
Natchnienie jest 
inspiracją tworzenia

Przestrzeń jest 
inspiracją projektowania

RAZ
pakiet
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Jak 
to 
działa ?

wybierz mieszkanie   zapoznaj się z projektem   

spotkaj się z architektem   

odbierz klucze  

zobacz projekt w 3d   

śpij spokojnie masz 3 lat gwarancji   

wybierz materiały   

zajmiemy się wszystkim    

 poczekaj 9 tygodni zaakceptuj projekt   

rozpakuj pudełka  

9

oraz pakiet dla Siebie   

RAZ
pakiet

700zł/m2



dwukrotne malowanie na biało

wanna lub prysznic  
z baterią 
i słuchawką prysznicową 

panele podłogowe  

drzwi wewnętrzne z klamką   

gres 40x40  

listwa przypodłogowa pcv

glazura i terakota  

kompakt wc z deską 

umywalka z baterią  

lustro 60x100 

parapety okienne  

Co 
dla Ciebie
zrobimy

 Zaczniemy od tego, że mówimy dokładnie Twoje oczekiwania.                   
Podczas pierwszego spotkania. Dołożymy wszelkich starań aby nasza 

dalsza współpraca przyniosła zadowalające efekty. Poświęcimy Ci tyle 
czasu ile będziesz potrzebował. Do projektu Twojego mieszkania 

podejdziemy indywidualnie. Stawiamy na prosty lecz bardzo funkcjonalny 
design, wyciskamy z każdego pomieszczenia tyle ile się da, a nawet 

więcej. Wybierzemy wspólnie najlepsze materiały, które przygotowaliśmy 
dla Ciebie w Pakiecie DWA. Realizujemy nasze projekty tylko przy 

współpracy z doświadczonymi ekipami, stolarzami 
i uczciwymi dostawcami. Zawsze pozostajemy do Twojej dyspozycji. Przy 

realizacji Twojego mieszkania, otoczymy Cię 5 letnią gwarancją, 
a po jej zakończeniu możesz liczyć na naszą pomoc.

oświetlenie łazienkowe 



nasze 
projekty
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wanna lub kabina pysznicowa 

umywalka 

glazura 

dwukrotne malowanie na biało 

bateria umywalkowa 

bateria natryskowa 
ze słuchawką

łazienka

terrakota 

kompakt wc 

oświetlenie  



glazura 
i 
terakota

cersanit ambio

cersanit elfi

*

*

*dekor - max 4szt
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glazura 
i 

terakota

cersanit daria

cersanit mosa

*

*dekor - max 4szt

*
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glazura 
i 
terakota

kwadro ceramika tombre/tomb

kwadro ceramika andante/andee

*

*dekor - max 4szt

*

*
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glazura 
i 

terakota

kwadro ceramika ornelia/tomb

kwadro ceramika melby/elbo
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glazura 
i 
terakota

domino enna

domino margot

*

*dekor - max 4szt

*

*
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glazura 
i 

terakota

domino gris

domino opium
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glazura 
i 
terakota

cersanit calsto

cersanit gusto

cersanit nutto
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glazura 
i 

terakota

cersanit brosto

cersanit misto

cersanit bristo
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glazura 
i 
terakota

 matt 30x60  glossy 30x60

 matt 25x40 glossy 25x40

 glossy 20x20  mat 20x20

cersanit bianca

cersanit bianca

tubądzin pastel
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oświetlenie

alfa pori

alfa porimarkslojd stella

aquatic splash

italux milo

light prestige londyn

britop splash cansdellux jadet
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wc 
kompakt 
z deską

koło nova pro

koło rekord cersanit president

cersanit facile

roca victoria

roca debba
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roca debba

umywalka 
wisząca

koło nova pro

koło rekordcersanit president

cersanit facile

roca victoria
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wanna
160x70

koło rekord  

aquaform arcline 

cersanit lana cersanit nao  

koło opal plus 
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brodzik
80/90 

z kabiną

koło first  cersanit tako
  

rea vento  

rea punto  

aquaform delta  aquaform delta  
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bateria
umywalkowa

omnires colorado

omnires mackenzie

deante cynia

deante gardenia

kludi logo neo

hansgrohe focus 

hansgrohe logis 
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bateria
wannowa

natryskowa

kludi logo neo

omnires colorado

omnires mackenzie

deante gardenia hansgrohe focus 

hansgrohe logis 

kludi logo neo

deante cynia
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słuchawka
natryskowa

omnires nevadadeante floks kludi zentahansgrohe crometta 
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drzwi wewnętrzne 

 gres 40x40  

listwa przypodłogowa pcv 

ościeżnica regulowana 

klamka 

dwukrotne malowanie na biało 

salon
przedpokój

pokój

panele podłogowe 



panele 
podłogowe
classen

city
dąb cortona 

city 
dąb parma 

city
dąb avola 

city 
dąb bari 

adventure 
dąb springfield 

adventure 
dąb pasadena

adventure 
dąb avola

adventure 
dąb winston
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panele 
podłogowe
classen

adventure 
dąb windsor

adventure 
dąb anderson

life
dąb verona

life
dąb hamilton

life
dąb michigan

life
dąb norfolk

life
dąb barletta

city
grusza comano 
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panele 
podłogowe
krono 
orginal

kronofix family
dąb zamkowy 

kronofix family
dąb śnieżny 

kronofix family
dąb reykjavik 

kronofix family
bali driftwood 

kronofix family
dąb letni

kronofix family
jabłoń złota 

kronofix family
dąb canyon 

kronofix family
silver driftwood 
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castelo
dąb cinder

castelo
jesion talarico

castelo
urban driftwood

castelo
dąb flaxen

castelo
dąb oregon

castelo
dąb klepka

castelo
 crusoe oak

castelo
dąb nordycki 

panele 
podłogowe

krono 
orginal
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panele 
podłogowe
swiss
krono

excellence
dąb palony 

excellence
dąb gotycki 

excellence
dąb belfast 

excellence
dąb narwik

excellence
dąb dublin

excellence
dąb romański 

essential line
dąb galapagos 

essential line
dąb husky 
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gres 
40x40

kwadro
sexstans grafit

opoczno
tripolis grey

kwadro
sexstans grys

kwadro
sexstans beige

opoczno
mojave brown

kwadro 
sexstans brown

opoczno 
mojave beige

opoczno 
tripolis cream 

29 RAZ
pakiet



gres 
40x40

ceramika gres redmar

ceramika gres
indus krem  

ceramika gres
indus beż 

ceramika gres
 indus szary 

ceramika gres
indus grafit 
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gres 
40x40

ceramika gres
optima kremceramika gres epoca

ceramika gres
optima brąz

ceramika gres
optima beż

ceramika gres
optima szary

31 RAZ
pakiet



drzwi
wewnętrzne
porta 
vector

model a model c

model d model l model k

model f

model v model wmodel e
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drzwi
wewnętrzne

porta
styl

model 1 model 1+p

model 3 model 3+p model 4 model 4+p model 5 model 5+p

model 2
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drzwi
wewnętrzne
pol-skone
arco

model w3 model w3p

model w2s model w3s model w5p

model w2

model w5s model w2dmodel w2p

model w2
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drzwi
wewnętrzne

dre
plus-top

model 10 model 20

model 30 model 40 model 50 model 60 model 70 model 80

model 30model 30
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klamka
gamet

vitalis  libra  

oda  versa  mensa  
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 Zaczniemy od tego, że mówimy dokładnie Twoje oczekiwania.                   
Podczas pierwszego spotkania. Dołożymy wszelkich starań aby nasza 

dalsza współpraca przyniosła zadowalające efekty. Poświęcimy Ci tyle 
czasu ile będziesz potrzebował. Do projektu Twojego mieszkania 

podejdziemy indywidualnie. Stawiamy na prosty lecz bardzo funkcjonalny 
design, wyciskamy z każdego pomieszczenia tyle ile się da, a nawet 

więcej. Wybierzemy wspólnie najlepsze materiały, które przygotowaliśmy 
dla Ciebie w Pakiecie Brązowym. Realizujemy nasze projekty tylko przy 

współpracy z doświadczonymi ekipami, stolarzami 
i uczciwymi dostawcami. Zawsze pozostajemy do Twojej dyspozycji. Przy 

realizacji Twojego mieszkania, otoczymy Cię 5 letnią gwarancją, 
a po jej zakończeniu możesz liczyć na naszą pomoc.

 Jesteśmy do Twojej dyspozycji 6 dni w tygodniu, od 
poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 17:00. Jeśli jednak 

minął czas naszej pracy, a chcesz przekazać nam coś ważnego to czekamy 
na Twoją wiadomość, odpowiemy tak szybko jak to możliwe, nawet po 

godzinach. Umów spotkanie od razu, nie czkaj.

   Pracownia projektowa Niebanalne Wnętrze

   
mgr inż. arch monika woźniak  

inż. bud kamil kołodziński  

+48 795 156 048  

+48 668 407 036  

www.niebanalnewnetrze.pl kontakt@niebanalnewnetrze.pl

kontakt 
z
nami
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