
Natchnienie jest 
inspiracją tworzenia

Przestrzeń jest 
inspiracją projektowania
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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   

TRZY
pakiet

1200zł/m2



dwukrotne malowanie na biało
oraz na kolorowo

wanna z parawanem
lub wanna narożna
lub prysznic z kabiną 
lub odpływ liniowy ze
ścianką szklaną 
oraz baterią ze słuchawką 
prysznicową lub 
deszczownicą

panele podłogowe  

drzwi wewnętrzne 
z klamką   

gres 40x90/60x60
/15.5x62  

listwa przypodłogowa pcv
lub laminowane lub mdf 
lakierowany na biało

glazura i terakota  

umywalka z baterią
i szafką podumywalkową  

lustro 180x100 

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 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.

gładzie gipsowe

kompakt wc z deską lub
misa wisząca na stelażu wc 

sprzęt agd  

zlewozmywak z baterią kuchenną  

meble kuchenne  

glazura kuchenna  

oświetlenie łazienkowe 

oświetlenie hall

oświetlenie kuchenne

szafa wnękowa 120



nasze 
projekty

4 TRZY
pakiet



terrakota 
wanna z parawanem lub wanna narożna 
lub kabina pysznicowa lub odpływ liniowy 
ze ścianką szklaną 

umywalka wisząca lub umywalka 
z szafką podumywalkową 

glazura 

kompakt wc
lub misa wisząca
na stelażu wc 

dwukrotne malowanie na biało
oraz na kolorowo 

bateria umywalkowa 

bateria natryskowa 
ze słuchawką lub
bateria natryskowa
z deszczownicą

gładzie gipsowe 
łazienka

oświetlenie  



glazura 
i 
terakota

cersanit city

*

*dekor - max 4szt

* *

cersanit kersen
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glazura 
i 

terakota

cersanit hortis

cersanit faro

* *

*dekor - max 4szt

*
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glazura 
i 
terakota

cersanit nature

*dekor - max 4szt

*

*

cersanit tuka
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glazura 
i 

terakota

tubądzin all in white

tubądzin egzotica

*
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paradyż ricoletto

paradyż adilio

glazura 
i 
terakota

*

*

10 TRZY
pakiet



glazura 
i 

terakota

paradyż explorer

paradyż modul
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tubądzin elegant natural 2

tubądzin gobi

*dekor - max 4szt

glazura 
i 
terakota

glazura 
i 
terakota

*

*
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glazura 
i 

terakota

tubądzin modern square

tubądzin ilma

*dekor - max 4szt

*

*

*
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paradyż belat/belato

paradyż zonda/zon

glazura 
i 
terakota

*

*

*dekor - max 4szt

*
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paradyż elenda/elando

paradyż emilly/milo

glazura 
i 

terakota
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ceramika końskie domenico

ceramika końskie daira

*

*dekor - max 4szt

*

*

*

glazura 
i 
terakota
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ceramika końskie italia 

ceramika końskie vega

*dekor - max 4szt

* *

glazura 
i 

terakota
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glazura 
i 
terakota

cersanit zebrano/zebra

opoczno black nad white

*dekor - max 4 szt

**
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glazura 
i 

terakota

opoczno fluorescent flower

opoczno fusion

*dekor - max 4 szt

*

*

*

*
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wc 
kompakt 
z deską

koło nova pro

koło style cersanit colour

cersanit facile

roca victoria

roca debba
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roca debba

koło nova pro

koło stylecersanit colour        

cersanit facile

roca victoria

misa 
wisząca 

na stelażu
wc
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umywalka 
z szafką

roca debba

koło nova pro

koło style cersanit colour

cersanit facile

cersanit carina
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umywalka 
wisząca

roca debba

koło nova pro

koło stylecersanit colour

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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parawan 
nawannowy

rea topaz  

rea agat 2  aquaform modern 1  aquaform modern 1  
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wanna
narozna

roca nicole  cersanit lana 

sanplast eko plus  excellent aquaria comfort 
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odpływ
liniowy 
ścianka 
szklana

radaway rain 

radaway steal radaway quadro

radaway flowers

radaway basic 

kessel linearis basic 

rea aero
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koło first  cersanit tako
  

aquaform delta  aquaform delta  

brodzik
80x80
90x90
100x90

rea breno  

roca malaga
  

aquaform vico 
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kabina
80x80
90x90
100x90

rea vento  

rea punto  rea free space rea alex+next 
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bateria
umywalkowa

omnires colorado

omnires mackenzie

grohe eurostyle

roca l20

kludi logo neo

hansgrohe focus 

hansgrohe logis 
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bateria
natryskowa

kludi logo neo

omnires colorado

omnires mackenzie

hansgrohe focus 

hansgrohe logis 

kludi logo neo

grohe eurostyle

roca l20
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słuchawka
natryskowa,
zestaw 

omnires nevada

hansgrohe crometta 

roca stella

kludi zenta

omnires 
y 

omnires
nevada 

omnires 
jimjim 
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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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nasze 
projekty
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drzwi wewnętrzne 

ościeżnica regulowana 

klamka 

salon
przedpokój

pokój

panele podłogowe 

gładzie gipsowe 

gres 40x90/60x60/15.5x62  

listwa przypodłogowa pcv
lub laminowane lub mdf 
lakierowany na biało

dwukrotne malowanie 
na biało oraz na kolorowo

oświetlenie 

szafa wnękowa 



panele 
podłogowe
classen

dynamic xl 
dąc cassano chiaro

dynamic xl
dąb cassano nero

dynamic xl
dąb cassano latte

dynamic xl
dąb cassano grigio

dynamic xl
dąb cassano marone
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panele 
podłogowe
classen

dynamic II
dąb stary brioni

dynamic II
dąb stary pollino

dynamic II
dąb stary guayana

dynamic II
dąb stary samaria

dynamic II
dąb stary tessin
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panele 
podłogowe
krono 
orginal

vintage narrow
smoky mountain  

vintage classic
kasztan bakersfield  

vintage classic
kasztan tawny 

vintage narrow
appalachian  

vintage narrow
dąb chantilly 

vintage narrow
red river 

vintage narrow
dąb historic 

vintage narrow
natural hickory 
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vintage classic
apallachian

panele 
podłogowe

krono 
orginal

vintage classic
natural hickory

vintage classic
dąb beachcomber

vintage classic
olimpus hickory

vintage classic
dąb bourbon

vintage classic
dąb creedence

vintage classic
dąb pier

vintage classic
smoky moutain 
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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 

40 TRZY
pakiet



standard 
dąb brione

premium
hikora fresno 

premium
hikora kansas

standard 
dąb orlando

premium
hikora chelsea

standard
hikora maroon

standard
dąb ameno

panele 
podłogowe

kaindl

premium
hikora barkley 
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gres
60x60

paradyż intero bianco

paradyż
intero silver   

paradyż
intero mocca 

paradyż
intero beige 

paradyż 
intero grafit  

*struktura płytki - mat

*

*

* *

*
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gres 
60x60
40x90

paradyż 
tecniq biancoparadyż tecniq grys

paradyż
tecniq beige

paradyż
tecniq grafit

paradyż
tecniq silver

*struktura płytki - mat

*

* *

*

*
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gres
60x60

ceramika gres
gesso szary 

ceramika gres
gesso beż 

ceramika gres
gesso antracyt 

ceramika gres
gesso krem

ceramika gres
solid szary

ceramika gres
solid grafit 

ceramika gres
solid krem 

ceramika gres
solid beż
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tubądzin
cement worn 3

tubądzin
neutral beige 1

tubądzin
cement worn 2

tubądzin
neutral grey 1

gres 
60x60

tubądzin cement worn 1
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gres 
40x40
gres 
15.5x62

nut      beige     grey    brown    cream    dark b
                                                  
 

ceramika końskie liverpool
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gres 
40x40
gres 

15.5x62

ceramika końskie liverpool stamped

nut      beige   grey      brown    cream    dark b
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gres
60x60

paradyż aloke

paradyż
aloke bianco   

paradyż
aloke ornament 

paradyż
aloke grys 

paradyż
aloke ornament  
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gres 
60x60

ceramstic
bergen whiteceramstic fossil

ceramstic 
bergen grey

ceramstic
sky

ceramstic
konkret grys
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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
dre 
auri

model 0 model 2 model 3

model auri 

model 4 model 5model 1
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drzwi
wewnętrzne

dre
vetro b

model b1 model b2

model b3 model b4 model b5 model b9 model b10 model b11 

model vetro b3
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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
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drzwi
wewnętrzne
pol-skone

verimo

model w1s1model w1s2

model w1p model w2 model w2s1model w2s2 model w2s3 model w2p

model w1
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klamka
gamet

vitalis  libra  

oda  versa  mensa  
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oświetlenie

yako

lium

cejlon

colors

bianca

hary

napoli 

cejlon
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malowanie
na 
kolor
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malowanie
na 

kolor
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szafa 
wnękowa
120

korpus 
płyta laminowana

półka

dwa drążki na 
ubrania wiszące

fronty przesuwne w ramce
aluminiowej

wypełnienie frontu: 
szkło kolorowe, 
lustro,
płyta laminowana

szerokość 120cm
wysokość 270cm
głębokość 60cm
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kuchnia

gładzie gipsowe 

dwukrotne malowanie 
na biało oraz na kolorowo

glazura kuchenna  

sprzęt agd  

meble kuchenne  

bateria kuchenna  

zlewozmywak kuchenny  

oświetlenie



glazura 
kuchenna

paradyż
rodari bianco 

paradyż
rodari blue

paradyż 
rodari red

paradyż 
midian bianco 

paradyż 
midian verde 

paradyż 
midian grys 

paradyż 
midian giallo 

tubądzin 
pastel mix 

tubądzin
pastel mix

62 TRZY
pakiet



glazura
kuchenna

tamoe kafel grafit

tamoe kafel wrzos tamoe kafel nero

paradyż tamoe kafel

tamoe kafel lila

tamoe kafel grystamoe kafel bianco
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+++

+

+

+++

+ +++

meble
kuchenne

ilość modułów kuchennych dla mieszkania >61m

ilość modułów kuchennych dla mieszkania 46-60m

ilość modułów kuchennych dla mieszkania <45m2

2

2
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meble
kuchenne

szafka stojąca z lodówką
do zabudowy do 190cm

szafka pod 
zlewozmywak
opcja: szuflada 
z wysokim
frontem, bądź 
front otwierany

szafka górna wysokość 45cm
opcja: otwierana do góry, 
bądź otwierana do boku

szafka dolna z frontem
otwieranym i półką,
możliwość wstawienia 
zmywarki w zabudowie

szafka dolna z dwoma
szufladami z cichym
domykiem

szafka dolna 
z czterema
szufladami 
z cichym
domykiem

szafka dolna 
z zabudowanym
piekarnikiem 
oraz płytą 
elektryczną

okap kominowy, możliwość
montażu oakpu podszafkowego
w szafce górnej wysokość 45cm

meble kuchenne dostępne
w płycie laminowanej
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bateria
kuchenna

franke pola beż

franke dixi

deante milin

franke pola onyx

franke pola chrom 

deante milin*

*

*dostępne wszystkie kolory w serii
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zlewozmywak

franke strada

deante zorba deante zorba

franke bliss

deante fiestadeante fiesta

*

*

*

*

*

*

*dostępne wszystkie kolory w serii
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sprzęt
agd
beko

cwb 6420x 

hii 64400at hic 64401 

ctb 6407x 

cbi 7702 oim 23301x 
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sprzęt
agd

electorlux

efp 6440x 

ehf 16240xk 

eeb 4433pox enn 12800aw 

ehh 16340fk 

efc 60151x 
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oświetlenie

yako

lium

cejlon

colors

bianca

hary

napoli 

cejlon

70 TRZY
pakiet



 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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