria wannowa

Yosemite
zestaw prysznicowy

PAKIET INWESTYCYJNY

Y
bateria umywalkowa system prysznicowy/wannowo-prysznicowy, 

natynkowy, termostatyczny

Y

Y
bateria wannowa

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: AR

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


PAKIET INWESTYCYJNY

WANNY I PARAWANY

Rekord
wanna prostokątna

rozmiar:
140 x 70 cm
150 x 70 cm
160 x 70 cm
170 x 70 cm

Idea PNJ 60
parawan nawannowy

wymiary: 60x150 cm
grubość szkła 6mm
kolor profili: chrom

Idea Black PNJ 60
parawan nawannowy

wymiary: 60x150 cm
grubość szkła 6mm
kolor profilu: czarny

Nova Pro Premium
wanna prostokątna

rozmiar:

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

160 x 75 cm

170 x 70 cm

170 x 75 cm

180 x 80 cm

OPCJA ZA DOPŁATĄ:
WANNY I PARAWANY (W/P)

Luna
wanna narożna

rozmiar:

150 x 80 cm

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: P

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: W

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


AKCESORIA ŁAZIENKOWE

BROGRUND
Uchwyt na papier toaletowy

PAKIET INWESTYCYJNY

SKOGHALL
haczyki

BAREN
szczotka WC

BROGRUND
Drążek na ręcznik

16.013 16.021

STRAPATS
Pojemnik na odpady

Koszyk prysznicowy

SKISSEN
Komplet łazienkowy, szkło

NÄRSEN
Ręcznik 55x120 cm, 4 szt.

Model koszyka do wyboru



KOROS
Uchwyt na papier toaletowy

PAKIET INWESTYCYJNY

KOROS
haczyki

KINA
szczotka WC

KOROS
Drążek na ręcznik

UN10331BL UN10332BL

KOROS
Pojemnik na odpady

Koszyk prysznicowy

ULVA
Komplet łazienkowy, szkło

Model koszyka do wyboru

OPCJA ZA DOPŁATĄ:
CZARNE AKCESORIA ŁAZIENKOWE (AK)

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: AK

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


KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI

PAKIET INWESTYCYJNY

Classic A
kabina półokrągła

80x80

Classic C
kabina prostokątna

80x80

Delos C
brodzik akrylowy

Delos A
brodzik akrylowy

rozmiar:
90 cm x 90 cm
wysokość: 4,5 cm

rozmiar:
90 cm x 90 cm
wysokość: 4,5 cm



PAKIET INWESTYCYJNY

Profil: czarny; wymiary: wysokość 200 cm

Ścianka stała Walk-in

Radaway Nes Black Walk-in 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

Montaż odpływu liniowego wymaga wcześniejszej
weryfikacji możliwości instalacji

OPCJA ZA DOPŁATĄ:
ŚCIANKA WALK IN Z ODPŁYWEM LINIOWYM (WL)

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: WL

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


PAKIET INWESTYCYJNY

AGD DO ŁAZIENKI

PRALKA WOLNOSTOJĄCA
WA1S610CLiSE

PRALKA WOLNOSTOJĄCA
DWA1T610DLS

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. Model pralki do wyboru (w zależności od wielkości i ustawności pomieszczenia)

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNEGO WYPOSAŻENIA SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

SUSZARKA DO WŁOSÓW
Powerlight 2000 D212E

Model pralki do wyboru, w zależności od wielkości i ustawności pomieszczenia.



DRZWI I KLAMKI

PAKIET INWESTYCYJNY

Dekor

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH DRZWI SPOZA OFERTY PAKIETOWEJ 
- ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Model P

Minimax
Model P

Zdjęcie poglądowe dla drzwi PORTA model MInimax

Drzwi w systemie przylgowym, dwuzawiasowym, o podstawowym wypełnieniu, do otworów o szerokości 80 cm

Seria: Hermes

KHR 300
satyna

KHR 400
platyna

KHR B00
czarny



PAKIET INWESTYCYJNY

PANELE PODŁOGOWE

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH PODŁÓG SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

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

Smart 
Dąb Georgia Red

138,3x19,3 cm AC4  8mm FUGA V4

 
Dąb Barry 

138,3x19,3 cm AC4  8mm FUGA V4

Dąb Flamandzki

1383 x 193 mm AC4  8mm, FUGA V4

Dąb Lyon

1383 x 193 mm AC4  8mm, FUGA V4

Dąb Dijon 

1383 x 193 mm AC4  8mm, FUGA V4

Dąb Kataloński

1383 x 193 mm AC4  8mm, FUGA V4



OPCJA ZA DOPŁATĄ:
PANELE WINYLOWE (V)

PAKIET INWESTYCYJNY

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNYCH PODŁÓG SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Primero Click
Dąb Major Ciemny

1316 x 191 mm, grubość 4.5 mm, Mikro V-Fuga 0,2mm

Sosna Colombia

1316 x 191 mm, grubość 4.5 mm, Mikro V-Fuga 0,2mm

Dąb Summer Szary

1316 x 191 mm, grubość 4.5 mm, Mikro V-Fuga 0,2mm

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: V

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


OŚWIETLENIE
PAKIET INWESTYCYJNY

Alto

biała czarna szara

wymiary: wys. 10 cm, śr. 40 cm
materiał: tkanina, tworzywo sztuczne
oświetlenie: 3 x E14

Rapido

wymiary: wys. 5 cm, śr. 30 cm
materiał: akryl
oświetlenie: LED

białaczarna

Eye tone

czarnybiały

wymiary: 9,8 x 11,5 cm
materiał: stal, ABS
źródło światła: GU10

złoto/czarny
biała czarna

Mono

wymiary: 11x8x13 cm
materiał: stal lakierowana, ABS
źródło światła: 1 x GU10

Casco
wymiar: 30 x 30 cm
materiał: stal, drewno
źródło światła: 1 xE27

czarny/drewno biały/drewno

Ring
wymiar: 30 x 8 x 15 cm
materiał: stal
oświetlenie: GU10

czarna

biała

Oświetlenie instalowane jest w  miejscach dostarczonych przez dewelopera.



OŚWIETLENIE
PAKIET INWESTYCYJNY

Delos
Czarna Biała

wymiar: 40cm x 40cm x120cm
materiał: tkanina, akryl
oświetlenie: 2 x E27

SmartLED Bath
kinkiet do lustra

wymiary: 40 cm, głębokość 21 cm
materiał: metal, akryl
oświetlenie: 1 x moduł LED
model: JQ6120-9W-40CM
opcja do szafki z lustrem

Arezzo

wymiar: 10 cm x 15cm
materiał: metal
oświetlenie: E14

Czarna Biała

Duomo  3D
wymiar: 74 X 74 X 100 cm
materiał: stal
źródło światła: 3 xE27

Gaspare

czarna biała

wymiar: 25 cm x 100 cm
materiał: metal
oświetlenie: E27

Oświetlenie instalowane jest w  miejscach dostarczonych przez dewelopera.

Isla
kinkiet

wymiary: 41x14x5 cm
materiał: metal, akryl
oświetlenie: 1 x moduł LED
model: GS-LWB-12W 
kolor do wyboru: biały, czarny

wymiar: 60cm x 60cm x 50 cm
materiał: metal
oświetlenie: 3 x E27

Spin 3



ZABUDOWA KUCHENNA
W Pakiecie Inwestycyjnym przewidziano zabudowę kuchenną, w skład której 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

Przykładowe wymiary i rozmieszczenie szafek:

Model i ilość stosowanych produktów wyposażenia jest zależna od wielkości i ustawności poszczególnych
pomieszczeń. Wszelkie modyfikacje materiałów i wyposażenia kuchni podlegają indywidualnej wycenie. 



ZABUDOWA KUCHENNA
W Pakiecie Inwestycyjnym przewidziano podstawowy moduł kuchenny, w skład którego
wchodzą meble kuchenne wraz z określonymi w pakiecie wyposażeniem i sprzętami AGD.

Wielkość zabudowy kuchennej może zostać dopasowana do układu pomieszczenia, z uwzględnieniem
zabudowy narożnikowej i kominów wentylacyjnych. 

W cenie pakietu przewidziano zabudowy kuchenne wykonane z płyty w kolorze białym i czarnym, 
o laminowanych blatach kuchennych o drewnianych odcieniach, na systemach marki Blum. 

PAKIET INWESTYCYJNY

Model i ilość stosowanych produktów wyposażenia jest zależna od wielkości i ustawności poszczególnych
pomieszczeń. Wszelkie modyfikacje materiałów i wyposażenia kuchni podlegają indywidualnej wycenie. 



ZMYWARKA DO ZABUDOWY
DIM41E5QO

LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA
FK200.4

PŁYTA CERAMICZNA
PC6400ZD

OMC6242I

PIEKARNIK
EB6521 Fusion

OKAP

AGD DO KUCHNI

PC3200ZT

PAKIET INWESTYCYJNY

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

https://www.euro.com.pl/zmywarki-do-zabudowy/amica-zmywarka-dim41e5qo-amica.bhtml
https://www.euro.com.pl/lodowki/amica-lodowka-fk200-4-amica.bhtml


DARAS

ZLEWOZMYWAKI I BATERIE KUCHENNE

Bateria zlewozmywakowa.
Wysokość wypływu wody: 15,2 cm; 
zasięg wylewki: 22,7 cm; 
całkowita wysokość baterii: 18 cm

kolor: chrom

517720

TIPO 45 S Mini

Płaskie krawędzie.
Otwór: 587x482 mm,
Głębokość komory: 160 mm.
Wykończenie: stal szlachetna matowa

516524

PAKIET INWESTYCYJNY



OPCJA ZA DOPŁATĄ:
ZLEWOZMYWAKI I BATERIE KUCHENNE (ZB)

OID 611-62 

Kolor: onyx

Kolor: biały

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

Kolor: orzechowy

Kolor: szary

Orbit
wysokość baterii 21cm, wyciągana i obracana, 
wylewka obracana w zakresie 120°

Kolor: onyx

Kolor: biały

Kolor: orzechowy

Kolor: szary

PAKIET INWESTYCYJNY

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: ZB

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


ANNONS / KAVALKAD

AKCESORIA KUCHENNE

Komplet naczyń: 
3 szt., garnki szkło/stal nierdzewna
1 szt. patelnia

RINNIG
Komplet ścierek, 4 szt., 45x60 cm

FULLÄNDAD
Przybory kuchenne

ZASTAWA STOŁOWA
Komplet naczyń,:
4 szt. filiżanka, 4 szt. kubek, 4 szt. talerz, 4 szt. talerz głęboki, 4 szt. miska, misa wysoka, karafka, 6 szt szkalnek
1 szt. zaparzacz, 6 szt. kieliszek do wina, 1 szt. druszlak, 1 szt. korkociąg, 1 szt. deska

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.

PAKIET INWESTYCYJNY



LINNMON / ADILS
Stół

NORDMYRA
Krzesło

STOŁY I KRZESŁA
PAKIET INWESTYCYJNY

Wzór krzesła do wybory:  brzoza, bambus

Wymiary stołu: 100 cm x 60 cm, wys. 73 cm
Wzór stołu do wybory: biały, ciemnoszary, dąb bejcowany biały/czarny

TEODORES
Krzesło

Wzór krzesła do wybory:  białe, czarne, turkusowe,

granatowe, różowe

JONSTRUP 
Krzesło tapicerowane

Wzór krzesła do wybory:  jasnoniebieski, asfalt

VANGSTA
Stół rozkładany

Wymiary stołu: 80/120x70 cm, wys. 75 cm
Wzór stołu do wybory:   biały, ciemnobrązowy



NISSEDAL
Lustro, 
wymiary: 40x150 cm

DODATKI I DEKORACJE

PAKIET INWESTYCYJNY

TVÄRHAND
Lampka nr.1

TOKABO
Lampka nr.2

Model lampki do wyboru 1-5

SAXHYTTAN
Lampka nr.4 

KVART
Lampka nr. 3

TVÄRFOT
Lampka nr. 5

Wzór lustra do wyboru:
białe, czarne, dąb bejcowany

KÄRLEKSGRÄS
Poduszka - 4szt., 40x40 cm, 
Kolory: zielony, jasnoróżowy, szafy i ciemnoróżowy

LERSTA
Lampa podłogowa

SKOGSVIKEN
Wieszaki - 4 szt. 
Kolor: czarny

RÄCKA
Karnisz pojedynczy
Kolor do wyboru: biały, czarny

Model lampki do wyboru



Model regału do wyboru

MEBLE I WYPOSAŻENIE

GERSBY
Regał
60 x 180 cm

PAKIET INWESTYCYJNY

Model i ilość stosowanych produktów wyposażenia jest zależna od wielkości i ustawności poszczególnych pomieszczeń. 

KALLAX
Regał
77x147 cm

KLEPPSTAD
Szafy, białe

79x176 cm 117x176 cm

Model regału do wyboru

VITTSJÖ
Stoliki, 2 szt., czarnobrąz/szkło

VITTSJÖ
Toaletka/Stolik na laptop

MALM
Komoda, 2 szuflady

Wzór komody do wyboru: biały, czarnobrąz, okleina dębowa

LACK
Szafka pod TV

BURHULT
Półki ścienne
- 3 szt. 



OPCJA ZA DOPŁATĄ:
SZAFY (S150/S200)

PAX / FORSAND

PAKIET INWESTYCYJNY

wzór: biała
794.943.05

wzór: dąb bejcowany
594.781.13

PAX / GRIMO

wzór: granatowa
293.872.80

WYMIARY: 150X60X236 CM

WYMIARY: 200X66X236 CM

wzór: biała
791.805.93

PAX PAX / BERGSBO

wzór: dąb bejcowany
794.216.82

PAX / HOKKSUND

wzór: biały połysk/jasnobeżowy
593.958.96

MOŻLIWE WYKONANIE SZAFY NA WYMIAR 
- ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

W ramach etapu aranżacyjnego Pakietu Inwestycyjnego możliwe jest dostosowanie szaf PAX pod oczekiwania
klienta. Na podstawie wybranych rozwiązań otrzymają Państwo indywidualną wycenę na szafę. 

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: S150

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: S200

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


GRÄLVIKEN
Rozkładana sofa 3-osobowa,

ŁÓŻKA, SOFY I FOTELE

PAKIET INWESTYCYJNY

KLEPPSTAD
Rama łóżka z materacem,
140x200

W zestawie z materacem sprężynowym VADSÖ 140x200 cm
 

Model łóżka, fotelu i sofy do wyboru.

Model i ilość stosowanych produktów wyposażenia jest zależna od wielkości i ustawności poszczególnych pomieszczeń. 

kolor: jasnoszary kolor: ciemnoszary

POÄNG
Fotel

kolor: czarny kolor: jasnobeżowy

MALM
Rama łóżka z materacem,
140x200



PAKIET INWESTYCYJNY
OPCJA ZA DOPŁATĄ:

ŁÓŻKA I SOFY (Ł/SF)
IDANÄS
Tapicerowane łóżko z pojemnikiem

kolor: ciemnoszary kolor: bladoróżowy

TELDA
Rozkładana wersalka

GOLD
Rozkładana wersalka

kolor: ciemnoszary kolor: bladoróżowy

kolor: ciemnoszary kolor: bladoróżowy

ZOJA 
Rozkładana wersalka

kolor: ciemnoszary kolor: bladoróżowy

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: Ł

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: SF

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


PAKIET INWESTYCYJNY
OPCJA ZA DOPŁATĄ:

FOTELE (F)

EKENÄSET
Fotel

STRANDMON
Fotel

REMSTA
Fotel

POÄNG/HÄVERÖDAL
Fotel

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: F

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


ZASŁONY

PAKIET INWESTYCYJNY
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Zasłony 145x250 cm. Kolor do potwierdzenia



FOTOTAPETA
wymiary do 300 cm x 265 cm
fototapeta winylowa na flizelinie
różne wzory do wyboru 

FOTOTAPETA I MALOWANIE ŚCIAN

PAKIET INWESTYCYJNY

przykładowe wzory tapet dostępne w ofercie pakietowej
MALOWANIE ŚCIAN

do wyboru dwa pastelowe kolory  
      (kolor zgodny z paletą RAL)



SZAFA NA WYMIAR (SW)SZAFA NA WYMIAR (SW)

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. 

WIĘCEJ INFORMACJI O KOSZTACH WYKONANIA SZAFY NA WYMIAR 

OPCJA ZA DOPŁATĄ:
PAKIET INWESTYCYJNY

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: SW

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


KLIMATYZACJA

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, 

WIĘCEJ INFORMACJI O KOSZTACH OPCJI DODATKOWYCH 

LG 
43UP75003LF DVB-T2/HEVC

Telewizor
Ekran   43 cale, 4K UHD / 3840 x 2160
Smart TV / Wi-Fi   tak / tak
Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz
Technologia obrazu   LED
Funkcje   HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB 

Złącza   optyczne, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

TELEWIZOR

OPCJA ZA DOPŁATĄ:

OPCJA ZA DOPŁATĄ:

MOŻLIWY WYBÓR DOWOLNEGO WYPOSAŻENIA SPOZA OFERTY
PAKIETOWEJ - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

PAKIET INWESTYCYJNY

Wyposażenie za dopłatą. 
Szczegóły w cenniku na stronie. Kod kategorii: C

https://saniwell.pl/cena-pakietow-wykonczeniowych/
https://saniwell.pl/cena-pakietow-wykonczeniowych/
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14189958977
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14189958977
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14189958977
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37082770321
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=12114736986
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=265996876
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357292056
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1943894252
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1943894252
https://saniwell.pl/cena-pakietow-wykonczeniowych/


ścianki działowe z gips-kartonu 

OPIS START KOMFORT PREMIUM INWESTYCYJNY
PRACE ARANŻACYJNE

prace wykończeniowe łazienki
wraz z materiałem (m.in.: kleje,
fugi, impregnaty, farby itp.)

płytki do łazienki do
wysokości pomieszczenia,
szlifowanie płytek do 45 st.

umywalka

bateria umywalkowa w
zestawie z klik-klakiem

bateria wannowa/natryskowa z
kompletem natryskowym

lub natynkowy zestaw
natryskowy z deszczownicą 

wanna lub kabina prysznicowa 

podtynkowy zestaw natryskowy
z deszczownicą 

szafka wisząca z lustrem

lustro wiszące 

słupek łazienkowy

lustro między płytkami

akcesoria łazienkowe

przesunięcie instalacji wod-kan
w kuchni/łazienka

ŁAZIENKA

Opracowywanie koncepcji
wykończenia wnętrza zgodnie
z wytycznymi klienta bazując
na asortymencie dostępnym w
ramach określonego pakietu. 

Ilość godzin
przeznaczonych na
projektowanie:

5

Ilość godzin
przeznaczonych na
projektowanie:

7

Ilość godzin
przeznaczonych na
projektowanie:

9

Ilość godzin
przeznaczonych na
projektowanie:

15

szlifowanie / gładzie ścian i
sufitów

malowanie ścian oraz sufitów

przesunięcia instalacji
elektrycznej wraz z montażem
osprzętu 

wyburzenia ścianek

sufit podwieszany

parapet

podłogi

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA

białe listwy przypodłogowe 

drzwi (80 cm) 

oświetlenie

opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa

opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa

opcja dodatkowa

w łazience w każdym pomieszczeniu w każdym pomieszczeniu w każdym pomieszczeniu

opcja dodatkowaopcja dodatkowa
2 punkty

opcja dodatkowa

2 punkty 3 punkty 4 punkty opcja dodatkowa

opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa

wysokość do 6 cm wysokość do 8 cm wysokość do 8 cm wysokość do 8 cm

opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa

opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa

szlifowanie ścian szlifowanie ścian wykonanie gładzi szlifowanie ścian

kolor biały lub/i jeden
dowolny kolor

kolor biały lub/i dwa
dowolne kolory

kolor biały lub/i trzy
dowolne kolory

fototapeta opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa

opcja dodatkowa

opcja dodatkowa opcja dodatkowa

opcja dodatkowa

ZESTAWIENIE OPCJI PAKIETOWYCHZESTAWIENIE OPCJI PAKIETOWYCH

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.

opcja dodatkowa

opcja dodatkowa

kolor biały lub/i dwa
dowolne kolory



OPIS START KOMFORT PREMIUM INWESTYCYJNY
KUCHNIA

przygotowanie instalacji i
montaż klimatyzacji

wywóz pozostałości i sprzątanie

POZOSTAŁE PRACE

płytki nad blatem w kuchni

wykonanie szafy na wymiar

zakup, dostawa i montaż
gotowych mebli

wyposażenie kuchni i łazienki

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

gotowy zestaw mebli
kuchennych z AGD: 
- piekarnik i płyta grzewcza, 
- okap z filtrem wewnętrznym,
- zlewozmywak, 
- bateria kuchenna, 
- zmywarka w zabudowie, 
- lodówka wolnostojąca 

zaprojektowanie i wykonanie
zabudowy kuchennej na
wymiar 

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
szczegóły w katalogu

KUCHNIA I MEBLE

opcja dodatkowa
indywidualna wycena

opcja dodatkowa
indywidualna wycena

opcja dodatkowa
indywidualna wycena

szczegóły w katalogu
PAKIET INWESTYCYJNY

opcja dodatkowa
indywidualna wycena

opcja dodatkowa
indywidualna wycena

opcja dodatkowa
indywidualna wycena szczegóły w katalogu

PAKIET INWESTYCYJNY

szczegóły w katalogu
PAKIET INWESTYCYJNY

opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa opcja dodatkowa

ZESTAWIENIE OPCJI PAKIETOWYCHZESTAWIENIE OPCJI PAKIETOWYCH

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 panelem podłogowym lub gresem w kuchni i
przedpokoju. 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 (na podłodze i nad blatem roboczym). Przylgowy montaż drzwi z kompletem okuć do
otworów o szerokości 80 cm; drzwi łazienkowe podcinane; ościeżnica regulowana, system 2 zawiasowy, standardowe wypełnienie. Wszelkie
modyfikacje sieci hydraulicznej (w tym przyłączy) i sieci elektrycznej, są zmianami pozapakietowymi i podlegają indywidualnej wycenie. 

WYKOŃCZENIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

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, szafka z lustrem, wanna lub kabina prysznicowa, pralka, słupek, suszarka do włosów. 

WYKOŃCZENIE ŁAZIENKI

Wykończenie powierzchni podłogi gresem (do 10m2) 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 wykonaną z płyty w kolorze białym wraz z sprzętami AGD marki Amica, w tym: lodówka,
zmywarka, okap, piekarnik do zabudowy, płyta grzewcza oraz zlewozmywak i bateria marki Franke. Zabudowa lodówki jest opcją pozapakietową. 

WYKOŃCZENIE KUCHNI

PRZYJMUJE SIĘ STAN DEWELOPERSKI JAKO:
- 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.

WYPOSAŻENIE MIESZKANIA

1 szt. sofa; 1 szt. fotel
1 szt. stół;  do 4 szt. krzeseł; 
1 szt. stolik kawowy;
2 szt. regał (model do wyboru); 
2 szt. lampa (1model do wyboru
1 szt. lustro
4 szt. poduszka
4 szt. haczyki na ubrania;
3 szt. półka;

wyposażenie do wyboru z pakietu. Ilość stosowanych produktów wyposażenia jest zależna od wielkości i ustawności poszczególnych pomieszczeń. 
2 szt. gotowych szaf (mniejsza i większa); 
1 szt. łóżko (model do wyboru),;
2 szt. szafka nocna;
1 szt, szafka pod RTV;
pakietowe akcesoria łazienkowe:

1 szt. uchwyt na papier, 3 szt. haczyki, 
1 szt. zestaw WC, 1 szt. pojemnik na odpady, 
1 szt. drążek na ręcznik, komplet łazienkowy, 
1 szt. koszyki, 4 szt. ręczniki

oświetlenie w każdym punkcie dostarczonym przez dewelopera
karnisze z zasłonami nad każdym z okien;
zastawa stołowa: 

4 szt. filiżanka, 4 szt. kubek, 4 szt. talerz, 4 szt. talerz głęboki, 4 szt.
miska, misa wysoka, karafka, 6 szt szkalnek, 1 szt. zaparzacz, 6 szt.
kieliszek do wina, 1 szt. druszlak, 1 szt. korkociąg, 1 szt. deska

zabezpieczenie powierzchni

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.  
Zdjęcia i grafiki przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy. 
Aktualne katalogi opcji pakietowych są dostępne na stronie: https://saniwell.pl/standardy-wykonczen/opcje-pakietowe/  
Wersja katalogu: 10/22

INFORMACJE KOŃCOWE
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DODATKOWĄ OPCJĄ DLA PAKIETU INWESTYCYJNEGO JEST HOME
STAGING - JEST TO USŁUGA UATRAKCYJNIENIA I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA MIESZKANIA PRZYGOTOWYWANEGO POD WYNAJEM
BĄDŹ SPRZEDAŻ

PAKIET INWESTYCYJNYPAKIET INWESTYCYJNY

HOME STAGINGHOME STAGING

Dodatkowa usługa Home Stagingu składa się z wszystkich prac, materiałów i wyposażenia, które sprawią, że
mieszkanie stanie się przytulniejsze i bardziej wyposażone, a wnętrze atrakcyjniejsze i ciekawsze dla
potencjalnego klienta. Home Staging przekłada się na wzrost wartości nieruchomości oraz skrócenie czasu
poszukiwania nabywcy bądź najemców

W skład usługi może wchodzić m.in.: wyposażenie kuchni w naczynia i narzędzia, w tym ekspres do kawy i czajnik
elektryczny. To również wyposażenie sypialni i salonu w dekoracje i sprzęty RTV, takie jak kwiaty, tekstylia,
dekoracje ścienne czy telewizor.

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. 



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

REALIZOWANE PRZEZ NAS WNĘTRZA SĄ 
ZAPROJEKTOWANE, W PEŁNI WYKOŃCZONE,
URZĄDZONE I UMEBLOWANE 
- GOTOWE DO ZAMIESZKANIA

DLA OCZEKUJĄCYCH CZEGOŚ WIĘCEJDLA OCZEKUJĄCYCH CZEGOŚ WIĘCEJ
PRZEDSTAWIAMY NASZĄ KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ POD KLUCZ:PRZEDSTAWIAMY NASZĄ KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ POD KLUCZ:

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ O
KOMPLEKSOWEJ USŁUDZE 
WCHODZISZ I MIESZKASZ

Standard „wchodzisz i mieszkasz” to najbardziej
kompletna usługa na rynku wykończenia wnętrz. Oznacza
to, że klienci nie są angażowani w nadzór i organizację
żadnych prac i zakup produktów, a w efekcie naszych
działań otrzymują mieszkanie zaprojektowane, w pełni
urządzone i wyposażone - gotowe do zamieszkania.

Nasza kompleksowość działania i know-how powodują, 
że oferowana usługa jest wyjątkowa. We współpracy z
klientem przygotowujemy projekt wnętrza, a raz przyjęty
budżet pozostaje niezmienny.

https://saniwell.pl/standardy-wykonczen/wchodzisz-i-mieszkasz/


WCHODZISZ I MIESZKASZ

DLACZEGO MY?
1. WCHODZISZ I MIESZKASZ
Realizowane przez SaniWell mieszkania, domy 
i apartamenty są zaprojektowanie pod
indywidualne potrzeby, całkowicie wykończone,
w pełni urządzone, wyposażone i umeblowane.
Oznacza to, że w oddawanych przez nas
wnętrzach możesz od razu zamieszkać, 
nie musząc robić nic.

3. DOŚWIADCZENIE
Podczas długiej obecności na rynku mieliśmy
okazję osobiście przetestować różne produkty 
i rozwiązania. Posiadamy duże doświadczenie 
w prowadzeniu indywidualnych projektów
wykończenia wnętrz. Dzięki temu nasi klienci
korzystają z najlepszej, spersonalizowanej usługi
na rynku projektowania i urządzania wnętrz.
Działamy od 2006 roku

4. GWARANCJA BUDŻETU
Szanujemy Twoje pieniądze, dlatego na początku
współpracy ustalamy budżet, którego pilnujemy
przez cały okres prac. Nie zaskoczą Cię żadne
dodatkowe opłaty- nasza w tym głowa, by całość
projektu dopiąć w wyznaczonym budżecie. 

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

ŁAZIENEK,
PODŁOGI 
I DRZWI

MEBLE NA WYMIAR
ORAZ POZOSTAŁE

PRODUKTY
WYPOSAŻENIA

WNĘTRZA

PRZEKAZANIE
MIESZKANIA.

GWARANCJA NA
OKRES  24
MIESIĘCY

2. NADZÓR NAD PRACAMI
Czuwamy nad realizacją na każdym etapie pracy -
od wykonania projektu wnętrza, przez prace
remontowo-wykończeniowe, zakup i montaż
produktów wyposażenia, mebli, oświetlenia aż po
ostateczne szlify wykończeniowe. 



KONTAKT

WWW.SANIWELL.PL

SANIWELL 
Kraków, ul. Kobierzyńska 186 G
Katowice, ul. Mickiewicza 10

+48 501 787 283 
pakiety@saniwell.pl

ELASTYCZNE
PAKIETY WYKOŃCZENIOWE


