Wykańczanie
mieszkań pod klucz

GDAŃSK 2019/2020

O NAS
Mieszkanie kupione i… co dalej?
Często radość z zakupu wymarzonego mieszkania szybko zamienia się w panikę i nerwowe
przeglądanie Internetu w poszukiwaniu inspiracji oraz wolnych terminów dobrych ekip
wykonawczych. Nagle okazuje się, że do wprowadzenia się do wymarzonego lokum jeszcze
daleka droga. Możesz podjąć to wyzwanie… albo zdecydować się na współpracę z nami.

JAK DZIAŁAMY

Działamy od 2010 roku. Specjalizujemy się w kompleksowym wykańczaniu mieszkań pod klucz.
Co to znaczy i co nas odróżnia od typowych biur projektowych albo firm wykonawczych?

KROK 1 – SPOTKANIE

ZAPP ARANŻACJE to miejsce, w którym 40 osób (architektów, logistyków, brygadzistów
z ekipami, a także stolarzy i ekip sprzątających – nie licząc zaprzyjaźnionych dostawców

•

Spotkanie informacyjne - przedstawiamy naszą firmę i naszą ofertę.

i firm współpracujących) pracuje nad tym, żeby przyjąć Klientów z mglistą wizją lub konkretnym

•

Budżet i szacunkowa wycena - zanim przystąpisz do dalszych kroków, określ kwotę jaką chcesz wydać
na wykończenie mieszkania.

•

Przedstawiamy i omawiamy wzory umów.

•

Pokazujemy czytelne zasady rozliczania się z poszczególnych etapów prac.

•

Możemy zarezerwować termin realizacji.

planem, a wypuścić z gotowym mieszkaniem wykończonym pod klucz - „zgodnie z budżetem
i harmonogramem”.
Zajmujemy się wszelkimi zagadnieniami związanymi z wykończeniem mieszkania, zaczynając
od projektu mieszkania, doboru odpowiednich rozwiązań i materiałów. Następnie zamawiamy
materiały, dostarczamy je na budowę i montujemy. Na koniec sprzątamy mieszkanie po pracach
budowlanych.
Twoim zadaniem jest jedynie wskazać co Ci się podoba i co chcesz mieć w swoim mieszkaniu

KROK 2 – PROJEKT

a nasz zespół zajmie się resztą!
Ubiegły rok był kolejnym, w którym przekroczyliśmy 100 realizacji – w sumie wykończyliśmy

•

Zapraszamy do naszej pracowni na spotkanie aranżacyjne, na którym razem z naszym architektem decydujesz
o wyborze konkretnych elementów i materiałów wykończeniowych, tak aby zmieścić się w założonym budżecie.
Pomożemy, doradzimy i podpowiemy!

•

Przygotowujemy dla Ciebie wstępny projekt z ryczałtową wyceną prac aranżacyjnych.

•

Teraz masz czas na zmiany bądź akceptację projektu oraz podpisanie umów.

już ponad 500 mieszkań w Trójmieście! Tutaj naprawdę wszyscy są #ZAPPracowani!
To, co zdążymy sfotografować – możesz obejrzeć na naszej stronie internetowej
www.zapparanzacje.pl.

KROK 3 – REALIZACJA

ZAUFALI NAM:
•

Realizujemy w Twoim imieniu wszystkie etapy związane z wykończeniem – od zamówienia materiałów,
aż do posprzątania gotowego do odbioru mieszkania.

•

Prowadzimy stały i szczegółowy nadzór nad wszystkimi pracami. Jeżeli chcesz w tym uczestniczyć,
zapraszamy Cię – po wcześniejszym umówieniu się z nami.

•

Odbiór, na którym przekazujemy Tobie wykończone mieszkanie, zgodnie z założonym budżetem
i harmonogramem.
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PŁYTKI

LIMONE, RICORDENA
Płytki szkliwione w rozmiarze 30x60 cm
lub gresy szkliwione 60x60 cm. Stanowią
idealną bazę do stworzenia ponadczasowej

Detale tworzą różnicę

łazienki.
Już w standardzie podstawowym możesz
mieć płytki rektyfikowane.

Jak się połapać w płytkach, na czym polega różnica między płytkami szkliwionymi, a gresem barwionym w masie
i co to są płytki rektyfikowane? Opowiemy i pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie dla Ciebie.

Dodatkowo płytki dekoracyjne możemy
kupić w cenie kolekcji a nie na sztuki
- oszczędzamy Twoje pieniądze!

Białe płytki ścienne Limone Navi 30x60 cm - rektyfikacja w standardzie
~3mm

~3mm

szkliwo

krawędź
fazowana

zaokrąglona
krawędź

fuga

nadruk

1,5mm

/wzór/

MARAZZI, LAFAENZA, IMOLA
Płytki rektyfikowane o większych rozmiarach:
ścienne 30x90 cm lub gresy szkliwione i
baza

baza

klej
1,5mm

/czerwona
glinka/

baza=wzór

1,5mm

/czerwona
glinka/

barwione w masie 60x60 cm.
Płytki te świetnie się zgrywają z gresami

1,5mm

o strukturze drewna firmy MARAZZI. Bardzo
wiernie imitują drewno z nierówną, sękatą
Płytki szkliwione.
Baza z czerwonej glinki,
nadruk, szkliwo.

Płytki szkliwione.
Baza z białej glinki lub gres,
nadruk, szkliwo.

powierzchnią i zróżnicowaniem kolorów.
Gres barwiony w masie,
rektyfikowany.

Fototapeta, którą stosujemy zamiennie
z płytkami, jest w tej samej cenie,
ale potrafi świetnie wyróżnić mieszkanie.

Większe to nie zawsze lepsze! Przy wyborze płytek pamiętajmy - im większy rozmiar płytki, tym większe różnice w wymiarach
płytek (norma dopuszcza do 0,5% różnicy od wymiaru nominalnego), co oznacza, że płytki o długości 60cm mogą się różnić
między sobą nawet o 6mm!

Gres drewnopodobny Marazzi

Aby uniknąć takich nieprzyjemnych niespodzianek, kafle z naszych standardów zamawiamy tylko u renomowanych
producentów takich jak MARAZZI, IMOLA, LIMONE, PORCELANOSA, LAFAENZA, gdzie norma jakościowa fabryki jest bardziej
restrykcyjna. Nasi kafelkarze zaś, z ogromną dokładnością dobierają płytki wielkościami przed ich położeniem.
Można być spokojnym!

SALONI, MARAZZI, PORCELANOSA, LAFAENZA,
IMOLA
Pakiet PREMIUM charakteryzuje się dużą
swobodą wyboru. Znajdziesz tu wysokiej jakości
gresy, barwione w masie, o formacie 60x60 cm.

Czy wiesz, że...

Nasze odkrycie to o nowa generacja płyt firmy
Imola o wymiarach 60x120 cm oraz 120x260 cm.
Seria THE ROOM, nawiązuje do naturalnych
kamieni z różnych stron świata. Wzór
STATUARIO VENATO to najwyższej jakości
marmur z Włoch. Występuje naturalnie
w bardzo małych ilościach w porównaniu
do innych białych marmurów z Carrary.

Układając kafle na narożnikach, szlifujemy je pod kątem 45 stopni. Uzyskujemy
w ten sposób estetycznie wykonaną krawędź. Jedynym warunkiem jest ułożenie
płytek w taki sposób, by krawędzią szlifowaną była fabryczna krawędź płytki.
Wyjątkiem są krawędzie brodzików wykonywanych z kafli gresowych – aby
zabezpieczyć je przed uszkodzeniami stosujemy listwę aluminiową.

Robi niesamowite wrażenie zarówno w wersji
lappato jak i naturalnej!
Do wyboru również starannie przez nas
wybrane płytki w formie cegiełek
lub heksagonów.

Płytki heksagonalne Marazzi
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MISKI WC

KOŁO: NOVA PRO, VILLEROY&BOCH:
O.NOVO, DURAVIT: D-CODE
Już w standardzie ZAPP dysponujemy
miskami wiodących producentów. Dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości ceramiki nie
występuje problem osadów z kamienia.
Dodatkowo innowacyjna, bezrantowa
konstrukcja misek zapewnia wyjątkowo
szybkie i dokładne czyszczenie. Strumień
wody dokładnie opłukuje całą misę bez
rozpryskiwania! Ponadto sama deska
sedesowa zapewnia łagodne i bezgłośne
zamykanie oraz umożliwia wyjątkowo
szybkie i gruntowne czyszczenie.

Wszystko się zmienia
Miska tradycyjna to bohaterka reklam środków do czyszczenia toalet. Żeby pozbyć się siedliska niehigienicznych stworów
pod rant (kołnierz) miski WC wstrzykiwany z siłą wodospadu jest środek czyszczący.
O ile łatwiej byłoby, gdyby stwory nie miały się na czym osadzać?
Brak kołnierza to brak niebezpiecznej kryjówki, a czyszczenie miski staje się zdecydowanie łatwiejsze i bardziej skuteczne!
Miski bezkołnierzowe z naszej oferty są szkliwione na całej powierzchni styku ceramiki z wodą. Aby utrzymać je w idealnej
czystości wystarczy przetrzeć je szmatką!
Miska bezkołnierzowa Vileroy&Boch O.Novo z deską wolnoopadającą
rant

/kołnierz/

brak
szkliwa

szkliwo

szkliwo

szkliwo

MISKA „TRADYCYJNA”

VILLEROY&BOCH: ARCHITEKTURA,
DURAVIT:DURASTYLE, LAUFEN, ROCA

MISKA BEZKOŁNIERZOWA
(KOŁO)

Oprócz wysokiej jakości ceramiki, ważny
jest przede wszystkim design! Producenci
współpracują ze światowymi projektantami,
tworząc unikatowe oraz wyjątkowe
miski toaletowe. Dobrze przemyślany,
minimalistyczny design sprawia, że
są one bardzo funkcjonalne. Detale,
takie jak ukryte otwory montażowe,
całkowicie szkliwiona misa bez kołnierza
wewnętrznego, ułatwiają utrzymanie miski
w czystości i zapewniają większą higienę.
Miski można zamówić z jeszcze lepszą
jakością gładkiego szkliwa, które ułatwia
pielęgnację.

MISKA BEZKOŁNIERZOWA
(DURAVIT, VILLEROY&BOCH)

Miska Villeroy&Boch Subway 2.0

Producenci prześcigają się w innowacjach – możemy zamówić dla Ciebie miskę z dodatkowymi warstwami ułatwiającymi
czyszczenie czy hamującymi rozwój bakterii. Dla jeszcze większego komfortu i higieny, możemy zamontować miskę z deską
myjącą, która w niewielkiej łazience zastąpi z powodzeniem także bidet.

MISKI Z DESKAMI MYJĄCYMI FIRM:
VILLEROY&BOCH, DURAVIT, GROHE,
GEBERIT
Najwyższa jakość produktu, odpowiedni
wybór materiału, rzetelne wykonanie
i dbałość o szczegóły – te cechy
charakteryzują nasz pakiet PREMIUM.

Czy wiesz, że...

Bidet i miska WC w jednym? Tak! To idealne
rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć
bidet w niewielkiej łazience i doceniają
purystyczny design.

Już w standardzie ZAPP oferujemy deski wolnoopadające z systemami łatwego
wpięcia, np. „Click 2 Clean”. Umożliwiają one demontaż deski bez użycia
narzędzi.
Rozwiązania takie pozwalają na szybkie i dokładne umycie toalety.

Deska myjąca Villeroy&Boch ViClean, sterowana za pomocą pilota
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UMYWALKI

VILLEROY&BOCH, seria: O.NOVO; DURAVIT,
seria: D.CODE , KOŁO: seria: NOVA PRO
Wybrani przez nas producenci oferują
umywalki dopasowane do potrzeb

Jak się w nich połapać?

– od nadblatowych po meblowe. Już
w podstawowym standardzie udało nam
się pozyskać dla naszych klientów umywalki

Umywalka to jeden z ważniejszych elementów armatury w łazience. Aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni możemy
zastosować umywalki: wiszące, nadblatowe (wpuszczane w blat), podblatowe, półblatowe, stawiane na blacie, meblowe.

firmy VILLEROY&BOCH i ich umywalkę

Chcąc urozmaicić nam życie producenci korzystają z najróżniejszych materiałów – od tradycyjnej ceramiki przez
konglomerat, do nowoczesnych i ultra wytrzymałych tworzyw, takich jak DuraCeran, czy Titanceram.

O.NOVO. Podobne kształty oferuje DURAVIT

o zaokrąglonej, nowoczesnej formie z serii
i ich D-CODE. KOŁO zaś, w serii NOVA PRO,
proponuje ceramikę w formach zbliżonych

Jaka umywalka będzie najlepsza do Twojej łazienki, tak aby wyglądała świetnie, jednocześnie wykorzystywała
maksymalnie przestrzeń? Doradzimy na spotkaniu aranżacyjnym!

do prostokąta.

Umywalka Villeroy&Boch O.Novo, wpuszczana w blat

VILLEROY&BOCH, seria: ARCHITECTURA,
MEMENTO; DURAVIT seria: DURASTYLE,
ROCA: seria INSPIRA; LAUFEN, seria: PRO

NADBLATOWA

WISZĄCA

Jeżeli możemy pozwolić sobie na więcej
i nasza wizja łazienki to bardziej wyszukane
formy, zwróćmy uwagę na VILLEROY&BOCH
ARCHITECTURA - prostą, aczkolwiek bardzo
elegancką umywalkę z zaokrąglonymi
krawędziami, lub MEMENTO i jej wyrazisty
kształt. Dla bardziej wymagających
klientów polecamy takich producentów
jak: ROCA, LAUFEN oraz DURAVIT.

PODBLATOWA

/WPUSZCZANA W BLAT/

Umywalka Duravit Durastyle

PÓŁBLATOWA

STAWIANA NA BLACIE

MEBLOWA
VILLEROY&BOCH, seria: ARTIS; DURAVIT
seria: CAPECODE
Wyjątkowe materiały dające niespotykane
wcześniej możliwości. Przy tworzeniu
umywalki ARTIS fimy VILLEROY&BOCH
zastosowano nowe tworzywo –
TITANCERAM, dzięki czemu osiągnięto
ekstremalnie cienkie ścianki ceramiki –
mają one zaledwie 8 mm grubości. Philippe
Starck przy projektowaniu dla DURAVITU
umywalek CAPE COD skupił się na
organicznej formie i jeszcze cieńszej
ściance – 5 mm grubości.

Czy wiesz, że...
W ofercie naszych ulubionych producentów znajdują się elementy ceramiki
z ulepszonymi, bardziej gładkimi powłokami ceramicznymi, zapewniającymi
lepsze właściwości higieniczne i łatwiejsze utrzymanie w czystości.

Villeroy&Boch Artis - klasyka i nowoczesność w jednym
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ARMATURA

GROHE: EUROSMART COSMOPOLITAN,
BAULOOP; HANSGROHE: LOGIS
To niesamowite, że już w podstawowym
standardzie pojawia się taka marka, jak
GROHE z bateriami z kolekcji EUROSMART
COSMOPOLITAN oraz BAULOOP. Stawiamy
na jakość! Baterie te mają 5-letnią
gwarancję producenta.

Od funkcjonalności do elegancji
Armaturę w łazience można porównać do biżuterii – musi być wykonana w odpowiednim stylu, być właściwej wielkości
oraz powinna nadawać klasy całemu wnętrzu i być perfekcyjnie wykonana. Dodatkowo, a może przede wszystkim
- musi być niezawodna i funkcjonalna!

Podobnie z kolejną propozycją, jaką jest
linia LOGIS firmy HANSGROHE. Seria ta,
o jakości gwarantowanej przez producenta
i ponadczasowym designie, dopełnia naszą
podstawową gamę baterii.

COMFORT ZONE
Dzięki wprowadzonej przez HANSGROHE Strefie Komfortu, możemy dobrać baterię o wysokości dostosowanej do Twoich
potrzeb. Producenci oferują baterie w różnych wielkościach, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń w strefie umywalki.
Grohe Eurosmart Cosmopolitan, Hansgrohe Logis ze strefą komfortu 100

HANSGROHE: TALIS SELECT S ze strefą
komfortu 80, 100 lub 190mm, LOGIS 210

W baterii HANSGROHE TALIS SELECT S
tradycyjna dźwignia zastąpiona jest
przyciskiem, który uruchamia przepływ
wody. Rozwiązanie to jest o tyle wygodne,
że naciskając na baterię możemy zrobić
to suchą częścią dłoni. Dzięki temu
ograniczamy ilość wody spływającej
po baterii, dłużej ciesząc się piękną,
błyszczącą chromowaną powierzchnią.

70
mm

100
mm

190
mm

Oprócz ciekawego wyglądu, do standardu
PLUS wprowadzamy trochę innowacji.

Dla nas, oprócz wyglądu, ważne są również parametry techniczne. Wybrane przez nas baterie są oszczędne i dzięki
zastosowanej w nich technologii pozwalają na ustawienie oszczędnego przepływu wody – nawet do 3,5 l/minutę!
Nowoczesne perlatory napowietrzają wodę znacznie redukując jej rozchlapywanie na boki, nawet przy wysokich bateriach.

CZYM SIĘ RÓŻNI GROHE OD HANSGROHE?

Jeżeli potrzebne jest więcej niż 190mm
również mamy na to rozwiązanie:
HANSGROHE LOGIS 210.
Talis Select S – czy może być coś prostszego?

Hansgrohe to założona przez Hansa Grohe firma rodzinna, która działa od 1901 roku, wytyczając trendy w funkcjonalności
i wzornictwie. Firma Grohe została założona przez jednego z jego synów - Friedricha. Stopniowo wchłaniała najstarsze
niemieckie firmy z branży sanitarnej, żeby stać się globalnym producentem armatury, którym jest dzisiaj.
AXOR STARCK, ORGANIC. KLUDI: BALANCE,
AMBIENTA

Obie firmy gwarantują najwyższą jakość i innowacyjaność, a filozofia i wzornictwo – to sprawa do indywidualnej oceny.

PREMIUM to także zabawa wzornictwem.
Jest z czego wybierać! AXOR, czyli marka
premium firmy HANSGROHE, to połączenie
świetnego designu z najwyższą jakością.
Projekty Philippe Starcka to klasa sama
w sobie, a my wykorzystaliśmy to
umieszczając zaprojektowane przez niego
baterie w naszym standardzie. Niesamowita,
funkcjonalna i ekologiczna seria ORGANIC
zaskakuje swoim prysznicowym strumieniem
wody. Przepływ wody przez Starck „V” to
prawdziwy spektakl!

Czy wiesz, że...
Baterie Grohe z serii Essence można zamówić z 10 nowymi, kolorowymi
powłokami. Są to powierzchnie specjalne, nakładane na produkty w procesie
PVD (Physical Vapor Deposition) - są one znacznie bardziej odporne i lśniące,
niż typowa powierzchnia „chrom”.

KLUDI - serie BALANCE (także w kolorze
białym i czarnym matowym) i AMBIENTA.
Axor dla wybrednych – może być prosto, ale nie musi
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KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI

KOŁO, SANPLAST, KERMI
Sprawdzone przez nas i naszych klientów
kabiny ze średniej półki z dedykowanymi
brodzikami akrylowymi.

Jak się w nich połapać?

Kabina KOŁO - GEO 6 to 6 mm
hartowanego szkła z powłoką Koło Reflex,
chroniącą przed osadzaniem się kamienia.
Kabina SANPLAST – TX to 5 mm
hartowanego szkła i odpinane drzwi dla
ułatwienia czyszczenia. W standardzie
także półokrągłe kabiny asymetryczne
o wymiarach nawet do 90x120cm!

Jednym z najważniejszych elementów w łazience (jeżeli nie najważniejszym) jest kabina prysznicowa. Powinna być przede
wszystkim funkcjonalna i trwała. Ze względu na swoją wielkość ma zdobić łazienkę, a nie być tylko kolejnym elementem
wyposażenia.
Aby tak się stało mamy do dyspozycji szereg rodzajów kabin, od najbardziej popularnych półokrągłych, poprzez
prostokątne, asymetryczne, aż do kabin wnękowych czy coraz bardziej popularnych kabin typu walk-in. Która będzie
najlepsza do Twojej łazienki? Pomożemy wybrać taką, która będzie optymalna!

Kabina prostokątna Sanplast TX

Kabiny KERMI CADA XS – uchylne
i przesuwne, szkło hartowane gr. 5 mm
wykończone powłoką CADAclean
ułatwiającą utrzymanie kabiny w czystości.

KOŁO NEXT, RAVAK BLIX lub PIVOT, wyższe
modele firmy SANPLAST, w połączeniu
z brodzikami z konglomeratu.
PÓŁOKRĄGŁA

KWADRATOWA

Szkło o grubości od 6 mm (KOŁO, RAVAK)
do 8 mm (SANPLAST - Space Line).
Wszystkie kabiny mają w standardzie
powłokę ochronną. Możliwe są także
rozwiązania typu Walk-In.

PÓŁOKRĄGŁA - ASYMETRYCZNA

Brodziki konglomeratowe - nasi klienci
najczęściej wybierają brodziki SANPLAST
o grubości zaledwie 1,5 cm.

WNĘKOWA

WALK IN

PROSTOKĄTNA

Drzwi wnękowe Ravak Blix

Koniecznym uzupełnieniem kabiny jest brodzik – wybrać można zarówno akrylowe jak konglomeratowe, płaskie lub
głębokie. Lubianym przez naszych klientów rozwiązaniem jest brodzik z kafli z odwodnieniem liniowym lub punktowym
– takie również wykonujemy.

ROLTECHNIK, RAVAK, KERMI,
HUPPE, SANPLAST
W tym standardzie oferujemy kabiny
lub przeszklenia z maksymalną
dochodzącą nawet do 8 mm grubością
szkła, z minimalną ilością ram i profili.

Czy wiesz, że...

Do tych kabin polecamy brodziki
konglomeratowe o wymiarach
dochodzących do 2 m długości lub
przy decyzji o brodziku wykonanym
z kafli - odwodnienia liniowe firmy ACO.
Są to urządzenia w całości wykonane ze
stali nierdzewnej łącznie z syfonem, dla
zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa przed uszkodzeniem
przy użytkowaniu i czyszczeniu.

W budynkach wielorodzinnych z reguły niemożliwe jest wykonanie brodzika na
jednym poziomie z podłogą łazienki. Wynika to z faktu, że nad wykonanym przez
dewelopera podejściem kanalizacji musi się jeszcze zmieścić syfon brodzika
bądź odwodnienia liniowego. Stąd w większości naszych realizacji brodzik
jest posadowiony na kilku-kilkunastocentymetrowym podeście obudowanym
płytkami lub fabrycznym panelem.
Drzwi przesuwne Sanplast Altus
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WANNY

KOŁO, serie: REKORD, OPAL PLUS
W większości naszych realizacji można
zobaczyć obudowane płytkami
ceramicznymi wanny prostokątne z serii

To one nie są takie same?

REKORD oraz OPAL PLUS firmy KOŁO.
Wanny KOŁO to polskie produkty pokryte
powłoką akrylową, przeznaczone do

Wanna to kolejny element, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania łazienki. W zależności od użytkownika może
być miejscem szybkiego prysznica z rana, placem zabaw dla najmłodszych, żeby wieczorem, po ciężkim dniu, stać się
oazą spokoju i relaksu. Jak wybrać taką, która zadowoli wszystkich użytkowników?

niewielkich łazienek.

Do wyboru: wanny o różnych kształtach i rozmiarach – pomożemy dopasować optymalną dla Twojej łazienki.

obudowy, nie tylko zyskamy wygodne

Wanna prostokątna nie musi być nudna
– stosując ergonomiczną wnękę u dołu
miejsce na stopy, możemy podświetlić to

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na wagę - to nie żart: im cięższa wanna, tym lepsza.
Najbardziej popularnymi wannami są te z akrylu. Istotna jest jego grubość - ma ona wpływ na stabilność
i trwałość wanny. Z kolei wanny z konglomeratu są bardziej trwałe i ze względu na sposób produkcji dokładniej wykonane,
niestety – sporo droższe. Wanny metalowe – emaliowane, najbardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, jednak
najtrudniejsze do ewentualnej naprawy.

miejsce listwą LED, dodając blasku
naszej łazience.
Wanna akrylowa Koło Opal Plus

RAVAK, seria: VANDA, CLASSIC, CHROME
Standard PLUS również zawiera wanny
akrylowe, tutaj jednak warstwa akrylu
jest grubsza, dzięki czemu jest bardziej
wytrzymała i sztywna, nie wykrzywia się,
ani nie pęka. Ma gładką powierzchnię,
wykończoną na wysoki połysk, którą
łatwo się czyści i która ma właściwości
antybakteryjne. Również w kształtach
wanien możemy przebierać: idealna do
czytania wanna VANDA, stworzona do
małych łazienek CLASSIC, dość duża
CHROME i wanna asymetryczna – ROSA.
akryl

W ofercie także wanny firm POLYSAN,
VILEROY&BOCH oraz DURAVIT.

powierzchnia
polerowana

wzmocnienie
metalowe

Wanna Rosa firmy Ravak

/w niektórych
modelach/

konglomerat

baza /laminat/

VILLEROY&BOCH – wanna OBERON
WANNA AKRYLOWA

WANNA KONGLOMERATOWA

Wanna konglomeratowa wykonana
z innowacyjnego materiału o nazwie
QUARYL – odpornego na uszkodzenia
mechaniczne, o strukturze utrudniającej
przywieranie zanieczyszczeń. Jest to
wanna, która utrzymuje temperaturę
nawet podczas długich kąpieli, bez
konieczności dolewania ciepłej wody.

Czy wiesz, że...
Nie możesz zdecydować się pomiędzy długą kąpielą w wannie, a szybkim
prysznicem przed wyjściem? Nie musisz rezygnować ani z jednego,
ani drugiego – WANNA Z PARAWANEM!

MARMORIN – EVE
Wanna wolnostojąca? Czemu nie, ta
konglomeratowa wanna pozwala na
zupełnie inną aranżację łazienki.

A skoro już mowa o zastosowaniu parawanu, warto pomyśleć o dodatkowej
baterii. Dzięki temu zyskasz dwie wygodne strefy: prysznicową
za parawanem i wannową.
Wanna wolnostojąca Eve firmy Marmorin
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PRYSZNICE, DESZCZOWNICE
Zestaw prysznicowy czy deszczownica?

Zestawy natryskowe od GROHE: EUPHORIA
CHAMPAGNE lub MASSAGE. KLUDI: FRESHLINE
Jeśli ktoś woli HANSGROHE - zestawy
CROMA SELECT.
Wszystkie zestawy natryskowe oferujemy
w komplecie z bateriami termostatycznymi
lub tradycyjnymi - mieszaczowymi. Słuchawki
montujemy na drążkach o długości 90 cm
lub na uchwytach punktowych przy wannach.
BATERIE HANSGROHE - LOGIS, GROHE EUROSPART COSMOPOLITAN
Na zdjęciach – słuchawkI KLUDI FRESHLINE,
HANSGROHE CROMA SELECT, bateria
prysznicowa i wannowa GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN.

Zestawy natryskowe z wyższych linii
HANSGROHE, GROHE oraz KLUDI.
Każdy może być kompletowany
z baterią termostatyczną.

Dopełnieniem każdej kabiny prysznicowej lub wanny jest zestaw natryskowy. Tak jest od roku 1928, kiedy to firma
HANSGROHE pierwsza wypuściła na rynek słuchawkę prysznicową.
Czy coś przez te prawie sto lat się zmieniło? Tak!
Dziś oprócz podstawowego zestawu – „bateria + słuchawka prysznicowa” mamy do dyspozycji szereg ciekawych
rozwiązań. Od baterii termostatycznych począwszy, do całych skomplikowanych instalacji podtynkowych dostarczających
nam wielu bodźców: różne rodzaje strumieni, masaże, różnego typu aromaterapie, chronoteriapia, itp.
Nasi klienci, ze względu na wielkości łazienek oraz przygotowane przez deweloperów instalacje, najczęściej wybierają
jedno z poniższych rozwiązań:

Komplet natryskowy od HANSGROHE:
CROMETTA to nasza tajna broń – pierwsza
deszczownica w standardzie PLUS!
BATERIE HANSGROHE, GROHE
W standardzie PLUS oferujemy także baterie
termostatyczne wannowe.
Na zdjęciach – słuchawka HANSGROHE
RAINDANCE, słuchawka KLUDI FIZZ, zestaw
prysznicowy z deszczownicą HANSGROHE
CROMETTA, baterie termostatyczne
wannowa i prysznicowa – HANSGROHE
ECOSTAT.

ZESTAW NATRYSKOWY – czyli popularna bateria ze słuchawką. W naszym wydaniu jest to tradycyjna bateria prysznicowa
termostatyczna (automatycznie utrzymująca zadaną temperaturę wody) ze słuchawką na drążku 90 cm.
ZESTAW NATRYSKOWY WANNOWY – bateria wannowa ze słuchawką mocowaną na uchwycie punktowym.
KOMPLET PRYSZNICOWY – fabryczny zestaw baterii termostatycznej, słuchawki prysznicowej oraz deszczownicy.
Większość deszczownic w naszej ofercie jest zaprojektowana w taki sposób, aby zużycie wody nie odbiegało od zużycia
przez dobrą słuchawkę prysznicową i mieściło się w granicy 20 litrów na minutę.

Czy wiesz, że...
Decydując się na deszczownicę, warto sprawdzić przepustowość odpływu. Niektóre modele deszczownic mają kilkukrotnie
większy przepływ wody, niż zestawy prysznicowe, dla których jest zaprojektowana większość brodzików i odpływów
punktowych. Na etapie projektu zdejmujemy Ci z głowy również takie problemy.

Klienci marzący o deszczownicy znajdą ją
tutaj. KLUDI FRESHLINE otwiera naszą kolekcję
kompletów prysznicowych. Kolejno komplety
CROMA SELECT, KLUDI FIZZ 3S. Na drugim
końcu kolekcji znajdziemy tak wysublimowane
urządzenia, jak HANSGROHE RAINDANCE
czy RAINMAKER, albo SMARTCONTROL
od GROHE.
Na uwagę zasługują baterie prysznicowe
w formie funkcjonalnej półki, sterowane
przyciskami – jedyne urządzenia
umożliwiające używanie słuchawki
i deszczownicy (nawet kilka strumieni) na raz!
Na zdjęciu: deszczownice HANSGROHE
SELECT, KLUDI FIZZ, GROHE SMARTCONTROL,
baterie termostatyczne – HANSGROHE
RAINDANCE, GROHE SMARTCONTROL.
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PODŁOGI

Panele podłogowe KAINDL tworzone
są z myślą o tym, by jak najlepiej
oddać naturalny kolor drewna. Stąd
szeroka gama wzorców łącząca się
z solidnym wykonaniem. Niektóre wzory
wykonane są jako panele z tzw. V-fugą,
a część jest bezfugowa – po ułożeniu
tworzy gładką powierzchnię. W standardzie
ZAPP oferujemy panele klasy ścieralności
AC4 (klasa 32), grubości 8 mm
o podwyższonej wytrzymałości.

Podłoga to podstawa!
Już w podstawowym standardzie oferujemy podłogi o klasie odporności AC4, na które producenci udzielają długoletniej
gwarancji (QUICKSTEP - 25, a KAINDL - 30 lat). W standardzie PLUS znalazły się podłogi o większej grubości i lepszych
właściwościach akustycznych.
Są mieszkania, które wymagają podłóg o największej wytrzymałości. Serie IMPRESSIVE oraz IMPRESSIVE ULTRA firmy
QUICKSTEP zapewniają nie tylko najwyższa klasę odporności (AC5), ale są także wodoodporne – sprawdzą się
w mieszkaniach pod wynajem. Oferujemy je w standardzie PREMIUM.
Dla klientów, którzy w swoim mieszkaniu nie tylko doceniają urok naturalnego materiału, ale również są świadomi
konieczności dbania o niego – mamy wybrane linie podłóg drewnianych firmy BARLINEK.

Kaindl, linia: Standard 4v, wzór: Farco Trend

listwa przyścienna

KAINDL, QUICKSTEP:CREO, CLASSIC
Panele Kaindl AC4 (grubość 10 mm) to
m.in. wysoka odporność na ścieranie dzięki temu mogą być wykorzystywane
zarówno w przestrzeniach domowych
jak i w pomieszczeniach sklepowych lub
biurowych. W serii NATURAL TOUCH można
odnieść wrażenie, że to prawdziwe drewno!

dylatacja przyścienna
panele podłogowe

listwa dylatacyjna

podkład akustyczny 3 mm,
ze zintegrowaną folią izolacyjną

~1,5cm

folia

szczeliny
dylatacyjne

Podłoga laminowana QUICKSTEP
to podłoga warstwowa oparta na
wodoszczelnej klejonej płycie wiórowej
o dużej gęstości (HDF). Linie CREO oraz
CLASSIC o odporności AC4 oferują wiele
wzorów i odcieni.

~1,5cm

Quickstep Classic
Dylatacja to ok. 1,5 cm szczelina, niezbędna do prawidłowej pracy podłogi pływającej, która może się rozszerzać pod
wpływem zmian wilgoci i temperatury powietrza.

BARLINEK, QUICKSTEP: IMPRESSIVE,
IMPRESSIVE ULTRA

Czy wiesz, że...

Dla zakochanych w drewnie i ceniących
naturalne materiały! Linie SENSES oraz
TASTES OF LIFE to szerokie, uszlachetnione
w procesie szczotkowania deski, nadające
niepowtarzalny efekt.

Wśród podłóg drewnianych Barlinek znajdziesz podłogi szczotkowane,
zabezpieczone olejem. Szczotkowanie polega na mechanicznym usunięciu
miękkich elementów wierzchniej warstwy drewna. Po tej obróbce drewno nabiera
naturalnej struktury, podkreślającej usłojenie, układ włókien, sęki a nawet miejsca
naturalnych pęknięć drewna.

Jeśli priorytetem dla klienta jest
maksymalna odporność, niezastąpiony
będzie QUICKSTEP z serią IMRESSIVE lub
wodoodporną IMPRESSIVE ULTRA o klasie
użytkowej AC5 (klasa 33).

Takie podłogi wymagają okresowej konserwacji, ale mają dodatkową zaletę:
praktycznym skutkiem szczotkowania jest zwiększenie wytrzymałości i odporności
na uszkodzenia. Jeśli nawet pojawią się zarysowania - są one mniej widoczne,
ponieważ pokrywają się ze śladami szczotkowania. By się ich pozbyć, wystarczy
tylko papier ścierny oraz odrobina oleju.
Twardsza od drewna - Quickstep Impressive
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DRZWI

ERKADO, DRE, POL-SKONE - wybrane linie
drzwi przylgowych.
Przy wykończeniu okleiną PREMIUM,
konstrukcję skrzydła drzwi stanowią ramiaki z
drewna klejonego.

Drzwi muszą być porządne...

Trzy zawiasy zapewniają stabilność drzwi.
Naszym klientom doradzamy wybieranie
szyb ze szkła bezpiecznego, klejonego.
Takie szkło posiada barwę mleczną
- przepuszcza promienie słoneczne,
nie odkrywając jednocześnie wnętrza
pomieszczeń. Jest obustronnie gładkie ,
dzięki czemu łatwo utrzymać je w czystości.

...tak mawiają nasi klienci i tak podchodzimy do tematu.
Już w standardzie ZAPP mamy drzwi o konstrukcji drewnianej, wyposażone w trzy zawiasy. Drzwi firmy ERKADO wykończone
okleiną PREMIUM, poza szlachetnym wyglądem, zapewniają wysoką odporność na ścieranie i zarysowania.
Jeżeli forma drzwi ERKADO nie do końca Ci odpowiada, możemy zaoferować całe katalogi firm POL-SKONE, DRE, ASILO.
W wyższych standardach polecamy drzwi bardziej nowoczesne – BEZPRZYLGOWE z ukrytymi zawiasami i zamkami
magnetycznymi, a także drzwi całoszklane lub fornirowane. Nowością są drzwi wewnętrzne o niewidocznych ościeżnicach
wmurowanych w ścianę!
Drzwi przylgowe Sempre

ERKADO, DRE, POL-SKONE - wybrane linie
drzwi bezprzylgowych.
skrzydło
drzwi

Aby dodatkowo podnieść jakość oraz
kwestię wizualną drzwi wewnętrznych
w standardzie PLUS znajdziemy drzwi
bezprzylgowe. Zapytacie co to są
drzwi bezprzylgowe? Wyjaśnienie- na
poprzedniej stronie. Klasyczne modele
drzwi, wzbogacone dodatkowo o ukryte
zawiasy oraz zamki magnetyczne.

skrzydło
drzwi

śćiana
przylga
ościeżnica
ukryta
w ścianie

śćiana
skrzydło
drzwi

ościeżnica

ościeżnica
ukryta
w ścianie

wykończenie
ściany kryjące
ościeżnice

śćiana

Do wyboru skrzydła i ościeżnice w całej
gamie laminatów z oferty wymienionych
producentów.
Chcesz nadać ciekawego charakteru
swojemu wnętrzu - coraz popularniejsze
wśród naszych klientów są drzwi
bezprzylgowe z bulajem!

skrzydło
drzwi

skrzydło
drzwi

Drzwi bezprzylgowe Sempre
PRZYLGOWE

BEZPRZYLGOWE

UKRYTE

Tradycyjne drzwi z widoczną przylgą
i zawiasami, dostępne w standardzie
ZAPP.

Nowoczesne drzwi z zamkami
magnetycznymi i ukrytymi zawiasami
- po zamknięciu tworzą jedną
płaszczyznę z ościeżnicą.

Drzwi o ukrytych ościeżnicach –
wyposażone w ukryte zawiasy i zamki
magnetyczne - tworzą jednolitą
płaszczyznę ze ścianą.

ASILO, wszystkie linie, drzwi bezprzylgowe.
Standard PREMIUM to już najwyższa
dbałość o szczegóły i detale. Tym właśnie
cechują się drzwi ASILO. Niezwykle
nowoczesne wzornictwo dla sympatyków
innowacyjnych rozwiązań. Stonowana
klasyka dla fanów drzwi konwencjonalnych
oraz bulai - nie tylko dla marynarzy.

Czy wiesz, że...

Okładziny to fornir, czyli naturalna okleina
drewniana idealnie harmonizująca z
drewnianymi podłogami oraz lakier
utwardzany promieniami UV.

Drzwi w standardzie PLUS są wyposażone w ukryte zawiasy oraz w zamki
magnetyczne, które zapewniają komfortowe i bezszelestne zamykanie,
a dodatkowo wyglądają estetycznie.

Dla jeszcze bardziej wymagających, mamy
drzwi firmy RONKOWSKI. Te drzwi powstają
ze 100% wyselekcjonowanego drewna,
klejonego warstwowo.
Drzwi bezprzylgowe Asilo lakierowane
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ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR

DODATKI
Musimy to mieć
Niektóre mieszkania wymagają indywidualnego podejścia . Takie rozwiązania trudno ująć w wycenie szacunkowej - bez
spotkania z klientem i ustalenia dokładnego zakresu prac.
Wiele z tych elementów możemy dla Was wykonać. Część z nich wchodzi w zakres tzw. zmian lokatorskich, a inne to
dodatkowe elementy wykończenia, wzbogacające aranżację.

Większość naszych klientów decyduje się na
indywidualne zabudowy meblowe łazienki
– szczególnie jeżeli jedyną możliwością
optymalnego wykorzystania przestrzeni
jest umywalka meblowa (nadblatowa
lub półblatowa). Meble zazwyczaj są
wykonane z płyt meblowych akrylowanych,
laminowanych czy lakierowanych. Możemy
także wykonać fronty z luster, które
optycznie powiększają łazienkę, a blaty np.
z konglomeratu czy kamienia. Najczęściej
stosujemy szafki podumywalkowe oraz
szafki wiszące nad zabudową stelaża
WC. Stanowią one idealne wykorzystanie
przestrzeni łazienki a wzbogacone o
oświetlenie – dodatkowo przyciągają
wzrok.

ZABUDOWY GIPSO KARTONOWE, SUFITY
PODWIESZONE
Sufit skrojony na miarę – może być
małym elementem, dodatkiem np.
do STAREJ CEGŁY, zabudową kryjącą
instalacje w kuchni lub samodzielną
formą, podkreślającą podział funkcjonalny
pomieszczenia. W łazience zapewni bardzo
dobre, równomierne oświetlenie, dzięki
czemu nie musimy już martwić się
o dodatkowy koszt zakupu kinkietu
oraz lampy sufitowej.

ZMIANY LOKATORSKIE

SZPACHLOWANIE

Nawet, jeśli nie planujesz przeprowadzać w mieszkaniu
rewolucji, mogą być wymagane drobne zmiany. Najczęściej
mają one miejsce w łazience: przesunięcie podejścia
baterii przy zmianie z wanny na prysznic, albo przesunięcie
gniazdka przy lustrze.

W zależności od stanu powierzchni ścian przygotowanych
przez dewelopera, oferujemy różne standardy ich
wykończenia.

Wiele takich przesunięć może mieć miejsce w kuchni,
jeśli planując ją nie weźmie się pod uwagę istniejących
instalacji.
Zdarzają się mieszkania, które trzeba podzielić na dwa
mniejsze: wydzielić dodatkową łazienkę i kuchnię –
zajmowaliśmy się również takimi zmianami, więc w razie
potrzeby jesteśmy gotowi także na rewolucję.

Sufit można połączyć z zabudową gipso
kartonową ścianki telewizyjnej. Całość
wzbogacona o punkty świetlne i pasy
LED (również w wersji RGB sterowane za
pomocą pilota) doda wnętrzu
wyjątkowego klimatu.

Po wizycie w mieszkaniu wspólnie możemy podjąć
decyzję o potrzebie i zakresie szpachlowania.
STARA CEGŁA
OKŁADZINY ŚCIENNE I SZTUKATERIA
Na deser - dodatki, które dodają charakteru każdemu
wnętrzu, zarówno nowoczesnemu jak i klasycznemu.
Najczęściej wybierane przez naszych klientów elementy
to okładziny imitujące STARĄ CEGŁĘ oraz sztukateria –
listwy przysufitowe lub ścienne firmy ORAC. W połączeniu
z sufitem podwieszanym i odpowiednim oświetleniem –
nigdy się nie znudzą.

Ważne!
Zmiany lokatorskie, przewidziane na odpowiednio wczesnym etapie, mogą być wykonane przez dewelopera. Zapytaj
w biurze sprzedaży, do kiedy można takie zmiany zgłaszać. Możemy przygotować projekt, na podstawie którego deweloper
wykona mieszkanie z docelowym układem ścian czy instalacji. Zaoszczędzisz na kosztach wyburzeń i zmian w instalacjach!

Płytki betonowe, łatwe w utrzymaniu
czystości, niesypiące się – wyglądają
jak ręcznie robione, imponujące
niepowtarzalnością elementów.
Dostępne w kilku kolorach – NATURALNE,
GOTYCKIE, SKALNE i BIAŁE.

NIESTANDARDOWE DRZWI
Drzwi przesuwne często pojawiają się
w inspiracjach naszych klientów. Aby
je wykonać należy pamiętać, że część
chowana także wymaga miejsca w ścianie
(zazwyczaj 15 cm więcej niż ma zamykany
otwór) wolnego od wyłączników, gniazdek
i innych instalacji. Takie drzwi wymagają
dodatkowej pracy przy montażu, ale efekt
jest niepowtarzalny.
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